DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli n.º 144674
al n.º 144682.
Santa Eugènia a 30 de març de 2006
El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE MARÇ DE
2006, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vint-i-vuit de març de dos mil sis
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: President: D. Mateu Crepí Perelló;
regidors: Rafel Crespí Pol; D.ª Maria Magdalena Perelló
Bibiloni, D.ª Sebastiana Sastre Coll, D.ª Maria Eugènia Pou
Mulet, D. Sebastián Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual
Pizá, D. Antoni Coll Ballester, i D.ª Eugènia Cañellas
Batle.
Essent les 18.00 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
Abans de començar la sessió el Sr. Batle agraeix a tots els
grups municipals les felicitacions rebudes pel naixement de
la seva filla i per encapçalar la candidatura del PSM en
les properes eleccions autonòmiques.
ACTES ANTERIORS.- L’acta de la sessió ordinària del dia 31
de gener de 2006 es 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 signat per Toni Bibiloni Oliver, Joan Toni
Campins Lopez, Llorenç Sastre Llabrés, Joan Forteza Crespí
i Isabel Victòria Crespí Sastre, tots ells veïns de Santa
Eugènia, en el que denuncien l’actuació de la regidora de
Joventut, pel fet de que la Guardia Civil els registràs i
els hi demanàs la documentació en relació al robatori que
hi va haver el passat dia 28 de febrer a l’escola pública
de Santa Eugènia.
D’un escrit
signat per vint-i-sis joves veïns de Santa
Eugènia en el que sol·liciten una reunió amb l’equip de
govern per la reobertura del Casal de Joves.
En relació al primer dels escrits la regidora de joventut,
Mª Eugènia Pou Mulet, diu que des de l’Ajuntament es va
cridar a la Guardia Civil pel robatori que hi va haver a
l’escola, que la pròpia Guardia Civil va demanar a on era
el Casal de Joves i que quan hi van anar a l’escala del
Casal hi havia les cinc persones que signen l’esmentat
escrit.
A continuació intervé el Sr. Batle per a dir que no
desconfia dels joves, el que troba es que hi ha altres
espais per discutir amb ells que no es precisament el
plenari de l’Ajuntament a on si duen propostes prèviament
dictaminades per la Comissió Informativa General, per tant
el que troba es que s’han perdut 21 dies per discutir
aquest tema, per dialogar sobre el succeït i que el seu
equip està obert a discutir amb els joves del poble sobre
temes de política juvenil i que hi hagi membres de
l’oposició municipal.
En relació el segon escrit, el Sr. Batle diu que encara que
no sigui un efecte del primer, tal vegada es podria
aprofita aquesta crisi per resoldre el tema del Casal de
Joves.
La
regidora
de
joventut
diu
que
demana
disculpes
públicament si no s’accepten les explicacions que ha donat
en relació a l’intervenció de la Guardia Civil del passat
dia 28 de febrer al Casal de Joves de Santa Eugènia.

Del recurs contencios-administratiu interposat per Felipe
Cirer Campaner contra l’acord de la Junta de Govern de data
13 de setembre de 2005 de concessió de llicència d’obra a
Josep Mulet Canals per a legalització d’obres al habitatge
situat al carrer Olleries núm. 47.
De l’escrit de Cooperació del CIM de l’aprovació definitiva
del POS 2006 en el que s’inclou dins tres anualitats (200607-08) l’obra “ Instal·lació de gespa artificial al camp de
futbol”.
D’un escrit de la Sala del Contencioso-Administratiu en que
en relació a les actuacions que ha de dur a terme
l’Ajuntament al Camí de Son Negre s’ens diu que “ se
abstenga de hormigonar el terreno del Camí de Son Negre en
la parte de la superficie que linda con la parcela 174 del
polígono 1 de Santa Eugènia, propiedad de D. Juan Grau Coll
y proceda a rellenarlo con tierra una vez levantado y
retirado del asfalto”.
PROPOSTA NOMANAMENT FILL IL·LUSTRE.- Pren la paraula la
Regidora de Cultura, Sra. Perelló, com a instructora de
l’expedient pel nomenament com a fill il·lustre del poble
de Santa Eugènia al Pare Antoni Quetglas Darder, la qual
dóna lectura de la proposta pel seu nomenament en
referència als mèrits que considera que li atorga tal
distinció.
Diu que de conformitat amb el que disposa el Reglament
d’Honors i Distincions l’esmentada proposta es sotmetrà a
exposició pública per un termini de quinze dies i que en el
pròxim plenari ordinari a celebrar a finals del mes de maig
es durà a terme l’acord de nomenament i que els actes del
seu nomenament es faran dins les festes patronals.
A continuació pren la paraula el regidor, Sr. Alorda, com a
portaveu del grup municipal del Partit Popular, el qual diu
que el seu grup el recolza.
El Sr. Coll, com a portaveu del grup municipal d’Unió
mallorquina, diu que l’escrit que es va presentar a l’any
2004 per part de Poble Solidari per iniciar el procediment
de fill il·lustre ja demostrava que era una persona amb

mèrits més que suficients per rebre la distinció que es
proposa, circumstància que es confirma amb la Instrucció de
l’expedient, diu que es tracta d’un expedient molt complet
i que el seu grup el recolza totalment.
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual dóna les
gràcies a Poble Solidari per haver encetat aquest
nomenament de fill il·lustre, agraeix a la Instructora
l’expedient que ha aportat i dóna les gràcies al Pare
Quetglas per la seva activitat, per tant el seu grup
recolza de forma unànime el seu nomenament com a fill
il·lustre.
DESAFECTACIÓ TERRENYS POLIESPORTIU.- Pren la paraula el Sr.
Batle el qual assenyala que atès que beneficia a l´interès
públic la desafectació de 115,37 m.2 del camp municipal
d´esports per poder-los permutar amb uns altres 222,26 m.2
de la parcel.la n.º 228 del polígon 1, propietat de D.ª
Catalina Coll Isern, ja que d´aquesta manera es pot
executar el projecte de reforma de la piscina redactat per
l´arquitecte D. Francisco Villalonga Beltran.
Per tot això, i vist l´informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que disposa l´article 81 de la Llei de
Bases de Règim Local i article 8 del Reglament de Bens, es
proposa al Ple de la Corporació l´adopció del següent
acord:
PRIMER.- Alterar la qualificació de 115,37 m.2 del camp
municipal d´esports d´acord amb el croquis realitzat per
l´arquitecte Sr. Francisco Villalonga Beltrán, desafectantlo del domini públic, quedant qualificat com a bé
patrimonial.
SEGON.- Sotmetre el procediment a informació pública per un
termini d´un mes en el tauló d´anuncis de la Casa
Consistorial i B.O.I.B., perquè es puguin formular les
al.legacions que estimin pertinents.
TERCER.- De no formular-se reclamacions durant el tràmit
d´informació
pública,
es
considerarà
aprovada
definitivament l´alteració de la qualificació jurídica de
la superfície a la que s´ha fet referència, quedant
facultat el Sr. Batle per a la recepció formal del mateix.

Sotmesa a votació la proposta de la Comissió Informativa
General de desafectació de 115,7 m.2 del domini públic
municipal, la mateixa és aprovada per unanimitat.
RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU SR. SEBASTIÀ ALORDA.- Pren
la paraula el Sr. Batle el qual proposa:
1.r- Personar-se en el recurs contenciòs-administratiu,
procediment ordinari núm. 92/2006, interposat per D.
Sebastià Alorda Roig contra l´acord de la Comissió Insular
d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric
de dia 18 de març de 2005 pel qual s´aprovà definitivament
la modificació puntual de les NN.SS. del municipi de Santa
Eugènia, relativa a la implantació d´un sector de sòl
urbanitzable d´ús industrial, publicat en el BOIB núm. 54
de dia 7 d´abril de 2005.
2.n- Anomenar als Procuradors de Palma D. José Campins Pou,
D. Antonio Colom Ferrá, i D. Miquel Socias Rosselló.
D’Inca: D. Antonio Serra Llull, D.ª Maria del Carmen Serra
Llull, D. Juan Balaguer Bisellach, D. Bartolomé Company
Chacopino, D.ª Maria Costa Ribas i D.ª Juana Isabel
Bennassar Piña. De Madrid: D. Carlos Ibáñez de la
Cidianiere i D. José Luis Pinto Marabotto, i dels lletrats
següents de l´Il.lustre Col.legi d’Advocats de Balears: D.
Josep Alonso Aguiló, D. Miguel Canals Mir i D. Gabriel
Campins Borras.
S’els faculta per:
1.- Renunciar, transigir, desistir i avenir-se a qualsevol
acció de la que fos part el poderant, com actor demandat,
responsable civil i demés.
2.- Entregar i percebre en el seu moment, les quantitats
derivades de les accions o procediments en els que fos part
qualsevol que fos la seva legitimació, signant a l´efecte
les cartes de pagament, rebuts, pagarés i demés documents
necessaris.
3.- Prestar confessió en el seu nom, absolvent sota
jurament indesisori i decisori les posicions que es
formulin.
4.- Interposar denúncia o querella criminal per qualsevol
delicte o falte, ratificant-se en la seva presentació i
seguir diligències per a totes les seves instàncies.

5.- Substituir total o parcialment aquest poder a favor
dels professionals que sigui convenient.
Abans de sotmetre la proposta a votació pren la paraula el
Sr. Coll, com a portaveu del grup municipal d’Unió
Mallorquina, el qual diu que el seu grup s’abstindrà en la
personació de l’Ajuntament en el recurs contenciós contra
l’acord de la CIU d’aprovació del polígon industrial ja que
sempre s’ha abstès en tota la tramitació de l’esmentat
polígon.
El Sr. Batle intervé per assenyalar que els terrenys que
han estat classificats com d’ús industrial no es una
capritxada de l’equip de govern, sinó que va ser aprovat
per unanimitat per la Conselleria de Medi Ambient i que
l’aprovació definitiva del polígon fou aprovat per la
Comissió Insular d’Urbanisme a on hi ha representats tots
els partits polítics que conformen el Consistori.
A més afegeix el Sr. Batle que els terrenys del polígon són
propietat del Govern Balear, al qual se li haurà de
comunicar la interposició del recurs per si es vol personar
com interessat.
Davant totes aquestes premises, el sr. Batle diu que només
es pot entendre el recurs contenciós interposat per anar
contra el PSM.
Seguidament pren la paraula el Sr. Alorda, com a portaveu
del grup municipal del Partit Popular, el qual diu que es
cert que els terrenys del polígon són propietat del Govern
Balear, però no es menys cert que
si avui els hagués de
comprar no els compraria.
Dita proposta és aprovada per cinc vots a favor, del Sr.
Batle i dels regidors del PSM, amb el vot en contra dels
dos regidors del grup municipal de Partit Popular i amb
l’abstenció dels dos regidors d’Unió Mallorquina.

PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del grup municipal del
Partit Popular formula les següents preguntes:

-En relació a la correspondència que ha estat llegida, si
al final s’ha sabut qui varen ésser els causants de les
destrosses al Casal de Joves.
-Si per part del Sr. Batle se li pot explicar perquè es va
rebutjar una proposta del grup municipal del Partit Popular
en el que demanava la creació d’una comissió de seguiment
de les infraccions urbanístiques donada la proliferació de
les mateixes, argumentant que no s’havien incrementat,
inclòs tildant a aquest portaveu de mentider i resulta que
a la Junta de Govern del dia 2 de març es contractar un
aparellador
per
a
fer
front
a
les
infraccions
urbanístiques.
En relació a la primera de les preguntes, el Sr. Batle
contesta que les investigacions estan en mans de la Guardia
Civil.
A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que en
la moció el grup municipal del Partit Popular parlaven
d’increment de les infraccions urbanístiques, i la
contractació de l’aparellador no ha estat per l’increment
de les mateixes sinó perquè amb un dematí per setmana,
l’arquitecte municipal i degut a l’augment de les
llicències d’obres, certificats de final d’obra i demés
feines urbanístiques no es podia dedicar als expedients
d’infracció urbanística.
En relació en aquesta pregunta el Primer Tinent de Batle i
regidor d’Hisenda manifesta que en el Pressupost ja es va
dir que es pressupostava una partida de 5.000 € per a la
contractació d’un aparellador i no es va fer cap comentari
per part del Partit Popular, pel que li sorprèn que ara els
hi estranyi la seva contractació.
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina formula
els següents precs i preguntes:
-Prega que es proposi a la Direcció de Carreteres del
Consell Insular perquè juntament amb l’Ajuntament es
procedesqui a millorar la senyalització de l’encreuament de
la carretera de Sineu-Son Escaliva i de l’encreuament de
baix del Pou Nou.

-En relació al tema dels joves de Santa Eugènia, el seu
grup vol manifestar el següent: primer, en relació a l’acte
que va organitzar el Consell Insular anomenat Mallorca Prix
que es va remetre a tots els Ajuntaments de Mallorca,
perquè Santa Eugènia es va inscriure i després es va
despuntar i segon en relació a l’escrit del cinc joves de
Santa
Eugènia
que
s’ha
llegit
dins
l’apartat
de
correspondència el nostre grup s’adhereix al mateix ja que
no té cap tipus de justificació el que va passar, no trobem
justificada la personació el dia 28 de febrer de la
regidora de joventut amb la Guardia Civil.
El nostre grup considera que es un acta incorrecte que es
registri als nostres joves, no creiem que es el camí que ha
de dur aquest Ajuntament.
El nostre grup pensa que vists tots aquests temes que han
passat amb els joves a lo millor s’hauria de pensar en
canviar de regidor de joventut, pel que pregam un canvi en
la política juvenil per part de l’equip de govern.
En relació al primer dels precs, el Sr. Batle l’accepta i
considera que s’haurien de millorar tots els encreuaments
de la carretera de Sineu i de Santa Maria.
Sobre la segona pregunta, el Sr. Batle diu que no té
informació sobre l’acte de Mallorca Prix i que donarà
compte el proper plenari.
En relació a la segona part sobre la política juvenil, el
Sr. Batle diu que s’ha d’actuar en ponderació i que si es
va denunciar el robatori davant la Guardia Civil va ser
perquè l’Ajuntament ja ha hagut de suportar masses
destrosses per part de joves de fora del poble però també
del poble de mobiliari públic, pel que davant aquesta
situació es va d’haver de denunciar el fet del robatori
davant la Guardia Civil.
A més continua dient el Sr. Batle que la carta dels cinc
joves no es un manifest contra la política juvenil de
l’Ajuntament sinó que es denúncia un fet puntual i en
relació aquest fet vol deixar clar que l’Ajuntament no va
registrar cap dels joves, simplement va denunciar el
robatori produït, per tant l’equip de govern de

l’Ajuntament no es culpable de res i que tant ell com la
regidora
demanen disculpes als joves si no han quedat
clares les explicacions donades.
A continuació intervé la regidora de joventut per
manifestar que considera que el portaveu d’Unió Mallorquina
li dona molta importància a la primera de les cartes però
no diu res de la segona i hi ha que dir que arrel d’aquesta
segona carta s’han mantingut reunions amb els joves pel
tema del dinamitzador, de la ràdio, que en definitiva no
s’ha aturat la política municipal juvenil.
I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President
aixeca la sessió essent les denou hores, de tot el qual com
a Secretari donc fe.

VIST I PLAU,
EL BATLE,

EL SECRETARI,

