BORRADOR DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
30 DE GENER DE 2007, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a trenta de gener de dos mil set 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;
Sebastiana Sastre Coll; D. Sebastian Alorda Roig, D.ª
Magdalena Amengual Pizá, D.
Antoni Coll Ballester,
MªEugènia Cañellas Batle. Havent excusat la seva absència
la regidora D.ª Maria Magdalena Perelló Bibiloni.
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 28 de novembre de 2006 es aprovada 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:
-Dels escrits de veïns de Ses Olleries en la que havent
tingut coneixement de que en el polígon 1, parcel·la 294 es
té intenció de construir vuit habitatges adossats i que
s’han començat a fer excavacions sense que hi hagi cartell
que indiqui que disposa de llicència municipal i donat el
fot impacte mediambiental i d’estètica que això suposaria
per Ses Olleries, sol·liciten que s’ordeni la paralització
de l’obra iniciada i que sels tingui com a part interessada
en l’expedient de concessió de llicència d’obres.
-De l’aprovació inicial del Pla d’Obres i Serveis en la que
s’inclou
l’obra
sol·licitada
per
aquest
Ajuntament
substitució i construcció voravies carrers S’Estació, Josep
Balaguer i des Cementeri dues anualitats-2007 i 2008.
-De la subvenció de 120.000 € per part del CIM per a
l’execució de l’obra local-magatzem municipal, que té un
pressupost total de 153.581,61 €.

-De l’escrit presentat pel grup municipal del Partit
Popular en la que comunica la retirada de la moció
presentada per suspendre cautelarment l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i
demolició d’edificis dintre dels nuclis de Ses Olleries,
Ses Coves i Ses Alqueries.
En relació a dit escrit, la Sra. Batlessa demana al
portaveu del grup municipal del Partit Popular si pot
explicar perquè es retira la moció, el portaveu del Partit
Popular li contesta per no allargar massa el Ple.
-Del Decret de Batlia de data 27 de desembre de 2006 de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al
polígon 1 parcel·la núm. 297.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS
SERVEIS
DE
CASES
DE
BANY,
DUTXES,
PISCINES,
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.- Pren
la paraula la Sra. Batlessa, la qual vist l’informe
desfavorable de Secretaria-Intervenció, proposa al Ple el
dictamen de la Comissió Informativa General que fou
informat favorablement en la seva reunió del passat dia 25
de gener, abstenint-se el representant del grup municipal
del Partit Popular.
-Aprovar provisionalment la modificació de l’article 3.r,
així com la disposició final de l’ordenança fiscal de la
taxa per la prestació dels serveis de cases de bany,
dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres
serveis anàlegs en el sentit de fixar les següents tarifes:

1.- PISCINA PÚBLICA
1.1.
1 DIA NO EMPADRONATS

PERSONES
0 a 13 anys
Adults
Discapacitats menors 14 anys
Discapacitats adults

PREU
4,00 €
5,00 €
Gratuït
1,00 €

1 DIA EMPADRONATS
persones
0 a 13 anys
14 a 64 anys
Majors 65 anys
Discapacitats

preu
1,00 €
2,00 €
Gratuït
Gratuït

1.2. CARNET TRIMESTRAL
EMPADRONATS
PERSONES
Menors de 14 anys
Adults
Familiar
Majors de 65 anys
Persones amb discapacitat

PREU
24,00 €
38,00 €
75,00 €
Gratuït
Gratuït

NO EMPADRONATS
PERSONES
Menors de 14 anys
Adults
Familiar

PREU
60,00 €
80,00 €
125,00 €

2. PISTES DE TENIS
2.1. EMPADRONATS (1 hora, 1 persona)
Persona
Menors 14 anys
Adults

IL.LUMINACIÓ ARTIFICIAL
3,00 €
3,00 €

NO
0,50 €
1,00 €

2.2. NO EMPADRONATS (1 hora, 1 persona)
PERSONA
Menors de 14 anys
Adults

IL.LUMINACIÓ ARTIFICIAL
7,00 €
9,00 €

NO
5,00 €
7,00 €

3. CAMP MUNICIPAL

concepte
Tot el
Tot el
Tot el
Tot el
½ camp
½ camp
½ camp
½ camp

camp
camp
camp
camp
(F-7)
(F-7)
(F-7)
(F-7)

durada
1
1
2
2
1
1
2
2

hora
hora
hores
hores
hora
hora
hores
hores

il.luminació
artificial
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

quota
45,00
35,00
70,00
60,00
30,00
25,00
42,50
37,50

€
€
€
€
€
€
€
€

4. PISTA FUTBET
1
1
1
1

HORA
HORA
HORA
HORA

EMPADRONATS
NO EMPADRONATS
EMPADRONATS
NO EMPADRONATS

15,00
25,00
8,00
18,00

€
€
€
€

AMB IL.LUMINACIÓ
AMB IL.LUMINACIÓ
SENSE IL.LUMINACIÓ
SENSE IL.LUMINACIÓ

5. ABONAMENTS PISTES TENNIS (1 ANY)
PERSONA
Menors de 5 anys
De 5 a 13 anys
De 14 a 18 anys
De 18 a 64 anys
Majors de 65 anys
Persones amb
discapacitat

EMPADRONATS
Gratuït
20,00 €
30,00 €
50,00 €
Gratuït
Gratuït

NO EMPADRONATS
20,00 €
30,00 €
60,00 €
100,00 €
50,00 €
Gratuït

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.
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Alorda, com a
portaveu del grup municipal del Partit Popular, diu que els
preus que es proposen son populars, si bé considera elevat

el carnet familiar de piscina empadronats, que es proposa
que sigui de 75,00 € i que el seu grup proposa que hi hagi
un carnet del polisportiu que servesqui per totes les
instal·lacions.
Després
d’una
breu
deliberació
sobre
les
tarifes
proposades, en la que el portaveu d’UM considera que
s’hauria d’aprovar un Reglament d’ús del polisportiu, el
Ple acorda amb sis vots a favor, que representen la majoria
absoluta dels membres de la Corporació, vots de la Sra.
Batlessa i dels membres del grup de no adscrits (3)i grup
d’Unió Mallorquina (2)i dues abstencions dels dos membres
del grup municipal del Partit Popular per considerar
excessiu el preu del carnet familiar empadronats piscina,
aprovar la modificació de les tarifes de l’ordenança fiscal
per la prestació dels serveis del polisportiu.
MOCIO P.P..- A instàncies del grup proposant, Partit
Popular de Santa Eugènia, queda retirada de l’ordre del
dia.
RENUNCIA VOLUNTARIA REGIDORA.- A continuació Na Eugènia diu
que ha estat un honor formar part de l’Ajuntament i que
políticament l’ha enriquida i que ha après tant de l’equip
de govern com de l’oposició, i el que vol deixar clar es
que la seva renúncia no es una dimissió sinó el cedir el
lloc a un company com en es en Xisco Casellas, persona molt
vàlida i que de bon segur aportarà un nou impuls i una
dedicació mes plena per a la bona gestió del nostre estimat
poble.
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr. Coll
Ballester, diu que amb la renuncia de Na Eugènia Unió
Mallorquina no perd una persona ja que seguirà dins del
Partit, treballant amb altres àmbits que no es el municipal
i que UM ha apostat per un equip fort i de renovació pels
propers quatre anys.
La Sra. Batlessa desitja sort a Na Eugènia.

PRECS I PREGUNTES.- La Sra. Batlessa passa a contestar les
preguntes formulades per escrit pel portaveu del grup
municipal del Partit Popular i que no foren contestades a
la passada sessió ordinària del mes de novembre de 2006.

1.- Quines ajudes ha sol.licitat al Consell de Mallorca
l´Ajuntament, en el marc de la convocatòria de subvencions
adreçada a les corporacions locals de Mallorca per a la
redacció de projectes i direcció tècnica d´obres de l´any
2006?
La Sra. Batlessa contesta que la redacció d’un projecte per
un pou municipal i la direcció de les obres executades al
polisportiu, que han anat a càrrec de l’enginyer, Sr. Martí
Vila Jaume.
2.- S’ha duit en pràctica
la moció aprovada per
l’Ajuntament al maig de 2004, per intentar subscriure un
Conveni amb el SOIB, en referència al segell i renovació de
les demandes de feina i la descentralització de segons
quins tipus de tramitació de documents?
La Sra. Batlessa contesta que s’ha dut a terme.
3.- En el mitjà local d´Ultima Hora de 4 d´abril de 2004,
l´ex-batle Mateu Crespí manifestava davant el tancament
d´un tram del caminet de Ses Coves que “...a través de su
abogado hemos intentado llegar a un acuerdo, pero ante la
negativa y el silencio de la propiedad nos vemos obligados
a poner una denuncia en el Juzgado”. Donat el temps
transcorregut més de 2 anys, l´Ajuntament ha interposar la
demanda civil per recuperar el camí públic? Pensa fer-ho i
quan?
La Sra. Batlessa contesta que l’Ajuntament no ha interposat
la demanda civil per recuperar el caminet de Ses Coves i
que ho pensa fer quan l’equip d’advocats ho consideri
oportú.
4.- A l´acta de la Junta de Govern de dia 30 de maig de
2006 es va aprovar la factura de l´acreedor GREEN GESTION
per import de 928 euros; quins treballs ha realitzat
aquesta empresa per l´Ajuntament?
La Sra. Batlessa contesta que GREEN GESTION no ha realitzat
cap treball pel que no se li ha fet cap tipus de pagament.

5.- A l´acta de la Junta de Govern de dia 13 de juny de
2006 es va aprovar la factura de l´acreedor IDEAL DE
MANTENIMIENTO, S.L. per import de 475,01 euros i 947,05
euros respectivament; quins productes de neteja ha entregat
a l´Ajuntament aquesta empresa i quina utilització en fan
els personal de neteja de l´Ajuntament?
La Sra. Batlessa contesta que no ha fet cap ús dels
productes de IDEAL DE MANTENIMIENTO, i que no ha pagat cap
factura.
6.- En quin procés administratiu es troba l´asfalt dels
camins rurals de Sa Torre, Son Bosso i s’Hostalet,
subvencionats amb un 75 % pel Govern de les Illes Balears?
La Sra. Batlessa contesta que el procediment administratiu
per executar l’asfaltat dels esmentats camins rurals esta
pendent de que s’aprovi el Pressupost de la Corporació i de
l’aprovació del plec de condicions per a la seva
contractació.
7.- L´Ajuntament pensa demanar explicacions o ha fet
qualque gestió amb el Consell de Mallorca, per conèixer el
retard en l´ampliació de la carretera de Santa Eugènia de
Ses Coves fins a la carretera de Sencelles, tota vegada que
les actes de citacions prèvies es varen produir el passat
mes de juny?
La Sra. Batlessa contesta que ja les han demanat.
8.- Quantes famílies nombroses del poble han tingut accés a
la bonificació de l´IBI, establerta per l´Ajuntament a la
corresponent ordenança?
La Sra. Batlessa contesta que han demanat la bonificació 4
famílies nombroses i que s’ha concedit a tres ja que
l’altre
superava
el
valor
cadastral
establert
a
l’ordenança.
9.- Per quin motiu la pàgina web de l´Ajuntament, no té
actualitzat l´apartat de documentació amb les corresponents
actes de plens i juntes de govern, quan la darrera acta és
del mes de juliol de 2005?

La regidora Dª Sebastiana Sastre contesta que no ho sabem,
però suposem que es perquè el Consorci d’Informàtica només
té una persona destinada a aquesta funció; la documentació
s’ha enviada tota però per manca de personal no es
transcriuen.
10.- S’ha rebut qualque contestació o constància de millora
a la xarxa per part de Gesa, davant les queixes que el març
de 2005, l´Ajuntament, a proposta del Partit Popular, va
decidir trametre, sol.licitant la millora del servei i
evitar les baixades de tensió?
La Sra. Batlessa contesta que no s’ha rebut cap contesta de
GESA.
A continuació la Sra. Batlessa contesta als precs i
preguntes formulades per escrit pel portaveu del grup
municipal del Partit Popular:
1.- Quan de litres per segon de cabdal té el Pou que es va
executar devora S’Estació?
La Sra. Batlessa contesta 2 litres/segon.
2.- En quina situació es troben les gestions amb el
Consorci del Pla de Mallorca, per a l´execució d´un nou pou
d´aigua al poble?
La Sra. Batlessa contesta que estan avançades.
3.- Per quin motiu no s’ha abonat la provisió de fons de
2.000 euros sol.licitada a l´Ajuntament pel perit judicial
nomenat dins el procés contenciós administratiu de la
Unitat d´Actuació de la Balanguera?
La Sra. Batlessa contesta per considera molt elevada la
provissió de fons sol·licitada per emetre l’informe
pericial, que a més no era de 2.000 € sinó de 4.000 €.
4.- Com valora l´equip de govern la presentació a
l´Ajuntament de 28 cartes de protesta contra l’edificació
de 8 vivendes a Ses Olleries? Té llicència d´obres la
promoció esmentada? En cas contrari, pensa l´Ajuntament

donar-lis tràmit d´audiència als veïnats durant el procés
de concessió de la llicència d´obres?
La Sra. Batlessa contesta que l’equip de govern considera
positiva la participació ciutadana; diu que la promotora té
sol·licitada la llicència d’obres i que es donarà audiència
als veïns abans de la concessió de la llicència.
5.- Pensa l’equip de govern, que davant la manca d´aigua al
municipi, es oportú la construcció de 6 piscines dins la
promoció esmentada de 8 vivendes?
La Sra. Batlessa contesta que no es pot evitar legalment
que es facin piscines.
6.- De quina manera s’ha procedit a la substitució de na
Margalida Cañellas a la guarderia municipal? Quina
publicitat s’ha donat a l´oferta de treball?
La Sra. Batlessa contesta que es va
convocatòria a la Conselleria d’Educació.

publicar

la

7.- Quines actuacions ha duit a terme l´equip de govern,
per retirar dins sol rústic el magatzem de ferralla i
cotxes vells, que hi ha al creuer de la carretera de Sineu
i de Santa Eugènia?
La
Sra.
Batlessa
contesta
que
esta
denunciat
l’Administració competent en aquesta matèria.

a

8.- Es prega per part dels serveis corresponents de
l´Ajuntament, que es vigili a Ses Alqueries la presumpta
instal.lació de menjar verinós que ha provocat la mort de
moixos domèstics i també salvatges.
La Sra. Batlessa diu que es tendra en compte el prec.
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.

