DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli n.º 144683
al n.º 144693.
Santa Eugènia a 2 de juny de 2006
El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MAIG DE
2006, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a trenta de maig 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:
ACTA ANTERIOR.- A l’acta de la sessió ordinària del dia 28
de març de 2006 i en el punt “Correspondència, disposicions
oficials, decrets de Batlia, actuacions Batlia”, en el
primer escrit allà on diu “en relació al robatori que hi va
haver el passat dia 28 de febrer a l’escola pública de
Santa Eugènia” ha de dir “en relació als actes vandàlics
que hi va haver el passat dia 28 de febrer al parc públic
de Santa Eugènia”. Feta aquesta observació l’acta de la
sessió ordinària corresponent al dia 28 de març 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 del Departament del Territori del Consell de
Mallorca en el que s’ens dona compte de la Resolució de 10
de març del Conseller Executiu del Territori.
D’un escrit de la Conselleria d’Interior en el que s’ens
informa de la quantia fixada per l’any 2006 a l’Ajuntament
de Santa Eugènia dins del fons de cooperació municipal.
D’un escrit de fogaiba de comunicació de la proposta de
resolució provisional en relació a la sol·licitud de
subvenció de pavimentació dels camins rurals de Son Bosso,
s’Hostalet i Camada de Sa Torre.
Del Decret de Batlia de data 10 d’abril de 2006 d’iniciació
d’expedient sancionador per suposada infracció urbanística
a la parcel·la 59 del polígon 2.
Del Decret de Batlia de data 18 de maig de 2006 d’iniciació
d’expedient sancionador per suposada infracció urbanística
a la parcel·la 787 del polígon 2.
Del Decret de Batlia de data 18 de maig de 2006 d’iniciació
d’expedient sancionador per suposada infracció urbanística
a la parcel·la 923 del polígon 2.
Del Decret de Batlia de data 9 de maig de 2006 d’ordre
d’execució al propietari de l’immoble situat al Carreró de
Can Tòfol núm. 8.
Del Decret de Batlia de data 3 de maig de 2006 d’aturament
d’obres sense llicència a la parcel·la núm. 42 del polígon
1.
AVANÇ REVISIÓ NORMES SUBSIDIARIES.- Pren la paraula el Sr.
Batle, el qual vists els treballs de l’avanç de la revisió
de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic del
terme municipal de Santa Eugènia i adaptació al Pla
Territorial Insular de Mallorca realitzats per l’empresa
Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial, GaaT,S.L., vist
l’informe de Secretaria i l’informe favorable emès per la

Comissió Informativa General del passat dia 25 de maig, en
que els membres dels grups municipals del Partit Popular i
Unió Mallorquina es varen abstenir, proposa al Ple:
Abans de sotmetre a votació la proposta el Sr. Batle diu
que per part del portaveu del grup municipal del Partit
Popular es va presentar un escrit en data d’ahir en el que
sol·licita la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per
manca en la documentació de l’informe de sostenibilitat
ambiental que de conformitat amb el que disposa la Llei
9/2006, de 28 d’abril es preceptiu i obligatori que
s’inclogui en la documentació de l’avanç de la revisió de
les normes subsidiàries.
El Sr. Batle diu que en relació amb l’esmentat escrit s’ha
sol·licitat l’opinió al respecte a l’equip redactor i dona
compte de les consideracions de l’esmentat equip redactor i
en el que en resum s’assenyala que ni la Llei 9/2006 ni de
les informacions elaborades per la Conselleria de Medi
Ambient s’especifica en quin moment del procés d’elaboració
del pla s’ha de presentar aquesta documentació, que segons
la interpretació de la Comissió Balear de Medi Ambient la
consulta prèvia per a la redacció de l’ISA s’ha de fer
abans de l’aprovació inicial i fins i tot recomana que els
documents que es presentin per a
realitzar consultes
prèvies per a determinar l’abast de l’ISA tenguin un nivell
de detall superior al de l’avanç de planejament, per així
poder definir millor l’abast de l’Informe de Sostenibilitat
i les Administracions Públiques afectades.
Diu que l’informe de l’equip redactor conclou que la Llei
9/2006, de 28 d’abril no afecta l’aprovació per part del
plenari municipal del document d’avanç.
Seguidament el Sr. Batle diu que l’avanç no es més que un
document a on es contemplen els problemes urbanístics del
municipi i es fa un diagnòstic per solucionar-los,
diagnòstic que pot variar inclòs de forma substancial amb
les alternatives i suggeriments que dins de l’exposició
pública de l’avanç es puguin presentar.
A continuació pren la paraula el portaveu del grup
municipal del Partit Popular, Sr. Alorda, el qual diu que

li sembla lògica l’explicació donada per l’equip redactor
de la revisió de les NN.SS. en relació a l’informe de
sostenibilitat ambiental, si bé i en relació a la
documentació de l’avanç diu que ha detectat que es tracta
d’uns plànols vells, tota vegada que no reflexen la
realitat del municipi, es pot veure clarament com edificis
que duen una sèrie d’anys construïts no hi figuren.
El Sr. Batle li contesta reiterant-li que l’avanç no es més
que la filosofia urbanística que té l’equip de govern, que
pensa l’equip de govern sobre l’urbanisme a Santa Eugènia,
si surt una casa o no surt no té cap sentit ni un.
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr.
Coll, diu que el seu grup ho ha d’analitzar amb més
profunditat i que con que hi ha trenta dies per presentar
al·legacions, el seu grup es pronunciarà en aquest termini.
El Sr. Batle diu que agrairia les aportacions dels grups a
l’urbanisme ja que amb la revisió de les NN.SS.
s’està
decidint el futur de l’urbanisme a Santa Eugènia en els
propers deu anys, que li agradaria que el 90 o 95% del text
de la revisió fos consensuat entre les diferents forces
polítiques.
El portaveu d’Unió Mallorquina, Sr. Coll, prega que es faci
un ban per informar al poble de l’exposició pública de
l’avanç de planejament.
El Sr. Batle li contesta que aquesta es la intenció de
l’equip de govern.
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de l’avanç de la
revisió
de
les
Normes
Subsidiàries
de
planejament
urbanístic del terme municipal de Santa Eugènia i adaptació
al Pla Territorial Insular de Mallorca, la mateixa es
aprovada per cinc vots a favor, que representa la majoria
absolta legal que l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local exigeix per
l’aprovació del planejament, corresponents al Sr. Batle i
dels regidors/as pertanyents als grup municipal del PSMCrespí Pol, Perelló Bibiloni, Sastre Coll i Pou Mulet- els
quatre regidors/as dels grups municipals del Partit Popular
i d’Unió Mallorquina s’abstenen.

PERMUTA TERRENYS POLISPORTIU MUNICIPAL.- Havent-se procedit
a la desafectació de 115,37 m.2 dels terrenys que conformen
el Camp Municipal d´Esports, quedant aquesta superfície
qualificada com a bé patrimonial, el Ple, d´acord amb
l´informe favorable de la Comissió Informativa General i
els informes emesos pels serveis tècnics municipals, acorda
per unanimitat:
-Permutar els 115,37 m.2 de terreny del Camp Municipal
d´Esports amb 222,26 m.2 de la finca veïna (parcel.la n.º
228 del polígon 1 de Santa Eugènia), propietat de D.ª
Catalina Coll Isern.
-Elevar la permuta a escriptura pública.
-Facultar al Sr. Batle-President per a la signatura de la
mateixa.
RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU G.O.B..- Vist el recurs
contenciòs-administratiu
interposat
pel
Grup
Balear
d´Ornitologia i defensa de la naturalesa (GOB), contra
l´acord de desestimació per silenci negatiu del recurs
d´alçada de data 7 de maig de 2005 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. Vist el termini que ens concedeix el Consell de
Mallorca com administració demandada, per personar-nos com
a codemandats a l´esmentat contenciòs, el Ple acorda amb el
vot en contra dels dos regidors del grup municipal del
Partit Popular i l’abstenció dels dos regidors del grup
municipal d’Unió Mallorquina;
1.r- Personar-se en el recurs contenciòs-administratiu,
procediment ordinari núm. 95/2006.
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.
Dita proposta és aprovada per unanimitat.
MOCIO GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR.- Pren la paraula el
portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. Alorda,
el qual dóna lectura a la següent moció presentada pel seu
grup:
MOCIÓ PER DENOMINAR “FILL IL.LUSTRE BARTOMEU COLL BIBILONI”
EL NOU VIAL OBERT A LA UNITAT D´ACTUACIÓ DE CA SES MONGES.
Tota vegada que s’ha obert un vial dins la unitat
d´actuació de ca ses Monges i atès que dins el nucli urbà
existeixen els carrers Josep Balaguer i Bisbe Sastre,
dedicats a fills il.lustres del poble, si bé hi ha altres
tres
fills
il.lustres,
que
no
gaudeixen
d´aquest
reconeixament, el P.P. proposa a la consideració del Ple:
1.- Denominar oficialment el vial obert dins la unitat
d´actuació de ca ses Monges carrer Fill il.lustre Bartomeu
Coll Bibiloni.

2.- Adquirir el compromís de l´Ajuntament que en cas
d´obrir-se un nou carrer dins el terme municipal, aquests
es dedicaran a Josep Coll i al Pare Sebastià Arrom, per
ordre cronològic de nomenament.
Abans de sotmetre la moció a votació pren la paraula el Sr.
Batle el qual proposa que obrir un procés perquè per part
dels diferents grups municipals es presentin noms per posar
al vial, es a dir que proposa ampliar el procediment per
posar nom al vial de la Unitat d’Actuació “Es Covent” i que
aquest procediment per posar noms duri fins el proper Ple
ordinari, deixant clar que el seu grup no vota en contra
del nomenament del vial.
El regidor Sr. Alorda diu que ha de mantenir la moció.
Sotmesa a votació la moció, la mateixa es rebutjada per
cinc vots, del Sr. Batle i dels quatre regidors pertanyents
al grup municipal del PSM, voten a favor els dos regidors
del grup municipal del Partit Popular, els dos regidors del
grup municipal d’Unió Mallorquina s’abstenen.
MOCIO TREBALLADORS TVE
A LES ILLES BALEARS.- Pren la
paraula el Sr. Batle el qual dóna lectura a la següent
MOCIÓ:
EL CENTRE TERRITORIAL DE TVE A LES ILLES DAVANT EL PLA DE
SANEJAMENT DE LA SEPI I RTVE
El Centre Territorial de TVE a les Illes Balears ha
complert 25 anys. El seu naixement va ser un impuls decisiu
per a la normalització de la llengua catalana tant en els
informatius com en els programes que s’han emès al llarg
dels anys.
Durant aquest
emissora de TV
autonòmic, fet
realitat mútua

quart de segle llarg, ha estat l’única
que ha emès diàriament un informatiu d’àmbit
que ha possibilitat el coneixement de la
de les illes.

Els Centres Territorials de TVE, a part de constituir un
important patrimoni públic, ha contribuït a l´articulació
de l´Estat plurinacional i plurilingüe en tant que aquests

centres han actuat com a elements cohesionadors, acostant
la realitat social de cada autonomia a la resta de
territoris de l´Estat.
La
pervivència
dels
Centres
Territorials
amb
televisions autonòmiques és totalment compatible.

les

El Pla de Sanejament de la SEPI i RTVE preveu reduir un 70
per cent la programació a les Illes i retallar la
plantilla, en un percentatge que podria superar el 40 per
cent. Es per tot això que consideram aquest no s’ha de du
endavant perquè implicarà el desmantellament dels centres
territorials, ni pot fer-se a costa dels treballadors. No
podem obligar la feina decisiva d´aquest centre i dels seus
professionals, al llarg d´aquests 25 anys, de creació de
consciència de país a través d´una informació rigorosa de
la realitat de les illes. No és casual, que avui per avui,
el programa emblemàtic de TVE a les Illes continua essent
líder d´audiència a les Balears.
PROPOSTES:
1.r- El Ple de l´Ajuntament de Santa Eugènia dóna suport a
les
reivindicacions
dels
treballadors
del
Centre
Territorial de TVE a les Illes Balears pel que fa al
manteniment i impuls del Centre.
2.n- El Ple de l´Ajuntament de Santa Eugènia reconeix la
tasca del Centre Territorial de TVE a favor de la
normalització
lingüística
i
també
com
a
element
cohesionador de la realitat insular de la Comunitat
Autònoma.
3.r- El Ple de l´Ajuntament de Santa Eugènia insta al
Govern espanyol a que el Pla de Sanejament de RTVE no es
faci a costa dels Centres Territorials ni dels seus
treballadors.
4.t- El Ple de l´Ajuntament de Santa Eugènia insta al
Govern espanyol a donar un impuls decisiu al Centre
Territorial de TVE a les Illes i ampliar els horaris de la
programació autonòmica perquè incloguin també l´edició dels
caps de setmana de l´Informatiu Balear.

Dita moció es aprovada per unanimitat dels assistents.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.- Pren la paraula el Sr.
Batle, el qual vist l’informe de Secretaria i el dictamen
de la Comissió Informativa General, proposa al Ple:
-Aprovar provisionalment modificar l’article 6.1b) de
l’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la
construcció-demolició en el sentit que en aquells casos en
que es demostri la dificultat per a preveure el volum de
residus, l’import de la fiança serà d’un 1% del pressupost
total de l’obra subjecte a llicència.; així com l’article
6.2 en el sentit que la fiança serà constituïda pel
sol·licitant a favor de l’Ajuntament en el moment de
sol·licitar la llicència d’obres.
-Exposar al públic dita modificació per termini de trenta
dies a efectes de reclamacions, en el cas de que no s’ens
presentin, s’entendrà elevat a definitiu l’acord fins
aleshores provisional.
Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula el
regidor Sr. Alorda, com a portaveu del grup municipal del
Partit Popular, el qual diu que considera que no s’hauria
de modificar l’apartat segon de l’article 6 ja que si es
denega la llicència s’haurà de tornar la fiança dipositada
i que es més pràctic que la fiança sigui constituïda en el
moment d’obtenir la llicència d’obres, pel que el seu grup
proposa que es mantingui la redacció original de l’apartat
segon de l’article 6.
El Sr. Batle, en nom del grup municipal del PSM i el
portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina no tenen cap
inconvenient en que la fiança es dipositi en el moment
d’obtenir la llicència d’obres.
El Ple acorda per unanimitat dels assistents modificar
l’article 6.1b) de l’ordenança municipal per a la gestió
dels residus de la construcció-demolició en els termes
propossats.

NOMANAMENT FILL IL·LUSTRE.- Pren la paraula el Sr. Batle,
el qual assenyala que de conformitat amb la reunió de la
Comissió Informativa General de dia 25 de maig de 2006 i
havent-se instruit l´expedient d´anomenament de fill
il.lustre del Pare Antonio Quetglas Darder, que es va
iniciar mitjançant acord plenari de data
30 de març de
2006 en el que es va anomenar Jutge Instructor i Secretari
d´acord amb el Reglament d´Honors i Distincions d´aquesta
Corporació eleva al Ple la següent proposta:
-Anomenar fill il.lustre de Santa Eugènia al Pare Antonio
Quetglas Darder.
PRECS I PREGUNTES.El portaveu del grup municipal del
Partit Popular formula les següents preguntes:
-

-

Si s’ha mantingut alguna reunió amb el CIM sobre el
traçat de circumval·lació del poble.
Si s’ha interposat el recurs del caminet de Ses Coves.
Com està la moció que es va aprovar pel plenari sobre
el conveni amb el SOIB per afavorir les gestions a fer
per les persones en atur.
Com està el tema del projecte de la subvenció
concedida per la Conselleria de Turisme.

A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que en
aquesta legislatura s’han mantingut quatre o cinc reunions
amb el Departament de Carreteres del Consell Insular, i que
a la darrera reunió el Conseller, Sr. Pascual, li va
informar que ja estava en tramitació la carretera de
Sencelles fins a Santa Eugènia i en relació a la via de
circumval·lació
s’ens
va
informar
que
el
projecte
alternatiu presentat per l’Ajuntament es trobava en estudi.
A la segona de les preguntes contesta que s’ha produït un
canvi d’estratègia, explicant en que consisteix aquest
canvi d’estratègia.
A la tercera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que es
posarà en marxa.
A la quarta de les preguntes, el Sr. Batle contesta que els
dos projectes subvencionats per la Conselleria de Turisme
es troben en mans del tècnic redactor el qual està

subsanant les deficiències assenyalades per la Comissió
Insular d’Urbanisme per a la declaració d’interès general.
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,

