
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 25 DE JUNY DE 2009, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
 A Santa Eugènia a vint-i-cinc de juny de dos mil nou 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 extraordinària en 
primera convocatòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, D. Guillem Crespí 
Sastre; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç 
Cabot Campins, D. Luis López García, D.ª Maria Eugènia 
Mulet Pou, D. Francisco Casellas Femenias, D. Miquel Angel 
Coll Canyelles i D. Antoni Coll Ballester.Havent excusat la 
seva absència el regidor Sr. Sebastià Alorda Roig.  
 
Essent les 13.30 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ANY 2008.- 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 dona compte de la 
liquidació del pressupost de l’any 2008 aprovat per la 
Junta de Govern en sessió extraordinària del dia 16 de juny 
de 2009. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT MUNICIPAL D’ATORGAMENT 
DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI LUCRATIU.- Per part del 
Sr. Batle es dona compte que dins del termini d’exposició 
pública de l’aprovació inicial del Reglament que regula 
l’atorgament de subvencions a les entitats sense fi no 
lucratiu s’ha presentat un escrit d’al·legacions del 
president de l’Agrupació de la Segona Edat de Santa 
Eugènia, Sr. Rafel Crespí Pol, i en relació a les mateixes 
proposa al Ple: 
 
1.- Apartat 5è “ Convocatoria i quantia”: Que la partida 
asignada a aquesta convocatoria dins del pressupost 
municipal es destini 2/3 parts a la modalitat A i 1/3 part 
a la modalitat B, amb un màxim de 1.200 € / entitat o 200 € 
/ per persona física o grup en el cas de la modalitat A, i  
 



 
 
 
 
un màxim de 3.000 € / entitat o 300 € persona física o grup 
en el cas de modalitat B.   
 
L’al·legació s’accepta. 
 
2.-  L’objecte de la convocatòria haurà d’abraçar a part de 
les entitats, les persones físiques en representació 
particular o d’un grup per a iniciativa de caràcter 
esporadic, sense finalitat de lucre i amb residència al 
nostre municipi. 
 
L’al·legació no s’enten tota vegada que la redacció de 
l’articulat és la mateixa. 
 
3.- Criteris de selecció: 
 
3.1.- Antiguitat:  Les bases del present reglament son 
objectives i per tant s’han cercat criteris objectius, que 
dificilment poden eser compartit per totes les 
associacions. P 
er tant s’han intentat fer unes bases equitatives entre les 
diferents característiques de cada associació. 
 
No s’accepta l’al·legació. 
 
3.2.- Document acreditatiu del nombre de beneficiaris / 
socis: 
 
Es proposa la presentació de certificat de l’associació amb 
el vist – i plau del President / a.  
 
S’accepta l’al·legació. 
 
4.- Punt o base 7ª documentació a presentar: Al·legació 
d’incloure la presentació d’estatuts, les modificacions i/o 
adaptacions dels mateixos a la llei d’associacions i el 
registre dels mateixos. 
 
S’accepta l’al·legació si bé, no es va incloure dins la 
documentació a presentar perque dins l’Ajuntament hi ha un 
registre d’associacions, amb la corresponent documentació 
fundacional i es volia simplificar la tramitació 
administrativa. 
 
5.- Representant de Batlia dins la Comissió Avaluadora. No 
s’accepta l’al·legació, tota vegada que el representat de  
 



 
 
 
 
 
la Comissió Avaluadora es voluntat de Batlia que sigui un 
regidor o funcionari de l’Ajuntament. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació pren la paraula la 
regidora Sra. Pou, com a portaveu del grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina,  la qual diu que el seu 
grup volia votar a favor però no ho farà sino que 
s’abstindrà tota vegada que no s’han tengut en compte els 
trams de l’antiguitat i perquè no es garantitza que la 
Comissió Avaluadora estigui representada en igualtat entre 
els grups municipals, pel que el seu grup queda en minoria. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació definitiva del 
Reglament d’atorgament de subvencions acceptant les 
al·legacions exposadades, la mateixa es aprovada amb el vot 
de qualitat del Sr. Batle i dels tres regidors del grup 
municipal del Partit Popular presents a la sessió, els 
quatre regidors del grup municipal Entesa per Santa 
Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.     
 
 
MODIFICACIO DE CREDIT NÚM. 4,5/2009.- Per part de 
Secretaria es dona compte dels expedients de modificació de 
crèdit núm. 4/2009 (reconeixement extrajudicial de 
crèdits), 5/2008 (crèdit extraordinari) i que foren 
informats favorablement per la Comissió Informativa General 
en la seva reunió del passat 20 d’octubre, abstenint-se el 
representant del grup  Entesa per Santa Eugènia- Unió 
Mallorquina, Sra. Pou Mulet: 
 
-Aprovar un reconeixement extrajudicial de 
crèdits(modificació de crèdit núm. 4/2008) per la quantitat  
 
de 28.772,15 €  (factures pendents d’aplicació a pressupost)  
suplementant les següents partides:   
 
4.2.141.02 6.201,53 € 
 
1.2.221.08 2.334,14 €. 
 
1.2.226.01 1.728,02 € 
 
4.6.489.0 5.800,00 € 
 
6.1.227.08 7.200,00 € 
 



 
 
 
 
 
 
1.2.227.09 2.539,47 €. 
 
1.2.226.0 2.469,76 €. 
 
1.2.210.0   499,23 € 
 
 
  
amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals 
de l’any 2008. 
 
I habilitar un crèdit extraordinari a la partida 9.1.767.00 
Transferència corrent al Consorci d’Aigües “Ampliació 
dipòsit d’abastament de Santa Eugènia” per la quantitat de 
2.536,18 € amb càrrec al romanent de tresoreria per 
despeses generals de la liquidació del pressupost de l’any 
2008. 
 
-Exposar al públic els expedients de modificació de crèdit 
núm. 4/2009 i 5/2009 en el Pressupost General de la 
Corporació per a l’any 2009 per un termini de quinze dies a 
efectes de reclamacions; en el cas de que no es presentin, 
l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu 
sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació pren la paraula la 
regidora Sra.Pou, com a portaveu del grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, la qual diu que el seu 
grup votarà en contra de la modificació de crèdit núm. 4 ja 
que amb la mateixa es demostra que la contenció de la 
despesa i el rigor pressupostari no formen part de la 
política municipal tal com ens havien dit per part de 
l’equip de govern, ja que no poden entendre com partides 
destinades al menjador de l’escoleta que haurien d’estar 
consignades dins del pressupost es varen deixar d’aplicar 
al pressupost sis mensulaitats; i el mateix poden dir de 
les dues factures de Bennet distribucions.  
 
 
Sotmesa a votació la modificació de crèdit núm.4 la mateixa 
es aprovada amb el vot de qualitat del Sr. Batle ja que els 
quatre regidors del grup municipal Entesa per Santa 
Eugènia- Unió Mallorquina voten en contra i els tres 
regidors del grup municipal del Partit Popular voten a 
favor. 



 
 
 
 
 
Sotmesa a votació la modificació de crèdit núm. 5 la 
mateixa es aprovada per quatre vots a favor, del Sr. Batle 
i els tres regidors del grup municipal del Partit Popular, 
abstenint-se els quatre regidors del grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina. 
 
APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ANY 2007.- El Ple 
de conformitat amb el disposat amb l´article 212.4 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, acorda per 
unanimitat dels assistents aprovar la Compte General del 
Pressupost corresponent a l´any 2007. 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les tretze hores i cinquanta cinc minuts 
de la qual com a Secretari estenc l’acta. 


