ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
27 DE NOVEMBRE DE 2008, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a dia vint-i-set de novembre 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. Luis López García, D. Francisco Casellas
Femenias, Dª. Mª Eugenia Pou Mulet, D. Miquel Àngel Coll
Canyelles, D. Antoni Coll Ballester, havent excusat la seva
absència el regidor Sr. Sebastián Alorda Roig.
Essent les 8,30 hores el Sr. Batle declara oberta la sessió
desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
LECTURA I APROVACIO DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Les actes
de les sessions ordinària i extraordinària dels dies 30 de
setembre i 23 d’octubre de 2008 són aprovades per
unanimitat.
CORRESPONDENCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA,
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l´infrascrit es dóna compte
de la següent correspondència i disposicions oficials:
-D’un escrit del Consell
cooperació local) concedint
novembre
de
2008
per
“canalització de pluvials
Balaguer”.

de Mallorca (departament de
una pròrroga fins el dia 15 de
l’adjudicació
de
les
obres
al nucli urbà, carrer Josep

-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 3,
relativa a la resolució procediment ordinari 113/2007 del
Sr. Miguel Bibiloni Amengual.
-D’un escrit del Servei d’ocupació I.B., concedint una
subvenció per la conservació i millora de síquies i zones
forestals.

-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de
cultura i patrimoni), per obertura del tràmit d’audiència
en relació a l’expedient de declaració de Bé d’Interès
Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, a favor de
ses Alqueries.
-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de
cultura i patrimoni), per obertura del tràmit d’audiència
en relació a l’expedient de declaració de Bé d’Interès
Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, a favor de
ses Coves.
-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de
cultura i patrimoni), per obertura del tràmit d’audiència
en relació a l’expedient de declaració de Bé d’Interès
Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, a favor de
ses Olleries.
-D’un escrit de la Conselleria de Medi Ambient (direcció
general de recursos hídrics), notificant l’acord de
remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciòs
Administratiu núm. 3 de Palma, en relació a la resolució
del conseller de Medi Ambient que desestima el recurs
d’alçada interposat pel Sr. Daniel Crozier, com a
responsable d’una infracció per la construcció d’una
piscina al llit del torrent de ses Coves.
-D’un escrit de l’Ajuntament de Marratxí, mitjançant el
qual s’aprova l’esborrany del conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament de Marratxí i Santa Eugènia, en quant a
mitjans materials necessaris per a actuacions a realitzar a
la via i espais públics.
-Del Decret de Batlia de data 10 d’octubre de 2008, de
delegació de la totalitat de les funcions de Batlia al
segon Tinent de Batle del 27 al 29 d’octubre de 2008,
ambdós inclosos.
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL ADQUISICIÓ D’UN TERRENY URBÀ PER
EXECUTAR UN PROJECTE D’EDIFICI POLIVALENT.- Pren la paraula
el Sr. Batle el qual eleva al Ple la proposta de la Mesa de
Contratació per l’adquisició d’un solar per destinar-ho a
edifici polivalent a Maria Santandreu Coll que ofereix el
solar de la seva propietat situat al carrer de Ses Monges
s/n per la quantia de 216.364 € en concepte dels 450 m2 de
solar urbà i 12.000 € en concepte dels 1.532 m2 de sòl

rústic i de conformitat amb l’article 135 de la Llei de
Contrates del Sector Públic:
PRIMER.- Declarar vàlid l´acte de licitació.
SEGON.- Adquirir provisionalment el solar ofertat per Na
Maria Santandreu Coll així com la part de sòl rústic per la
quantia de 228.364 €.
TERCER.- Requerir a l´adjudicatari provisional per a la
presentació de la documentació justificativa de trobar-se
al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius
de la seva aptitud per a contractar,en el termini de 15
dies hàbils comptats desde el següent a aquell de la
publicació d’aquesta adjudicació provisional en el perfil
del contractant de l’Ajuntament.
QUART.- Facultar al Sr. Batle-President per a la signatura
de la corresponent escriptura pública.
Abans de sotmetre la proposta a votació pren la paraula la
regidora Sra. Pou Mulet, com a portaveu del grup municipal
Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, la qual diu que
el seu grup està molt interessat en que es faci un teatre a
Santa Eugènia, de fet surt d’una proposta seva, però no
votarà a favor de l’adquisició del solar perquè aquest no
té la superfície suficient per fer el teatre que volem, que
a més servesqui de Centre Cultural del poble; i més quan a
la revisió de les Normes Subsidiàries en tramitació es
preveuen zones dotacionals molt més amplies per ubicar el
teatre.
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que
des de que a la convocatòria del POS 2007 el grup municipal
de l’oposició va mostrar el seu interès en l’execució d’un
teatre ha intentat consensuar el tema amb la seva portaveu
perquè així li ho va demanar, pel que ara no entén que
tenguent l’espai no es vulgui fer el teatre, pel que
dedueix que el seu grup ho té clar i el grup de l’oposició
no.
En quan a l’espai previst a la revisió de les NNSS, el Sr.
Batle diu que tots sabem que d’aquí que s’executi
l’urbanitzable previst poden passar molts d’anys i en quan

a la despesa que suposa l’adquisició del solar diu que es
elevada, però que no hi ha cap altre solar.
Sotmesa a votació la proposta la mateixa es aprovada amb el
vot de qualitat del Sr. Batle i dels tres regidors del grup
municipal del Partit Popular presents a la sessió, els
quatre regidors pertanyents al grup municipal d’Entesa per
Santa Eugènia-Unió Mallorquina voten en contra.
MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM. 9.- Pren la paraula el Sr.
Batle, el qual vist l’informe de Secretaria-Intervenció i
el dictamen favorable de la Comissió Informativa General
emès en la seva reunió del passat dia 23, proposa al Ple:
- Aprovar
inicialment
un
suplement
de
crèdit
(modificació de crèdit núm. 9/2008) per la quantitat
de a les següents partides:
2.2.750.00 – liquidació cotxe policia municipal 772,50
€.
9.1.463.00 – transferències corrents a Mancomunitat des
Pla 3.366,96 €.
1.2.226.00 – contracte prestació de serveis 4.500,00 €.
Que es finança amb càrrec al romanent de tresoreria per
despeses generals de l’any 2007.
- Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit
núm. 9/2008 en el Pressupost General de la Corporació
per a l’any 2008 per un termini de quinze dies a efectes
de reclamacions; en el cas de que no es presentin,
l’acord
d’aprovació
inicial
s’entendrà
elevat
a
definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Abans de sotmetre la proposta d’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 9/2008, pren la paraula la
regidora Sra. Pou Mulet, com a portaveu del grup municipal
d’Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, la qual diu
que el seu grup no té cap incovenient en suplementar les
partides destinades a l’adquisició del cotxe de la policia
local i de transferències a la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, però es mostra totalment contrari en suplementar
la partida destinada a pagar els serveis de comptabilitat i

mes quan a l’anterior modificació de crèdit ja es va
suplementar aquesta mateixa partida, considera que 13.000 €
es una quantia molt elevada per prestar aquest servei, que
amb 5000 € hi hauria suficient per pagar el sou i la
seguretat social d’un comptable.
Continua dient la regidora Sra. Pou que sembla que s’ha
rescindit el contracte amb ERCAE i que s’ha contractat una
altra empresa per prestar el servei de comptabilitat i que
el seu grup no té cap constància d’aquest tema.
El Sr. Batle diu que s’ha gastat per posar-nos el dia, el
fet es que a hores d’ara s’ha liquidat fins el mes de juny
i que s’ha canviat d’empresa comptable perquè Fornells te
una amplia experiència en portar comptabilitats municipals,
porta entre d’altre Consell, Valldemossa, Son Servera,
Maria de la Salut, i ho fam per una quantia anual de 5000 €
i des de l’Ajuntament es poden introduir les factures, el
qual facilitar la labor comptable.
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació inicial de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2008, la
mateixa es aprovada per quatre vots, corresponents al Sr.
Batle, els quatre regidors que conformen el grup municipal
Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen per
considerar que no esta justificada la despesa a l’empresa
per prestar el servei de comptabilitat.
ADHESIO A LA XARXA BALEAR DE POBLES PEL CLIMA.- En
l’actualitat, el nostre model de vida és origen de moltes
problemàtiques i desequilibris locals i globals. Per aquest
motiu, l’actuació en l’àmbit global és imprescindible.
En aquest sentit, el 27 de maig de 1994, els participants a
la Conferència Europea sobre les Ciutats Sostenibles,
celebrada a Aalborg (Dinamarca), van consensuar i aprovar
la
Carta
de
Ciutats
i
Viles
Europees
cap
a
la
Sostenibilitat (Carta d’ Aalborg). En ella es recullen els
compromisos de les ciutats per garantir un desenvolupament
social i econòmic del seus ciutadans i ciutadanes, sense
exclusions i respectuós per l’entorn natural i urbà.
Més concretament, en l’àmbit climàtic, la Convenció Marc de
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC),

constitueix la primera resposta internacional al problema
del canvi climàtic que cristal.litza en el Protocol de
Kyoto. Aquest document, en vigor des de l’any 2005, suposa
el compromís de reduir les emissions de sis gasos
responsables de l’escalfament de la Terra per part dels
països industrialitzats.
La UE s’ha compromès de reduir en un 8% el conjunt de sis
gasos d’efecte hivernacle en l’horitzó 2008-2012 distribuït
de forma diferenciada entre els països integrants. D’acord
amb aquesta distribució entre els diferents països, l’Estat
espanyol està obligat a emetre, com a màxim, durant aquest
període, un 15 % més del que emeté en 1990.
El dia 25 d’octubre de 2007 es va aprovar l’Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-20122020- ( EECCEL ), un dels principals instruments del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí per poder
complir amb el Protocol de Kyoto.
Des de la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació
Ambiental s’ha elaborat el Pla d’Acció per a la Lluita
Contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears, aprovat el 24
d’abril de 2008 per la Comissió Interdepartamental del
Canvi Climàtic, de la qual formen part totes les
Conselleries del Govern de les Illes Balears. Després d’ un
procés de participació pública, aquest Pla d’Acció ha estat
finalment aprovat pel Consell de Govern el dia 1 d’agost de
2008.
En ell es recullen un significatiu nombre d’accions de
lluita contra el canvi climàtic que poden ser recolzades
des de l’administració local de forma exemplaritzant, com a
administració més propera a la realitat del ciutadà.
Nosaltres, com a responsables del municipi de Santa
Eugènia, perquè som conscients que les problemàtiques
globals tenen també origen en la nostra actuació local, ens
comprometem a la signatura de la carta dels Compromisos
d’Aalborg + 10, actualització de la Carta d’ Aalborg, com a
clara declaració de treballar cap a una sostenibilitat
real.
Igualment, ens comprometem a implementar en els aspectes en
que siguem competents, i en la màxima mesura possible, el

Pla d’Acció per ala Lluita contra el Canvi Climàtic a les
Illes Balears.
Així, es proposa a l’aprovació del Ple:
Primer. Adherir-se a la Xarxa Balear de Pobles pel Clima,
iniciativa sorgida del Pla d’Acció per a la Lluita contra
el Canvi Climàtic a les Illes Balears.
Segon. Assumir el compromís d’implementar totes aquelles
actuacions que, en la mesura del possible, puguin dur-se a
terme des de les competències i possibilitats municipals.
Tercer. Signar la carta dels Compromisos d’Aalborg+10,
actualització de la Carta d’Aalborg, com a declaracio de
treball cap a una sostenibilitat real.
Quart. Trametre aquest acord a la Conselleria
Ambient del Govern de les Illes Balears.

de

Medi

Cinquè. Facultar el batle perquè, en nom de la corporació,
pugui signar els documents que siguin adients.
Sotmesa a votació la proposta la mateixa és aprovada per
unanimitat.
PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula la regidora Sra. Pou,
com a portaveu del grup municipal Entesa per Santa EugèniaUnió Mallorquina, la qual formula els següents precs i
preguntes:
1) Com està el tema del clavegueram del nucli urbà de
Ses Coves.
2) Com es que els badens del carrer de s’Estació no
compleixen la normativa de circulació.
3) En el BOIB s’ha publicat que s’ha concedit a Santa
Eugènia una subvenció de 2.700,00 € per la compra de
carpes, com es que s’ha sol·licitat ajudes per
comprar carpes, que considerem que no son necessàries
i no s’han demanat ajudes per més dotacions de
cadires i taules que si que són necessàries.
4) Considerem que si es fa un pla de mobilitat
sostenible, preguem que no es posin més badens i
modificacions de trànsit.

5) Si ens podria facilitar el nombre d’associacions que
hi ha al poble i les quantitats que s’han concedit en
concepte d’ajudes i a quines.
6) Quan té previst fer un dinar amb les associacions del
poble com el que va fer amb l’associació de la
tercera edat.
7) Prega si al proper Ple ordinari es podria dur a
aprovació el pressupost per a l’any 2009 i si dins
del mateix es podria contemplar la contractació
durant el mes d’agost d’una persona per portar la
biblioteca, ja que es un mes en el que hi ha molta
demanda del servei.
8) Com es que no s’ha portat a terme cap programa
d’activitat en el Casal de joves durant el mes
d’agost.
9) Pregunta al regidor de manteniment si es pensa
prendre alguna mesura per no perdre l’aigua de la
piscina ja que esta totalment verda.
10) Si el Sr. Batle ens pot explicar el contingut d’una
factura a nom seu i amb càrrec a la partida de festes
per la quantitat de 3.965,00 €.
11) Quan es pensa dur a terme la resembra dels arbres del
diferents carrers del poble.
12) Es possible sabre els diners obtinguts en concepte de
multes per infraccions urbanístiques.
A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que
per connectar el clavegueram del nucli urbà de ses Coves
amb la xarxa general ens manca l’autorització de tres
veïns, tenim la parcel·la on s’ha d’ubicar la bomba
impulsora, diu que el màxim de traçat anirà pel caminet de
Ses Coves, per tant l’idea es prestar el servei de
clavegueram i tenir el pas del caminet.
A la segona, el Sr. Batle contesta que els badens del
carrer de s’Estació compleixen la normativa de trànsit ja
que han estat validades per l’enginyer Sr. Enrique Gracia.
A la tercera, el Sr Batle contesta que dins del POS 2008 a
la Mancomunitat del Pla se li ha concedit una subvenció de
7.800 € per a l’adquisició de material de festes, que es
destinarà a comprar taules i cadires, per tant van
considerar més necessari sol·licitar ajudes per

l’adquisició de carpes ja que a l’estiu varem haver de
demanar carpes a altres municipis, tan per la Fira com per
les festes.
A la quarta, el Sr. Batle pregunta quin canvis de
circulació s’han fet, la regidora Sra. Pou diu que els
badens, pel que el Sr. Batle contesta que les actuacions
s’han fet d’acord amb els tècnics i consensuades al forum i
que fins ara no hi ha cap queixa, més bé tot al contrari.
A la quinta, el Sr. Batle diu que facilitarà una relació de
factures presentades per les diferents associacions del
poble.
A la sexta, el Sr. Batle contesta que la iniciativa de fer
un dinar amb la tercera edat la va prendre la que ara es
portaveu del grup de l’oposició quan era batlessa.
Al prec de que el pressupost per a l’any 2009 es porti el
mes de gener diu que no té inconvenient, si bé esta
condicionat a saber transferències i aportacions d’altres
organismes que evitarien fer modificacions de crèdit. I en
quan a contractar una persona perquè presti el servei de
biblioteca el mes d’agost, diu que l’idea es ampliar
l’horari de la biblioteca.
A la pregunta sobre les activitats del Casal de joves al
mes d’agost, el Sr. Batle contesta que dins els mesos de
juliol, agost i setembre s’han fet activitats, només ha
estat tancat quinze dies el mes d’agost, donat que els
joves estan a la piscina i les activitats es varen fer
durant les festes.
Sobre l’aigua de la piscina, el Sr. Batle diu que va venir
un tècnic i va informa que la màquina reguladora del cloro
es va espenyar, i que esta en vies de solució.
Sobre l’aprovació d’una factura a favor de Guillem Crespí
Sastre per la quantitat de 3.965,00 € amb càrrec a la
partida de festes, el Sr. Batle diu que li facilitarà el
detall de la factura. Assenyala que es l’anotació dins la
comptabilitat de tota la relació de premis de les
festes(colles, play-back, etc) pagat amb fons de la caixa
del bar.

Sobre la resembra dels arbres, el Sr. Batle diu que amb la
nova contractació de personal dins del Conveni amb el SOIB
s’aprofitarà per dur-la a terme.
Sobre l’ingressat en concepte de multes per infraccions
urbanístiques, el Sr. Batle diu que el Secretari lis
facilitarà aquesta informació.
A continuació pren la paraula la Sra. Regidora-delegada de
Cultura, Jacqueline Volait, la qual dona compte del nou
horari de la biblioteca a partir del dia 1 de desembre de
2008 i que ens han concedit dues subvencions, una de
3.875,00 € per equipament de la biblioteca i una altre de
4.091,00 € per inversió de mobiliari a l’arxiu municipal.
La regidora Sra. Pou i en relació a l’horari de la
biblioteca suggereix que seria interessant que les
activitats per als infants que es fan els dijous horabaixa
es fessin els dissabtes dematins, a lo que la Sra.
Regidora-delegada de Cultura li contesta que hi ha poca
gent que vol fer coses els dissabtes dematins.
Essent les nou hores i trenta minuts, el Sr. BatlePresident aixeca la sessió de tot el qual com a Secretari
donc fe.

