DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli n.º 144663
al n.º 144673.
Santa Eugènia a 2 de febrer de 2006
El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER DE
2006, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a trenta un de gener 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. Primer Tinent de Batle, en ausencia
justificada del Sr. Batle i amb l´assistència del Sr.
Secretari, a fi de celebrar una sessió ordinària en primera
convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: President: D. Rafel Crespí Pol;
regidors: 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. Havent
excusat la seva ausència el Sr. 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 29 de novembre i 22 de desembre de
2005 són aprovades per unanimitat.
A l’acta extraordinària del dia 5 de desembre de 2005 i a
l’únic punt de l’ordre del dia allà on diu el Sr. Coll, com
a portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, que es
tracta d’un bon projecte i sobre tot vista l’importància de
l’obra s’ha d’afegir però que el seu grup no votarà a favor
de la seva aprovació ja que no pot entendre que havent un

projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Insular
de Mallorca s’hagi procedit a encarregar un nou projecte.
Feta aquesta observació l’acta de la sessió extraordinària
celebrada el dia 5 de desembre de 2005 és 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:
-

-

-

-

-

-

D’un escrit del Bisbat de Mallorca en relació a una
sol·licitud de l’Ajuntament sobre cessió d’ús del
Centre Parroquial.
De
la
Sentència
del
Jutjat
del
ContenciosAdministratiu núm. 2 de Palma de Mallorca pel que
s’estima
parcialment
el
recurs
contenciósadministratiu interposat per la representació del Sr.
Vicente Capó Pons contra la Resolució de Batlia de 31
de maig de 2004 pel que se li imposa una sanció per
infracció urbanística comesa a la parcel·la núm. 41
del polígon 1 de Santa Eugènia.
De
l’escrit
del
Consell
Insular
de
Mallorca
d’aprovació inicial del Pla d’Obres i Serveis del
2006 en el que s’inclou la segona anualitat de l’obra
“Canalització pluvials nucli urbà” i del plurianual
2006-2009 en el que s’inclou “instal·lació de gespa
al camp de futbol”.
Del conveni entre la UIB i l’Ajuntament per la
prestació dels serveis d’una becària a l’escoleta
municipal.
Del
Decret
de
Batlia
d’iniciació
d’expedient
d’infracció urbanística a la parcel·la 466 del
polígon 1.
Del Decret de Batlia de suspensió d’obres per
executar-se sense llicència a la parcel·la 923 del
polígon 2.

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2006.- Pren la paraula el
Sr. Regidor-Delegat d’Hisenda, Sr. Crespí Pol, el qual
pregunta als portaveus dels grups municipals del Partit
Popular i d’Unió Mallorquina si es necessari dona

lectura a la memòria política i a l’informe de
Secretaria-Intervenció, o si es donen per assabentats ja
que es varen debatre àmpliament dins la reunió de la
Comissió Informativa General.
Els portaveus dels dos grups diuen que no es necessari i
que es pot passar directament a debatre el Pressupost
que conté l’estat d’ingressos i despeses, la plantilla
de personal i les seves retribucions.
Seguidament pren la paraula el portaveu del grup
municipal del Partit Popular, Sr. Alorda, el qual diu
que el seu grup i vist l’informe de SecretariaIntervenció i en el que fa referència a la càrrega
financera està totalment en contra de la seva aprovació
considerant que ni tant sols s’haurien d’haver portat al
Plenari.
A continuació pren la paraula el portaveu d’Unió
Mallorquina, Sr. Coll, el qual pregunta si no s’ha
contemplat l’ajuda de la Conselleria de Turisme.
El
Sr.
Regidor
d’Hisenda
contesta
que
no
s’ha
contemplada ja que de moment el que s’ha demanat en
relació a l’obra subvencionada per la Conselleria de
Turisme és l’interès general al Consell Insular de
Mallorca i que fins que no s’hagi fet aquesta declaració
no es pot contemplar l’execució de l’obra.
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina
considera que la càrrega financera és molt elevada i el
seu grup no entén com de l’informe de SecretariaIntervenció, el Sr. Regidor d’Hisenda la pot minimitzar
tant.
Diu el Sr. Coll que el seu grup ja va manifestar que
dins del POS 2006 s’hauria d’haver sol·licitat ajuda per
la reforma de la piscina en lloc de la gespa al camp de
futbol i l’Ajuntament no hauria d’haver recorregut a
l’endeutament de la totalitat de l’obra i que el seu
grup
reiterar
que
l’endeutament
amb
fons
propis
municipals només el justifica per l’adquisició de sòl
per obres com la instal·lació del parc verd o habitatges
de protecció oficial però en cap cas per una obra que
podria haver estat subvencionada dins del Pla d’Obres i
Serveis.
Continua dient el portaveu d’Unió Mallorquina que el
capital viu dels préstecs que té concertats i projectats
l’Ajuntament supera el 110% dels recursos ordinaris de

l’Ajuntament, i que per tant no estam davant una
declaració d’intencions com diu el regidor d’Hisenda
sinó davant una molt elevada càrrega financera que per
endeutar-nos ens veiem obligats a demanar autorització
al Consell Insular de Mallorca.
Diu que si una empresa privada estigués amb aquesta
situació que es troba l’Ajuntament s’hauria declarat en
fallida tècnica.
Acaba la seva intervenció el portaveu d’Unió mallorquina
dient que per tots aquests motius i tenint en compte que
la sol·licitud de les dues operacions de crèdit
projectades
(gespa
camp
de
futbol
i
reforma
piscina)condicionarà el funcionament de l’Ajuntament, el
grup municipal d’Unió Mallorquina votarà en contra del
Pressupost que es sotmet a votació.
Seguidament pren la paraula el Sr. Regidor Delegat
d’Hisenda, el qual diu que el seu grup donarà suport al
Pressupost ja que considera que es tracten d’uns
Pressupostos totalment transparents, que les inversions
previstes han estades aprovades pel Plenari i estaven
dins del seu programa electoral.
En quan a la càrrega financera diu que es alta ja que la
suporta íntegrament l’Ajuntament, que passa del 10 al
27% i que pujarà més degut a la mota dels dos préstecs
prevists però que tambè pujaran als ingressos amb la
revisió dels valors de cadastrals i que per tant
considera que es podrà fer front a la càrrega financera.
El Pressupost puja a la quantitat de 1.693.942,14 €,
essent en resum el següent:
Ingressos
Cap
1
2
3
4
5
7
9

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

Euros
239.400,00
90.000,00
115.415,65
259.822,01
14.530,00
36.052,70
938.721,78

Sumen ingressos

1.693.942,14

Despeses
Cap
1
2
3
4
6
7
9

Denominació
Despeses de personal
Despeses de bens corrents
i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
Sumen despeses

Euros
311.116,92
324.784,56
18.484,92
42.891,68
975.474,79
1.854,00
19.335,27
1.693.942,14

Sotmesa la proposta d’aprovació del Pressupost General de
la Corporació per a l’any 2006 que conté a més les bases
d’execució del pressupost, la plantilla de personal a on
s’integra dins del grup “D” amb efectes a 27 d’octubre de
2005 a l’auxiliar de policia local per aplicació de la Llei
6/2005, de 3 de juny, de coordinació de policies locals de
les Illes Balears i es contemplen diverses places vacants i
les retribucions del personal, la mateixa es aprovada en
segona votació i amb el vot de qualitat del Sr. Batle en
funcions i dels regidors pertanyents al grup municipal del
PSM-EN
(Sastre,Perelló
i
Pou
Mulet),
els
regidors
pertanyents als grups municipals del Partit Popular i
d’Unió Mallorquina(4) voten en contra.
COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2004.- El Ple de conformitat amb
el disposat amb l´article 212.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals,
acorda amb els vots a favor del
Sr. Batle en funcions i dels regidors pertanyents al PSM-NM
(Satre, Perelló i Pou Mulet) aprovar la Compte General del
Pressupost corresponent a l´any 2004. Els dos regidors
pertanyents al grup municipal del Partit Popular (Sr.
Alorda i Sra. Amengual) i Unió Mallorquina (Sr. Coll i Sra.
Cañellas), s´abstenen.

APROVACIÓ PLA D’OBRES I SERVEIS 2006, DEL PLA PLURIANUAL
2006/2007/2008/2009.- Vist l’acord del Ple del Consell de
Mallorca
d’aprovació
inicial
del
Pla
plurianual
2006/2007/2008/2009 publicat en el BOIB núm. 11 de 24 de
gener de 2006 en la que s’inclou l’obra sol·licitada per
aquesta Corporació “Avantprojecte instal·lació de gespa al
camp de futbol” a finançar en quatre anualitats, el Ple,
dins del termini legal per presentar reclamacions, acorda
amb el vot en contra dels dos regidors del grup municipal
del Partit Popular ja que votaran en contra de tot el que
faci referencia a la instal·lació de la gespa, sol·licitar
al Consell
que la financiació es dugui a terme en dues
anualitats (2006-2007) tot aixó en base a evitar el
pagament d’interessos ja que l’obra s’ha d’adjudicar per la
seva totalitat i el seu pressupost es molt elevat
(550.715,78 €).
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAIB I L’AJUNTAMENT DE
SANTA EUGÈNIA EN MATERIA DE RECLAMACIONS DE CONSUM(Consum a
ca teva).- El Ple acorda per unanimitat dels assistents
aprovar el Conveni que s’adjunta com annex.
PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del grup municipal del
Partit Popular, Sr. Alorda, diu que el seu grup no
formularà cap prec ni pregunta i aprofitar l’ocasió per
donar l’enhorabona, en nom de la Junta Local de Santa
Eugènia del Partit Popular de Santa Eugènia, al Sr. Batle i
a la seva dona pel naixement de la seva filla i també al
Sr. Batle per haver estat elegit candidat del PSM
a les
properes eleccions autonòmiques.
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina,Sr. Coll,
prega que es vigili el Caminet des Puig que puja cap el
Comellar des Rafal ja que sembla que es fan obres i no fos
cosa que s’aprofités per tancar-lo.
El grup d’Unió Mallorquina també aprofita l’ocasió per
felicitar al Sr. Batle i Sra. pel naixement de la seva
filla i també al Sr. Batle per ser elegit candidat del PSM
a les properes eleccions autonòmiques.
En
relació
al
prec
formulat
pel
portaveu
d’Unió
Mallorquina, el Sr. Batle en funcions diu que l’accepta i
que aniran a veure el camí.
El Sr. Batle en funcions diu que en nom de l’Agrupació
Local del PSM aprofita per donar l’enhorabona al Sr. Batle

i senyora pel naixement de la seva filla i també al Sr.
Batle per ser elegit candidat del PSM a les properes
eleccions autonòmiques.
I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President
aixeca la sessió essent les divuit hores i quaranta minuts,
de tot el qual com a Secretari donc fe.

VIST I PLAU,
EL BATLE,

EL SECRETARI,

Conveni de col.laboració entre la comunitat autònoma de les
Illes Balears i l´Ajuntament de Santa Eugènia, en matèria
de reclamacions de consum (Consum a ca teva)
Palma, 31 de gener de 2006
REUNITS
D´una part, l’Honorable Senyora Aina Maria Castillo i
Ferrer, consellera de Salut i Consum, càrrec pel qual fou
nomenada mitjançant Decret 7/2003, de 30 de juny, del
president, actuant en nom i representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en virtut de les atribucions
que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l´Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears,
D’una altra el Sr. D. Mateu Crespí Perelló, Batle de
l´Ajuntament de Santa Eugènia, facultat per acord del Ple
de data 14 de juny de 2003, per a la firma del present
Conveni.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per
atorgar aquest Conveni, i atès això
EXPOSEN
1r. Que la Conselleria de Salut i Consum i l´Ajuntament de
Santa Eugènia, de comú acord, manifesten la voluntat d´unir
esforços per establir una via de col.laboració àgil i
eficaç en benefici dels consumidors i usuaris, mitjançant
l´organització d´actes divulgatius en matèria de consum i
defensa dels consumidors i usuaris.
2n. Que el Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, té atribuïdes competències en matèria de consum
dins del marc de la Constitució i de l´Estatut d´Autonomia,
les quals gestiona la Conselleria de Salut i Consum.
Així mateix, l´article 34 de l´Estatut dels consumidors i
usuaris de les Illes Balears (Llei 1/1998, de 10 de març),
disposa, al seu article 34, que l´Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears concertarà amb les

entitats locals del territori fórmules de participació
activa en els programes conjunts de protecció dels
consumidors i de cooperació en matèria de consum.
3r. Que la Llei 7/1985, de 2 d´abril, de bases de règim
local, atribueix als ajuntaments la facultat de promoure
les actuacions adients per satisfer les necessitats de la
comunitat veïnal (art. 25).
4t. Per això, les dues parts acorden subscriure aquest
Conveni el qual té naturalesa administrativa i es regeix
pel que disposa l´article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l´Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i supletòriament per
l´article 6è., apartat 1 i 2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i procediment administratiu comú.
CLÀUSULES
Primera.- El present Conveni té per objecte definir el marc
de col.laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i
l´Ajuntament de Santa Eugènia amb la finalitat d´ampliar
els llocs de presentació de les reclamacions dels
consumidors a les oficines municipals i per facilitar
l´organització d´actes divulgatius en matèria de consum i
defensa dels consumidors i usuaris en el municipi de Santa
Eugènia.
Segona.- L´Ajuntament de Santa Eugènia col.laborarà amb la
Conselleria de Salut i Consum en la recepció de
reclamacions de consum que es presentin en les dependències
municipals pels seus residents, i les traslladarà a la
Direcció General de Consum, al més aviat. La Direcció
General, una vegada que rebi les reclamacions, les
tramitarà per rigorós ordre d´entrada en el Registre de la
Conselleria.
Tercera.- (Aquesta clàusula només s´afegirà en el cas que
el Conveni es firmi amb ajuntaments no adherits al Conveni
marc de 21 de juliol de 1998 –BOIB núm. 101, de 6 d´agost
de 1998)-). L’Ajuntament de Santa Eugènia advertirà al
consumidor o usuari que la presentació del full de

reclamació a l´Ajuntament no té efectes registrals i que la
data vàlida de presentació serà la del Registre d´entrada
en la Conselleria de Salut i Consum.
Quarta.- (Aquesta clàusula només s’afegirà en el cas que el
Conveni es firmi amb ajuntaments no adherits al Conveni
marc de 21 de juliol de 1998 –BOIB núm. 101, de 6 d´agost
de 1998-). La Conselleria de Salut i Consum, a través de la
Direcció General de Consum, una vegada que rebi el full de
reclamació el registrarà i comunicarà a l´interessat la
data del registre. A més, complirà la resta d´obligacions
que preveu l´art. 42.4. paràgraf 2n., de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Cinquena.- L´Ajuntament de Santa Eugènia es compromet a
facilitar la infraestructura necessària per realitzar els
actes divulgatius (locals adients amb megafonia, etc.), i
convocar els residents del seu municipi amb suficient
antelació, quan organitzi actes divulgatius en el seu
municipi.
Sisena.- La Conselleria de Salut i Consum es compromet a
posar a disposició de l´Ajuntament, els monitors i
conferenciants especialistes en temes de consum i defensa
dels consumidors que necessiti, tot i tenint en compte les
disponibilitats de la Direcció General de Consum. Per això,
ambdues parts elaboraran de manera conjunta un calendari
d´actes a realitzar en el municipi de Santa Eugènia que
permeti aprofundir en les qüestions més candents per als
consumidors.
Setena.- Aquest Conveni tendrà vigència des de la data de
la seva firma, fins a dia 31 de desembre de 2006, i serà
prorrogable de manera automàtica, és a dir, sense que les
parts hagin de realitzar cap activitat per prorrogar-ho,
per anualitats naturals, excepte que alguna de les parts el
denuncïi amb tres mesos d´antelació. Serà causa anticipada
de resolució d´aquest Conveni l´incompliment manifest dels
pactes convinguts entre les parts interessades.
Vuitena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació i compliment del present Conveni són del

coneixement i de la competència de l´ordre jurisdiccional
contenciòs-administratiu, d´acord amb la Llei 29/1998, de
13 de juliol, que el regula.
Novena.- D´acord amb allò que estableix l´art. 3.1.c) del
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s´aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aquest conveni queda exclòs de
l´àmbit d´aplicació de l´esmentada Llei.
La consellera de Salut i Consum

Aina Castillo i Ferrer

El Batle de
l’Ajuntament
de Santa Eugènia

Mateu Crespí Perelló

