
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
27 DE MAIG DE 2010, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.

A Santa Eugènia a vint-i-set de maig de dos mil deu 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,  Sr.  Guillem  Crespí 
Sastre;  Regidors:  Sra.  Jacqueline  Volait  Matrat,  Sr. 
Llorenç  Cabot  Campins,  Sr.  Sebastián  Alorda  Roig,  Sr. 
Llorenç  Sastre  Crespí,  Sra.  M.ª  Eugènia  Pou  Mulet,  Sr. 
Francisco  Casellas  Femenias,  Sr.  Miquel  Angel  Coll 
Canyelles i Sr. Antoni Coll Ballester.

Essent  les  13.30  hores  el  Sr.  Batle  declara  oberta  la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:

LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS.- L’acta de 
la sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2010, és 
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 Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 2 de 
Palma de Mallorca, sol·licitant la remissió de l’expedient 
de denegació llicència d’obres 15/2007 per la construcció 
d’edifici de cinc habitatges adossats al c/ Olleries, núm. 
12 a 15.

-Del  Decret  de  Batlia  de  data  13  d’abril  de  2010  de 
personació  en  el  recurs  contenciós-administratiu, 
procediment ordinari 48/2010, Sr. Eloy Valencia Cruz i Sra. 
Maria Magdalena Perelló Bibiloni.

-De  Decret  de  Batlia  de  data  15  d’abril  de  2010  de 
personació  en  el  recurs  contenciòs-administratiu 
procediment abreujat 74/2010, Sr. Andrés Mulet Llinás i 
Sra. Ana María Fuster Borras.



-Del  Decret  de  Batlia  de  data  23  d’abril  de  2010  de 
delegació de les funcions de la Batlia a la primera Tinent 
de Batle Sra. Jacquelina Volait Matrat del 3 al 6 de maig.

-Del Decret de Batlia de data 26 d’abril de 2010 d’anomenar 
a la Maria Magdalena Bestard Capó ajudant de l’Escoleta 
Municipal, amb la condició de personal eventual.

-Del  Decret  de  Batlia  de  data  26  d’abril  de  2010  de 
personació  en  el  recurs  contenciòs-administratiu 
procediment abreujat 41/2010, Sra. Catalina Rosa Cañellas 
Mariano.

-Del  Decret  de  Batlia  de  data  6  de  maig  de  2010,  de 
declaració  inadmissible  la  reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. Miquel Riera Mas en nom i 
representació de Promotora Esferi, S.L.

-Del  Decret  de  Batlia  de  data  13  de  maig  de  2010,  de 
personació  en  el  recurs  contenciòs-administratiu 
procediment ordinari 58/2010, Sr. Miquel Bibiloni Amengual.

RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ BATLIA PERSONACIÓ SRA. CATALINA ROSA 
CAÑELLAS MARIANO CONTENCIÒS-ADMINISTRATIU.- Pren la paraula 
el Sr. Batle per donar compte que per part de Na catalina 
Cañellas  Mariano  s’ha  interposat  recurs  contenciós-
administratiu contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
data   30 de novembre de 2009 de revisió d’ofici de la 
llicència d’obres exp.77/2008 i que en data 26 d’abril de 
2009  es  va  dictà  Resolució  d’aquesta  batlia  remetent 
l’expedient  administratiu  i  personar-se  com  a  part 
demandada a l’esmentat recurs, pel que proposa al Ple:

-Ratificar Decret de Batlia de data 26 d’abril de 2010.

El Ple acorda per unanimitat ratificar l’esmentat Decret.

ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUITA ZONA VERDA SES COVES.- Pren la 
paraula el Sr. Batle, el qual vista la instància subscrita 
pel Sr. Andrés Galmés Riera, en nom i representació de 
“PROMOCIONS CAPANOVA, S.L.”,  per la qual es cedeixen de 
forma gratuïta a l’Ajuntament de Santa Eugènia:

- Una fanja de terreny, d’un total de 54,26 m2 en part 
afectat de viari (37,36 m2) i la part restant (16,90 
m2), destinada a zona verda. Terreny situat devora



 l’actual alineació del camí de Ses Coves (tram Sur) i 
linda: al front o sur l’esmentat camí, en la seva antiga 
alineació; per fons, solars 1,2 i 3; per l’esquerra i 
oest, solar urbà propietat de Jeroni Lleixa Fiol; i per 
la dreta amb el propi camí de ses Coves (petit tram de 
l’est).
- I franja de terreny adjacent al camí de Ses Coves, 

tram Nord, de 15,23 m2 de figura triangular, lindant: 
per front o nord, i per l’esquerra, amb l’esmentat 
camí,  en  la  seva  antiga  i  actual  alineació, 
respectivament; pel fons, parcel·la 5 i part de la 4; 
i per la dreta, mitjançant vertx de triangle, amb camí 
Ses Coves, en la seva actual alineació.

I  vist  el  dictamen  favorable  emès  per  la  la  Comissió 
Informativa General del passat 20 de maig, proposa al Ple:

- Acceptar l’esmentada donació, elevar-la a escriptura 
pública e inscripció al Registre de la Propietat.

- Facultar  al  Sr.  Batle  per  a  la  signatura  dels 
documents que siguin pertinents.

A continuació pren la paraula el Sr. Coll Ballester, com a 
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina, el qual diu que segons la documentació de la 
revisió de les Normes Subsidiàries l’espai de zona verda 
són  39,00  m2  i  no  16,90  m2,  per  tant  al  no  haver 
coincidència entre la fitxa de les NNSS (39,00 m2) i el que 
diu el particular (16,90 m2), el seu grup s’abstindrà amb 
la votació.

El Sr. Batle li contesta dient-li que aquests càlculs són 
fets pel particular cessionari, si bé per part dels tècnics 
s’ha comprovat que la zona grafiada es correspon amb la 
cessió, si bé hem de tenir en compte l’espai viari que surt 
a les NN.SS., que no ha estat objecte d’expropiació i que 
per  tant  és  propietat  a  data  d’avui  del  particular 
cessionari.

Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa és 
aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels quatre 
regidors  pertanyents al grup municipal del Partit Popular, 
els quatre regidors pertanyents al grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.       



ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS URBANS.- Pren la paraula el 
Sr. Batle, el qual vist l’informe favorable de la Comissió 
Informativa General emès en la seva reunió del passat dia 
20 d’aquest mes, proposa al Ple:

- Aprovar  provisionalment  l’ordenança  municipal  de 
residus urbans que s’adjunta com annexe.

- Exposar-ho al púbic per un termini de trenta dies a 
efectes de reclamacions, en cas de que no es formulin 
l’esmentat acord esdevindrà elevat a definitiu sense 
necessitat d’adoptar un nou acord.

Diu el Sr. Batle que es tracta d’aprovar una ordenança que 
reguli la recollida i transport dels residus dels municipis 
del  Pla  de  Mallorca  adaptada  a  la  realitat  de  Santa 
Eugènia.

A  continuació  pren  la  paraula  el  regidor  Sr.  Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa  Eugènia-Unió  Mallorquina,  el  qual  diu  que  es 
important regular el tema dels residus i sobre tot quan el 
servei  esta  unificat  per  tots  els  municipis  de  la 
Mancomunitat del Pla.

Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per 
unanimitat.  
CONVENI  CONSELLERIA  DE  COMERÇ,  INDUSTRIA  I  ENERGIA  DEL 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS PER IMPULSAR EL PACTE DELS 
BATLLES I BATLLESES A LES ILLES BALEARS.- pren la paraula 
el Sr. Batle el qual dona lectura al Conveni(que s’adjunta 
com  annex)  entre  la  Conselleria  de  Comerç,  Industria  i 
Energia del Govern de les Illes Balears per impulsar el 
pacte dels batlles i batlleses a les Illes Balears.

A continuació diu que s’han escollit Sant Lluís (Menorca) i 
Santa Eugènia com a municipis pilots i que la Conselleria 
de Comerç contractarà a una empresa que ha de fer el Pla 
d’Acció Local per l’energia sostenible.

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Coll Ballester, 
com a portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-
Unió Mallorquina, el qual diu que li sembla bé el conveni i 
demana el compromís de l’Ajuntament de que tota la societat 
participi d’aquest Pla.



El Sr. Batle li contesta que aquesta es la intenció i que 
per això s’utilitzara l’Agenda Local 21.

Sotmés  a  votació  l’aprovació  del  Conveni,  el  mateix  es 
aprovat per unanimitat.  

SOL·LICITUD  DE  CESSIÓ  DEL  CONSELL  DE  MALLORCA  TRAM 
ALQUERIES MA-3020.- Pren la paraula el Sr. Batle, vist que 
segons la Direcció General de Carreteres del CIM i a rel de 
les obres de millora del traçat de la MA-3020 així com la 
realització d’una variant, el tram antic de la carretera de 
les  Alqueries  ha  esdevingut  un  vial  funcionalment 
municipal,  i  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió 
Informativa General emès en la seva reunió del passat día 
20 de maig, proposa al Ple:

- Sol·licitar al Consell Insular de Mallorca la cessió 
del tram antic de la carretera de Ses Alqueries per 
assolir l’Ajuntament la seva titularitat.

- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l’esmentada cessió.

Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula el 
regidor Sr. Coll, com a portaveu del grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que el seu 
grup  votarà  a  favor  si  bé  considera  que  el  tram  de 
carretera en qüestió no esta en òptimes condicions, pel que 
considera que previa a la cessió s’hauria de sol·licitar al 
CIM que fés unes millores com a possada de bancs, badens...

El  Sr.  Batle  intervé  per  a  dir  que  no  hi  ha  cap 
inconvenient en sol·licitar que es facin millores.

Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per 
unanimitat.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES, 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.-  Pren 
la paraula el Sr. Batle, el qual vist el dictamen favorable 
de la Comissió Informativa General emès en la seva reunió 
del passat dia 24 i l’informe desfavorable de Secretaria ja 
que el fet d’establir diferents tarifes entre empadronats i 
no empadronats suposa una vulneració del principi 



d’igualtat de l’article 14 de la Constitució Espanyola, 
proposa al Ple:

-Aprovar provisionalment la modificació de l’apartat segon 
de l’article 3er de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa  per  la  prestació  dels  serveis  de  cases  de  banys, 
dutxes,  piscines,  instal·lacions  esportives  i  altres 
serveis anàlegs, que s’adjunta com annexe.

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

El Sr. Batle diu que amb aquesta modificació es pretèn que 
en el cas de lloguer de les pistes de tennis es pagui per 
pista i no per persona.

A  continuació  pren  la  paraula  el  regidor  Sr.  Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que al seu grup 
li sembla bé la modificació tota vegada que en el cas del 
tennis es paga per pista i que en el cas d’un adult i un 
menor, prevaldrà la tarifa de l’adult.

Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa és 
aprovada per unanimitat.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, 
INTERIOR I JUSTICIA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA PER A 
LA COORDINACIÓ POLICIAL, LA MILLORA DE LA SEGURETAT PÚBLICA 
I SUPORT A LA POLICIA TURISTICA.-  Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual proposa al Ple:

- Ratificar  el  Conveni  signat  entre  l’Ajuntament  de 
Santa  Eugènia  i  la  Conselleria  d’Interior  (que 
s’adjunta com annex) per la contractació amb caràcter 
interí d’un policia turístic.

Seguidament el Sr. Batle explica el contingut del Conveni, 
dient que l’Ajuntament ha optat per no fer una convocatòria 
pel cobriment d’una plaça de policia turístic ja que hagués 
estat un procès llarg i s’ha adherit per cobrir-la al borsí 
de la Conselleria d’Interior.



Continua dient el Sr. Batle que la contractació d’un nou 
policia  encara  que  sigui  per  sis  mesos  donarà  major 
seguretat al poble.

A  continuació  pren  la  paraula  el  regidor  Sr.  Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que al seu grup 
li sembla bé i pregunta si hi ha possiblitats de que el 
cobriment de la plaça quedi deserta.

El Sr. Batle contesta que no.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  de  ratificar  el  Conveni 
signat entre l’Ajuntament de Santa Eugènia i la Conselleria 
d’Interior, la mateixa es aprovada per unanimitat. 

RENUNCIA  VOLUNTARIA  REGIDORA.-  Vista  la  instància  de 
renúncia  voluntària  com  a  regidora  del  grup  municipal 
Entesa per Santa Eugènia – Unió Mallorquina presentada per 
la regidora Sra. Maria Eugenia Pou Mulet, el Ple acorda per 
unanimitat:

1.º.- Acceptar l’esmentada renúncia.

2.º.- Posar-ho en coneixement de l’Administració Electoral 
als  efectes  del  previst  en  l’article  182  de  la  Llei 
Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General 
perquè es procedi a expedir credencial a favor de la Sra. 
Sebastiana Sastre Coll.

3.º.- Notificar l’acord a la Sra. Maria Eugenia Pou Mulet.

Seguidament pren la paraula la Sra. Maria Eugenia Pou Mulet 
la qual diu que vol dona les gràcies al poble de Santa 
Eugènia pel suport que sempre li ha donat per desenvolupar 
la tasca municipal i que el poder fer feina pel poble on 
has nascut ha estat molt gratificant; diu que li ha costat 
prendre aquesta decisió però el fet de no poder fer la 
feina per la qual la varen triar ha estat determinant.

Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual agraeix la 
feina feta per la Sra. Maria Eugènia Pou Mulet tant com a 
Batlessa com regidora.   



PRECS I PREGUNTES.-  Pren la paraula el Sr. Batle el qual 
dona contesta a les preguntes formulades i no contestades a 
la sessió plenària del dia 30 de març de 2010:

- Contesta que el marge que s’está arreglant al carrer 
del Puget puja 14.018,14 €.

- Contesta  que  l’espai  polivalent  a  executar  damunt 
l’edifici de les mestresses de casa i que s’ha demanat 
la seva inclusió dins del Pla d’Obres i Serveis 2010 
té un pressupost de 391.680 €.

- Contesta  que  la  sol·lució  que  s’ha  donat  als 
contenidors de rebuig fora de la vila ha estat de 
crear dues àrees d’apotació.

En relació a la pregunta formulada a dita sessió ordinària 
de 30 de març de 2010, sobre els objectius de l’oficina 
d’estrangeria, la primera tinent de batle Sra. Jacqueline 
Volait contesta que ja que la població estrangera de Santa 
Eugènia representa el 12% es desenvolupen dues accions: 
dimarts, de 19 a 20 hores juntament amb dues companyes que 
parlen anglès i alemany es reben els estrangers que volen 
sabre sobre el poble o funcionament municipal ; per una 
altra banda, a tots els estangers quan s’empadronen es fa 
una salutació de benvinguda en el seu idioma propi i en la 
nostra  llengua  .  Creim  que  amb  aquestes  accions  els 
estrangers  que  resideixen  al  poble  estan  contents  i 
participen en la vida del poble.

A  continuació  pren  la  paraula  el  regidor  Sr.  Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa  Eugènia-Unió  Mallorquina,  el  qual  formula  els 
següents precs i preguntes:

- Si en relació a l’apagada de llum s’ha fet alguna 
gestió.

- Sobre la porta grossa a les pistes de tennis.
- Com queda regulat l’aparcament en el projecte de la 

plaça.
- Manifesta la seva satisfacció que s’hagi variat la 

circulació al carrer Major i Bisbe Satre. 

En relació a la primera pregunta, el Sr. Batle contesta que 
el transformador de Ses Alqueries va donar problemes i que 
els mitjans el cap de setmana són el que són. Per part 
d’ENDESA s’ens va informar que hi va haver dos problemes 



per sobrecàrrega i tema de manteniment i que quasi segur va 
ser una qüestió de manteniment.

A la segona pregunta, el Sr. Batle contesta que els focus 
de  les  pistes  de  tennis  i  basquet  es  fonen  i  la  idea 
d’ampliar les portes es poden facilitar al camió municipal 
l’entrada a les pistes. De totes maneres, s’accepta el prec 
de  tenir  en  compte  no  entrar  molt  de  tonelatge  a  les 
pistes.

A la tercera pregunta, el Sr. Batle li diu al Sr. Coll que 
al darrer plenari varem quedar per consensuar el projecte 
de la  plaça i  que posteriorment  el Sr.  Coll, amb  data 
fixada  per  parlar  del  tema,  unilateralment  va  decidir 
suspendre la reunió, perquè el seu grup no apostava per 
aquest projecte i no el considerava prioritari i que per 
tant no el volien consensuar. Per tant, el Sr. Batle diu 
que fer la pregunta quan se li ha oferit que col·labori amb 
noves aportacions als projectes li pareix absurd. Si bé, 
s’instalin a la part de la façana de l’Ajuntament i que a 
la part de la font la senyalització de l’espai lliure i 
l’espai viari es realitzarà amb pilones abatibles.
En principi hi haurà accès de vehicles pel que no es preveu 
cap tipus de peatonització de la plaça. En el Camí des 
Puig, es farà una voravia en tota la façana de l’Ajuntament 
i es regularà l’aparcament.

A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll Ballester 
que el que va manifestar davant l’oferiment de col·laborar 
a consensuar el projecte de la plaça es va fer sense cap 
tipus de mala intenció.

A la quarta pregunta, el Sr. Batle li agraeix el prec, si 
bé  vol  manifestar  que  des  del  primer  moment  es  va 
manifestar  que  l’ordenació  del  tràfic  era  provisional 
pendent de les obres de millora del carrer Major i Escoles 
i que per tant una vegada finalitzades s’ha complert el 
compromís adquirit inicialment.
 
I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President 
aixeca la sessió essent les catorze hores i quinze minuts, 
de tot el qual com a Secretari donc fe.
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objectiu i àmbit d’aplicació d’aquesta norma.
La present ordenança té els següents objectius:



 Fomentar la reducció i el reciclatge del màxim percentatge dels residus 
urbans.

 Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions recollides, reduint 
al mínim la presència  de materials impropis.

 Assolir  la màxima neteja a les zones destinades per a l’aportació de 
residus. 

 Fomentar la  utilització  i  bon funcionament  i  gestió  del  Parc Verd del 
municipi.

 Millorar la gestió dels residus urbans, en compliment i amb adaptació al 
que estableix el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans 
de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer,  d’aprovació definitiva)  i  la 
seva posterior revisió publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006.

Article 2.- Conceptes
1)Residus urbans o municipals.  D’acord amb la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de  residus  (BOE  núm.  96,  de  22/04/98),  els  generats  en  els  domicilis 
particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tenguin 
la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin 
assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats.

Tendran  també  la  consideració  de  residus  urbans  els  següents:  residus 
procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives. 
Animals domèstics morts, així com mobles, béns i vehicles al final de la seva 
vida  útil.  Residus  i  runes  procedents  d’obres  menors  de  construcció  i 
reparació domiciliària.

2)Ciutadà/na: Per la present norma tindrà la consideració de ciutadà/na:

 Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.

 Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin 
com ocupants habituals ja ho siguin com a visitants.

 Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empreses de 
serveis,  de  les  oficines  i  de  les  indústries  ubicades  dins  el  municipi, 
independentment de que estiguin empadronats a un altre municipi.

 Tots els generadors singulars ubicats dins el municipi.

3)Domicili:  S’entén per domicili  dins aquesta ordenança qualsevol  domicili 
particular o d’activitat empresarial.

4)Productor:  D’acord amb la Llei  10/1998,  de 21 d’abril,  de residus (BOE 
núm.  96,  de  22/04/98),  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  les  seves 
activitats, excloent la derivada del consum domèstic, produeixin residus o que 
faci  operacions  de  tractament  previ,  de  mescla,  o  d’un  altre  tipus  que 
provoquin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus.

5)Posseïdor:  D’acord amb la Llei  10/1998,  de 21 d’abril,  de residus (BOE 
núm. 96, de 22/04/98), el productor dels residus o la persona física o jurídica 
que els tingui al seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.

6)Gestor de residus: D’acord amb la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus 
(BOE núm.  96,  de  22/04/98),  la  persona  o  entitat,  pública  o  privada  que 



realitzi qualsevol de les operacions que composen la gestió dels residus, sigui 
o no el  productor dels mateixos.

7)Generadors singulars :  Són aquells  posseïdors de residus que per les 
seves característiques, localització,  quantitat  i  qualitat  dels seus residus es 
poden agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.

8)Àrea d’aportació: D’Acord amb el Pla Director Sectorial per a la gestió dels 
Residus Urbans de Mallorca (PDSGRUM), Decret 21/2000, de 18 de febrer, 
llocs o zones d’ús públic posades a disposició de la ciutadania destinades a 
facilitar la recollida selectiva dels residus urbans no perillosos, separant-los en 
origen segons les diferents fraccions.

9)Parc  Verd:  D’Acord  amb  el  Pla  Director  Sectorial  per  a  la  gestió  dels 
Residus Urbans de Mallorca (PDSGRUM), Decret 21/2000, de 18 de febrer, 
àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que compleix les 
especificacions del PDSGRUM.

10) Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM):  D’acord amb la 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/04/98), comprèn 
els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les 
cuines en la manipulació, preparació i consum del menjar, i també els residus 
provenint de generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, 
hotels,  grans  superfícies,  etc.  També  s’inclouen  en  aquesta  categoria  els 
residus de jardineria o poda, ja siguin privats o públics.

11) Fracció  envasos  lleugers:  Les  llaunes  (d’acer,  alumini,  etc.),  els 
envasos de plàstic de tot tipus, els envasos de cartó-alumini i altres inclosos 
en els residus urbans.

12) Fracció paper i  cartó:   Paper imprès, envasos domèstics de paper-
cartó amb el punt verd, envasos domèstics de paper-cartó sense el punt verd, 
envasos comercials de paper-cartó amb el punt verd i envasos comercials de 
paper-cartó sense punt verd.

13) Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).

14) Fracció rebuig: Fracció de materials dels residus urbans que no estan 
dins  de  les  fraccions  reciclables  (orgànica,  paper/cartó,  vidre,  envasos 
lleugers, etc.) i que es caracteritzaran i es divulgaran des dels serveis tècnics 
municipals  tenint  en  compte  les  prescripcions  dels  Sistemes  Integrats  de 
Gestió i el Consell de Mallorca.

15) Materials impropis: Elements que contaminen les fraccions de residus 
recollides selectivament.

16) Recollida porta a porta:  Sistema de recollida  selectiva  dels  residus 
urbans que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la 
segregació de les diverses fraccions dels seus residus en origen, però en lloc 
de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via 
pública, les diverses fraccions (matèria orgànica, paper-cartó, vidre, envasos 
lleugers i rebuig) són recollides directament en el punt de generació d’acord 
amb un calendari preestablert.

17) Recollida  selectiva:  El  sistema de  recollida  diferenciada  de matèria 
orgànica  i  de  materials  reciclables,  així  com  qualsevol  altre  sistema  de 
recollida  diferenciada  que permeti  la  separació  dels  materials  valoritzables 
continguts en els residus.



18) Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus, marcats 
com perillosos  (*),  aprovada  per  la  Decisió  2001/118/CEE de  la  Comissió 
Europea,  de  16  de  gener  de  2001  (DOCE  L47,  16/2/01)  i  incorporada  a 
l’ordenament estatal per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 
19/2/2002)

19) Residus  voluminosos: Aquells  residus  que  per  les  seves 
característiques (dimensions, pes, propietats, etc.) no poden ser objecte de 
recollida porta a porta o en contenidors. 

20) Restes  de  poda:  restes  de  jardineria  i  poda  produïts  als  domicilis 
particulars, així com els generats per les administracions públiques en jardins 
o via pública.

21) Residus  especials  d’origen  domiciliari: A  l’efecte  d’aquesta 
ordenança, es consideren residus especials d’origen domiciliari  aquells que 
per la seves característiques  i composició han de ser gestionats de manera 
diferent  perquè  poden  comprometre  la  recuperació  d’altres  fraccions  de 
residus o els  tractaments biològics,  i  poden comportar  un risc per al  medi 
ambient  o per a la salut  de les persones.   S’inclouen:  piles,  fluorescents i 
llums de vapor de mercuri, tòners i cartutxos de tinta, pneumàtics fora d’ús, 
medicaments, etc.

Article 3.- Competències municipals
 

1) Prestar directa o indirectament el servei de recollida i transport de residus i 
gestió del Parc Verd d’acord amb els esquemes organitzatius i tècnics que 
es considerin  oportuns a cada moment.  En aquest  moment el  servei  de 
recollida i  transport  de residus dels municipis  de la comarca del Pla,  es 
presta a través de la Mancomunitat Pla de Mallorca. 

2) L’Ajuntament es compromet a la separació i  reciclatge de residus en les 
seves dependències i en els actes que organitzi (mercats, fires, festes, etc.) 
i  a fer complir  aquesta ordenança a tots els actes o esdeveniments que 
organitzin entitats públiques, privades, ONG, etc. dins el municipi.

3) L’Ajuntament  podrà  dur  a  terme  mesures  encaminades  a  fomentar  la 
reducció de residus mitjançant actuacions com:

a. Foment de la utilització d’envasos retornables

b. Foment del compostatge domèstic de la Fracció Orgànica dels Residus 
Municipals en els domicilis particulars 

c. Inclusió  a  la  política  de  compres  municipals  criteris  d’adjudicació 
favorables  a  la  reducció  en  origen  i  el  foment  de  l’ús  de  productes 
reciclats

d. Posada  en  funcionament  de  mecanismes  per  incentivar  mesures  de 
reducció i de recollida selectiva dels residus. 

4) Atendre  i  resoldre  les  reclamacions,  denúncies  i  suggeriments  dels 
ciutadans del municipi. 

5) Realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió dels residus que 
segons l’ordenança han d’efectuar els ciutadans, després del requeriment 
previ  als  propietaris  o  usuaris,  imputant  a  aquests  el  cost  dels  serveis 



prestats, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin 
en cada cas. 

6) Exercir de policia com a mesura per prevenir i/o sancionar les accions que 
afectin negativament els serveis anteriors. 

7) Promoure accions ciutadanes que ajudin  a la millora de la  prestació del 
servei. 

8) Desenvolupar  campanyes informatives i  educatives  per  tal  de millorar  la 
gestió dels residus amb criteris de sostenibilitat.

9) Establir a través de les ordenances fiscals, les taxes que hauran d’abonar 
els usuaris com a contraprestació als serveis de recollida de residus.

10)  Informar i formar a la ciutadania sobre els drets i els deures que es deriven 
de la normativa respecte a la recollida dels residus sòlids urbans i el parc 
verd municipal. 

11) La  coordinació  de  totes  les  accions  descrites  en  aquest  article,  són  de 
competència municipal. Els ajuntaments cediran aquesta competència a la 
Mancomunitat  Pla  de  Mallorca  mentre  aquesta  exerceixi  el  servei  de 
recollida de residus.

Article 4.- Drets i deures dels ciutadans 
 

1) Complir  els  preceptes  d’aquesta  ordenança  i  de  les  disposicions 
complementàries  que,  en  matèria  de  gestió  de  residus,  pugui  dictar  en 
qualsevol moment l’Ajuntament, en l’exercici de les seves facultats.

2)  Mantenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de 
l’estat  de  neteja  del  municipi,  a  la  utilització  racional  dels  productes  de 
consum, a la minimització en la producció de residus i a la preservació del 
medi ambient en general.

3)  Denunciar les infraccions de les quals se’n tengui coneixement en matèria 
de neteja i gestió de residus.

4)  Afavorir  la  selecció  i,  per  tant,  possible  recuperació  d’altres  fraccions 
valoritzables dels residus.

5) Procedir al pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal reguladora de 
la  taxa  per  la  recollida  de  residus  sòlids  de  la  Mancomunitat  Pla  de 
Mallorca, com a contrapartida a la prestació del servei de recollida de fems.

6)  Presentar les seves reclamacions, denúncies i suggeriments a l’ajuntament 
o a la Mancomunitat  Pla de Mallorca,  en tot  allò  que sigui  competència 
d’aquesta institució.

7)  Procedir  al  pagament  d’aquelles  despeses  no  incloses  dins  la  taxa 
municipal  que  es  derivin  de  la  prestació  de  qualque  servei  específic 
relacionat amb la gestió dels residus per part de l’autoritat municipal. 

8) Ser  informat  sobre  els  drets  i  els  deures  que  es  deriven  de  la 
normativa respecte a la recollida dels residus sòlids urbans i el parc 
verd municipal. 



CAPÍTOL II. LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS

Article 5.- Consideracions generals
 
Tots els ciutadans definits a l’article segon estan obligats a:

1) Fer una separació domiciliària i als llocs de treball dels seus residus urbans 
en les següents fraccions:

Fracció orgànica
Paper i cartó
Vidre
Envasos lleugers
Residus voluminosos
Restes de poda
Rebuig (residus no inclosos als apartats anteriors)

2) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el 
municipi, i produir residus perillosos tenen l’obligació de comunicar-ho als 
òrgans  competents  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,  i 
sol·licitar les autoritzacions administratives pertinents. 

3) Cap tipus de residus no podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, 
fins  i  tot  en  el  supòsit  que  s’hagi  triturat  prèviament  i/o  liquat.  No  està 
permesa  la  instal·lació  de  capoladors  domèstics  industrials  que  per  les 
seves  característiques  evacuïn  els  productes  capolats  a  la  xarxa  de 
clavegueram.

4) Els residus perillosos i no autoritzats. L’Ajuntament establirà les condicions 
de la seva recollida, tant en la forma com amb les mesures a través d’un 
reglament, el qual, serà obligat compliment pels administrats.

Article 6.- Programació
Els  serveis  municipals  faran pública  la  programació  prevista  de dies,  horaris  i 
medis per a la prestació dels serveis de recollida. L’Ajuntament podrà introduir les 
modificacions  que,  per  motius  tècnics  d’interès  públic,  tingui  per  convenients, 
sempre avisant amb antelació a l’usuari/a.

Article 7.- Forma de presentació dels residus
1) La  presentació  dels  residus  es  farà,  obligatòriament,  en  el  tipus  de 
recipient que en cada cas, senyali l’Ajuntament, d’acord amb la naturalesa dels 
residus,  les  característiques  del  sector  o  via  pública  i  amb  la  planificació 
realitzada per a la recollida i transport. 

2) En  les  zones,  sectors  o  barris  on  la  recollida  s’efectua  mitjançant 
recipients  d’ús  exclusiu  subministrats  o  no  per  l’Ajuntament,  els  usuaris 
d’aquests  recipients  tenen  l’obligació  de  conservar-los  i  mantenir-los  en 
adequades condicions d’higiene i seguretat. 
3) En el sistema de recollida porta a porta els veïnats han de dipositar els 
fems  davant  el  domicili  propi,  facilitant  el  màxim  la  visibilitat  i  recollida  del 
material dipositat.



4) No es permet l’aportació de residus diferents de la fracció que és objecte 
de la recollida selectiva específica del dia en qüestió.

5) Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguin liquar-
se (per exemple, olis i greixos solidificats per baixa temperatura, que s’han de 
dur al Parc Verd).

6) Es prohibeix l’ús de les papereres ubicades a la via pública per tirar-hi 
bosses de residus domiciliaris.  Les papereres s’utilitzaran exclusivament  per 
llençar-hi petites quantitats de residus, els quals baix cap concepte es podran 
tirar al terra. 

Article 8.- Nombre i ubicació dels contenidors
1) L’Ajuntament  en  coordinació  amb  la  Mancomunitat  Pla  de  Mallorca, 
decidiran  el  nombre,  volum i  ubicació  dels  contenidors,  seguint  sempre les 
indicacions de les normes vigents, particularment les del PDSGRUM, i de la 
Mancomunitat.

2) L’Ajuntament, d’acord amb la Mancomunitat, podrà exigir la ubicació dels 
contenidors  per  a  la  recollida  en  l’interior  d’immobles  i  locals  de  negoci, 
especialment en el cas dels generadors singulars. En generadors singulars on 
s’assignen  contenidors  de  recollida  selectiva  per  a  ús  exclusiu,  el  nombre 
d’unitats serà fixada pels serveis municipals  d’acord amb les necessitats de 
cada establiment.

3) En la col·locació de contenidors en la via pública, es tindran en compte les 
lògiques  indicacions  que  es  puguin  rebre  de  particulars,  comerciants  i 
associacions. 

4) Serà  necessària  l’autorització  de  l’ajuntament  i  la  mancomunitat  per 
canviar d’ubicació qualsevol contenidor del municipi.

5) L’Ajuntament,  quan  existeixin  circumstàncies  especials,  podrà  establir 
guals i reserves d’espai per a la manipulació dels contenidors. 

Article 9.- Normes d’ús dels contenidors
1) Sols s’utilitzaran el contenidors per als residus autoritzats en cada cas. Els 
ciutadans estan obligats a dipositar els residus seleccionats al seu interior. Si 
com  a  conseqüència  d’una  deficient  presentació  dels  fems,  es  produeixen 
abocaments, l’usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada.

2) Els  usuaris  procediran  al  manteniment  i  neteja  dels  contenidors  d’ús 
exclusiu.

3) El  posseïdor  domèstic  i  puntual  de  grans  quantitats  de  residus  (festa, 
torrada, mudança o trasllat, etc.) i no considerat generador singular consultarà 
amb els serveis municipals i mancomunats el procediment a seguir per desfer-
se adequadament dels residus generats i no desbordar els contenidors de la 
seva zona.

Article 10.- Volums extraordinaris
Si per qualsevol causa una entitat, pública o privada, s’hagués de desprendre de 
residus en quantitats majors a les que constitueixen la producció diària normal i no 
de  forma  freqüent,  no  podrà  presentar-los  conjuntament  amb  les  remeses 



habituals.  En  aquests  casos,  l’entitat  haurà  de sol·licitar  el  servei  a  l’empresa 
adjudicatària del contracte de recollida dels residus urbans de la Mancomunitat 
Pla de Mallorca per transportar els esmentats residus amb els seus propis mitjans 
a les instal·lacions de tractament o d’eliminació. L’entitat haurà d’abonar el càrrec 
corresponent segons les tarifes vigents. En cap cas podrà fer ús dels contenidors 
o iglús d’ús públic. 

Article 11.- Residus voluminosos i poda
 

1) Els residus voluminosos no s’han de dipositar a l’interior dels contenidors 
de residus urbans, sinó que han de ser objecte d’una recollida específica a 
la  via  pública  per  part  de  l’empresa  concessionària  en  la  prestació  del 
servei  de recollida  d’aquest  tipus de residus,  o bé poden ser  traslladats 
directament pels seus posseïdors al parc verd municipal. 

2) Els  generadors  singulars  qualificats  hauran  de  gestionar  els  residus 
voluminosos amb un gestor autoritzat. En cap cas podran utilitzar el Parc 
Verd.  

3) Els generadors singulars no qualificats hauran de respectar les directrius 
que en cada tipus de residu voluminós dictin els serveis tècnics municipals.

4) L’Ajuntament  o  l’empresa  concessionària  en  la  prestació  del  servei  de 
recollida de residus voluminosos han de disposar  d’un servei permanent 
d’atenció a la ciutadania per atendre les sol·licituds de recollida d’aquests 
residus. 

5) En  cas  d’abandonament  o  mal  ús  del  servei  de  recollida  específica,  el 
responsable es farà càrrec del cost de la retirada dels voluminosos, mobles 
i  estris  abandonats,  sense perjudici  de les  sancions  administratives  que 
corresponguin.

Article 12.- Residus especials d’origen domiciliari
 

1) Els residus especials d’origen domiciliari no es poden mesclar amb la resta 
de fraccions. S’han de dur, de forma segregada, al parc verd municipal. 

2) Les piles s’han de dipositar en els contenidors específics situats a diferents 
establiments comercials i al parc verd, així com a edificis públics i botigues 
que venen piles. S’han de separar les piles tipus botó de la resta.

3) Els medicaments s’han de dipositar als contenidors ubicats en les farmàcies 
o dispensaris municipals. 

Article 13.- Generadors singulars qualificats i no qualificats

Qualsevol domicili on es dugui a terme una activitat empresarial o professional dins 
el municipi serà considerat generador singular no qualificat i és susceptible de ser 
considerat  generador  singular  qualificat  per  l’Ajuntament  segons el  que dicta el 
PDSGRUM. En qualsevol cas, l’Ajuntament i la Mancomunitat podrà dur a terme 
els  programes de recollida selectiva que consideri pertinents per als generadors 
singulars no qualificats per tal de millorar el percentatge de residus reciclats.



La llista de generadors singulars qualificats la confeccionarà l’Ajuntament a partir 
de  les  prescripcions  que  desenvolupi  el  Consell  de  Mallorca  en  funció  del 
PDSGRUM.

Article 14.- Responsabilitat
1) Independentment del règim sancionador de la Llei 10/98 de Residus, els 
productors i posseïdors de residus que els lliuren per a la seva reutilització o 
tractament a un tercer no autoritzat seran responsables solidaris amb aquest 
tercer de qualsevol perjudici  que pogués derivar-se. Així  mateix,  respondran 
solidàriament de les sancions que procedeixi imposar. També, qui hagi efectuat 
el lliurament serà responsable dels danys que es produeixin en els processos 
d’eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o de 
falta d’informació sobre les característiques dels productes lliurats,. 

2) Es prohibeix l’aportació de residus no autoritzats, en especial de fraccions 
catalogades  com  a  tòxiques  i  perilloses:  piles,  pintures,  dissolvents, 
medicaments, productes químics, etc., a qualsevol de les fraccions objecte de 
recollida selectiva.

Article 15.- Propietat del material recollit
1) Segons l’article 20 de la Llei 10/98 de Residus els posseïdors de residus 
urbans  estaran  obligats  a  lliurar-los  a  les  entitats  locals  (Ajuntament, 
Mancomunitat Pla de Mallorca i/o Consell de Mallorca), per al seu reciclatge, 
valorització  o  eliminació,  en  les  condicions  que  determinin  les  ordenances. 
L’Ajuntament,  Mancomunitat  Pla  de  Mallorca  o  el  Consell  assumiran  la 
propietat dels residus des del lliurament o aportació del ciutadà (posseïdor) i 
aquest  últim  quedarà  exempt  de  responsabilitat  pels  danys  que  puguin 
ocasionar  aquests  residus,  sempre  que  en  l’aportació  s’hagin  observat 
aquestes ordenances i altres normes d’aplicació.

2) Únicament les empreses autoritzades per l’Ajuntament, Mancomunitat Pla 
de  Mallorca  i  el  Consell  de  Mallorca  poden  recollir  els  residus  dipositats 
qualsevol dels contenidors del municipi.



CAPÍTOL III. EL PARC VERD I ÀREES D’APORTACIÓ 

Article 16.- Usuaris del parc verd i àrees d’aportació
 

Poden utilitzar el Parc Verd i les Àrees d’aportació, els ciutadans de XXXXXXXX 
que poden ser:
- Particulars.  Aquests  tindran  accés  a  abocar  els  residus  que  siguin 

considerats admissibles en els contenidors instal·lats a l’efecte.
- Generadors singulars no qualificats, és a dir, aquells comerços, oficines 

i petits productors sempre i quan duguin les fraccions i les quantitats 
admesos per l’Ajuntament, tal com es detalla a l’article 21 d’aquesta 
Ordenança. 

Article 17.- Obligacions dels usuaris del parc verd i àrees d’aportació
 

1) En cas de que hi hagi personal adscrit a la vigilància i manteniment del parc 
verd i/o àrees d’aportació, en el moment de l’entrada al recinte cal informar 
al personal encarregat del material que es porta.

2) Han de respectar i complir les instruccions del personal de servei

3) Els  materials  s’han  de  deixar  al  contenidor  corresponent  seguint  les 
indicacions dels cartells respectius.

4) Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau 
quelcom s’haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu. I en cas de que 
aquests estiguin plens, caldrà avisar a l’ajuntament.

5) No es poden deixar mai residus o materials fora del recinte del parc verd i 
s’han de respectar els horaris d’obertura al públic. 

Article 18.- Accés al parc verd i àrees d’aportació amb personal adscrit a la 
seva vigilància i manteniment 

El  parc  verd  estarà  físicament  mantingut  i  controlat  pel  nombre  adequat  de 
persones contractades o subcontractades per l’Ajuntament. Les tasques diàries de 
la persona o persones encarregades seran:

1) Obrir i tancar el parc verd.

2) Controlar l’entrada i sortida de materials.

3) Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma 
reglamentada.

4) Impedir el dipòsit de materials no admesos.

5) Impedir l’entrada als usuaris no admesos.

6) Assessorar el públic sobre com usar les instal·lacions

7) Avisar a l’Ajuntament de qualsevol contratemps o anomalia. 

8) Garantir  que  retiren  els  materials  les  persones,  empreses  i  vehicles 
autoritzats.



9) Complimentar  els  fulls  diaris  d’incidències  i  d’entrades  i  sortides  de 
materials.

Article 19.- Accés al parc verd i àrees d’aportació municipals sense personal 
adscrit a la seva vigilància i manteniment 

1) L’Ajuntament,  per  l’accés  i  control  d’aquestes  instal·lacions,  podrà 
projectar  la  utilització  d’unes targetes d’ús personal i  intransferible,  o 
claus  d’accés,  que  els  hi  seran  lliurades  a  les  dependències  de 
l’Ajuntament.

2) L’Ajuntament podrà crear una taxa per expedir les “Targetes d’Accés”. 
El preu fitxat en aquesta taxa serà homogeni a tots els ajuntaments de 
la Mancomunitat Pla de Mallorca.

Article 20.- Horari i dies de servei

3) Parc verd amb personal.

L’horari d’obertura al públic el determinaran l’Ajuntament. L’horari podrà variar-se 
segons l’estació anual, i podrà ser ampliat i/o revisat per decisió de l’Ajuntament. 
Aquest horari es podrà conèixer a les oficines municipals.

2)  Parc verd sense personal.

Els  parcs  verds  i  àrees  d’aportació  que  funcionin  mitjançant  la  utilització  de 
targetes o claus d’accés, romandran accesibles les 24 hrs del dia del dia, o en 
l’horari que determini l’ajuntament.

En cap cas no es poden deixar residus a fora del parc verd i/o àrea d’aportació 
baldament estigui tancat per qualsevol motiu.

Article 21.- Residus admissibles i no admissibles

L’Ajuntament anirà informant dels residus admesos al parc verd que els usuaris 
del parc verd podran aportar, prèviament classificats.

L’Ajuntament podrà ampliar la llista de residus admesos d’acord amb la normativa. 
 
 
En cap cas s’acceptaran al parc verd els següents materials:

1) Residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable, etc.

2) Residus industrials 

3) Residus hospitalaris

4) Vehicles fora d’ús



 

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 22.- Aplicació

Els ciutadans infractors seran sancionats segons les següents normes, en el cas 
de no estar tipificades les sancions corresponents en la present ordenança.

 Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.

 Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, Reglament de la Llei 11/1997.

 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

 Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, Reglament de la Llei 20/86 de 
Residus Tòxics i Perillosos.

 Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca 
(Decret  21/2000,  de 18 de febrer,  d’aprovació  definitiva)  i  la seva posterior 
revisió publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006

Article 23.- Inspeccions i denúncies

1) La  Policia  Local,  els  tècnics  municipals  o  de  la  Mancomunitat  Pla  de 
Mallorca  seran  responsables  de  les  tasques  d’inspecció  i  de  compliment 
d’aquestes ordenances. 

2) Tot  ciutadà  o  persona  jurídica  podrà  denunciar  qualsevol  infracció  a 
aquesta Ordenança.

3) Les denúncies originaran l’obertura del corresponent expedient per part de 
les autoritats municipals. Es faran les indagacions pertinents seguint els tràmits 
preceptius,  amb  l’adopció  de  les  mesures  cautelars  necessàries,  fins  la 
resolució final de l’expedient.

Article 24.- Responsabilitat dels infractors.

Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions senyalades 
seran exigibles no sols pels actes propis, sinó també pels d’aquelles persones 
de qui s’hagi de respondre conforme al que indica la legislació vigent.

Article 25.- Infraccions lleus
 

Són infraccions lleus:
 

A. Qualsevol  incompliment  d’aquesta  ordenança  i  que  no  estigui 
tipificat com a falta greu o molt greu.

B. L’incompliment per part dels posseïdors de residus urbans de lliurar-
los  a  l’Ajuntament,  Mancomunitat  Pla  de  Mallorca  o  a  un  gestor 



autoritzat  i  registrat  per al  seu reciclatge,  valorització o eliminació 
sempre i  quan no siguin  iniciatives de reducció en origen com el 
compostatge casolà.

C. No separar les diferents fraccions de residus urbans i no dipositar-
les en els tipus de recipients normalitzats específics que en cada cas 
determinin l’Ajuntament i la Mancomunitat Pla de Mallorca.

D.  L’incompliment de qualsevol de les condicions per a la presentació 
de  les  diferents  fraccions  de  residus  que  estableix  aquesta 
ordenança en l’article 7 i els que també facin referència a aquest fet. 

E.  Dipositar residus en un element de contenció, contenidor, cubell o 
bossa diferent  del  que li  correspon,  o bé fer-ho fora dels  horaris 
establerts.

F. Quasevol incompliment dels articles 8 i 9 sobre nombre i ubicació de 
contenidors i les serves normes d’ús.

G.  Lliurar  a  la  recollida  domiciliària  residus  exclosos  del  servei 
municipal de gestió de residus.

H.  El canvi d’ubicació d’un contenidor de residus sense l’autorització 
de l’administració competent. 

I. No complir amb els articles 18 i 19 d’obligacions del usuaris del parc 
verd i/o àrees d’aportació i de compliment dels seus horaris.

J. No complir les indicacions del personal del servei del Parc Verd i/o 
àrees d’aportació.

K. No dipositar els residus en els contenidors indicats a l’efecte.

L. Dipositar  els  residus  fora dels  contenidors  o  del  recinte  del  Parc 
Verd i/o àrees d’aportació.

M. Per  als  generadors  singulars  qualificats  i  no  qualificats  que 
produeixen residus perillosos, no comunicar-ho a la Conselleria de 
Medi Ambient 

Article 26.- Infraccions greus
 

Són infraccions greus:
 

A. Realitzar  alguna  de  les  activitats  que,  en  el  marc  d’aquesta 
ordenança  sigui  necessària  la  corresponent  autorització 
administrativa,  sense disposar  de la  mateixa,  tenir-la  caducada  o 
suspesa,  així  com  l’incompliment  dels  condicionants  que  en  ella 
venguin imposats.

 
B. Falsejar  o  ocultar  dades  per  a  l’obtenció  de  les  autoritzacions 

assenyalades en aquesta ordenança o als efectes de liquidació de 
les corresponents taxes o preus públics.

 



C. La  vulneració  de  mesures  cautelars  o  urgents  adoptades  per 
l’Ajuntament per tal d’evitar danys o perjudicis per al medi ambient o 
perills per a la salut de les persones. 

 
D. La  reincidència,  en  el  termini  d’un  any  per  la  comissió,  de  dues 

infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

E. L’abandonament,  abocament,  vessament  o  eliminació  incontrolats 
de qualsevol tipus de residus no perillosos sense que s’hagi produït 
un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en 
perill greu la salut de les persones.

 
F. L’abocament de residus de construcció i demolició a la via pública, 

solars, parcel·les i pedreres, tant públics com privats.

 
G. El  dipòsit  de  residus  voluminosos  en  els  contenidors  o  a  la  via 

pública  (sense concertar  prèviament  la  seva recollida),  en solars, 
parcel·les, etc.

 
H. L’aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a 

qualsevol  dels  contenidors  dedicats  a  la  recollida  selectiva  de  la 
fracció orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre 
que com a conseqüència d’aquest fet no s’hagi produït un dany o 
deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu 
la salut de les persones.

I. Ús inadequat  de la  targeta o clau d’accés al  Parc Verd i/o àrees 
d’aportació,  així  com  l’incompliment  de  les  seves  normes  d’ús 
personal i intransferible. 

J. No complir amb les indicacions dels articles 10, 11-2 i/o 14-1.

 

Article 27.- Infraccions molt greus
 

Són infraccions molt greus:
 

A. La  reincidència,  en  el  termini  d’un  any  per  la  comissió,  de  dues 
infraccions greus o de tres infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

B. La  vulneració  de  mesures  cautelars  o  urgents  adoptades  per 
l’Ajuntament  per  tal  d’evitar  danys  o perjudicis  greus  per  al  medi 
ambient o perills greus per a la salut de les persones.  

C. L’abandonament,  abocament,  vessament  o  eliminació  incontrolats 
de  residus  urbans,  sempre  que  s’hagi  produït  un  dany  o 
deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu 
la salut de les persones.



D. L’aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a 
qualsevol  dels  contenidors  dedicats  a  la  recollida  selectiva  de  la 
fracció orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre 
que  com  a  conseqüència  d’aquest  fet  s’hagi  produït  un  dany  o 
deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu 
la salut de les persones.

Article 28.- Quantificació de les sancions.

1) La qualificació de les sancions serà:

 Lleus: 60 a 300 euros.

 Greus: 300,01 a 1500 euros.

 Molt greus: de 1500,01 euros a 3000 euros.

Els valors exposats per a cada sanció podran incrementar-se o reduir-se d’acord 
a les circumstàncies dels fets.

2)  Les infraccions reincidents s’hauran de quantificar en un grau superior al que 
les correspongui per les seves característiques.

 

Article 29.- Graduació de les sancions
 

1) Les sancions s’imposaran atenent a les circumstàncies del responsable, grau 
de  culpa,  reiteració,  grau  de  participació,  benefici  derivat  de  l’activitat 
infractora, grau del dany al medi ambient o del perill en què s’hagi posat la 
salut de les persones. 

2) En la imposició de la sanció es tendrà en compte que, en tot cas, la comissió 
de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment 
de les normes infringides. 

Article 30.- Procediment sancionador
 

Els  expedients  sancionadors  es  sotmetran  als  principis  de  la  potestat 
sancionadora establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 
de  febrer,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  procediment  a  seguir  per 
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la 
potestat sancionadora i, supletòriament, pel previst en el Reial decret 1398/1993, 
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la 
potestat sancionadora.  



Article 31.- Obligació de reposar, multes coercitives i execució subsidiària
 

1) Sense perjudici de la sanció penal o administrativa que s’imposi, els infractors 
estaran  obligats  a  la  reposició  o  restauració  de  les  coses  al  ser  i  estat 
anteriors  a  la  infracció  comesa,  en  la  forma  i  les  condicions  fixades  per 
l’Ajuntament. 

2) Si els infractors no procedissin a la reposició o restauració, d’acord, amb el 
que s’ha establert a l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà acordar la imposició 
de multes coercitives a l’empara de l’article 99 de la llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, una vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el 
requeriment corresponent. La quantia de cada una de les multes no superarà 
un terç de la multa fixada per infracció comesa.  

Article 32.- Potestat sancionadora
 

1) La Batlia serà competent per imposar les sancions per faltes lleus o greus. 

2) El Ple de l’Ajuntament serà competent per imposar les sancions per faltes 
molt greus. 

Article 33.- Via de constrenyiment
 

Per a l’exacció de les infraccions de la present ordenança, així com les despeses 
ocasionades per l’execució subsidiària de les activitats a què puguin donar lloc, en 
defecte  de  l’abonament  voluntari,  es  seguirà  el  procediment  administratiu  de 
constrenyiment.  

Article 34.- Adopció de mesures provisionals
 

Quan  s’hagi  iniciat  un  procediment  sancionador,  l’Ajuntament  podrà  adoptar  i 
exigir alguna o algunes de les següents mesures provisionals:

 
1) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixi la continuïtat en la 

producció del dany.

2) Precintat d’aparells, equips o vehicles. 

3) Clausura temporal, parcial o total de l’establiment. 

4) Suspensió temporal de l’autorització per a l’exercici de l’activitat per part de 
l’empresa. 

Article 35.- Procediment de l’adopció de mesures provisionals
 

1) No  es  podrà  adoptar  cap  mesura  provisional  sense  el  tràmit  d’audiència 
prèvia als interessats, llevat que concorrin raons d’urgència que aconsellin la 
seva adopció immediata, basades en la producció d’un dany greu per a la 
salut de les persones o el medi ambient, o que es tracti d’una activitat que 



estigui  regulada  a  la  Llei  10/  1998,  de  21  d’abril,  de  Residus,  sense  la 
preceptiva autorització o amb ella caducada o suspesa, amb la qual cosa la 
mesura provisional imposada haurà de ser revisada o ratificada després de 
l’audiència als interessats.  

2) Les mesures provisionals descrites en el present capítol seran independents 
de les resolucions que sobre la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals 
puguin  adoptar  els  Jutges  dels  ordres  civils  o  penal  degudes  a  l’exercici 
d’accions de responsabilitat per persones legitimades. 

Article 36.- Disposició addicional única
 

Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta ordenança es regirà per allò 
previst a les següents disposicions legals:

 
1) Llei 10/1998, de 21 d’abril de residus. 

2) Llei  11/1997,  de  24  d’abril,  d’envasos  i  residus  d’envasos  i  el  Decret 
782/1998, de 30 d’abril de desenvolupament i execució de la mateixa. 

3) Pla  Director  Sectorial  per  a  la  Gestió  dels  Residus  Urbans  de  Mallorca 
(Decret 21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació definitiva) i la seva posterior 
revisió publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006. 

4) Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell  de Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de 
novembre de 2002. 

5) Contingut del contracte per a la gestió del servei de recollida i transport de 
residus adjudicat per la Mancomunitat Pla de Mallorca quan aquest estigui en 
vigor.

6) Altres  normes de  rang  superior  i  que  per  la  seva  naturalesa  entren  dins 
l’àmbit d’aplicació.  

Article 37.- Disposició final única
 
Queden derogats els articles núm. 23 al 29, ambdós inclosos del capítol II – Secció 1.ª 
de l’Ordenança municipal de protecció del medi ambient i el seu corresponent règim 
sancionador aplicable.

Article 38.- Disposició final única

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de publicació del text 
íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.



ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA I LA CONSELLERIA 
DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA DEL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS PER IMPULSAR EL PACTE DELS BATLLES I BATLLESES A 
LES ILLES BALEARS.
Parts
Francesca Vives i Amer, consellera de Comerç, Indústria i 
Energia, en nom i representació de l’Administració de la 
Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,  en  virtut  del 
Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president del Govern de 
les Illes Balears, amb competència per signar aquest Acord 
marc segons l’article 11.c) i l’article 80.4 de la Llei 
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’article 
33 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les 
Illes Balears.

Guillem  Crespí  Sastre,  batlle  de  l’Ajuntament  de  Santa 
Eugènia (assistit pel Secretari de la Corporació).

Ambdues  parts  es  reconeixen  recíprocament  la  capacitat 
legal necessària per a obligar-se.

Exposen
1.Que la Direcció General d’Energia de la Conselleria de 
Comerç, Indústria i Energia té entre les seves finalitats 
principals  la  cooperació  amb  els  municipis  en  el 
desenvolupament  de  les  seves  polítiques  i  programes  de 
gestió, tenint com a línia prioritària de treball el suport 
a les polítiques locals per a l’energia.

2.Que, d’entre les seves responsabilitats es troba la de 
desenvolupar la política energètica de les Illes Balears en 
el marc de les seves competències.

3.Que la Comissió Europea, l’any 2008, va establir El Pacte 
dels Batlles i Batllesses, amb la finalitat d’associar les 
ciutats i els ciutadans en la consecució dels objectius de 
la política energètica de la Unió Europea. El Pacte es 
fonamenta  en  el  compromís  de  les  ciutats  que  s’hi 
adhereixin  d’aconseguir  els  objectius  comunitaris  de 
reducció  de  les  emissions  de  CO2  mitjançant  actuacions 
d’eficiència  energètica  i  relacionada  amb  les  fonts 
d’energia renovables.
4.Que  la  Conselleria  de  Comerç,  Indústria  i  Energia 
considera el Pacte de Batlles una iniciativa molt positiva 



i per aquesta raó vol donar suport als ajuntaments que 
decideixin adherir-se a l’esmentat Pacte.

5.Que les Estructures de Suport estan reconegudes per la 
Comissió com els seus principals aliats per transmetre el 
missatge  i  augmentar  l’impacte  del  Pacte.  Aquestes  es 
defineixen com aquelles administracions públiques que estan 
en  condicions  de  proporcionar  orientació  estratègica  i 
suport tècnic als municipis amb la voluntat política per a 
subscriure el Pacte, però que no tenen les habilitats i/o 
recursos  per  complir  els  seus  requisits,  com  són  la 
preparació  i  l’aprovació  del  Pla  d’Acció  d’Energia 
Sostenible. La Direcció General d’Energia de la Conselleria 
de  Comerç,  Indústria  i  Energia  disposa  dels  mitjans  i 
capacitats necessàries per assumir la condició d’Estructura 
de Suport al Pacte de Batlles, i aíxí ha estat reconegut 
per  la  Direcció  General  d’Energia  i  Transports  de  la 
Comissió Europea.

6.Que  l’Ajuntament  de  Santa  Eugènia  té  la  voluntat 
d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a 
reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global, 
mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica 
en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la 
promoció  de  fonts  d’energies  renovables  en  les  àrees 
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la Unió 
Europea (març 2007) que es compromet a reduir les seves 
emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020, incrementant en 
un 20 % l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% 
del  subministrament  energètic  procedeixi  de  fonts 
renovables.

7.Que les parts consideren que el tema és d’interès comú i 
que la col·laboració mútua pot ser molt eficaç.

8.Que  per  tot  això,  les  parts  manifesten  que  la 
convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
acord  que  estableixi  el  marc  de  la  col·laboració  i 
coordinació  que  permeti  aconseguir  resultats  positius, 
evitant duplicitat d’actuacions i economitzant recursos.

9.Que,  atès  tot  l’exposat,  ambdues  parts  acorden 
formalitzar  el  present  Acord,  de  conformitat  amb  les 
següents

Clàusules

Primera
Objecte
El present Acord té per objecte regular les condicions de 
participació i de suport a l’Ajuntament de Santa Eugènia 



per a l’adhesió al Pacte de Batlle, que té com a finalitat 
reduir  l’emissió  total  de  gasos  amb  efecte  hivernacle 
mitjançant programes d’eficiència energètica, inclosa una 
mobilitat  urbana  sostenible,  i  la  promoció  de  fonts 
d’energies renovables. 

Segona

Compromisos  de  la  Conselleria  de  Comerç,  Indústria  i 
Energia

Com a Estructura de Suport del Pacte, la Direcció General 
d’Energia de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 
durà a terme les següents tasques:

a)Desenvolupar tasques de promoció per a l’adhesió al Pacte 
de Batlles, així com tasques de coordinació i suport a 
l’Ajuntament de Santa Eugènia.

b)Facilitar  assistència  tècnica  a  l’Ajuntament  de  Santa 
Eugènia per facilitar la seva participació en el Pacte de 
Batlles,  en  el  supòsit  de  no  disposar  dels  recursos 
necessaris  per  a  preparar  un  Pla  d’Acció  d’Energia 
Sostenible.

c)Analitzar  i  aprovar  l’esmentat  Pla  d’Acció  d’Energia 
Sostenible, de manera que contribueixi a aconseguir els 
objectius establerts.

d)Donar suport tècnic a l’Ajuntament de Santa Eugènia per a 
l’organització  dels  actes  de  sensibilització  als  quals 
obliga el Pacte de Batlles.

e)Realitzar  un  seguiment  periòdic  de  les  actuacions  a 
l’Ajuntament de Santa Eugènia i de l’avanç dels objectius 
del seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible, a través de la 
informació facilitada pels mateixos.

f)  Dirigir  l’elaboració  del  Pla  d’Acció  d’Energia 
Sostenible, seguint les directrius que s’estableixin per 
part de  la Comissió  de Transport  i Energia  de la  Unió 
Europea.

g)Definir  l’abast  i  la  metodologia  de  l’informe  per  a 
l’avaluació, seguiment i verificació dels objectius del Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible.

h)Donar suport a l’elaboració dels informes de seguiment a 
què obliga l’adhesió al Pacte de Batlles.



i)Fer-se càrrec del disseny general i la metodologia que 
cal  seguir  per  redactar  el  Ple  d’Acció  d’Energia 
Sostenible,  que  l’Ajuntament  de  Santa  Eugènia  haurà  de 
tenir enllestit en el termini d’un any a partir del moment 
de la signatura del Pacte de Batlles.

j)Donar suport als tècnics municipals de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia per fer el seguiment i avaluació del Pla 
d’Acció i l’organització de campanyes de sensibilització en 
el context del “Dia de l’energia” que el Pacte estableix.

Tercera

Compromisos de l’Ajuntament

Per  la  seva  part,  l’Ajuntament  de  Santa  Eugènia  es 
compromet a:

a)Aprovar en el Ple municipal un acord per a la signatura 
per part del batlle del municipi de l’adhesió al document 
Convenant  of  Mayors  (Pacte  de  Batlles)  promogut  pel 
comissari de Transport i Energia de la Unió Europea, segons 
el model que s’annexa.

b)Enviar una còpia de l’Acord a la persona titular de la 
Conselleria  de  Comerç,  Indústria  i  Energia,  per  poder 
realitzar  les  tasques  de  suport  i  coordinació  de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia.

c)Aplicar el sistema metodològic que proposa la Conselleria 
de  Comerç,  Indústria  i  Energia  per  a  elaborar  el  Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible, seguint les directrius que 
s’estableixin  per  part  de  la  Comissió  de  Transport  i 
Energia de la Unió Europea.

d)Facilitar l’obtenció de tot tipus d’informació que es 
requereixi per part dels tècnics encarregats de la redacció 
del Pla d’Acció d’Energia Sostenible.

e)Crear  una  Comissió  Tècnica  interdepartamental  com  a 
aportació tècnica als treballs de redacció del Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible.

f)Dur a terme un procés participatiu que incorpori tots els 
sectors de la comunitat i, a la vegada, vetllar per tal de 
garantir la implicació dels ciutadans i ciutadanes en els 
processos locals de presa de decisions, tal i com estableix 
la Carta d’Aalborg.

g)Fer  el  seguiment  del  desenvolupament  del  Pla  d’Acció 
d’Energia Sostenible, tasca per la qual rebrà el suport i 



la col·laboració de la Conselleria de Comerç, Indústria i 
Energia.

h)Reconèixer la condició d’Estructura de Suport al Pacte de 
Batlles de la Direcció General d’Energia de la Conselleria 
de Comerç, Indústria i Energia.

Quarta

Imatge gràfica

Tots  els  documents  de  difusió  pública  i  elements  de 
publicació  i  comunicació  que  generi  el  Pla  d’Acció 
d’Energia Sostenible incorporaran el logotip de la Direcció 
General d’Energia de la Conselleria de Comerç, Indústria i 
Energia, en igualtat de grandària que el de l’Ajuntament.

Cinquena

Voluntat d’ampliació de la col·laboració entre les parts

Ambdues parts es comprometen a realitzar els seus millors 
esforços per tal d’ampliar en el futur la col·laboració que 
s’estableix mitjançant el present Acord, formalitzant en el 
seu dia els pactes que considerin pertinents per tal de 
contribuir  a  potenciar  i  difondre  qualsevol  iniciativa 
relacionada amb la lluita contra el canvi climàtic.

Les parts acorden posar en comú la informació de la qual 
disposin  per  tal  de  progressar  en  la  consecució  dels 
objectius que comparteixen.

Les  parts  podran  donar  informació  pública  de  la 
formalització d’aquest Acord.

Sisena

Vigència de l’Acord

El  present  Acord  tindrà  una  vigència  de  tres  anys, 
comptadors a partir de la data de la seva signatura. Podrà 
ser objecte de pròrroga per anys naturals, sempre que no 
existeixi denúncia expressa per part de qualsevol de les 
dues parts. Aquesta pròrroga, que haurà de ser expressa, ha 
de contar amb el mutu acord de les parts.

Setena

Causes de resolució
L’Acord es podrà extingir anticipadament per una de les 
causes següents:



a)Mutu acord de les parts.

b)Decisió unilateral per incompliment de les obligacions 
assumides per una de les parts, que haurà de ser acreditat 
per  la  part  denunciant.  De  produir-se  aquest  supòsit, 
ambdues  parts  hauran  de  complir  els  compromisos  que  a 
cadascuna  els  puguin  correspondre  i  que  a  la  data 
d’extinció  del  present  acord  estiguessin  pendents  de 
realitzar-se.

c)Per  impossibilitat  d’aconseguir  l’objecte  o  les 
finalitats previstes en aquest Acord.

d)Altres causes establertes en la legislació vigent.

La voluntat resolutòria d’una de les parts haurà de ser 
notificada  expressament  a  l’altra  part  amb  un  mínim  de 
trenta dies d’antelació.

Vuitena

Modificacions de l’Acord

Aquest Acord constitueix la manifestació expressa de la 
voluntat de les parts, en relació a la matèria que conté, i 
recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb 
anterioritat a aquest Acord.

Les parts, de mutu acord, podran modificar les clàusules 
establertes a aquest Acord. Qualsevol modificació haurà de 
constar  per  escrit  i  haurà  d’estar  signada  per  ambdues 
parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho 
i  sotmeses  aquestes  modificacions  als  procediments 
necessaris  per  a  l’aprovació  dels  convenis  de 
col·laboració,  pel  que  fa  a  la  Conselleria  de  Comerç, 
Indústria i Energia.

Novena

Règim jurídic

El present Acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a 
les entitats signatàries de conformitat amb les previsions 
acordades. En allò no previst específicament, es regirà per 
les  previsions  sobre  relacions  interadministratives,  per 
les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment  administratiu  comú,  i  per  la  resta  de  la 



normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte de 
l’Acord.

Aquest Acord té naturalesa administrativa, i es considera 
inclòs  en  l’article  4.1c  de  la  Llei  30/2007,  de  30 
d’octubre, de contractes del sector públic, article que 
l’exclou  de  l’àmbit  d’aplicació  d’aquesta  Llei,  sense 
perjudici de l’aplicació dels principis i criteris de la 
Llei esmentada per resoldre els dubtes i les llacunes que 
es puguin presentar.

Desena 

Jurisdicció competent 

Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir 
en  la  interpretació  i  el  compliment  d’aquest  Acord, 
d’alguna  o  de  totes  de  les  seves  condicions  i  de  les 
condicions  que  s’hi  regulen,  així  com  les  actuacions 
litigioses  que  es  puguin  plantejar,  atesa  la  seva 
naturalesa  juridicoadministrativa,  quedaran  sotmeses  a 
l’ordre jurisdiccional contenciòs-administratiu.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest 
Acord, les parts el firmen per duplicat i a un sol efecte, 
en el lloc i data indicats més avall.

Palma,

Conselleria de Comerç, Indústria          Per l’Ajuntament,
i Energia de les Illes Balears, 



ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
DE  CASES  DE  BANY,  DUTXES,  PISCINES,  INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.
Article 3r. Quantia.

2n.- La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Pistes de tennis

Persona i hora

Empadronat           Edat          Sense llum      Amb llum

   Si           Menors 14 anys        0,50 €        3,00 €
   Si           Adults                1,00 €        3,00 €
   No           Menors 14 anys        5,00 €        7,00 €
   No           Adults                7,00 €        9,00 €

Pista i hora

Empadronat           Edat          Sense llum      Amb llum

   Si           Menors 14 anys        1,00 €         6,00 €
   Si           Adults                2,00 €         6,00 € 
   No           Adults               10,00 €        14,00 €

Pista futbet

Empadronat              Sense llum            Amb llum

   Si                      8,00 €             15,00 €
   No                     18,00 €             25,00 €

Camp municipal – Mig camp (Futbet 7) per pista i hora

Durada                  Sense llum            Amb llum

1 hora                    25,00 €              30,00 €
2 hores                   37,50 €              42,50 €  

Camp municipal complet (Futbet 11) per pista i hora

Durada                  Sense llum            Amb llum

1 hora                    35,00 €               45,00 €
2 hores                   60,00 €               70,00 € 



Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, 
Interior i Justícia i l’Ajuntament de Santa Eugènia per a 
la coordinació policial, la millora de la seguretat pública 
i suport a la policia turística 

Expedient núm.: CNV28 2010 DGI/PT

Parts

Pilar  Costa  Serra,  consellera  d’Innovació,  Interior  i 
Justícia  del  Govern  de  les  Illes  Balears,  nomenada 
mitjançant  el  Decret  14/2009,  de  14  de  setembre,  del 
president de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 15 de 
setembre), en nom i representació de l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del que 
disposen els apartats b i c de l’article 11 i 80.4 de la 
Llei  3/2003,  de  26  de  març,  de  règim  jurídic  de 
l’Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes 
Balears,  sobre  competència  per  autoritzar  i  subscriure 
convenis  de  col·laboració  amb  les  administracions 
territorials.

Guillem  Crespí  Sastre,  Batle  de  l’Ajuntament  de  Santa 
Eugènia, en nom i representació d’aqueix ajuntament, en 
virtut dels apartats  b i  s de l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i de l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Antecedents

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència 
exclusiva en matèria de coordinació de policies locals i 
altres facultats en relació amb les policies locals, en 
els  termes  que  estableixi  una  llei  orgànica  (article 
30.19 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears), com 
també  la  competència  de  desplegament  legislatiu  i 
l’execució en matèria de règim local (article 31.13 de 
l’Estatut  d’autonomia  de  les  Illes  Balears),  dues 
competències  que  actualment  exerceix  la  consellera 
d’Innovació,  Interior  i  Justícia  segons  el  Decret 
11/2007, d’11 de juliol, modificat pel Decret 16/2009, de 
14 de setembre, del president de les Illes Balears, que 
regula  l’estructura  orgànica  bàsica  d’aquesta 
Conselleria.

2. Que, en desplegament del que preveu l’article 30.19 de 
l’Estatut  d’autonomia  de  les  Illes  Balears,  esmentat 
abans,  es  dictà  la  Llei  6/2005,  de  3  de  juny,  de 
coordinació  de  policies  locals,  que  estableix  els 
principis  generals  de  la  coordinació  de  les  policies 



locals de les Illes Balears, les pautes bàsiques que han 
de guiar la selecció, la formació i la promoció, com 
també els criteris homogeneïtzadors dels mitjans tècnics 
i materials d’aquest col·lectiu. 

3. L’article  10  de  la  Llei  6/2005,  de  3  de  juny,  de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, 
determina  que  la  coordinació  de  l’actuació  de  les 
policies locals en l’àmbit territorial de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears comprèn l’exercici, entre 
d’altres, de les funcions següents: l’establiment dels 
mitjans necessaris per garantir les funcions disposades 
en l’esmentada llei i en les disposicions reglamentàries; 
l’impuls  de  la  coordinació  de  les  actuacions  dels 
municipis de la comunitat autònoma en matèria de trànsit 
i seguretat viària.

4.  Totes  aquestes  funcions  suposen  que  la  comunitat 
autònoma  ha  de  disposar  d’informació  suficient  per 
conèixer el col·lectiu al qual s’estén la coordinació. 
Aquesta informació l’adquireix la comunitat autònoma a 
través  de  la  informació  del  Registre  de  les  Policies 
Locals previst en l’article 13 de la Llei esmentada i 
també  a  través  de  la  informació  aportada  pels 
ajuntaments. Aquesta informació, perquè sigui fiable, ha 
de ser sistemàtica i similar per a tots els municipis. 
Una manera d’aconseguir-ho és establir les dades que els 
ajuntaments han de facilitar a la comunitat autònoma a 
través  de  models  de  memòries  d’activitats  i  altres 
estadístiques.

5. L’article 8, en relació amb l’article 29.2 de la Llei 
6/2005,  de  coordinació  de  les  policies  locals  de  les 
Illes Balears, esmentada abans, el qual disposa, entre 
d’altres: que els municipis de les Illes Balears, d’acord 
amb la seva realitat  peculiar, poden crear, en les seves 
plantilles  de  personal  funcionari,  places  de  policia 
turístic. En els municipis sense cos de policia local les 
places seran de policies auxiliars turístics. La relació 
de  servei  d’aquests  policies  no  pot  tenir  una  durada 
superior a nou mesos i el nombre de places no pot excedir 
el  50%  de  la  plantilla  del  cos  de  policia  local 
corresponent  o  dos  efectius  en  els  municipis  que  no 
disposin de cos de policia local.

6. En el marc d’aquesta competència, el projecte d’inversió 
denominat “Millora en l’organització, dotació i actuacions 
de  les  policies  locals  de  les Illes  Balears”  té 
l’objectiu, entre d’altres, de reforçar les plantilles de 
policia  local  dels  municipis  de  les  Illes  Balears  amb 



policia turística. Dins del “Pla Estratègic d’Actuacions 
per la coordinació de les Policies Locals”, la finalitat
del projecte és augmentar la seguretat pública en les zones
turístiques  i en els municipis d’especial  necessitat
mitjançant l’augment dels efectius de la policia local dels
ajuntaments, amb persones amb una formació adequada.



7. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
del règim local, preveu una autèntica clàusula general de 
competències a favor dels municipis, que els faculta per 
promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions  de  la  comunitat  veïnal,  i  estableix  en 
l’apartat 2 una llista de matèries en què són competents 
els municipis i en què concorre, en qualsevol cas, el 
denominat  «interès  local»,  entre  les  quals  hi  ha  la 
seguretat als llocs públics. La competència de seguretat 
als llocs públics permet als municipis disposar de cossos 
de policia local propis, a l’empara de l’article 51.1 de 
la Llei  orgànica 2/1986,  de 10  de març,  de forces  i 
cossos  de  seguretat,  que  constituiran  un  cos  únic, 
d’acord amb els articles 4, 5, 6 i 7 de la reiterada Llei 
6/2005,  de  coordinació  de  les  policies  locals  de  les 
Illes Balears.

8.  Dins aquest context, en el període de l’any 2004 a 
l’any  2009,  municipis  de  les  Illes  Balears,  en 
consideració a la seva realitat socioeconòmica peculiar, 
varen  crear  en  les  seves  plantilles  de  personal 
funcionari,  places  de  policia  turístic  i  en  altres 
municipis sense cos de policia local places de policia 
auxiliar turístic, amb una duració anual màxima de nou 
mesos. Per a la coordinació i el finançament adequats 
d’aquest reforç de la seguretat pública, el conseller 
d’Interior va aprovar mitjançant les resolucions de 4 de 
març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març), 27 de març de 
2006 (BOIB núm. 45, de 30 de març) i 2 de juny de 2008 
(BOIB núm. 82, de 12 de juny),  el finançament parcial 
d’aquesta  policia  local  mitjançant  els  convenis  de 
col·laboració corresponents, ja que disposava a aquest 
efecte de les partides pressupostàries adients.

9.Que,  amb  aquest  objectiu,  després  de  realitzar  els 
oportuns estudis de les necessitats en la matèria  dels 
municipis de les illes Balears, d’acord amb les seves 
possibilitats  pressupostàries,  la  Conselleria 
d’Innovació,  Interior  i  Justícia  vol  col·laborar  amb 
l’Ajuntament de Santa Eugènia, perquè durant l’any 2010 
pugui  cobrir  les  seves  places  vacants  de  policia 
turística, les funcions de les quals estaran orientades a 
prestar un servei especial als residents i visitants de 
la nostra comunitat. Alhora la comunitat autònoma vol 
obtenir  dels  ajuntaments  afectats  la  informació  més 
àmplia sobre l’actuació de la policia local i turística 
durant l’any 2010.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal 
necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les 
següents



Clàusules

Primera. Objecte.

a)  L’objecte d’aquest conveni és potenciar la seguretat 
pública  i  l’assistència  dels  residents  i  visitants 
turístics mitjançant la coordinació i el funcionament de 
la policia turística en el municipi  de Santa Eugènia 
durant  l’any  2010,  de  conformitat  amb  l’article  15 
apartat e) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció 
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

b)   També  és  objecte  d’aquest  conveni  l’intercanvi 
d’informació suficient, homogènia i eficaç, per tal de 
conèixer les activitats i la situació dels col·lectius 
als quals s’estén la coordinació de la policia local i 
turística durant l’any 2010. 

c)  L’elaboració d’una memòria anual d’activitats de la 
policia local i turística per part de l’Ajuntament, a 
l’efecte de millorar l’exercici de les competències de 
coordinació  que  la  Llei  6/2005,  de  3  de  juny,  de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, 
encarrega  a  la  Conselleria  d’Innovació,  Interior  i 
Justícia.

d)  Impuls de la millora de la coordinació de les policies 
locals de les Illes Balears.

Segona. Règim de la policia turística.

D’acord  amb  la  normativa  vigent,  la  policia  turística 
objecte d’aquest conveni s’integra com a personal en règim 
de funcionari interí del cos de policia, que podrà prestar 
serveis durant un període màxim de nou mesos l’any, i a 
l’efecte del conveni com a màxim fins al 31 de desembre de 
2010. Sens perjudici de les funcions que li corresponguin 
com a policia auxiliar, segons l’article 21 de la Llei 
6/2005, el policia auxiliar turístic en la seva tasca de 
patrullatge farà, preferentment, les funcions següents:

a) Cooperar  en  la  resolució  de  conflictes  privats  quan 
siguin requerits per fer-ho.

b) Dur a terme funcions encaminades a la prevenció dels 
delictes i les faltes relacionades amb l’usuari turístic 
i el resident.

c) Vigilar els espais públics especialment freqüentats pels 
residents del municipi.

d) Actuar  com  a  policia  administrativa  adreçada  a 
l’activitat administrativa.



e) Actuar com a policia informativa i assistencial i dur a 
terme la vigilància i el patrullatge en vies i espais 
públics.

Tercera. Nombre de places assignades.

a) Al l’efecte d’aquest conveni i del càlcul de la quantia 
màxima  de  l’aportació  econòmica  de  la  Conselleria 
d’Innovació,  Interior  i  Justícia  a  l’efecte  del 
funcionament  de  la  policia  turística,  el  nombre  de 
places assignades a l’Ajuntament de Santa Eugènia  és 1 
auxiliar  de  policia,  d’acord  el  que  estableix  la 
Resolució  de  la  consellera  d’Innovació,  Interior  i 
Justícia de 07 d’abril de 2010.

b) Si l’Ajuntament vol cobrir més places que les indicades 
en  el  punt  anterior  ho  podrà  fer,  però  totes  les 
despeses d’aquests nomenaments aniran a càrrec seu.

Quarta. Compromisos i actuacions de cada una de les parts.

a) La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, a fi 
d’aconseguir els objectius perseguits en aquest conveni, 
hi col·laborarà de la manera següent:

—  A través de l’Escola Balear d’Administració Pública 
mitjançant els cursos bàsics de formació dels policies 
turístics.   De  conformitat  amb  la  llei  6/2005  de 
coordinació de policies  locals de les Illes Balears i 
normativa vigent relacionada amb la matèria.

—   La  gestió  de  la  borsa  permanent,  establerta  per 
resolució  de  la  consellera  d’Innovació,  Interior  i 
Justícia.   De  conformitat  amb  l’article  34  de  la 
recopilació de totes les dades i, si escau,  la llei 
6/2005 de coordinació de policies  locals de les Illes 
Balears i normativa vigent relacionada amb la matèria.

—   L’elaboració  del  model  normalitzat  de  memòria 
d’activitats  de  la  policia  local  i  turística  i  la 
posada a disposició per a tots els ajuntaments, la 
refosa general.

—   L’aportació  econòmica  màxima  de  13500  euros,  a 
càrrec de la partida pressupostària 16301 222C01 64000 
10, distribuïda en les anualitats següents:

2010  9000 euros
2011  4500 euros

     Pel concepte següent: la quantia de 1.500,00 euros 
al mes, durant any 2010  (màxim nou mesos), per cada 
plaça de policia auxiliar turístic nomenat d’acord amb 
el que disposa la clàusula tercera, considerada com a 
aportació al cost del salari mensual, exclusivament, 



per  aquells  nomenaments  de  policies  turístics 
efectuats des de l’1 d’abril de 2010 fins al 31 de 
desembre de 2010.

b) L’Ajuntament de Santa Eugènia, a fi d’aconseguir els 
objectius perseguits en aquest conveni, hi col·laborarà 
de la manera següent:

—   L’Ajuntament  integrarà  els  policies  auxiliars 
turístics nomenats en la seva plantilla de policia 
local sota el comandament i la coordinació del cap del 
cos,  el  qual  farà  un  seguiment  i  control  d’aquest 
personal  perquè  es  dediqui,  preferentment,  a  les 
funcions indicades en la clàusula segona.

—   L’Ajuntament  determinarà  les  accions  necessàries, 
respecte a la rotació dels torns de treball de la 
policia  local,   per  tal   d’assegurar   la  màxima 
cobertura  del servei policia local  dins del període 
horari de 24 hores.

—  L’Ajuntament pagarà mensualment el personal objecte 
d’aquest  conveni  d’acord  amb  les  retribucions  que 
tengui anualment establertes per al seu personal, i li 
facilitarà  l’equipament  que  pertoqui  de  conformitat 
amb la normativa vigent.

—   L’Ajuntament  es  compromet  a  presentar  els 
justificants de les despeses que es deriven d’aquest 
conveni en els terminis establerts.

—  En el termini dels deu dies després de la presa de 
possessió  dels  policies  auxiliars  turístics, 
l’Ajuntament trametrà a la Direcció General d’Interior 
el  document  que  s’adjunta  com  a  Annex  I  d’aquest 
conveni  i la documentació i certificació corresponent 
segons s’estableix al Decret 51/2004, 4 de juny, pel 
qual es regula el Registre de dades dels membres dels 
cossos de policia local, de la resta de membres que 
prestin vigilància i custòdia i dels cossos de policia 
local dels ajuntaments de les Illes Balears.  

—   L’Ajuntament  comunicarà  a  la   Direcció  General 
d’Interior  dins  del  termini  màxim  de  deu  dies, 
comptats  a  partir  del  dia  en  què  es  produeixi, 
qualsevol  alta,  baixa  o  modificació  de  situació 
administrativa  que  es  produeixi  en  relació  als 
policies  auxiliars turístics segons el procediment 
establert a l’annex cinquè.

—  L’Ajuntament lliurarà a la Conselleria d’Innovació, 
Interior i Justícia abans del 31 de gener de 2011 la 
memòria  d’activitats  de  la  policia  local  de  l’any 
2010,  amb el format,  l’estructura del model i el 
procediment  que  la  Conselleria  li  facilitarà  i 
assenyalarà. 

—  En el termini dels deu dies després del cessament 
dels  policies  auxiliars  turístics,  l’Ajuntament 



trametrà a la Direcció General d’Interior el document 
que s’adjunta com a Annex II d’aquest conveni perquè 
l’inscrigui en el Registre de Policies Locals.

—  L’Ajuntament es compromet a col·laborar i impulsar 
les  accions  de  Coordinació  de  policies  locals 
desenvolupades des de la Direcció general d’Interior 
en la forma prevista a la legislació sobre coordinació 
de policies locals de les Illes Balears i respectant 
els principis d’autonomia municipal.

—  L’Ajuntament facilitarà les instal·lacions, mitjans i 
recursos per a la realització de jornades i reunions, 
formatives i tècniques, que promogui la direcció 
general d’Interior. 

Cinquena. Justificació i Pagament.

La  quantia  econòmica  aportada  per  la  Conselleria 
d’Innovació, Interior i Justícia es farà efectiva en tres 
pagaments  mitjançant  transferència  bancària  i  amb  la 
justificació  prèvia  dels  imports  que  s’indiquen  a 
continuació:

a)   Data màxima de justificació: dia 31 de juliol de 
2010.

Les despeses efectuades per l’Ajuntament, corresponents 
a la policia turística, fins al dia 30 de juny de l’any 
2010,  la  justificació  de  les  quals  s’ha  d’acreditar 
mitjançant  el  Annex III  de  document  adjunt  a  aquest 
conveni,  signat  pel  secretari  o  secretària  de  la 
corporació i els originals o les còpies compulsades de 
les factures i/o nòmines pagades per l’Ajuntament.
b)   Data màxima de justificació: dia 31 d’octubre de 

2010.
Les despeses efectuades per l’Ajuntament, corresponents 
a la policia turística, des de  l’1 de juliol fins al 30 
de setembre de 2010, la justificació de les quals s’ha 
d’acreditar  mitjançant  el  Annex III adjunt  a  aquest 
conveni,  signat  pel  secretari  o  secretària  de  la 
corporació i els originals o les còpies acarades de les 
factures i/o nòmines abonades per l’Ajuntament. En el 
supòsit que les justificacions superin en aquesta data 
els 6 mesos per policia de l’any corrent, la Conselleria 
d’Innovació, Interior i Justícia només està obligada al 
pagament  de  les  obligacions  corresponent  fins  a  sis 
mesos;  no  obstant  això,  la  resta  de  justificants  es 
consideraran  lliurats  a  l’efecte  de  la  justificació 
següent.
c) Data màxima de justificació: dia 31 de gener de 

2011.
Les despeses efectuades per l’Ajuntament, corresponents 
a la policia turística, des de l’1 d’octubre fins al 31 



de desembre de 2010 i corresponents als tres darrers 
mesos de policia d’aquest any, la justificació de les 
quals s’ha d’acreditar mitjançant el Annex III adjunt a 
aquest conveni, signat pel secretari o secretària de la 
corporació i els originals o les còpies compulsades de 
les factures i/o nòmines pagades per l’ajuntament, amb 
el límit de 3 mesos per policia de l’any anterior.

La memòria d’activitats de la policia local i turística 
de l’any 2010. La justificació de la memòria es farà, 
abans  del  dia  31  de  gener  de  2011,   mitjançant  el 
lliurament a la Direcció General d’Interior en format 
informàtic, segons model i procediment establert,  amb 
dues còpies en paper del model memòria que facilitarà la 
Conselleria  d’Innovació,  Interior  i  Justícia  a 
l’Ajuntament, i requerirà el vist-i-plau corresponent de 
la Direcció General d’Interior.

En  tot  cas,  el  director  del  projecte  d’inversió 
corresponent de la Conselleria d’Innovació, Interior i 
Justícia  emetrà  els  certificats  corresponents  de  les 
activitats realitzades i la conformitat del projecte.

Sisena. Règim de les obligacions econòmiques derivades del 
conveni.

a) En  el  supòsit  que  algun  mes  no  es  cobreixin  la 
totalitat de les places assignades vigents al municipi o 
el termini de nomenament sigui inferior al màxim previst 
en  aquest  conveni,  s’entén  que  l’Ajuntament  de  Santa 
Eugènia  renuncia a les quanties vinculades a aquests 
fets, i que es redueix automàticament la quantia màxima 
prevista per a l’any a la clàusula quarta del conveni, 
alhora  que  es  faculta  la  Conselleria  d’Innovació, 
Interior i Justícia a destinar-les a altres finalitats.

A l’efecte del que preveu aquesta clàusula, l’Ajuntament 
ha  d’informar  la  Conselleria  d’Innovació,  Interior  i 
Justícia dels fets en el termini més aviat possible o, 
subsidiàriament, mitjançant els models de documentació 
annexos a aquest conveni, de manera que la Conselleria 
pugui  disposar  de  les  quanties  deduïdes  de  les 
obligacions del conveni al més aviat possible.
b) L’  incompliment  dels  terminis  de  la  justificació 
establerts en la clàusula cinquena d’aquest  conveni, o 
dels compromisos establerts a la clàusula 4ª per part de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia, eximirà la Conselleria 
d’Innovació, Interior i Justícia del pagament de la part 
corresponent  i  la  facultarà  per  destinar-la  a  altres 
finalitats i actuacions de la Conselleria.



Setena. Vigilància i seguiment del compliment d’aquest 
conveni

La  Conselleria  d’Innovació,  Interior  i  Justícia, 
mitjançant personal propi degudament identificat, pot 
exercir  funcions  de  vigilància  i  control  del 
compliment de l’objecte d’aquest conveni.

En el cas que es produeixin dubtes en la interpretació 
o en el compliment de les clàusules del conveni, es 
podrà constituir una comissió de seguiment formada per 
dues  persones  que  representin  ambdues  parts, 
designades  respectivament  per  la  consellera 
d’Innovació,  Interior  i  Justícia  i  el  el  Batle  de 
l’Ajuntament, que n’emetrà els informes pertinents.

Vuitena. Vigència

La  vigència  d’aquest  conveni  s’estendrà  des  de  la  seva 
signatura fins al 31 de març de 2011, i es podrà resoldre 
de mutu acord, o en el supòsit d’incompliment dels acords 
d’aquest conveni. 

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signam aquest 
conveni en dos exemplars.

Marratxí,

Per  la  Conselleria 
d’Innovació,  Interior  i 
Justícia
La consellera

Per l’Ajuntament
el senyor Batle
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