ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
27 DE MAIG DE 2008, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vint-i-set de maig de dos mil vuit es
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del Sr.
Secretari, a fi de celebrar una sessió ordinària en primera
convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, D. Guillem Crespí
Sastre; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç
Cabot Campins; D. Sebastián Alorda Roig, D. Luis López
García, D.ª Mª Eugènia Pou Mulet, D. Francisco Casellas
Femenias i D. Miquel Àngel Coll Canyelles. Havent excusat
la seva absència el regidor Sr. Antoni Coll Ballester.
Essent les 13.30 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
LECTURA I APROVACIO DE LA SESSIO ANTERIOR.- Havent-se
advertit un error a la modificació del reglament intern de
l’escoleta municipal, i concretament on diu:
Article 7è.- Equips educatius.- El grup d’infants de
l´Escoleta Municipal estarà atès per com a mínim 3
professionals de l’Educació:
-2 Educadores amb una titulació mínima de F.P.II Jardí
d’Infància o Mòdul Professional Nivell 3.
-1 Auxiliar d’Educació amb una titulació mínima de Graduat
Escolar.
Ha de dir:
El grup d’infants de l’Escoleta Municipal estarà atès per
com a mínim 3 professionals de l’Educació:
- 1 Professional amb possessió del títol de mestre amb
l’especialitat d’educació infantil o titol de grau
equivalent.
- 2 professionals
següents:

amb

alguna

de

les

qualificacions

a)Tècnics superiors en educació infantil o titulacions
equivalents acadèmicament o professional.
b) Certificat de professionalitat d’educació infantil.

c) Certificació de les unitats de competència que componen
la qualificació d’educació infantil.
d) Professionals en possessió de qualsevol altre títol o
acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o
que hagin estat habilitats per a l’atenció a infants de 0-3
anys.
Feta aquesta observació, l’acta de la sessió extraordinària
celebrada el dia 1 d’abril de 2008, és aprovada per
unanimitat.
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 la Conselleria de Medi Ambient (direcció
general de recursos hídrics), referent al procediment
sancionador, per construcció d’una piscina al llit del
Torrent de ses Coves, sense disposar d’autorització
administrativa.
-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de
cultura i patrimoni), en el que en dóna trasllat a
l’informe en relació a la suspensió d’obres emparades per
les llicències 65/06, 59/05 i 60/05.
-D’un escrit del Jutjat contenciòs-administratiu núm. 3 de
Palma de Mallorca, en relació a la interposició de recurs
contenciòs-administratiu pel Sr. Vicente Capó Pons, sobre
responsabilitat patrimonial.
-D’un escrit del Jutjat d’Instrucció núm. 6, sol.licitant
informe de les obres realitzades en el c/ Olleries, núm. 42
propietat de D.ª Francesca Miralles Coll.
-D’un escrit del Jutjat contenciòs-administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca, en relació a la interposició de recurs
contenciòs-administratiu per la Sra. Antonia Castro Verger,
sobre responsabilitat patrimonial.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 657.
-Del Decret de Batlia de data 8 d’abril de 2008, en relació
a les obres emparades per la llicència 65/06 que estan

afectades per la suspensió de llicències com a conseqüència
de la incoacció com a BIC del llogaret de Ses Olleries”.
-Del Decret de Batlia de data 8 d’abril de 2008, en relació
a les obres emparades per la llicència 59/05 que estan
afectades per la suspensió de llicències com a conseqüència
de la incoacció com a BIC del llogaret de “Ses Alqueries”.
-Del Decret de Batlia de data 8 d’abril de 2008, en relació
a les obres emparades per la llicència 60/05 que estan
afectades per la suspensió de llicències com a conseqüència
de la incoacció com a BIC del llogaret de “Ses Alqueries”.
-Del Decret
delegació a
M.ª Pascual
l’Ajuntament
neta 2008”.

de Batlia de data 8 d’abril de 2008, sobre
la Sra. Presidenta de la Mancomunitat, Joana
Sansó per a tramitar i gestionar en nom de
tot el relatiu a les subvencions “Mallorca

-Del Decret de Batlia de data 9 d’abril de 2008, sobre
delegació de la totalitat de les funcions de Batlia a la
primera tinent de Batle Sra. Jacqueline Volait Matrat,
durant el termini de l’1 al 5 de maig 2008.
-Del Decret de Batlia de data 9 d’abril de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 435.
-Del Decret de Batlia de data 10 d’abril de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 960.
-Del Decret de Batlia de data 18 d’abril de 2008, sobre
canvi de lletrat Sr. Josep Alonso Aguiló pel Sr. Miquel
Ripoll Torres, per assumir la defensa jurídica del recurs
contenciòs-administratiu interposat per promotora Esferi,
S.L.
-Del Decret de Batlia de data 28 d’abril de 2008, per
creació d’una partida pressupuestària per desenvolupar les
activitats del projecte “rehabilitació integral dels
carrers Sa Costa i camí d´es Puig”.
-Del Decret de Batlia de data 8 de maig de 2008, de
personar-se
en
el
recurs
contenciòs-administratiu,
procediment ordinari 35/2008, Sr. Vicente Capó Pons.

-Del Decret de Batlia de data 12 de maig de 2008, de
personar-se
en
el
recurs
contenciòs-administratiu
procediment abreviat 42/2008, Sra. Antonia Castro Verger.
-Del Decret de Batlia de data 13 de maig de 2008, per
creació d’una partida pressupuestària per desenvolupar el
projecte “eliminació de barreres arquitectòniques a les
zones esportives de l’escoleta municipal c/ Josep Balaguer,
(C.P. Mestre Guillemet) i l’edifici de la tercera edat”.
-Del Decret de Batlia de data 15 de maig de 2008, per
creació d’una partida pressupuestària per desenvolupar el
projecte “acolliment i integració de la població immigrada
Més aprop”.
CONVENI CAIB – AD. LOCAL – REGISTRES.- Pren la paraula el
Sr. Batle el qual dóna compte del Conveni CAIB –
Administració
Local
–
Registres
que
fou
informat
favorablement a la reunió de la Comissió Informativa
General del passat dia 22 del mes en curs, que s’adjunta
com annex, i diu que suposa una primera fase per apropar
l’Administració al ciutadà, que no suposa cap tipus de
contraprestació econòmica i que hi haurà de contemplar-se
que l’Ajuntament els dissabtes no té obert.
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll
Ballester, en representació del grup Entesa per Santa
Eugènia- Unió Mallorquina, el qual diu que es un bon servei
pels ciutadans, i que per tant el seu grup votarà a favor
del mateix, si bé demana quines tasques implicarà pel
treballador municipal.
El Sr. Batle li contesta dient-li que
municipal ho registrarà d’entrada i ho
diferents Administracions Públiques.

el treballador
enviarà a les

Sotmès a votació el Conveni CAIB- Ad. Local- Registres, el
mateix és aprovat per unanimitat dels assistents.
CONVENI AJUNTAMENT – CAIB GESTIO MULTES DE TRANSIT.- Pren
la paraula el Sr. Batle, el qual dóna compte del Conveni
Ajuntament- CAIB per a la gestió de les multes de trànsit
que fou informat favorablement a la reunió de la Comissió
Informativa General del passat dia 22 del mes en curs, que

s’adjunta com annex, i diu que l’Ajuntament per una òbvia
manca de mitjans no es pot encarregar de la tramitació de
les denúncies en matèria de trànsit i que el que es pretén
amb la signatura d’aquest Conveni no es ingressar diners
si no que sigui exemplerizant, que servesqui perquè la gent
respecti la normativa de trànsit.
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll
Ballester, en representació del grup municipal Entesa per
Santa Eugènia- Unió Mallorquina, el qual diu que si el
Conveni el que suposa es la cessió del cobrament de les
multes, al seu grup li sembla bé.
Sotmès a votació el Conveni Ajuntament- CAIB per a la
gestió de les multes de trànsit, el mateix és aprovat per
unanimitat dels assistents.
MOCIO GRUP MUNICIPAL P.P. “CONSEQÜÈNCIES DE LA MODIFICACIÓ
DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I REGIM DEL NOTARIAT”.- Pren
la paraula el Sr. Batle el qual dóna lectura a la següent
MOCIÓ:
-CONSEQÜÈNCIES
DE
LA
MODIFICACIO
D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM DEL NOTARIAT.

DEL

REGLAMENT

La modificació de l’article 3 del Reial Decret 45/2007, de
19 de gener, que modifica el Reglament de l’Organització i
règim del Notariat, aprovat per Decret el 2 de juny de
1994, ha establert que “La condición de funcionario público
del notario impide que las Administraciones Públicas o los
organismos o entidades que de ellos dependan puedan elegir
notario, rigiendo para ellos lo dispuesto en el artículo
127 de este Reglamento”.
L’article 127 del reglament regula el repartiment dels
documents i el dret de la lliure elecció de notari,
assenyalant que “… cuando el otorgante, transmitente o
adquirente de los bienes o derechos, fuere el Estado, las
Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, o los
organismos o sociedades dependientes de ellos, participados
en más de un 50 %, o en los que aquellas Administraciones
Públicas ostenten facultades de decisión, los documentos se
turnarán entre los notarios con competencia en el lugar del
otorgamiento”.

Aquestes dues modificaciones impedeixien a la pràctica que
els Ajuntaments puguin formalitzar documents notarials amb
la notaria per lliure elecció, per confiança o en la
majoria de casos habitualment per proximitat.
La nova regulació, obliga a
Balears, una comunicació
formalitzar
un
document
adjudicar-nos un notari per
competent de cada municipi.

adreçar al Col·legi Notarial de
explicant la necessitat de
notarial,
per
posteriorment
torn d’ofici dins el districte

Com a cas exemplificatiu, l’Ajuntament de Santa Eugènia, ha
hagut de tramitar dos poders notarials amb els notaris del
municipi de Calvia, quan habitualment per proximitat ens
dirigíem a la Notaria de Santa Maria del Camí.
Per tot això, proposam:
1.- Comunicar al Col·legi Notarial de les Illes Balears i a
la Dirección general de los Registros y Notariado del
Ministeri de Justicia, el desacord amb la regulació per
torn
d’ofici
del
repartiment
de
documents
de
les
administracions públiques i especialment de les entitats
locals, per entendre que va en contra de
les principis
d’agilitat administrativa, descentralització de serveis i
per afectar greument al desenvolupament de les tasques dels
càrrecs públics electes.
A
continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll
Ballester, en representació del grup municipal Entesa per
Santa Eugènia- Unió Mallorquina, el qual diu que al seu
grup li sembla bé el contingut de la moció.
Sotmesa a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat
dels assistents.
PRECS I PREGUNTES.- Per part del regidor Sr. Coll
Ballester, en representació del grup municipal Entesa per
Santa Eugènia- Unió Mallorquina, es formulen les següents
preguntes:

1) Si s’ha contractat una empresa per fer un estudi de
mobilitat, si així es quin cost té i si tindrà res que
veure amb l’Agenda Local 21, i si es donarà compte al Fòrum
Ciutadà per enriquir dit Estudi.
2) Si s’obrirà un termini de propostes per contractar el
servei de socorrista.
3) Si d’acord amb l’informe emès pels Serveis de la Xarxa
de
Biblioteques
del
Consell
Insular
que
recomanar
l’ampliació de l’horari de la biblioteca, si es pensa
ampliar el mateix.
A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que
s’ha signat un pressupost amb una empresa per fer l’estudi
de mobilitat que té un cost aproximat de 5.000 € i que
s’encarregarà de l’Agenda Local 21 una campanya de
comunicació a través d’un tríptic i s’obrirà una bústia
perquè la gent pugui donar la seva opinió i es debatran
dintre de les reunions de l’Agenda Local 21.
A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que
s’examinarà
la
documentació
de
la
concessió
del
poliesportiu per veure qui s’encarrega de la contractació
del socorrista.
Sobre l’ampliació de l’horari de la biblioteca, el Sr.
Batle contesta que amb la partida que hi ha al pressupost
per fer front a les tasques de la biblioteca no es pot
ampliar l’horari, si es pot fer una modificació de crèdit
s’ampliarà l’horari a partir del mes de setembre, si no
s’haurà d’esperar al mes de gener de 2009.
I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President
aixeca la sessió essent les tretze hores i cinquanta
minuts, de tot el qual com a Secretari donc fe.

ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE
L’ESTAT I LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A
LA IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA D’OFICINES INTEGRADES D’ATENCIÓ
AL CIUTADA.
1.- Introducció
El 17 de desembre de 2007 es va formalitzar
entre l’Administració General de l’Estat
Autònoma de les Illes Balears, publicat al
29 de gener de 2008 i al BOIB núm. 6 de
2008.

un Conveni Marc
i la Comunitat
BOE núm. 25 de
12 de gener de

Aquest Conveni té la seva base jurídica en l’Acord del
Consell de Ministres de 15 de juliol de 2005, publicat
mitjançant Resolució de 19 de juliol de 2005, de la
Secretaria General per a l’Administració Pública, per a la
implantació d’una xarxa d’oficines integrades d’atenció al
ciutadà en col.laboració amb les Comunitats Autònomes i les
Entitats que integren l’Administració Local (BOE de 3
d’agost).
L’esmentat Acord configura una xarxa d’espais comuns
d’atenció al ciutadà que permetrà que en el futur els
ciutadans puguin accedir a un creixent nombre de serveis
normalitzats de presentació de documents, informació i
gestió de tràmits i procediments.
2.- Objecte del conveni mar
El Conveni Marc té per objecte acordar la col.laboració
entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
desenvolupament de les actuacions precises per a establir
progressivament una xarxa d’espais comuns d’atenció a la
ciutadania que permeti la prestació de serveis integrats
d’informació, orientació, atenció i tramitació sobre
determinats
aspectes
de
l’activitat
administrativa
coordinant per a tal fi l’exercici de les competències de
les Administracions intervinents, entenent per tals les
signants d’aquest Conveni i les Entitats Locals que
s’adhereixin al mateix.

Per a l’assoliment de l’objectiu expressat en l’apartat
anterior, les Administracions intervinents es comprometen
a:
a)Articular mesures i instruments de col.laboració per a la
implantació coordinada i normalitzada d’una xarxa d’espais
comuns d’atenció al ciutadà, entenent per espais les
maneres o canals pels quals els ciutadans poden accedir a
les informacions i serveis públics (oficines d’atenció
presencial, atenció telefònica, pàgines a Internet i
altres).
b)Establir un marc general d’obligacions per a permetre, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 38.4.b de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que els
ciutadans puguin presentar, en els registres de les
Entitats Locals de l’àmbit territorial de la corresponent
Comunitat Autònoma que s’adhereixin voluntàriament als
Convenis, les sol.licituds, escrits i comunicacions que
dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de
l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
c)Establir compromisos per a intercanviar, compartir i
integrar mitjans i instruments d’informació al ciutadà; i
en particular per a l’agregació i sindicació, quan resulti
possible, de determinats continguts de les pàgines a
Internet de la responsabilitat dels intervinents.
d)Configurar progressivament la prestació conjunta de
serveis de gestió mitjançant la simplificació i integració
dels
tràmits
i
procediments
administratius
en
què
participin
les
administracions
intervinents,
i
la
compatibilitat
i
interoperabilidad
dels
sistemes
d’informació que els suportin.
3.- Els distints nivells de serveis
El Conveni Marc permet la possibilitat de prestar diferents
nivells
de
servei
al
ciutadà
mitjançant
oficines
integrades. En funció del servei que s’ofereix, aquestes
oficines es poden classificar en:

1.- Oficines de contacte: prestació de serveis de recepció,
registre i remissió de comunicacions del ciutadà a
l’Administració Pública.
2.- Oficines d’informació: a més dels serveis expressats
per a les Oficines de contacte, desenvolupament de serveis
d’atenció i orientació personalitzada als ciutadans sobre
els serveis públics i informacions més rellevants de les
Administracions intervinents.
3.- Oficines de gestió integral: a més dels propis de les
dues categories anteriors, assumeixen un nivell avançat
definit per la prestació de serveis integrals de gestió que
comprenguin la tramitació conjunta de procediments i
tràmits de competència de les diferents Administracions
intervinents.
4.- L’Adhesió de les entitats locals
El Conveni Marc permet l’adhesió de les Entitats Locals de
l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Inicialment, les Entitats Locals que s’adhereixin al
Conveni Marc es comprometen a prestar un primer nivell de
serveis corresponent al de les oficines de contacte, és a
dir,
a
la
recepció,
registre
i
remissió
de
les
sol.licituds, escrits i comunicacions que dirigeixi el
ciutadà a l’Administració Pública.
En una segona fase, la Comissió de seguiment i avaluació
del Conveni, i sempre a voluntat de les Entitats Locals,
podrà determinar l’adscripció i classificació de les
oficines de contracte adherides al primer nivell en
oficines d’informació, en les quals es prestarà, a més dels
serveis anteriors, els corresponents a un nivell més
avançat, consistents a oferir una atenció i orientació
personalitzada
sobre
els
serveis
públics
de
les
Administracions intervinents.
5.- Finançament
El Conveni Marc no contempla l’existència de despeses que
requereixin l’establiment d’un sistema de finançament en el
mateix, considerant que els derivats del compliment de
l’acordat no impliquen increment dels programes ordinaris
de despesa i inversió de cada Administració.

Referent a això, les entitats locals adherides assumiran
amb els seus propis mitjans les accions a emprendre en
compliment de les obligacions d’adhesió i qualsevol
necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà,
si escau, objecte d’acord i formalització en un nou Conveni
específic.
6.- Procediment per a l’adhesió de les Entitats Locals
Les Entitats Locals interessades en adherirse al primer
nivell de prestació de serveis hauran de remetre a:
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
– Direcció General de Qualitat dels Serveis
Avinguda Antoni Maura, 24, 2.º - 07012 Palma de Mallorca
Telèfon: 971 724884 ; Fax: 971 715 424
-Sol.licitud d’adhesió (per triplicat) que figura com Annex
al Conveni Marc.
-Certificació de l’Acord del Ple de l’Entitat Local pel
qual s’adopta la decisió de sol.licitar l’adhesió al
Conveni Marc.
-Qüestionari facilitat per la Direcció General de Qualitat
dels Serveis, degudament emplenat.
Un cop realitzada la sol.licitud, la Comissió de Seguiment
l’avaluarà en el termini de 15 dies i, en cas d’acceptació,
instarà a l’Entitat Local perquè procedeixi a la publicació
de l’adhesió en el Butlletí Oficial de Les Illes Balears.
7.- Obligacions de les Entitats Locals que s’adhereixin
Les Entitats Locals que s’adhereixin al Conveni Marc es
comprometen a:
a)Configurar els seus registres com oficines de contacte,
admetent la presentació en les mateixes de qualssevol
sol.licituds, escrits o comunicacions dirigits als òrgans
de l’Administració General de l’Estat i de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les
entitats de dret públic vinculades o depenents d’aquelles,
amb independència de la seva localització territorial.

b)Deixar constància en els seus registres de l’entrada
d’aquestes sol.licituds, escrits i comunicacions, amb
indicació en els seus seïents del seu nombre, epígraf
expressiu de la seva naturalesa, data d’entrada, la data i
hora
de
la
seva
presentació,
interessat
o
òrgan
administratiu remitent, persona o òrgan administratiu al
que es dirigeix, així com una referència al contingut de
l’escrit o comunicació que es registra.
c) Remetre inmediatament els
documents, una vegada
registrats, i en tot cas dintre dels tres dies següents al
de la seva recepció, directament als òrgans o entitats
destinataris dels mateixos. Aquest remissió s’efectuarà
pels mitjans més apropiats perquè la seva recepció es
produeixi al més aviat possible, amb especial utilització
de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics en els
supòsits que sigui possible.
8.- Termini de vigència, pròrrogues i extinció del Conveni
Marc
El període de vigència del Conveni finalitzarà el 31 de
desembre de l’any 2014, poden prorrogar-se per acord exprés
dels intervinents adoptat abans de la fi de la seva
vigència per períodes de quatre anys.
La vigència del Conveni podrà extinguir-se per mutu acord
de les parts signants del Conveni. Així mateix, podrà
extinguir-se la vigència si el Conveni és denunciat, prèvia
audiència de la Comissió de Seguiment i comunicació a les
altres parts signants, per aquella que consideri que s’ha
vulnerat l’esperit del mateix o s’ha incomplit alguna de
les seves clàusules.
La denúncia s’efectuarà per escrit, amb una antelació
mínima de tres mesos a la data que es pretén tingui
eficàcia. En tot cas, excepte pacte exprés, les parts es
comprometen a realitzar les actuacions necessàries dirigies
a la finalització de les accions ja iniciades.
9.- Termini de vigència i extinció de les adhesions al
Conveni Mar
Les adhesions de les Entitats Locals al Conveni Marc
produiran efectes des de la publicació de l’adhesió en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears i s’extingiran pel
transcurs dels terminis o per la concurrència de les
circumstàncies previstes en l’apartat anterior.
Així mateix, l’adhesió de cada Entitat Local quedarà sense
efecte:
-Per denúncia expressa realitzada per escrit i comunicada a
la Comissió de Seguiment amb una antelació mínima de tres
mesos a la data que es pretén que assorteixi efectes.
-Per mutu acord entre l’Entitat Local i les Administracions
intervinents.
-Per decisió unilateral d’alguna de les parts quan es
produeixi per una altra un incompliment greu acreditat de
les obligacions asumides.

Conveni de col.laboració entre la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Santa Eugènia per a la
gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i
seguretat vial.
Parts
Carles Manera Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, amb competència per aquest acte en virtut dels
articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
El Batle de l’Ajuntament de Santa Eugènia, facultat per a
aquest acte per l’acord del Ple municipal de data ... de
..... de 2008.
Antecedents
1.-Que, de conformitat amb l’article 7 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (en
l’actualitat, article 7 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals), l’Ajuntament de Santa
Eugènia ha delegat en la comunitat autònoma de les Illes

Balears les competències relacionades amb la recaptació en
període voluntari i executiu dels seus tributs i d’altres
ingressos de dret públic, que es va instrumentar mitjançant
la signatura d’un Conveni entre ambdues Administracions el
.... de .... de ....
2.- Que, la comunitat autònoma de les Illes Balears
exerceix les competències delegades per mitjà de la
recaptació de zona de Mallorca dependent de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació.
3.- Que, la gestió dels expedients sancionadors en matèria
de trànsit i seguretat vial i la recaptació de les multes
corresponents que els òrgans competents de l’Ajuntament de
Santa
Eugènia
imposen
en
l’exercici
de
les
seves
competències, comporta una problemàtica específica, que
justifica l’articulació d’un conveni que faci possible un
millor servei de recaptació d’aquestes multes, tot tenint
en compte que la finalitat de les sancions és el seu efecte
d’exemplificació.
4.- Que, d’acord amb el que disposen els articles 3,6 i 9
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les
administracions
públiques
i
del
procediment
administratiu comú, les administracions públiques es
regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de
cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi
d’eficàcia en el servei als ciutadans, podent celebrar
convenis de col.laboració que, en el cas que afectin a
corporacions locals, s’han de regir pel que estableix la
legislació reguladora del règim local.
5.- Que, en aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, estableix que la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
l’Administració local i les Administracions de l’Estat i de
les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter
voluntari sota les formes i en els termes prevists en les
lleis, i podrà tenir lloc, en tot cas, mitjançant els
consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal
suficient per convenir i obligar-se i acorden subscriure
aquest conveni, i per això

Clàusules
1-Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és la realització, en règim de
prestació de serveis, de determinades tasques relacionades
amb
la
tramitació
dels
expedients
sancionadors
de
l’Ajuntament en matèria de trànsit i seguretat vial,
d’acord amb el que estableixen les clàusules següents.
Se
n’exclouen,
d’aquest
Conveni,
els
expedients
sancionadors relatius a faltes en matèria de trànsit i
seguretat vial, les sancions previsibles o certes de les
quals ho siguin de quantia inferior a 40,00 euros.
2-Competències en matèria sancionadora
En virtut d’aquest Conveni l’Ajuntament no delega cap
competència sancionadora en matèria de trànsit i seguretat
vial.
D’acord amb això, la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, a través de la recaptació de zona de Mallorca,
únicament realitzarà els treballs materials que siguin
necessaris per a la tramitació dels expedients sancionadors
en matèria de trànsit i seguretat vial i l’Ajuntament
dictarà els actes administratius corresponents.
3- Tasques a realitzar
resolució de recursos

per

a

la

recaptació

de

zona

i

1.-La recaptació de zona realitzarà els treballs materials
i el suport necessaris per a la tramitació dels expedients
sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial que
l’encarreguin els òrgans competents de l’Ajuntament, així
com la recaptació en via voluntària i executiva de les
multes corresponents. En tot cas, la recaptació de zona
notificarà els actes administratius dictats per aquests
òrgans.
Així mateix, la recaptació de zona prepararà cada quinze
dies les oportunes comunicacions a l’Ajuntament de les
sancions per la comissió de infraccions greus i molt greus
fermes en via administrativa que impliquen la pèrdua de
punts en els permisos i llicències de conducció, per tal

què l’Ajuntament les tramiti a la Direcció Provincial de
Trànsit amb els mitjans que s’estableixin a l’efecte.
2.-Els recursos contra els actes dictats per l’Ajuntament
en el si dels expedients sancionadors els resoldrà
l’Ajuntament mateix, sense perjudici de la possible
col.laboració de la recaptació de zona en el cas en què
l’Ajuntament així ho demani.
4- Lloc de pagament de les sancions
Els ingressos derivats de la imposició de les sancions
podran realitzar-se en les oficines pròpies de la
recaptació de zona, en les entitats financeres autoritzades
a l’efecte per la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació i per via telemàtica mitjançant la pàgina web
habilitada a l’efecte.
5-Contraprestació econòmica
1.- Per cada expedient sancionador en matèria de trànsit i
seguretat vial en què, d’acord amb el que preveu aquest
Conveni, intervingui la recaptació de zona, l’Ajuntament
abonarà a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació la
quantitat de 38,00 euros. No obstant això, en el cas en què
l’ingrès de la sanció es realitzi abans de dictar-se la
resolució sancionadora, satisfarà la quantitat de 22,00
euros.
Les quanties indicades en el paràgraf anterior es revisaran
anualment de forma automàtica per aplicació de la variació
anual de l’índex de preus al consum per a les Illes Balears
entre els mesos de gener i desembre de l’any immediatament
anterior publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.
2-Anualment, la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
liquidarà el compte resultant de la recaptació de les
sancions i de la contraprestació econòmica meritada a favor
de la Conselleria. Si la quantitat recaptada és superior en
aquesta
contraprestació
econòmica,
s’ingressarà
a
l’Ajuntament la diferència, i, en cas contrari, no s’hi
ingressarà cap quantitat. En aquest darrer cas, la
diferència a favor de la Conselleria es compensarà amb els
ingressos derivats de la recaptació dels anys posteriors.

El producte obtingut per la recaptació en període voluntari
de les sancions no formarà part de la base de càlcul de les
bestretes mensuals establertes en el Conveni de recaptació
de .... Així mateix, la contraprestació meritada en virtut
d’aquest Conveni serà incompatible amb la retribució
prevista per a la recaptació en via executiva en l’esmentat
Conveni de .....
3-Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, es
liquidarà el compte resultant de la recaptació de les
sancions i de la contraprestació econòmica meritada a favor
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Si la
quantitat recaptada és superior en aquesta contraprestació
econòmica, s’ingressarà a l’Ajuntament la diferència, i, en
cas contrari, no s’hi ingressarà cap quantitat. En aquest
darrer cas, la diferència a favor de la Conselleria no serà
exigible a l’Ajuntament i el deute es considerarà extingit.
6- Durada del Conveni
Aquest Conveni tindrà una vigència de 5 anys, i s’entendrà
tàcitament prorrogat quan finalitzi, per idèntics terminis
successius de 5 anys naturals, llevat que qualsevol de les
parts, amb una antelació mínima de 6 mesos, procedeixi a la
seva denúncia.
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos
exemplars.
Palma, .......

