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

A Santa Eugènia a vint de juliol 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, Sr. Francisco Casellas Femenias, Sr. 
Miquel Angel Coll Canyelles, Sr. Antoni Coll Ballester i 
Sra. Sebastiana Sastre Coll.

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 27 de maig 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:

De conformitat amb el que disposa l’article  193.4  del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, per part d’aquesta Intervenció es dóna 
compte de la liquidació del pressupost de l’any 2009
aprovat per la Junta de Govern en sessió extraordinària del 
dia 29 de juny de 2010.

De la resolució de la consellera d’Innovació, Interior i 
Justícia per la qual s’aprova la proposta de nomenament com 
a funcionaris interins de vacants sol·licitades per 
diferents ajuntaments de les Illes Balears, i cobertes per 
persones integrants de les borses de personal funcionari 
interí de les categories de policia turística i de policia 
auxiliar turística.

D’un escrit del Consell de Mallorca (Departament de 
Cooperació Local), en el qual s’obri el termini fins el 15 



d’octubre de 2010 de les peticions de les obres i els 
serveis a incloure al Pla Insular d’Obres i Serveis de 
l’any 2011.

D’un escrit del Sr. Miquel Riera Mas, en el que exposa que 
havent efectuat el desistiment del recurs contenciòs 
administratiu contra l’anul·lació de la llicència d’obres 
al c/ ses Alqueries, núm. 28, és pel que, sol·licita es 
reprengui l’expedient de reclamació patrimonial de 
Promotora Esferi, i es dóni inici a l’esmentada reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament de Santa Eugènia per 
l’esmentada anul·lació.

D’un escrit del Consell de Mallorca (Departament de Cultura 
i Patrimoni), en relació a la visita realitzada el passat 
25/06/2010 pel Cap de la Unitat de Gestió i Coordinació 
Guillem Mas Miralles a la Biblioteca municipal de Santa 
Eugènia.

D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 1, 
sobre la declaració de plet conclòs (procediment ordinari 
38/2009 – Antonio Izquierdo Palmer), al no haver-se 
practicat prova, quedant vistes les actuacions per dictar 
sentència.

Del Decret de Batlia de data 2 de juny de 2010 de 
personació en el recurs contenciòs-administratiu 
procediment ordinari 70/2010 Sr. Mateo Cañellas Amengual.

Del Decret de Batlia de data 3 de juny de 2010 en relació a 
les delegacions al Sr. Lorenzo Cabot Campins i Lorenzo Juan 
Sastre Crespí, i delegació de l’àrea de Fira i Festes al 
Sr. Francesc Martorell Canals.

Del Decret de Batlia de data 28 de juny de 2010, sobre la 
delegació a la 1.ª Tinent de Batle Sra. Jacqueline Volait 
Matrat, per a la signatura del conveni de Cooperació 
Tècnica 2010 per redacció i direcció de projectes per part 
del Conseller de Cooperació Local i Interior.

Del Decret de Batlia de data 28 de juny de 2010, sobre les 
retribucions del personal municipal, en aplicació de les 
mesures previstes en el RD-llei 8/2010, de 20 de maig.



Del Decret de Batlia de data 1 de juliol de 2010, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel·la núm. 709.

PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA.- Rebuda de la Junta Electoral 
Central, la credencial de la regidora a favor de la Sra. 
Sebastiana Sastre Coll, elegida a la candidatura de Entesa 
per Santa Eugènia – Unió Mallorquina, compareix la mateixa 
la qual manifesta davant el Ple de l’Ajuntament, “que 
promet per la seva consciència i honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’estat”. Amb aquesta proposta i d’acord amb el que 
disposa la legislació electoral pren possessió com a nova 
regidora de l’Ajuntament de Santa Eugènia, la Sra. 
Sebastiana Sastre Coll.

Seguidament pren la paraula la nova regidora la qual diu 
que ja coneix el que suposa el càrrec per haver-lo exercit 
en anteriors legislatures si bé en circumstàncies diferents 
i que degut a la crisi econòmica que estam patint renunciar 
al sou que com a regidora li pugui correspondre.   

A continuació el Sr. Batle li dóna la benvinguda a la 
Corporació, agraïnt a la Sra. Sebastiana Sastre Coll les 
paraules de benvinguda del Sr. Batle.

RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACIÓ.- 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 
15 de juliol, atès el Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel qual s’adopten mesures extraordinàries per reduir el 
dèdicit públic; atès l’acord adoptat per la Federación 
Española de Municipios y Provincias i de conformitat amb el 
que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, proposa al Ple:

- Aprovar, amb efectes a dia 1 de juny de 2010, el 
percentatge de reducció d’un 6% sobre la retribució 
mensual d’aquesta Batlia, sense que es vegi efectada 
la paga extraordinària del mes de juny.

- Delegar en favor d’aquesta Batlia la realització de 
les operacions que siguin necessàries per fer efectiu 
aquest acord.



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 el seu grup no té res a 
dir en relació a la proposta.

Sotmesa a votació la proposta, la mateixa es aprovada per 
quatre vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors/es del 
grup municipal del Partit Popular Srs. Volait Matrat, 
Alorda i Sastre Crespí, els dos regidors presents a la 
sessió del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina, Srs. Coll Ballester i Sastre Coll s’abstenen.  

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 5, 6 i 7.- Per part de 
Secretaria es dona compte dels expedients de modificació de 
crèdit núm. 5/2010 (reconeixement extrajudicial de 
crèdits), 6/2010 (suplement de crèdit) i 7/2010 (crèdit 
extraordinari) que foren informats favorablement per la 
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 
15 de juliol, abstenint-se el representant del grup  Entesa 
per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, Sr. Coll Ballester:

PRIMER.-

-Aprovar un reconeixement extrajudicial de 
crèdits(modificació de crèdit núm. 5/2010) per la quantitat 
de 30.731,31 € (factures pendents d’aplicació a pressupost)  
suplementant les següents partides:

150/227.06     3.393,60 €.
920/210.00       591,38 €.
942/463.00     9.103,78 €.
920/467.00     1.817,00 €.
230/480.00       342,53 €.
230/480.00     1.500,00 €.
230/480.01     1.500,00 €.
932/227.08     3.500,00 €.
162/151.00      100,00 €.
132/160.08      364,98 €.
230/480.02      335,00 €.
920/210.00      665,46 €.
920/221.00      465,52 €.
920/210.00      229,68 €.
338/226.97      288,02 €.
912/226.01      353,41 €.
150/221.99       35,30 €.



912/231.00      178,55 €.
912/226.01      291,31 €.
150/221.99       74,54 €.
150/221.99      643,96 €.
150/221.99      467,48 €.
150/221.99      199,52 €.
330/221.99      217,50 €.
338/226.97      365,35 €.
338/226.96      174,00 €.
321/143.01      564,97 €.
338/226.97      130,20 €.
330/210.00      317,28 €.
912/226.01      832,60 €.
920/227.99      997,60 €.
920/227.99      417,60 €.
330/221.99      273,18 €.

amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals 
de l’any 2009.

Essent les 13 hores i quaranta cinc minuts s’incorpora a la 
sessió el regidor Sr. Cabot.

- Aprovar inicialment un suplement de crèdit (modificació 
de crèdit núm. 6/2010) a les següents partides del 
pressupost en vigor:

- 132/120.04                 1.652,98 €.
- 132/121.00                   605,12 €.
- 132/121.03                   167,79 €.
- 132/121.01                 1.116,70 €.
- 132/160.00                 2.663,34 €.
- 150/210.00                15.000,00 €.

TOTAL                       21.205,93 €.

Amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals de la liquidació del pressupost del 2009.

-Aprovar inicialment un crèdit extraordinari (modificació 
de crèdit núm. 7/2010) a la partida 337/625.01 per la 
quantitat de 4.561,12 € per a la provisió i muntatge d’una 
bomba a la piscina petita del polisportiu amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals de la 
liquidació del pressupost de l’any 2009.



SEGON.- Exposar al públic les modificacions de crèdit 
núm.5,6 i 7/2010 per un termini de quinze dies a efectes de 
reclamacions, en el cas de que no es presentin dita 
aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat 
d’adoptar un nou acord.

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 el seu grup 
s’abstindrà en les modificacions de crèdit núm. 5 i 7 i 
votaran a favor de la modificació de crèdit núm. 6 pel tema 
del policia turístic i perquè l’arreglo del marge es una 
cosa sobrevinguda.

Per tant, sotmesa  a votació les modificacions de crèdit 
núm. 5 i 7/2010 les mateixes són aprovades per cinc vots a 
favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors del grup 
municipal del Partit Popular, els dos regidors presents a 
la sessió i pertanyents al grup municipal d’Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.

La modificació de crèdit núm. 6/2010 és aprovada per 
unanimitat.

MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual vist el dictamen favorable emès per la 
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 
dia 15 de juliol, proposa al Ple:

- Modificar els articles 3, 17 i 21 dels Estatuts que 
regeixen la mancomunitat del Pla de Mallorca, que 
s’adjunten com annex a aquesta acta i que per tant en 
formen part integrant de la mateixa.

Diu el Sr. Batle que aquesta modificació obeeix a que s’ha 
contractat una persona per dur les gestions de Gerència ja 
que hi ha temes que no s’agilitzen i que al mateix temps 
per una qüestió d’estalvi i tenint en compte la 
contractació del gerent i que la funció de Secretaria 
quedarà reduïda a donar fe i a l’assessorament legal 
preceptiu, aquesta recaurà en un dels Secretaris dels 
pobles que composen la Mancomunitat.

A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal d’Entesa per 



Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que la proposta 
de modificació dels estatuts surt de la pròpia 
Mancomunitat, per tant el seu grup votarà a favor.

Sotmesa a votació la propopsta de modificació dels articles 
3, 17 i 21 dels Estatuts de la Mancomunitat del Pla de 
Mallorca, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
assistents que representen la majoria absoluta del nombre 
de membres de la Corporació.  

DENOMINACIÓ PLAÇA DONANTS DE SANG.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual vist l’informe favorable emès per la 
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 
15 de juliol, proposa al Ple:

- la denominació de Plaça dels Donants de Sang a la 
plaça situada al carrer Major.

Diu el Sr. Batle que aquesta denominació no tindrà efectes 
a la numeració dels dos habitages existents a la plaça que 
seguiràn tenint la numeració del carrer Major.

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 el seu grup 
està d’acord amb la proposta si bé l’esmentada plaça hauria 
de deixar de ser un parking.

El Sr. Batle li contesta que es pensen posar pilons per 
evitar els aparcaments i que sigui un lloc públic.

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

FESTES LOCALS ANY 2011.- Vist l’escrit de la Direcció 
General de Treball de la Conselleria de Treball i Formació, 
perquè abans del dia 15 de setembre, comuniquem la proposta 
de dues festes locals per l’any 2011 i d’acord amb el que 
disposa l’article 46 del R.D. 2001/83, el Ple acorda per 
unanimitat:

1r.- Proposar com a festes locals del municipi de Santa 
Eugènia per a l’any 2011, el dia 18 d’abril, dilluns (dia 
del firó) i dia 1 d’agost dilluns en festes patronals.



2n.- Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de 
Treball de la Conselleria de Treball i Formació.

MOCIÓ GRUP ENTESA PER SANTA EUGENIA – UNIO MALLORQUINA.-
Pren la paraula el Sr. Coll Ballester, com a portaveu del 
grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, 
el qual dóna lectura a la moció d’urgència presentada pel 
seu grup, moció que s’adjunta com annex a aquesta acta i 
que en forma part integrant de la mateixa.

A continuació pren la paraula el Sr. Batle el qual agraeix 
la moció i la iniciativa, si bé diu que seria convenient 
que una comissió formada per membres dels dos grups 
municipals  concretàs l’ampliació que es podria fer de 
l’escoleta amb l’arquitecte municipal i fer una gestió amb 
Educació, per tant proposa fer feina aquests dos mesos en 
aquest sentit i portar la moció al plenari del mes de 
setembre.

El regidor Sr. Coll Ballester diu que sempre que hi hagi el 
compromís d’ampliar l’escoleta per tal de crear una aula 
per alumnes de 0 anys, el seu grup no té inconvenient en 
que la moció quedi damunt la taula.

Per tant, per unanimitat dels assistents, la moció queda 
damunt la taula.

PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Coll Ballester, com a 
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia- Unió 
Mallorquina, formula els següents precs i preguntes:

1) Prega a l’Ajuntament que en les obres municipals 
respecti la supresió de barreres arquitectòniques ja 
que a les darreres obres no s’ha repectat, i posa 
com exemple les rajoles de “topos” col·locades al 
carrer de Josep Balaguer, la porta de les pistes de 
tennis que no es pot entrar a peu pla, les senyals 
de tràfic a l’obra de davant Can Topa, la acera del 
carrer de S’Estació. Diu que el CIM té un servei 
d’assessorament amb aquesta matèria.

2) Per què aquest nou treballador contractat del SOIB  
com a monitor esportiu fa feines de brigada 
municipal.

3) Perquè hi ha una empresa del poble que fa feines per 
l’Ajuntament en lloc de la brigada municipal.



4) Obres del carrer des cementeri, enterrar tots els 
contenedors.

5) Es canvien les barreres del polisportiu per no poder 
entrar vehicles i les mateixes s’han col·locat a 
l’àrea d’aportació que s’ha fet a la carretera de 
Sencelles, perquè?.

6) En relació a les faroles instal·lades a la plaça de 
l’Ajuntament pregunta si no hi havia altres 
alternatives per il·luminar la plaça i en relació a 
les faroles instal·lades a Ses Alqueries diu que 
dues estan a l’entrada d’una finca i molesten.

7) Perquè a les actuacions del Plan E que s’han duit a 
terme al polisportiu no s’ha arreglat la xarxa que 
separa el recinte del veinat i perquè no s’han posat 
lluminàries.

8) Prega que els 42.000 € que queden del superàvit de 
la liquidació del pressupost del 2009 es reservin en 
previsió d’una possible ampliació de l’escoleta.

9) L’Ajuntament ven una banderola amb l’escut nou i 
pregunta perquè no se lis ha mostrat abans i com és 
que en el programa de festes hi surt el vell.

10) A l’última fulla del programa de festes surt que es 
pot fer festa sense rompre res, i pregunta a que ve 
aquesta afirmació.

11) En relació a l’exposició de les fotografies de tots 
els batles que hi ha hagut a Santa Eugènia, pregunta 
si es temporal o definitiva.

A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
revisaran tots els punts que ha mencionat el Sr. Coll  a 
l’efecte de suprimir les barreres arquitectòniques, en 
qualsevol cas vol assenyalar que al carrer Josep Balaguer, 
s’està pendent d’asfaltar el carrer per fer passos a nivell 
i al polisportiu manca instal·lar una planxa a les noves 
barreres d’accès.

A la segona, el Sr. Batle contesta que la persona 
contractada del SOIB es per fer les tasques d’un animador 
socio-esportiu, però degut a que aquests quinze dies de 
festa ja hi ha activitats d’animació programades als actes 
de les festes, el seu horari es destinarà a reforçar la 
brigada municipal, que té manca de personal degut a baixes 
per malaltia.



A la tercera, el Sr. Batle contesta que la brigada 
municipal no pot fer totes les feines del dia a dia, no hi 
ha més temps, pel que no queda més remei que contractar una 
empresa per acabar d’enllestir les feines, especialment en 
aquests moments que s’han habilitat dues noves àrees 
d’aportació de residus.

A la quarta, el Sr. Batle contesta que el nivell de l’àrea 
d’aportació del camí des cementeri ve motivada per 
salvaguardar 2 arbres que hi ha dins el recinte. 

A la quinta de les preguntes, el Sr. Batle contesta que les 
barreres que s’han instal·lat suposen una millora 
considerable amb les anteriors que ja eren molt velles, a 
més les noves es recullen tan sols a un costat facilitant 
l’accès de vehicles. Al mateix temps, el Sr. Batle vol 
manifestar que les antigues barreres s’han reutilitzat a 
l’àrea d’aportació de la camada del terme i que per tant, 
en cap cas s’han fet una inversió necessària. 

A la sexta de  les preguntes, el Sr. Batle contesta que es 
absurd que demani per les faroles instal·lades a la plaça 
quan convidat el Sr. Coll per l’equip de govern per 
consensuar el projecte va guardar silenci, i en relació a 
les faroles de Ses Alqueries que molesten l’entrada d’una 
finca, que no hi ha hagut cap queixa de veinats del 
llogaret.

A la setena pregunta, el Sr. Batle contesta que no hi ha 
hagut diners per fer totes les actuacions, si bé la xarxa 
de tancament amb el veïnat de la part dreta del camp està 
previst que a finals d’agost la millori la brigada 
municipal.

A la vuitena, el Sr. Batle contesta que no podem agafar el 
compromís de destinar els 42.000 € que queden del superàvit 
de la liquidació del pressupost de 2009 per destinar-los a 
l’ampliació de l’escoleta.

A la novena, el Sr. Batle contesta que l’escut que s’ha 
posat a la bandera es el que va aprovar el Consell Insular 
de Mallorca el passat dimecres, però el programa de festes 
s’havia imprimit amb anterioritat i s’havia publicat 
l’antic logotip, per qüestions de legalitat i perquè estava 
pendent d’aprovació un nou escut.



A la dècima, el Sr. Batle contesta que el que recull la 
darrera fulla del programa de festes es una recomanació, 
que es pot fer festa sense rompre res i que ja sortia l’any 
passat al programa de festes, per tant no entèn la seva 
preocupació.

A la onzena pregunta, el Sr. Batle contesta que es tracta 
d’una exposició permanent que s’instal·larà a la Sala de 
Plens del Consistori, com ja tenen molts d’altres 
Ajuntaments de l’illa, el seu cost aproximat han estat uns 
600 €.

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.



MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT

Vista la proposta per a la modificació dels estatuts que 
regeixen aquesta Mancomunitat per a la seva adequació a la 
nova normativa sorgida, es proposa a la Mancomunitat en ple 
l’adopció de l’acord següent:

1r. Modificar els articles dels estatuts d’aquesta 
Mancomunitat que es relacionen a continuació:

Text original:

Article 3.
1. Són objectius de la Mancomunitat:

a) La recollida, tractament i eliminació de residus 
sòlids.
b) Serveis funeraris.
c) Policia urbana i rural.
d) Prevenció i extinció d’incendis.
e) Abastament d’aigua potable.
f) Clavegueram.
g) Activitats o instal·lacions culturals i 
esportives d’ús públic.
h) El desenvolupament socioeconòmic de la comarca 
del Pla.
i) Gestió urbanística.
j) Així com aquells altres fins inclosos a l’àmbit 
de la competència Municipal, segons els termes de 
la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma 
vigent en cada moment

Proposta modificació:
Article 3.

1. Són objectius de la Mancomunitat:
a) El desenvolupament de les actuacions de 
vertebració territorial necessàries per a 
l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la 
funcionalitat del territori. Aquestes actuacions es 
refereixen bàsicament a les infraestructures i la 
gestió de la mobilitat, els espais naturals, el 
equipaments, les dotacions, les instal·lacions i 
els serveis tècnics, mediambientals i de 
proveïment, i s’exerciran amb respecte a les 
competències d’altres administracions en raó de les 
legislacions vigents.



b) La recollida, tractament i eliminació de residus 
sòlids urbans.
c) La gestió i la promoció dels Serveis Socials.
d) La gestió i la promoció de l’Educació de 
Persones Adultes.
e) L’anàlisi, la formulació de propostes i la 
col·laboració en matèria de seguretat ciutadana, 
prevenció i protecció civil, sense perjudici de les 
competències de les altres Administracions. 
f) La promoció de les activitats econòmiques de la 
zona, del turisme i la Promoció Laboral.
g) La promoció i Gestió de Serveis i Bens que 
millorin l’administració local i municipal.
h) La promoció d’Activitats culturals, socials i 
esportives d’ús públic.
i) La promoció i gestió de programes i projectes 
d’àmbit Estatal i Europeu.
j) Així com aquells altres fins inclosos a l’àmbit 
de la competència Municipal, descrits en la 
legislació Estatal i Autonòmica.
k) Servei municipal de grua i retirada de vehicles.
l) Servei de canera municipal i recollida i 
retirada de animals domèstics abandonats.

Text original:

Article 3.
2. Per assumir nous serveis serà necessària la 

conformitat de la majoria dels 2/3 de les entitats 
mancomunades interessades, mitjançant acord plenari dels 
mateixos adoptat per majoria absoluta.

Proposta de Modificació:
Article 3.

2. Els serveis administrats i/o gestionats per la 
Mancomunitat, són de competència municipal. Per a la cessió 
qualsevol nou servei, serà necessari l’acord per majoria 
absoluta del plenari municipal. L’assumpció d’aquest servei 
per part de la Mancomunitat, estarà regulat tal i com es 
descriu al punt 5 d’aquest Article.

Text original:
Article 3.

5. La prestació dels serveis enumerats en el paràgraf 
1 d’aquest article, suposa la subrogació per part de la



Mancomunitat en la titularitat del servei, corresponent-li 
per tant la seva gestió integral.

Proposta de Modificació:
Article 3.

5. La prestació dels serveis enumerats en el punt 1 
d’aquest article, suposa la subrogació per part de la 
Mancomunitat en la titularitat del servei. Anualment, i en
la memòria econòmica del pressuposts de la Mancomunitat, 
s’inventariaran els serveis en vigor i els ajuntaments 
beneficiaris dels mateixos. Així mateix, s’estableixen les 
categories del serveis prestats. Aquests serveis estaran 
denominats com:

a)INTEGRALS: són els serveis que estan integrats 
per la totalitat del membres de la Mancomunitat, 
per tant els hi correspondrà una gestió preferent 
dins els serveis administratius de la 
Mancomunitat, la qual es farà càrrec de la gestió 
del bé o el servei.
b)ORDINARIS: són els serveis que estan formats 
per varis membres de la Mancomunitat sense 
arribar a la seva totalitat. Aquests serveis 
tindran caràcter permanent i es desenvoluparan en 
dues o més anualitats. En aquest cas, els 
ajuntaments beneficiaris d’aquests bens o 
serveis, hauran de fer front a les despeses 
complementàries que es derivin del servei.
c)EVENTUALS: són els serveis i activitats que es 
creen per un sol objecte o per desenvolupar un 
projecte concret i que no superi els dos anys de 
duració. La proposta de gestió d’aquest servei, 
haurà d’anar acompanyat d’un programa de gestió i 
administració amb el seu pressupost. Per acceptar 
aquest servei, el plenari de la mancomunitat 
l’haurà d’aprovar per majoria dels assistents. En 
el cas de que en aquest servei no en formin part 
tots els membres de la Mancomunitat, les despeses 
produïdes, seran afrontades pels membres 
beneficiaris.

Text original:

Article 3.



6. Per a la separació d’un Ajuntament d’un servei que es 
vengui prestant per la Mancomunitat, o que s’hagi aprovat 
la seva assumpció a favor de la mateixa, sense haver-se 
començat a oferir, en la forma establerta al número 2 del 
present article, serà necessari acord plenari de 
l’Ajuntament adoptat per la majoria qualificada de 2/3.

Proposta de Modificació:

Article 3.

6. Per a la separació d’un Ajuntament d’un servei del que 
en formi part, es regularà per:

a) Quan es tracti d’un servei INTEGRAL, prèvia 
proposta de separació del servei aprovat per  la 
majoria absoluta de l’ajuntament, la Mancomunitat 
l’haurà de prendre en consideració en un termini no 
superior a 1 mes. La Mancomunitat acceptarà per 
majoria simple, les condicions de la sortida.
b) Si la separació és sobre un servei ORDINARI o 
EVENTUAL, prèvia proposta aprovada per la majoria 
absoluta de l’Ajuntament, la Mancomunitat l’haurà de 
prendre en consideració en un termini no superior a 1 
mes. Els membres de la Mancomunitat que comparteixin 
el servei, podran acceptar la proposta de la sortida 
del servei.
c) En el cas de tractar-se d’un bé o servei amb règim 
de concessió administrativa, l’Ajuntament que es 
separi del servei, s’haurà de fer càrrec de les 
despeses i indemnitzacions que se’n poguessin derivar.

Text original:

Article 17.

1. La funció pública de Secretaria, comprensiva de la 
fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el 
control i fiscalització, intervenció de la gestió 
econòmico-financera i pressupostari, i la comptabilitat, 
tresoreria i recaptació, seran encomanades a funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, i és cobriran per 
concurs entre funcionaris que ostentin tal caràcter, de 
conformitat amb el disposat a l’ordenament jurídic vigent.

2. Fins que es creïn aquestes places, aquestes 
funcions seran exercides pels funcionaris que ostentin tal 



caràcter, anomenats pel Ple de la Mancomunitat entre els 
destinats a alguns dels Ajuntaments que la integren.

Proposta de Modificació:

Article 17.

1. La funció pública de secretaria comprensiva de la 
fe pública i assessorament legal preceptiu, així com 
el control i la fiscalització, intervenció de la 
gestió econòmica-financera i pressupostària , i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació seran 
encomanades a funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal, i es cobriran entre funcionaris que ostentin 
tal caràcter, anomenats pel Ple de la Mancomunitat, 
d’entre els destinats a algun dels Ajuntaments que la 
integren.
2. El personal al servei de la Mancomunitat es compon 
de la plantilla aprovada en els Pressuposts de 
l’entitat, en la qual constarà el nombre, la 
classificació, la categoria, les funcions i les 
retribucions dels diferents llocs de treball.
3. La selecció del personal de la Mancomunitat es farà 
a través de convocatòria pública segons les bases 
aprovades pel Plenari de la Mancomunitat.
4. La contractació del personal de la Mancomunitat 
serà de caràcter laboral o administratiu en qualsevol 
de les seves modalitats. 
5. També podrà prestar serveis a la Mancomunitat 
personal de qualsevol dels Ajuntaments membres, que 
restarà, mentrestant, en les situacions previstes en 
la normativa aplicable per a cada supòsit concret. 
Així mateix, previ acord entre la Mancomunitat i 
qualsevol Ajuntament membre, es podrà establir la 
cessió del personal funcionari en Comissió de Serveis. 
6. Si així ho considera, la Mancomunitat podrà crear 
la plaça de Gerència/Director/ra General que tindrà 
caràcter eventual. Les seves funcions seran les de 
dirigir, inspeccionar, impulsar i coordinar els 
serveis de la Mancomunitat Pla de Mallorca amb la 
conformitat i les directrius aprovades pel Plenari. 
Les funcions que li seran assignades són:
a) Relacionar-se amb les administracions públiques, 
institucions, entitats i particulars.
b) Exercir les funcions de coordinador dels serveis de 
la Mancomunitat.



c) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
d) Elaborar la proposta de pressupost i l’ inventari, 
els balanços, els comptes de resultats, les 
liquidacions i els comptes generals del pressupost, 
conjuntament amb el President/a de la Mancomunitat, 
l’Interventor i el Delegat que ostenti les funcions de 
Tresorer de l’entitat.
e) Elaborar anualment una memòria de les activitats de 
la Mancomunitat. 
f) Assistir a les reunions Informatives, a les 
Comissions de Seguiment i als Plenaris de la 
Mancomunitat amb veu, però sense vot.
g) Preparar la documentació que, a través del 
president, s’ha de sotmetre a la consideració de les 
Comissions Informatives i al Plenari i informar-lo de 
tot el que calgui per a l’adequat exercici de les 
seves competències.
h) Formular al President/a les propostes que cregui 
oportunes per la bona marxa de la Mancomunitat.
i) Aquelles atribucions que el Plenari o el 
President/a li encomanin dins de les seves respectives 
competències.

Text original:

Article 21.

1. Les aportacions de les entitats mancomunades podran 
ser per cada exercici econòmic de la forma següent:

a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada 
entitat realitzi dels serveis que es donin mancomunadament, 
i no directament l’usuari.

Per a la determinació d’aquesta quota s’aplicaran les 
bases o mòduls següents: Nombre d’habitants, nombre de 
vivendes, superfície del recinte urbà, metres lineals de 
carrers, volum d’edificacions, base imponible de la 
contribució territorial urbana, volum dels seus 
pressuposts, consum realment afectat, valor hora empleada, 
i qualssevol altres factors que poden ser computats a raó 
del servei o activitat prestada. Les presents bases o 
mòduls podran aplicar-se aïlladament o conjuntament.

b) Una quota complementària i obligatòria, per atendre 
a despeses generals de conservació entreteniment i 
administració, s’utilitzin o no els serveis, en proporció 



al nombre d’habitants de Dret de cada municipi, segons el 
darrer padró quinquennal.

c) Una quota extraordinària i obligatòria per atendre 
despeses de tal caràcter.

Proposta de Modificació:

Article 21.

1. En base el que determina l’Article 3, punt 5, les 
aportacions de les entitats mancomunades seran per cada 
exercici econòmic de la forma següent:

a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada 
entitat realitzi dels serveis que es donin 
mancomunadament, i no directament l’usuari.
Per a la determinació d’aquesta quota s’aplicaran les 
bases o mòduls següents: Nombre d’habitants, nombre de 
vivendes, superfície del recinte urbà, metres lineals 
de carrers, volum d’edificacions, base imposable de la 
contribució territorial urbana, volum dels seus 
pressuposts, consum realment afectat, valor hora 
empleada, i qualssevol altres factors que poden ser 
computats a raó del servei o activitat prestada. Les 
presents bases o mòduls podran aplicar-se aïlladament 
o conjuntament.
b) Una quota complementària i obligatòria, per atendre 
a despeses generals de conservació i administració, 
s’utilitzin o no els serveis, en proporció al nombre 
d’habitants de Dret de cada municipi, segons el darrer 
padró vigent.
c) En el cas de força major, una quota extraordinària 
i obligatòria per atendre despeses de tal caràcter.

MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP ENTESA PER SANTA 
EUGÈNIA-UNIÓ MALLORQUINA

El creixement demogràfic experimentat els darrers anys al 
nostre municipi hauria de preocupar als nostres gestors en 
el sentit de contemplar un increment en les places de 
l’etapa educativa de 0 a 3 anys. Som coneixedors que a 
molts municipis, entre els quals hi és Santa Eugènia 
l’etapa educativa de 0-3 anys és un servei voluntari que 
presta el municipi i no una obligació per a l’ajuntament, 
però també som conscients de que qualsevol administració ha 
de fer un esforç per a garantir els serveis bàsics de les 



persones, més enllà d’aquells compromisos que li puguin 
haver estat assignats per llei. En aquest sentit, cal 
recordar que l’any 1995 vàrem ser pioners en oferir aquest 
tipus de servei, el qual va anar augmentant el número de 
places. També es ben cert que la nostra escoleta com a 
centre singular només té autoritzades dues unitats, però 
fins ara eren contemplades certes places pels menors d´un 
any. Ara amb el nou reglament s’elimina la possibilitat de 
garantir si o si l’escolarització dels infants de 0 a 1 any 
just en el moment en que arriben més inversions estatals, 
en lloc de contemplar una ampliació de les mateixes. Quan 
teniem 1000 habitants hi havia més places d’escoelta que 
les que ara s’han aprovat al nou reglament, de tal manera 
que com a grup municipal no podem restar sense fer menció a 
l’esperit del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual 
s’estableix els requisits mínims de centres d’educació 
infantil de prime cicle; el qual a la introducció del 
mateix exposa:

L’educació dels infants és una funció prioritària tant per 
a la família com per a la societat. La valoració que una 
comunitat, un país, fa de l’educació dels més petits 
evidència el respecte i l’estimació envers si mateixa, 
envers les possibilitats d’evolucionar i envers la seva 
projecció cap al futur. La manera en què una societat 
tracta els seus infants és un dels indicadors més fiables 
per avaluar el grau de cohesió social i d’equitat. Des del 
mateix moment del naixement es van construint cadascun dels 
recursos individuals que seran necessaris per desenvolupar-
se i que permetran a l’infant adquirir la capacitat 
d’interactuar en el món social, que li afavoriran la 
construcció del coneixement sobre els objectes i les idees, 
així com percebre i imbuir-se dels valors essencials que 
han de sostenir l’existència humana.

A Santa Eugènia tenim concedida una ajuda molt important 
per a reconstruir l’edifici de devora l’escoleta, essent 
necessari el seu enderrocament perquè el projecte consta de 
construir-hi un primer pis. En aquests moments la planta 
baixa existent està cedida a una asssociació del municipi 
essent viable destinar la planta baixa a escoleta i el 
primer pis a les activitats de la mateixa associació. Si no 
s’aprofita aquesta reforma per ampliar l’escoleta, en 
previsió de futur, ja no es podrà fer a aquest espai i 
s’hauran de cercar alternatives a altres llocs i amb un 



cost superior. Una vegada examinada la normativa 
d’escoletes i havent fet les gestions pertinents hem sabut 
que l’espai és l’adequat per a destinar-ho a escoleta i a 
la vegada és suficient.

Per a l’Ajuntament de Santa Eugènia l’educació dels seus 
ciutadans ha de seguir un pilar bàsic i ha d’apostar 
clarament per una escoleta de 0 a 3 anys garantista i no 
subjecta a les condicions del moment. Volem esser un poble 
viu i no un dormitori, els nostres infants han de poder 
estudiar des dels pocs mesos al nostre municipi. Que a 
l’any 2010 les places d’escoleta hagin estat suficients no 
pot esser mai l’escusa per no ampliar-la: Santa Eugènia 
creix -en aquest sentit les futures NN.SS. preveuen 
creixement-, i, com hem comprovat enguany, no tenim la 
seguretat que l’any que ve tots els pares que vulguin que 
els seus fills amb edat inferior a l’any quedin al poble ho 
puguin aconseguir.

Per tot això, sol·licitam que aquest Ple acordi el següent:

1.- L’Ajuntament de Santa Eugènia aposta per garantir 
l’educació de tota la ciutadania del municipi.

2.- L’Ajuntament del municipi encarregarà el projecte 
d’ampliació de l’escoleta, supervisat per tècnics de 
l’IEPI, en un període no superior a 3 mesos.

3.- L’Ajuntament de Santa Eugènia sol·licitarà totes les 
ajudes possibles per a l’ampliació de l’escoleta municipal, 
tenint en compte que la que tenim enguany ha pogut albergar 
tots els infants, però no garanteix que en els propers anys 
sigui així. El municipi ha de destinar doblers del POS a 
l’ampliació damunt del centre de persones majors.

4.- L’Ajuntament de Santa Eugènia durà endavant l’ampliació 
de l’escoleta, creant l’aula de 0 anys i així tenir tres 
aules en lloc de les dues actuals.



ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20 DE JULIOL DE 2010, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.


A Santa Eugènia a vint de juliol 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, Sr. Francisco Casellas Femenias, Sr. Miquel Angel Coll Canyelles, Sr. Antoni Coll Ballester i Sra. Sebastiana Sastre Coll.


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 27 de maig 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:


De conformitat amb el que disposa l’article  193.4  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, per part d’aquesta Intervenció es dóna compte de la liquidació del pressupost de l’any 2009 aprovat per la Junta de Govern en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2010.

De la resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia per la qual s’aprova la proposta de nomenament com a funcionaris interins de vacants sol·licitades per diferents ajuntaments de les Illes Balears, i cobertes per persones integrants de les borses de personal funcionari interí de les categories de policia turística i de policia auxiliar turística.

D’un escrit del Consell de Mallorca (Departament de Cooperació Local), en el qual s’obri el termini fins el 15 

d’octubre de 2010 de les peticions de les obres i els serveis a incloure al Pla Insular d’Obres i Serveis de l’any 2011.


D’un escrit del Sr. Miquel Riera Mas, en el que exposa que havent efectuat el desistiment del recurs contenciòs administratiu contra l’anul·lació de la llicència d’obres al c/ ses Alqueries, núm. 28, és pel que, sol·licita es reprengui l’expedient de reclamació patrimonial de Promotora Esferi, i es dóni inici a l’esmentada reclamació patrimonial contra l’Ajuntament de Santa Eugènia per l’esmentada anul·lació.


D’un escrit del Consell de Mallorca (Departament de Cultura i Patrimoni), en relació a la visita realitzada el passat 25/06/2010 pel Cap de la Unitat de Gestió i Coordinació Guillem Mas Miralles a la Biblioteca municipal de Santa Eugènia.


D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 1, sobre la declaració de plet conclòs (procediment ordinari 38/2009 – Antonio Izquierdo Palmer), al no haver-se practicat prova, quedant vistes les actuacions per dictar sentència.


Del Decret de Batlia de data 2 de juny de 2010 de personació en el recurs contenciòs-administratiu procediment ordinari 70/2010 Sr. Mateo Cañellas Amengual.

Del Decret de Batlia de data 3 de juny de 2010 en relació a les delegacions al Sr. Lorenzo Cabot Campins i Lorenzo Juan Sastre Crespí, i delegació de l’àrea de Fira i Festes al Sr. Francesc Martorell Canals.

Del Decret de Batlia de data 28 de juny de 2010, sobre la delegació a la 1.ª Tinent de Batle Sra. Jacqueline Volait Matrat, per a la signatura del conveni de Cooperació Tècnica 2010 per redacció i direcció de projectes per part del Conseller de Cooperació Local i Interior.


Del Decret de Batlia de data 28 de juny de 2010, sobre les retribucions del personal municipal, en aplicació de les mesures previstes en el RD-llei 8/2010, de 20 de maig.


Del Decret de Batlia de data 1 de juliol de 2010, de suspensió d’obres per executar-se sense llicència al polígon 2 parcel·la núm. 709.

PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA.- Rebuda de la Junta Electoral Central, la credencial de la regidora a favor de la Sra. Sebastiana Sastre Coll, elegida a la candidatura de Entesa per Santa Eugènia – Unió Mallorquina, compareix la mateixa la qual manifesta davant el Ple de l’Ajuntament, “que promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat”. Amb aquesta proposta i d’acord amb el que disposa la legislació electoral pren possessió com a nova regidora de l’Ajuntament de Santa Eugènia, la Sra. Sebastiana Sastre Coll.


Seguidament pren la paraula la nova regidora la qual diu que ja coneix el que suposa el càrrec per haver-lo exercit en anteriors legislatures si bé en circumstàncies diferents i que degut a la crisi econòmica que estam patint renunciar al sou que com a regidora li pugui correspondre.   


A continuació el Sr. Batle li dóna la benvinguda a la Corporació, agraïnt a la Sra. Sebastiana Sastre Coll les paraules de benvinguda del Sr. Batle.


RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACIÓ.- 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 15 de juliol, atès el Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per reduir el dèdicit públic; atès l’acord adoptat per la Federación Española de Municipios y Provincias i de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, proposa al Ple:

· Aprovar, amb efectes a dia 1 de juny de 2010, el percentatge de reducció d’un 6% sobre la retribució mensual d’aquesta Batlia, sense que es vegi efectada la paga extraordinària del mes de juny.


· Delegar en favor d’aquesta Batlia la realització de les operacions que siguin necessàries per fer efectiu aquest acord.

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 el seu grup no té res a dir en relació a la proposta.

Sotmesa a votació la proposta, la mateixa es aprovada per quatre vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors/es del grup municipal del Partit Popular Srs. Volait Matrat, Alorda i Sastre Crespí, els dos regidors presents a la sessió del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, Srs. Coll Ballester i Sastre Coll s’abstenen.  

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 5, 6 i 7.- Per part de Secretaria es dona compte dels expedients de modificació de crèdit núm. 5/2010 (reconeixement extrajudicial de crèdits), 6/2010 (suplement de crèdit) i 7/2010 (crèdit extraordinari) que foren informats favorablement per la Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 15 de juliol, abstenint-se el representant del grup  Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, Sr. Coll Ballester:

PRIMER.-


-Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits(modificació de crèdit núm. 5/2010) per la quantitat de 30.731,31 € (factures pendents d’aplicació a pressupost)  suplementant les següents partides:  


150/227.06     3.393,60 €.


920/210.00       591,38 €.


942/463.00     9.103,78 €.


920/467.00     1.817,00 €.


230/480.00       342,53 €.


230/480.00     1.500,00 €.


230/480.01     1.500,00 €.


932/227.08     3.500,00 €.


162/151.00      100,00 €.


132/160.08      364,98 €.

230/480.02      335,00 €.


920/210.00      665,46 €.

920/221.00      465,52 €.


920/210.00      229,68 €.


338/226.97      288,02 €.


912/226.01      353,41 €.


150/221.99       35,30 €.


912/231.00      178,55 €.


912/226.01      291,31 €.


150/221.99       74,54 €.


150/221.99      643,96 €.


150/221.99      467,48 €.


150/221.99      199,52 €.


330/221.99      217,50 €.

338/226.97      365,35 €.


338/226.96      174,00 €.


321/143.01      564,97 €.


338/226.97      130,20 €.


330/210.00      317,28 €.


912/226.01      832,60 €.


920/227.99      997,60 €.


920/227.99      417,60 €.


330/221.99      273,18 €.

amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals de l’any 2009.

Essent les 13 hores i quaranta cinc minuts s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Cabot.

- Aprovar inicialment un suplement de crèdit (modificació de crèdit núm. 6/2010) a les següents partides del pressupost en vigor:

- 132/120.04                 1.652,98 €.


- 132/121.00                   605,12 €.


- 132/121.03                   167,79 €.


- 132/121.01                 1.116,70 €.


- 132/160.00                 2.663,34 €.


- 150/210.00                15.000,00 €.


TOTAL                       21.205,93 €.

Amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost del 2009.

-Aprovar inicialment un crèdit extraordinari (modificació de crèdit núm. 7/2010) a la partida 337/625.01 per la quantitat de 4.561,12 € per a la provisió i muntatge d’una bomba a la piscina petita del polisportiu amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost de l’any 2009.


SEGON.- Exposar al públic les modificacions de crèdit núm.5,6 i 7/2010 per un termini de quinze dies a efectes de reclamacions, en el cas de que no es presentin dita aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.


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 el seu grup s’abstindrà en les modificacions de crèdit núm. 5 i 7 i votaran a favor de la modificació de crèdit núm. 6 pel tema del policia turístic i perquè l’arreglo del marge es una cosa sobrevinguda.


Per tant, sotmesa  a votació les modificacions de crèdit núm. 5 i 7/2010 les mateixes són aprovades per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors del grup municipal del Partit Popular, els dos regidors presents a la sessió i pertanyents al grup municipal d’Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.


La modificació de crèdit núm. 6/2010 és aprovada per unanimitat.


MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General en la seva reunió del passat dia 15 de juliol, proposa al Ple:


· Modificar els articles 3, 17 i 21 dels Estatuts que regeixen la mancomunitat del Pla de Mallorca, que s’adjunten com annex a aquesta acta i que per tant en formen part integrant de la mateixa.


Diu el Sr. Batle que aquesta modificació obeeix a que s’ha contractat una persona per dur les gestions de Gerència ja que hi ha temes que no s’agilitzen  i que al mateix temps per una qüestió d’estalvi i tenint en compte la contractació del gerent i que la funció de Secretaria quedarà reduïda a donar fe i a l’assessorament legal preceptiu, aquesta recaurà en un dels Secretaris dels pobles que composen la Mancomunitat.


A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll Ballester, com a portaveu del grup municipal d’Entesa per 

Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que la proposta de modificació dels estatuts surt de la pròpia Mancomunitat, per tant el seu grup votarà a favor.


Sotmesa a votació la propopsta de modificació dels articles 3, 17 i 21 dels Estatuts de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, la mateixa és aprovada per unanimitat dels assistents que representen la majoria absoluta del nombre de membres de la Corporació.  

DENOMINACIÓ PLAÇA DONANTS DE SANG.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist l’informe favorable emès per la Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 15 de juliol, proposa al Ple:


· la denominació de Plaça dels Donants de Sang a la plaça situada al carrer Major.

Diu el Sr. Batle que aquesta denominació no tindrà efectes a la numeració dels dos habitages existents a la plaça que seguiràn tenint la numeració del carrer Major.


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 el seu grup està d’acord amb la proposta si bé l’esmentada plaça hauria de deixar de ser un parking.


El Sr. Batle li contesta que es pensen posar pilons per evitar els aparcaments i que sigui un lloc públic.


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


FESTES LOCALS ANY 2011.- Vist l’escrit de la Direcció General de Treball de la Conselleria de Treball i Formació, perquè abans del dia 15 de setembre, comuniquem la proposta de dues festes locals per l’any 2011 i d’acord amb el que disposa l’article 46 del R.D. 2001/83, el Ple acorda per unanimitat:

1r.- Proposar com a festes locals del municipi de Santa Eugènia per a l’any 2011, el dia 18 d’abril, dilluns (dia del firó) i dia 1 d’agost dilluns en festes patronals.


2n.- Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de Treball de la Conselleria de Treball i Formació.

MOCIÓ GRUP ENTESA PER SANTA EUGENIA – UNIO MALLORQUINA.- Pren la paraula el Sr. Coll Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual dóna lectura a la moció d’urgència presentada pel seu grup, moció que s’adjunta com annex a aquesta acta i que en forma part integrant de la mateixa.

A continuació pren la paraula el Sr. Batle el qual agraeix la moció i la iniciativa, si bé diu que seria convenient que una comissió formada per membres dels dos grups municipals  concretàs l’ampliació que es podria fer de l’escoleta amb l’arquitecte municipal i fer una gestió amb Educació, per tant proposa fer feina aquests dos mesos en aquest sentit i portar la moció al plenari del mes de setembre.


El regidor Sr. Coll Ballester diu que sempre que hi hagi el compromís d’ampliar l’escoleta per tal de crear una aula per alumnes de 0 anys, el seu grup no té inconvenient en que la moció quedi damunt la taula.


Per tant, per unanimitat dels assistents, la moció queda damunt la taula.

PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Coll Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, formula els següents precs i preguntes:

1) Prega a l’Ajuntament que en les obres municipals respecti la supresió de barreres arquitectòniques ja que a les darreres obres no s’ha repectat, i posa com exemple les rajoles de “topos” col·locades al carrer de Josep Balaguer, la porta de les pistes de tennis que no es pot entrar a peu pla, les senyals de tràfic a l’obra de davant Can Topa, la acera del carrer de S’Estació. Diu que el CIM té un servei d’assessorament amb aquesta matèria.


2) Per què aquest nou treballador contractat del SOIB  com a monitor esportiu fa feines de brigada municipal.

3) Perquè hi ha una empresa del poble que fa feines per l’Ajuntament en lloc de la brigada municipal.


4) Obres del carrer des cementeri, enterrar tots els contenedors.


5) Es canvien les barreres del polisportiu per no poder entrar vehicles i les mateixes s’han col·locat a l’àrea d’aportació que s’ha fet a la carretera de Sencelles, perquè?.

6) En relació a les faroles instal·lades a la plaça de l’Ajuntament pregunta si no hi havia altres alternatives per il·luminar la plaça i en relació a les faroles instal·lades a Ses Alqueries diu que dues estan a l’entrada d’una finca i molesten.


7) Perquè a les actuacions del Plan E que s’han duit a terme al polisportiu no s’ha arreglat la xarxa que separa el recinte del veinat i perquè no s’han posat lluminàries.


8) Prega que els 42.000 € que queden del superàvit de la liquidació del pressupost del 2009 es reservin en previsió d’una possible ampliació de l’escoleta.


9) L’Ajuntament ven una banderola amb l’escut nou i pregunta perquè no se lis ha mostrat abans i com és que en el programa de festes hi surt el vell.


10) A l’última fulla del programa de festes surt que es pot fer festa sense rompre res, i pregunta a que ve aquesta afirmació.

11) En relació a l’exposició de les fotografies de tots els batles que hi ha hagut a Santa Eugènia, pregunta si es temporal o definitiva.


A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que revisaran tots els punts que ha mencionat el Sr. Coll  a l’efecte de suprimir les barreres arquitectòniques, en qualsevol cas vol assenyalar que al carrer Josep Balaguer, s’està pendent d’asfaltar el carrer per fer passos a nivell i al polisportiu manca instal·lar una planxa a les noves barreres d’accès. 

A la segona, el Sr. Batle contesta que la persona contractada del SOIB es per fer les tasques d’un animador socio-esportiu, però degut a que aquests quinze dies de festa ja hi ha activitats d’animació programades als actes de les festes, el seu horari es destinarà a reforçar la brigada municipal, que té manca de personal degut a baixes per malaltia. 

A la tercera, el Sr. Batle contesta que la brigada municipal no pot fer totes les feines del dia a dia, no hi ha més temps, pel que no queda més remei que contractar una empresa per acabar d’enllestir les feines, especialment en aquests moments que s’han habilitat dues noves àrees d’aportació de residus.

A la quarta, el Sr. Batle contesta que el nivell de l’àrea d’aportació del camí des cementeri ve motivada per salvaguardar 2 arbres que hi ha dins el recinte. 


A la quinta de les preguntes, el Sr. Batle contesta que les barreres que s’han instal·lat suposen una millora considerable amb les anteriors que ja eren molt velles, a més les noves es recullen tan sols a un costat facilitant l’accès de vehicles. Al mateix temps, el Sr. Batle vol manifestar que les antigues barreres s’han reutilitzat a l’àrea d’aportació de la camada del terme i que per tant, en cap cas s’han fet una inversió necessària.  


A la sexta de  les preguntes, el Sr. Batle contesta que es absurd que demani per les faroles instal·lades a la plaça quan convidat el Sr. Coll per l’equip de govern per consensuar el projecte va guardar silenci, i en relació a les faroles de Ses Alqueries que molesten l’entrada d’una finca, que no hi ha hagut cap queixa de veinats del llogaret.

A la setena pregunta, el Sr. Batle contesta que no hi ha hagut diners per fer totes les actuacions, si bé la xarxa de tancament amb el veïnat de la part dreta del camp està previst que a finals d’agost la millori la brigada municipal.

A la vuitena, el Sr. Batle contesta que no podem agafar el compromís de destinar els 42.000 € que queden del superàvit de la liquidació del pressupost de 2009 per destinar-los a l’ampliació de l’escoleta.

A la novena, el Sr. Batle contesta que l’escut que s’ha posat a la bandera es el que va aprovar el Consell Insular de Mallorca el passat dimecres, però el programa de festes s’havia imprimit amb anterioritat i s’havia publicat l’antic logotip, per qüestions de legalitat i perquè estava pendent d’aprovació un nou escut.

A la dècima, el Sr. Batle contesta que el que recull la darrera fulla del programa de festes es una recomanació, que es pot fer festa sense rompre res i que ja sortia l’any passat al programa de festes, per tant no entèn la seva preocupació.

A la onzena pregunta, el Sr. Batle contesta que es tracta d’una exposició permanent que s’instal·larà a la Sala de Plens del Consistori, com ja tenen molts d’altres Ajuntaments de l’illa, el seu cost aproximat han estat uns 600 €. 

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.


MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT


Vista la proposta per a la modificació dels estatuts que regeixen aquesta Mancomunitat per a la seva adequació a la nova normativa sorgida, es proposa a la Mancomunitat en ple l’adopció de l’acord següent:


1r. Modificar els articles dels estatuts d’aquesta Mancomunitat que es relacionen a continuació:


Text original:

Article 3.


1. Són objectius de la Mancomunitat:


a) La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids.


b) Serveis funeraris.


c) Policia urbana i rural.


d) Prevenció i extinció d’incendis.


e) Abastament d’aigua potable.


f) Clavegueram.


g) Activitats o instal·lacions culturals i esportives d’ús públic.


h) El desenvolupament socioeconòmic de la comarca del Pla.


i) Gestió urbanística.


j) Així com aquells altres fins inclosos a l’àmbit de la competència Municipal, segons els termes de la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma vigent en cada moment


Proposta modificació:


Article 3.


1. Són objectius de la Mancomunitat:


a) El desenvolupament de les actuacions de vertebració territorial necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori. Aquestes actuacions es refereixen bàsicament a les infraestructures i la gestió de la mobilitat, els espais naturals, el equipaments, les dotacions, les instal·lacions i els serveis tècnics, mediambientals i de proveïment, i s’exerciran amb respecte a les competències d’altres administracions en raó de les legislacions vigents.

b) La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.


c) La gestió i la promoció dels Serveis Socials.


d) La gestió i la promoció de l’Educació de Persones Adultes.


e) L’anàlisi, la formulació de propostes i la col·laboració en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i protecció civil, sense perjudici de les competències de les altres Administracions. 


f) La promoció de les activitats econòmiques de la zona, del turisme i la Promoció Laboral.


g) La promoció i Gestió de Serveis i Bens que millorin l’administració local i municipal.


h) La promoció d’Activitats culturals, socials i esportives d’ús públic.


i) La promoció i gestió de programes i projectes d’àmbit Estatal i Europeu.


j) Així com aquells altres fins inclosos a l’àmbit de la competència Municipal, descrits en la legislació Estatal i Autonòmica.


k) Servei municipal de grua i retirada de vehicles.


l) Servei de canera municipal i recollida i retirada de animals domèstics abandonats.


Text original:

Article 3.


2. Per assumir nous serveis serà necessària la conformitat de la majoria dels 2/3 de les entitats mancomunades interessades, mitjançant acord plenari dels mateixos adoptat per majoria absoluta.


Proposta de Modificació:


Article 3.


2. Els serveis administrats i/o gestionats per la Mancomunitat, són de competència municipal. Per a la cessió qualsevol nou servei, serà necessari l’acord per majoria absoluta del plenari municipal. L’assumpció d’aquest servei per part de la Mancomunitat, estarà regulat tal i com es descriu al punt 5 d’aquest Article.


Text original:


Article 3.


5. La prestació dels serveis enumerats en el paràgraf 1 d’aquest article, suposa la subrogació per part de la

Mancomunitat en la titularitat del servei, corresponent-li per tant la seva gestió integral.


Proposta de Modificació:


Article 3.



5. La prestació dels serveis enumerats en el punt 1 d’aquest article, suposa la subrogació per part de la Mancomunitat en la titularitat del servei. Anualment, i en la memòria econòmica del pressuposts de la Mancomunitat, s’inventariaran els serveis en vigor i els ajuntaments beneficiaris dels mateixos. Així mateix, s’estableixen les categories del serveis prestats. Aquests serveis estaran denominats com:


a)INTEGRALS: són els serveis que estan integrats per la totalitat del membres de la Mancomunitat, per tant els hi correspondrà una gestió preferent dins els serveis administratius de la Mancomunitat, la qual es farà càrrec de la gestió del bé o el servei.


b)ORDINARIS: són els serveis que estan formats per varis membres de la Mancomunitat sense arribar a la seva totalitat. Aquests serveis tindran caràcter permanent i es desenvoluparan en dues o més anualitats. En aquest cas, els ajuntaments beneficiaris d’aquests bens o serveis, hauran de fer front a les despeses complementàries que es derivin del servei.


c)EVENTUALS: són els serveis i activitats que es creen per un sol objecte o per desenvolupar un projecte concret i que no superi els dos anys de duració. La proposta de gestió d’aquest servei, haurà d’anar acompanyat d’un programa de gestió i administració amb el seu pressupost. Per acceptar aquest servei, el plenari de la mancomunitat l’haurà d’aprovar per majoria dels assistents. En el cas de que en aquest servei no en formin part tots els membres de la Mancomunitat, les despeses produïdes, seran afrontades pels membres beneficiaris.


Text original:

Article 3.

6. Per a la separació d’un Ajuntament d’un servei que es vengui prestant per la Mancomunitat, o que s’hagi aprovat la seva assumpció a favor de la mateixa, sense haver-se començat a oferir, en la forma establerta al número 2 del present article, serà necessari acord plenari de l’Ajuntament adoptat per la majoria qualificada de 2/3.


Proposta de Modificació:

Article 3.

6. Per a la separació d’un Ajuntament d’un servei del que en formi part, es regularà per:


a) Quan es tracti d’un servei INTEGRAL, prèvia proposta de separació del servei aprovat per  la majoria absoluta de l’ajuntament, la Mancomunitat l’haurà de prendre en consideració en un termini no superior a 1 mes. La Mancomunitat acceptarà per majoria simple, les condicions de la sortida.



b) Si la separació és sobre un servei ORDINARI o EVENTUAL, prèvia proposta aprovada per la majoria absoluta de l’Ajuntament, la Mancomunitat l’haurà de prendre en consideració en un termini no superior a 1 mes. Els membres de la Mancomunitat que comparteixin el servei, podran acceptar la proposta de la sortida del servei.


c) En el cas de tractar-se d’un bé o servei amb règim de concessió administrativa, l’Ajuntament que es separi del servei, s’haurà de fer càrrec de les despeses i indemnitzacions que se’n poguessin derivar.


Text original:

Article 17.


1. La funció pública de Secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el control i fiscalització, intervenció de la gestió econòmico-financera i pressupostari, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació, seran encomanades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i és cobriran per concurs entre funcionaris que ostentin tal caràcter, de conformitat amb el disposat a l’ordenament jurídic vigent.



2. Fins que es creïn aquestes places, aquestes funcions seran exercides pels funcionaris que ostentin tal 

caràcter, anomenats pel Ple de la Mancomunitat entre els destinats a alguns dels Ajuntaments que la integren.


Proposta de Modificació:

Article 17.


1. La funció pública de secretaria comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el control i la fiscalització, intervenció de la gestió econòmica-financera i pressupostària , i la comptabilitat, tresoreria i recaptació seran encomanades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, i es cobriran entre funcionaris que ostentin tal caràcter, anomenats pel Ple de la Mancomunitat, d’entre els destinats a algun dels Ajuntaments que la integren.


2. El personal al servei de la Mancomunitat es compon de la plantilla aprovada en els Pressuposts de l’entitat, en la qual constarà el nombre, la classificació, la categoria, les funcions i les retribucions dels diferents llocs de treball.


3. La selecció del personal de la Mancomunitat es farà a través de convocatòria pública segons les bases aprovades pel Plenari de la Mancomunitat.


4. La contractació del personal de la Mancomunitat serà de caràcter laboral o administratiu en qualsevol de les seves modalitats. 


5. També podrà prestar serveis a la Mancomunitat personal de qualsevol dels Ajuntaments membres, que restarà, mentrestant, en les situacions previstes en la normativa aplicable per a cada supòsit concret. Així mateix, previ acord entre la Mancomunitat i qualsevol Ajuntament membre, es podrà establir la cessió del personal funcionari en Comissió de Serveis. 


6. Si així ho considera, la Mancomunitat podrà crear la plaça de Gerència/Director/ra General que tindrà caràcter eventual. Les seves funcions seran les de dirigir, inspeccionar, impulsar i coordinar els serveis de la Mancomunitat Pla de Mallorca amb la conformitat i les directrius aprovades pel Plenari. Les funcions que li seran assignades són:


a) Relacionar-se amb les administracions públiques, institucions, entitats i particulars.


b) Exercir les funcions de coordinador dels serveis de la Mancomunitat.

c) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.


d) Elaborar la proposta de pressupost i l’ inventari, els balanços, els comptes de resultats, les liquidacions i els comptes generals del pressupost, conjuntament amb el President/a de la Mancomunitat, l’Interventor i el Delegat que ostenti les funcions de Tresorer de l’entitat.


e) Elaborar anualment una memòria de les activitats de la Mancomunitat. 


f) Assistir a les reunions Informatives, a les Comissions de Seguiment i als Plenaris de la Mancomunitat amb veu, però sense vot.


g) Preparar la documentació que, a través del president, s’ha de sotmetre a la consideració de les Comissions Informatives i al Plenari i informar-lo de tot el que calgui per a l’adequat exercici de les seves competències.


h) Formular al President/a les propostes que cregui oportunes per la bona marxa de la Mancomunitat.


i) Aquelles atribucions que el Plenari o el President/a li encomanin dins de les seves respectives competències.


Text original:

Article 21.


1. Les aportacions de les entitats mancomunades podran ser per cada exercici econòmic de la forma següent:



a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitzi dels serveis que es donin mancomunadament, i no directament l’usuari.



Per a la determinació d’aquesta quota s’aplicaran les bases o mòduls següents: Nombre d’habitants, nombre de vivendes, superfície del recinte urbà, metres lineals de carrers, volum d’edificacions, base imponible de la contribució territorial urbana, volum dels seus pressuposts, consum realment afectat, valor hora empleada, i qualssevol altres factors que poden ser computats a raó del servei o activitat prestada. Les presents bases o mòduls podran aplicar-se aïlladament o conjuntament.



b) Una quota complementària i obligatòria, per atendre a despeses generals de conservació entreteniment i administració, s’utilitzin o no els serveis, en proporció 

al nombre d’habitants de Dret de cada municipi, segons el darrer padró quinquennal.



c) Una quota extraordinària i obligatòria per atendre despeses de tal caràcter.


Proposta de Modificació:

Article 21.


1. En base el que determina l’Article 3, punt 5, les aportacions de les entitats mancomunades seran per cada exercici econòmic de la forma següent:


a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitzi dels serveis que es donin mancomunadament, i no directament l’usuari.


Per a la determinació d’aquesta quota s’aplicaran les bases o mòduls següents: Nombre d’habitants, nombre de vivendes, superfície del recinte urbà, metres lineals de carrers, volum d’edificacions, base imposable de la contribució territorial urbana, volum dels seus pressuposts, consum realment afectat, valor hora empleada, i qualssevol altres factors que poden ser computats a raó del servei o activitat prestada. Les presents bases o mòduls podran aplicar-se aïlladament o conjuntament.


b) Una quota complementària i obligatòria, per atendre a despeses generals de conservació i administració, s’utilitzin o no els serveis, en proporció al nombre d’habitants de Dret de cada municipi, segons el darrer padró vigent.


c) En el cas de força major, una quota extraordinària i obligatòria per atendre despeses de tal caràcter.


MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP ENTESA PER SANTA EUGÈNIA-UNIÓ MALLORQUINA

El creixement demogràfic experimentat els darrers anys al nostre municipi hauria de preocupar als nostres gestors en el sentit de contemplar un increment en les places de l’etapa educativa de 0 a 3 anys. Som coneixedors que a molts municipis, entre els quals hi és Santa Eugènia l’etapa educativa de 0-3 anys és un servei voluntari que presta el municipi i no una obligació per a l’ajuntament, però també som conscients de que qualsevol administració ha de fer un esforç per a garantir els serveis bàsics de les 

persones, més enllà d’aquells compromisos que li puguin haver estat assignats per llei. En aquest sentit, cal recordar que l’any 1995 vàrem ser pioners en oferir aquest tipus de servei, el qual va anar augmentant el número de places. També es ben cert que la nostra escoleta com a centre singular només té autoritzades dues unitats, però fins ara eren contemplades certes places pels menors d´un any. Ara amb el nou reglament s’elimina la possibilitat de garantir si o si l’escolarització dels infants de 0 a 1 any just en el moment en que arriben més inversions estatals, en lloc de contemplar una ampliació de les mateixes. Quan teniem 1000 habitants hi havia més places d’escoelta que les que ara s’han aprovat al nou reglament, de tal manera que com a grup municipal no podem restar sense fer menció a l’esperit del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableix els requisits mínims de centres d’educació infantil de prime cicle; el qual a la introducció del mateix exposa:

L’educació dels infants és una funció prioritària tant per a la família com per a la societat. La valoració que una comunitat, un país, fa de l’educació dels més petits evidència el respecte i l’estimació envers si mateixa, envers les possibilitats d’evolucionar i envers la seva projecció cap al futur. La manera en què una societat tracta els seus infants és un dels indicadors més fiables per avaluar el grau de cohesió social i d’equitat. Des del mateix moment del naixement es van construint cadascun dels recursos individuals que seran necessaris per desenvolupar-se i que permetran a l’infant adquirir la capacitat d’interactuar en el món social, que li afavoriran la construcció del coneixement sobre els objectes i les idees, així com percebre i imbuir-se dels valors essencials que han de sostenir l’existència humana.

A Santa Eugènia tenim concedida una ajuda molt important per a reconstruir l’edifici de devora l’escoleta, essent necessari el seu enderrocament perquè el projecte consta de construir-hi un primer pis. En aquests moments la planta baixa existent està cedida a una asssociació del municipi essent viable destinar la planta baixa a escoleta i el primer pis a les activitats de la mateixa associació. Si no s’aprofita aquesta reforma per ampliar l’escoleta, en previsió de futur, ja no es podrà fer a aquest espai i s’hauran de cercar alternatives a altres llocs i amb un 

cost superior. Una vegada examinada la normativa d’escoletes i havent fet les gestions pertinents hem sabut que l’espai és l’adequat per a destinar-ho a escoleta i a la vegada és suficient.


Per a l’Ajuntament de Santa Eugènia l’educació dels seus ciutadans ha de seguir un pilar bàsic i ha d’apostar clarament per una escoleta de 0 a 3 anys garantista i no subjecta a les condicions del moment. Volem esser un poble viu i no un dormitori, els nostres infants han de poder estudiar des dels pocs mesos al nostre municipi. Que a l’any 2010 les places d’escoleta hagin estat suficients no pot esser mai l’escusa per no ampliar-la: Santa Eugènia creix -en aquest sentit les futures NN.SS. preveuen creixement-, i, com hem comprovat enguany, no tenim la seguretat que l’any que ve tots els pares que vulguin que els seus fills amb edat inferior a l’any quedin al poble ho puguin aconseguir.

Per tot això, sol·licitam que aquest Ple acordi el següent:


1.- L’Ajuntament de Santa Eugènia aposta per garantir l’educació de tota la ciutadania del municipi.


2.- L’Ajuntament del municipi encarregarà el projecte d’ampliació de l’escoleta, supervisat per tècnics de l’IEPI, en un període no superior a 3 mesos.


3.- L’Ajuntament de Santa Eugènia sol·licitarà totes les ajudes possibles per a l’ampliació de l’escoleta municipal, tenint en compte que la que tenim enguany ha pogut albergar tots els infants, però no garanteix que en els propers anys sigui així. El municipi ha de destinar doblers del POS a l’ampliació damunt del centre de persones majors.


4.- L’Ajuntament de Santa Eugènia durà endavant l’ampliació de l’escoleta, creant l’aula de 0 anys i així tenir tres aules en lloc de les dues actuals.


