
 
 
 
 
 
 
     DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli núm. 
144522 al núm. 144533. 
 

Santa Eugènia a 2 de desembre de 2005 
 

El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE 
DE 2005, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
      A Santa Eugènia a vint-i-nou de novembre de dos mil 
cinc 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. Mateu Crespí 
Perelló; regidors: D. Rafel Crespí Pol, Dª. Sebastiana 
Sastre Coll, Dª. Maria Eugènia Pou Mulet, D. Sebastián 
Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual Pizá, D. Antoni Coll 
Ballester, D.ª María Magdalena Perelló Bibiloni i DªEugènia 
Cañellas Batle. 
 
   Essent les 18,00 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
ACTES ANTERIORS.- Les actes de les sessions ordinària i 
extraordinària dels dies 27 de setembre de 2005 i 13 
d’octubre de 2005 son aprovades 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 recurs de reposició potestatiu 
interposat pel Sr. Felipe Cirer Campaner contra 
l’acord de la Junta de Govern de 13 de setembre de 
2005 de concessió de llicència d’obres referents a la  

-  



 
 
 
 
 
 
construcció d’una porxada, bugadaria i cotxera segons 
projecte presentat al c/ Olleries núm. 47.   
 

- Del Decret de Batlia de 28 de setembre de 2005  de 
suspensió d’obres al Carrero Can Tofol núm. 8. 

 
- Del Decret de Batlia de 4 d’octubre de 2005 de 

suspensió d’obres a la parcel·la 787 del polígon 2. 
 
- Del Decret de Batlia de 10 de novembre de 2005 de 

suspensió d’obres al polígon 1, parcel.la 47.  
 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL I.C.O.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual i de conformitat amb el dictamen emès per la 
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 
24 de novembre de modificar el tipus de gravamen de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres del 
2,3 actual al 2,7 que fou aprovat amb l’abstenció dels 
membres dels grups municipals del Partit Popular i d’Unió 
Mallorquina i d’estudiar possibles bonificacions a 
introduir, es proposa al Ple: 
 
- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 3.3 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, quedant redactat de 
la següent manera: “el tipus de gravamen serà el 2,7 per 
100” i al mateix temps introduir les següents bonificacions 
sobre la quota de l’impost: Una bonificació del 50 per 100 
a favor de les construccions, instal·lacions i obres en la 
que s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o 
elèctric  de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta 
bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions 
per producció de calor incloguin col·lectors que disposin 
de la corresponent homologació per la Direcció General 
d’Energia- Servei de Gestió Energètica; una bonificació del 
50 per 100 a favor de les construccions, instal·lacions i 
obres referents als habitatges de protecció oficial; una 
bonificació del 90 per 100 a favor de les construccions 
instal·lacions i obres que favoresquin les condicons 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats.   
 

- Exposar al públic dita modificació per un termini de 
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de 
que no es presentin, l’acord d’aprovació provisional  

 



 
 
 
 
 
 
 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou 
acord. 
 
Abans de sotmetre a debat la proposta de modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’ICO intervé el tinent de 
batle, Sr. Crespí, com a regidor delegat d’hisenda, el qual 
diu que la modificació es deu a la necessitat de contractar 
un aparellador per l’any vinent, tota vegada que 
l’assistència d’un dia a la setmana per part de 
l’arquitecte municipal no basta per cobrir la demanda dels 
serveis d’urbanisme.   
 
A continuació pren la paraula el portaveu del grup 
municipal del Partit Popular, Sr. Alorda, el qual vol 
manifestar la seva queixa perquè la moció presentada pel 
seu grup el dia 22 de novembre de 2005 precisament sobre 
bonificació de l’impost sobre construccions i obres (ICO)i 
que afavoria als joves no figuri dins l’ordre del dia de la 
convocatòria, i diu que el seu grup així com està 
presentada la proposta no pot votar a favor.  
 
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr. 
Coll, diu que la proposta no respon al que es va discutir 
en la reunió de la Comissió Informativa i que s’han dit 
bastantes coses noves, en cap moment es parlar de 
contractar un aparellador, el seu grup està a favor de que 
s’introduesquin bonificacions per als joves, ja que no té 
sentit que perquè hi hagi informe desfavorable de 
Secretaria no es puguin introduir ja que es fan altres 
modificacions d’ordenances amb informe desfavorable i 
s’aproven,  pel que el seu grup no recolçarà la pujada de 
l’ICO. 
 
El portaveu del grup municipal del Partit Popular entén que 
no té sentit pujar l’ICO tota vegada que es un percentatge 
que s’aplica sobre una determinada quantitat, que s’hi fa 
cinc o sis anys era de 10 ara i degut a l’increment del 
nivell de vida es de 15.    
 
Sotmesa a votació la proposta de modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de l’ICO, la mateixa es aprobada per cinc 
vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors petanyents al 
grup municipal del PSM, els dos regidors del grup municipal  
 



 
 
 
 
 
 
 
del Partit Popular s’abstenen, votant en contra els dos 
regidors del grp municipal d’Unió Mallorquina. 
 
 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL EXPEDICIÓ DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual i de 
conformitat amb l’acord de la Comissió Informativa General 
del passat dia 24 en que els representats dels grupos 
municipals del Partit Populart i d’Unió Mallorquina 
s’abstengueren, i l’estudi econòmic financer, proposa al 
Ple: 
 

- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 
7è, apartats 1,2,3,7 i 9 de l’ordenança reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius en 
el sentit de fixar les següents tarifes: 

 
Certificat d’empadronament en el cens de població: vigent o 
de cens anterior: 1,50 €; certificat de convivència o 
residència: 1,50 €; certificat de residència a efectes de 
viatge: 1,00 €; per fotocòpia: 0,20 €; per cada 
certificació que s’expedeixi pels serveis urbanístics a 
instància de part: 50,00 €; servei de fax: nacional 2€ 
(fins a 5 folis), internacional 3€ (fins a 5 folis). 
 

- Exposar al públic dita modificació per un termini de 
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de 
que no es presentin, l’acord d’aprovació provisional 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou 
acord. 

 
    El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. 
Alorda, diu que el seu grup s’abstendrà ja que si bé està 
d’acord amb la pujada dels certificats de residencia, 
d’empadronament i de les fotocopies considera 
desproporcionada la pujada de 12 a 50 € la pujada que es 
proposa pels certificats de final d’obra o d’antigüitat. 
 
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr. 
Coll, diu que el seu grup considera excesiva la pujada que 
es proposa en especial la que fa referencia als certificats 
de final d’obra i d’antigüitat, pel que el seu grup votarà 
en contra de la modificació de l’ordenança que es proposa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Sotmesa a votació la proposta de modificació de l’ordenança 
reguladora de la taxa dexpedició de documents 
administratius, la mateixa es aprobada per cinc vots a 
favor, del Sr. Batle i dels regidors pertanyents al grup 
municipal del PSM, els dos regidors del grup municipal del 
Partit Popular s’abstenen, votant en contra els regidors 
pertanyents al grup municipal d’Unió Mallorquina. 
 
 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA ESCOLETA MUNICIPAL.- Pren la paraula 
el Sr. Batle, el qual i de conformitat amb l’acord de la 
Comissió Informativa General del passat 24 de novembre en 
la que s’abstengueren els representats dels grups 
municipals del Partit Popular i d’Unió Mallorquina, i vist 
l’estudi econòmic i l’informe desfavorable de Secretaria, 
proposa al Ple: 
 

- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 
3.1 de l’ordenança de la taxa de l’escoleta municipal 
d’infants de 0 a 3 anys, aplicant les següents 
tarifes:  

 
HORARIS DE L´ESCOLETA MUNICIPAL I PREUS MENSUALITATS 

 
(INFANTS 0 – 18 mesos) 

 

              MATRICULA: 60 € (+ 15 € babero) 
 
 
 Diari de 8 a 13 h. --- 110 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 120 € / mensualitat. (EMPADRONAT). 
 
 Diari de 8 a 13 h. --- 140 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 150 € / mensualitat. (NO EMPADRONAT). 
 
 Diari de 8 a 14 h. --- 125 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 135 € /mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (EMPADRONAT). 

 
 Diari de 8 a 14 h. --- 155 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 165 € / mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (NO EMPADRONAT). 



 
 
 
 
 
 
 
 Diari de 8 a 16 h. --- 140 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 150 €/ mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (EMPADRONAT) 

 
 Diari de 8 a 16 h. --- 170 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL 180 € / mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (NO EMPADRONAT). 

 
EXTRES DIES PUNTUALS 

 
 Menú menjador fins 14.00 h. . . . . . . . . . . .  5 € 
 Menú menjador fins 16.00 h. . . . . . . . . . . . 10 € 
 
 

MES DE JULIOL 
 
 8.00 – 13.00 h. . . . . . . . . . . . . . . . 0 € 
 8.00 – 14.00 h. . . . . . . . . . . . . . . .25 € + menú 
 8.00 – 16.00 h. . . . . . . . . . . . . . . .40 € + menú 
 

 
 

HORARIS DE L´ESCOLETA MUNICIPAL I PREUS MENSUALITATS 
 
    INFANTS  19  mesos  –  3  anys 
 

MATRICULA: 60 € (+ 15 € babero) 

 
 
 Diari de 8 a 13 h. --- 95 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 105 € / mensualitat. (EMPADRONAT). 
 
 Diari de 8 a 13 h. --- 130 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 140 € / mensualitat. (NO EMPADRONAT). 
 
 Diari de 8 a 14 h. --- 115 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 125 € /mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (EMPADRONAT). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Diari de 8 a 14 h. --- 145 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 155 € / mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (NO EMPADRONAT). 

 
 Diari de 8 a 16 h. --- 130 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL: 140 €/ mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (EMPADRONAT) 

 
 Diari de 8 a 16 h. --- 160 € + 10 € a compte del mes de 

juliol. TOTAL 170 € / mensuals + menjador (3,50 € per 
menú). (NO EMPADRONAT). 

 
EXTRES DIES PUNTUALS 

 
 Menú menjador fins 14.00 h. . . . . . . . . . . .  5 € 
 Menú menjador fins 16.00 h. . . . . . . . . . . . 10 € 
 
 

MES DE JULIOL 
 
 8.00 – 13.00 h. . . . . . . . . . . . . . . . 0 € 
 8.00 – 14.00 h. . . . . . . . . . . . . . . .35 € + menú 
 8.00 – 16.00 h. . . . . . . . . . . . . . . .45 € + menú 
 

- Exposar al públic dita modificació per un termini de 
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de 
que no es presentin, l’acord d’aprovació provisional 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou 
acord. 

 
Abans de debatre la proposta de Batlia pren la paraula 
el tinent de batle, Sr. Crespí Pol,com a regidor delegat 
d’hisenda, el qual diu que de l’estudi econòmic financer 
de Secretaria-Intervenció es pot veure que el servei 
d’escoleta es clarament deficitari, si això afegim el 
fet de que es pensa comptar amb els serveis  d’una 
becària per l’any vinent amb un cost aproximat de 750-
800 € mensuals es fa precís incrementar el cost del 
servei, la taxa així incrementada encara quedarà lluny  
per fer front a la  totalitat del cost del servei de 
l’escoleta municipal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. 
Alorda, diu que el seu grup no donarà suport a la pujada 
tota vegada que es pot comprobar que les subvencions del 
Govern Balear son constants i van en augment.  
 
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr. 
Coll, diu que el seu grup votarà a favor si bé no hagués 
gravat als ciutadans de Santa Eugènia. Considera que el 
servei d’escoleta ha de ser bó i no massa deficitari per 
l’Ajuntament i el tema de comptar amb una becaria es 
interessant. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Batle, el qual 
manifesta el seu agraïment pèr la maduresa desmostrada 
pels dos grups de l’oposició per considerar que la tasca 
de l’escoleta es una tasca ben feta. 
 
Sotmesa a votació la modificació de l’ordenança de 
l’escoleta municipal de 0 a 3 anys, la mateixa es 
aprobada per set vots a favor, del Sr. Batle i dels 
regidors pertanyents als grups municipals del PSM i 
d’Unió Mallorquina, els dos regidors del grup municipal 
del Partit Popular s’abstenen. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS.- Pren la 
paraula el Sr. Batle, el qual i en virtud de l’acord de 
la Comissió Informativa que fou aprovat per unanimitat 
dels assistents,i vist l’informe desfavorable de 
Secretaria-Intervenció ja que el fixar dues tarifes 
diferents per empadronats i no empadronats vulnera el 
principi d’igualtat de l’article 14 de la Constitució 
proposa al Ple: 
 
- Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora  de la 

taxa per la prestació del servei de recollida 
d’animals abandonats. 

- Exposar al públic dita modificació per un termini de 
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de 
que no es presentin, l’acord d’aprovació provisional 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou 
acord. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Dita proposta d’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació del servei de recollida 
d’animals abandonats es aprovada per unanimitat. 
 
Abans de entrar a l’últim punt de l’ordre del dia pren la 
paraula el Sr. Batle el qual proposa que per urgència 
s’introduesqui l’aprovació per crear un crèdit 
extraordinari per a fer front a la reforma de la piscina 
municipal argumentant que fins ara no s’ha  disposat del 
projecte i que si es vol tenir l’obra enllestida el proper 
mes de juny  no queda altre remei que iniciar urgentment la 
tramitació per a la contractació de l’obra, essent el pas 
previ el de disposa de consignació pressupostària. 
 
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr. 
Coll, diu que donada  la importancia del tema, el seu grup 
considera que no es pot aprovar que sigui debatut per via 
d’urgència. 
 
El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. 
Alorda, es manifesta en el mateix sentit que el manifestat 
pel portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina. Per 
tant, el seu ngrup vota en contra de portar per urgencia la 
creació d’un crèdit estraordinari poer a fer front a la 
reforma de la piscina municipal. 
 
El Sr. Batle diu que el projecte de reforma de la piscina 
que es el tema cabdal es portarà el proper dijous a informe 
de la Comissió Informativa General, convocant-se un Ple 
extraordinari per a la seva aprovació, per tant l’oposició 
es podrà pronunciar sobre l’obra de reforma de la piscina 
municipal. 
 
Sotmesa a votació l’urgència de incloure dins de l’ordre 
del dia la creació d’un crèdit extraordinari per a fer 
front a la reforma de la piscina municipal es aprovat per 
cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors 
pertanyents al grup municipal del PSM, els regidors 
pertanyents als grups municipals del Partit Popular i 
d’Unió Mallorquina voten en contra. 
 
 El portaveu d’Unió Mallorquina, Sr. Coll, diu que el seu 
grup entèn la necessitat d’arreglar la piscina, per això 
van proposar que fos una obra a incloure dins del Pla  



 
 
 
 
 
 
 
d’Obres i Serveis per l’any 2006, per tant el seu grup 
s’oposa a que la reforma de la piscina es financï 
integrament per l’Ajuntament a través d’una operació de 
crèdit, diu que les operacions de crèdit s’haurien de fer 
per actuacions de no poden tenir cap tipus d’ajuda 
econòmica, com per exemple, la compra de terrenys. 
 
El portaveu del grup municipal del Partit Popular, diu que 
el seu grup no està en contra de fer l’obra però si de la 
manera com es fa i es finança. 
 
Sotmesa  a votació la proposta d’aprovar inicialment la 
creació d’un crèdit extraordinari de 421.163,50 € per 
destinar-lo a fer front a l’obra inclosa dins del projecte 
de reforma de piscina municipal redactat per l’arquitecte 
Francesc Villalonga Beltrán a finançar mitjançant una 
operació de crèdit a llarg termini, i tramitar-la amb el 
procediment legal establert ( quinze dies d’exposició 
pública per a reclamacions, si no ni ha queda elevat a 
definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord ), la 
mateixa es aprobada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i 
dels regidors pertanyents al grup municipal del PSM, els 
dos regidors d’Unió mallorquina voten en contra, els dos 
regidors del grup municipal del Partit Popular s’abstenen. 
 
 
PRECS I PREGUNTES.- Per part del portaveu d’Unió 
Mallorquina es formulen les següents preguntes: 
 

- En quina situació es trova l’obra de Canalització 
Aigües Pluvials, inclosa dins del POS 2005. 

- Per què l’equip de govern optar per la contractació 
d’un aperalledor per reforçar les tasques 
urbanístiques i per ampliar l’horari de l’arquitecte 
municipal. 

 
En relació a la primera de les preguntes, el Sr. Batle 
contesta que ja s’ha signat la segona i darrera 
certificació de l’obra. 
Diu que s’han fet modificacions a instàncies del Director 
de l’obra, que no han suposat un augment del pressupost  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
però com a conseqüència d’això no s’ha pogut fer el segon 
pou que s’havien compromés a fer. 
Sobre la segona de les preguntes contesta que hi ha una 
manca de disponibilitat de l’arquitecte, no pot destinar 
més temps a la tasca municipal, i con que de cada vegada hi 
ha més sol·licituds de llicències d’obres, més sol·licituds 
de certificats urbanístics s’ha optar per la contractació 
d’un aperallador, que a més resulta més barat que la 
contractació d’un arquitecte. 
 
 
Sobre les preguntes presentades per escrit  pel grup 
municipal del Partit Popular   i que son les següents: 
 
A la primera pregunta, el Sr. Batle contesta que no, que hi 
va anar el dinamitzador del Casal de Joves. 
A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
donada la data en que va tenir lloc la reunió no ho 
recordam. 
A la tercera pregunta, el Sr. Batle contesta que per escrit 
no. 
A la quarta, el Sr. Batle contesta que no s’ha presentat la 
demanda civil als Jutjats. 
A la quinta, el Sr. Batle contesta que no hi ha competencia 
municipal a la carretera. 
A la sexta, el Sr. Batle contesta que encara esperam el 
policía turístic. 
A la séptima, el Sr. Batle contesta que no és exactament 
aixó. 
A la octava, el Sr. Batle contesta que perquè s’utilitzen 
els altres. 
A la novena, el Sr. Batle contesta que no ho sabem. 
 
 
El portaveu del grup municipal del Partit Popular formula 
les següents preguntes: 
 
Per què no es va dir res als regidors sobre la convidada 
que la 3ª Edat va fer a l’Ajuntament amb motiu d’una 
xocolatada. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
En relació a l’obra que es fa davant can Serla sembla que 
ocupi via pública, el Sr. Batle contesta que el que fa 
l’obra ha seguit la linia del veí de dalt, va demanar si 
podia hormigonar com el veí de dalt i se li va autoritzar 
però ha d’embellir la zona no hormigonada. 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les dinou hores i quinze minuts, de la 
qual com a Secretari estenc l´acta. 
 
   VIST I PLAU, 
    EL BATLE,                           EL SECRETARI, 
    


