
 
 
 
 
 
 
 
     DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli n.º 144728 
al n.º 144731. 
 

Santa Eugènia a 1 de desembre de 2006 
 

El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE 
DE 2006, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
      A Santa Eugènia a vint-i-vuit de novembre 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 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; D. 
Sebastian Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual Pizá, D. 
Antoni Coll Ballester, i D.ª Eugènia Cañellas Batle. Havent 
excusat la seva absència les regidores D.ª Maria Magdalena 
Perelló Bibiloni i Dª. Sebastiana Sastre Coll. 
 
   Essent les 18.00 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
 
ACTES ANTERIORS.- L’acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 26 de setembre de 2006 i l´acta del dia 31 
d´octubre de 2006, 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 la Conselleria de Medi Ambient sobre la 
proposta de resolució del procediment sancionador per la  



 
 
 
 
 
 
 
 
realització d´obres al llit del torrent de Ses Coves, sense 
disposar d´autorització adminstrativa. 
 
-D’un escrit de la Conselleria de Medi Ambient sobre la 
revisió NN.SS. de planejament i adaptació al PTI Santa 
Eugènia. 
 
-D´un escrit del president del Consell Escolar del CEIP 
Mestre Guillemet agraïnt la col.laboració al representant 
de l´Ajuntament com a membre del consell escolar a D. Rafel 
Crespí Pol. 
 
-Vista la instància subscrita per D. Miquel Coll Isern, 
director del CEIP Mestre Guillemet, en la que sol.licita el  
nomanament d´un representant (titular i suplent), pel 
Consell Escolar. 
Pren la paraula la Sra. Batlessa la qual proposa el 
nomenament de representants de la Corporació en òrgans 
col.legiats que siguin de la competència del Ple, el 
següents: 
Consell Escolar, Batlessa Sra. Maria Eugènia Pou Mulet 
(titular) i D. Mateu Crespí Perelló (suplent). 
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per 
unanimitat. 
 
-Del Decret de Batlia de data 2 d’octubre de 2006 per la 
iniciació d´expedient sancionador per suposada infracció 
urbanística en el polígon 2 parcel.la 732-733. 
-Del Decret de Batlia de data 5 d´octubre de 2006 pel que 
s´ordena l´aturament de les obres executades sense 
llicència al carrer S’Estació, n.º 39. 
-Del Decret de Batlia de data 10 d´octubre de 2006 pel que 
s´ordena l´aturament de les obres executades sense 
llicència al polígon 2 parcel.la n.º 842. 
-Del Decret de Batlia de data 2 de novembre de 2006 per la 
iniciació d´expedient sancionador per suposada infracció 
urbanística en el polígon 1 parcel.la n.º 53. 
 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 10/2006.- Per part de Secretaria 
es dona compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
10/2006  (suplement de crèdit)  que fou informat 
favorablement per la Comissió Informativa General en la  



 
 
 
 
 
 
 
 
seva reunió del passat 23 de novembre, abstenint-se els 
representants dels grups municipals del Partit Popular i 
d’Unió Mallorquina. 
 
Aprovar inicialment un suplement de crèdit  per la 
quantitat de 21.419,67 € a les partides 5.1.610.00(1.814€); 
4.5.226.10(3.678,67€); 1.2.220.01(2.000 €); 1.1.226.01  
(3.000 €); 4.5.226.10 ( 10.000 €); 2.2.750.00 ( 927 €) ); 
amb càrrec a majors ingressos del concepte 420.00.  
 
-Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 10/2006 en el Pressupost General de la Corporació per 
a l’any 2006 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. 
 
Sotmesa a votació la proposta de modificació de crèdit núm. 
10/2006, la mateixa es aprovada per tres vots a favor, de 
la Sra. Batlessa i dels dos regidors no adscrits, Crespí 
Pol i Crespí Perelló   presents a la sessió. Els quatre 
regidors pertanyents als grups municipals del Partit 
Popular (2) i d’Unió Mallorquina (2) s’abstenen. 
 
 
PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula el regidor, Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal d’Unió 
Mallorquina, el qual formula les següents preguntes: 
 

- Com està el tema de la recollida selectiva de 
voluminosos que s’havia de gestionar juntament amb 
Sencelles. 

- Si se li podria explicar perquè la concessionària del 
servei de recollida d’aigües de la Mancomunitat ha 
procedit a retirar comptadors sense previ avís. 

 
En relació a la primera de les preguntes, la Sra. 
Batlessa contesta que es va mantenir una reunió amb el 
regidor de manteniment de l’Ajuntament de Sencelles i es 
va decidir signar un Conveni pel qual l’Ajuntament de 
Santa Eugènia podrà fer ús del punt verd de Sancelles 
per portar-hi voluminosos i altres deixalles de caire 
doméstic. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la segona de les preguntes, la Sra. Batlessa contesta 
que farà una gestió amb SOREA. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Alorda, com a 
portaveu del grup municipal del Partit Popular, el qual 
a part de demanar si se li pot contestar les preguntes 
que en nom del seu grup va presentar per escrit, demanar 
perquè es feien treballs de topografia al carrer del 
cementeri el dia 16 d’octubre. 
 
La Sra. Batlessa li contesta que donat que s’ha fet molt 
tard que les preguntes formulades pel grup municipal del  
Partit Popular es contestaran a la propera sessió    
plenària.  
 
El portaveu del grup municipal del Partit Popular 
manifesta la seva protesta per la contestació donada per 
la Sra. Batlessa tota vegada que el plenari ha començat 
un quart d’hora més tard i exigeix que a partir d’ara 
totes les convocatòries tant de plenaris com de 
Comissions Informatives comencin puntuals. 

 
I sense haver més assumptes a tractar la Presidenta aixeca 
la sessió essent les denou hores trenta minuts de la qual 
com a Secretari estenc l’acta. 

 
     VIST I PLAU, 
     LA BATLESSA,                       EL SECRETARI,     


