
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
27 DE MARÇ DE 2007, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
      A Santa Eugènia a vint-i-set de març de dos mil set es 
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de 
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la 
presidència de la Sra. Batlessa i amb l´assistència del Sr. 
Secretari, a fi de celebrar una sessió ordinària en primera 
convocatòria. 
 
   SENYORS ASSISTENTS: Presidenta: Dª. Mª. Eugènia Pou 
Mulet; regidors: Rafel Crespí Pol; Mateu Crespí Perelló; 
Sebastiana Sastre Coll; D. Sebastian Alorda Roig, D.ª 
Magdalena Amengual Pizá, D. Antoni Coll Ballester,Francisco 
Casellas Femenias. Havent excusat la seva absència la 
regidora D.ªMaria Magdalena Perelló Bibiloni.  
 
   Essent les 18.00 hores la Sra. Batlessa declara oberta 
la sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
ACTES ANTERIORS.- Les actes corresponents a les sessions 
ordinària de dia 30 de gener de 2007, sessió extraordinària 
de dia 8 de febrer de 2007, i sessió extraordinària de dia 
27 de febrer de 2007, són aprovades per unanimitat dels 
assistents. 
 
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l´infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficials:  
 
-D’un escrit de veïns de Ses Olleries en la que presenten 
al.legacions a la concessió de la llicència d´obres de vuit 
adossats a Ses Olleries. 
 
-D’un escrit del Grup Balear d´Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa (GOB), sol.licitant la suspensió de llicències 
en l´àrea compresa de Ses Olleries. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca de l´acord d´aprovació 
definitiva del Pla d´Obres i Serveis de l´any 2007 i el Pla 
Plurianual 2007-2008-2009-2010-2011-2012. L´obra inclosa és  



 
 
 
 
 
 
substitució i construcció voravies carrers S’Estació, Josep 
Balaguer i d´es cementiri”. 
 
-D’un escrit de la Conselleria d´Obres Públiques, Habitatge 
i Transports, per pròrroga de la subvenció per a la revisió 
normes subsidiàries. 
 
-Del Decret de Batlia de data 31 de gener de 2007 de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel·la núm. 92. 
 
-Del Decret de Batlia de data 19 de febrer de 2007 de 
suspensió d´obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel.la n.º 770. 
 
-Del Decret de Batlia de data 19 de febrer de 2007 de 
suspensió d´obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel.la n.º 787.  
 
-Del Decret de Batlia de data 20 de febrer de 2007 de 
suspensió d´obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel.la n.º 764. 
 
-Del Decret de Batlia de data 13 de març de 2007 de 
suspensió d´obres per executar-se sense llicència al c/ Ses 
Coves n.º 7. 
 
I sense haver més assumptes a tractar la Presidenta aixeca 
la sessió essent les denou hores quinze minuts de la qual 
com a Secretari estenc l’acta. 
 


