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Santa Eugènia a 9 de desembre de 2005
El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 5 DE
DESEMBRE DE 2005, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a cinc de desembre de dos mil cinc 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. Mateu Crespí
Perelló; regidors: D. Rafel Crespí Pol, D.ª Sebastiana
Sastre Coll, D. Sebastián Alorda Roig, D.ª Magdalena
Amengual Pizá, D. Antoni Coll Ballester, D.ª Mª Eugenia Pou
Mulet i excusant la seva absència D.ª Mª Magdalena Perelló
Bibiloni i Dª. Eugènia Cañellas Batle.
Essent les 13,00 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
APROVACIÓ PROJECTE REFORMA PISCINA MUNICIPAL.- Pren la
paraula el Sr. Batle, el qual i de conformitat amb l’acord
de la Comissió Informativa General del passat dia 1 del mes
en curs en que es va aprovar el projecte amb l’abstenció
dels representants dels grups municipals del Partit Popular
i d’Unió Mallorquina, proposa al Ple:
1.r- Aprovar inicialment el projecte de reforma de piscina
municipal de Santa Eugènia, redactat per l´arquitecte D.
Francisco Villalonga Beltran.
2.n- Exposar-ho a informació pública per termini de vint
dies a partir de la seva publicació en el BOIB, per tal de
que pugui examinar-se i, en el seu cas, ser formulades les

al.legacions pertinents, per a la qual cosa estarà
manifest a la Secretaria General de l’Ajuntament.

de

A continuació pren la paraula el portaveu del grup
municipal del Partit Popular, Sr. Alorda, el qual diu que
aquest plenari no ha estat convocat en legal forma ja que
entre el dia que va rebre la convocatoria i el dia del Ple
no hi ha hagut dos dies hàbils.
Per un altra banda, continua dient el Sr. Alorda que per
el seu grup el projecte li sembla bè, es un bon projecte,
però no hi podem votar a favor pel procediment de la seva
redacció i perquè no esteim
d’acord amb la seva
financiació.
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr.
Coll, diu que en general es tracta d’un bon projecte i
sobre tot en vista de l’importància de l’obra, per tant el
seu grup no pot votar en contra del projecte.
A continuació pren la paraula el Sr. Batle el qual diu al
representant del grup municipal del Partit Popular que si
no va rebre la convocatoria el dia que tocava, el que es
evident i constatable es que sabia que s’havia de fer un
plenari per aprovar el projecte, ja que en el darrer
plenari es va dir quin dia es faria la sessió plenaria per
aprovar-lo, a més va assistir a la reunió de la Comissió
Informativa on es va discutir sobre el projecte.
Diu el Sr. Batle que agraeix les abstencions dels membres
de l’oposició, el que demostra que tenen maduressa en els
temes importants.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa es aprobada per
quatre vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors del PSM
presents a la sessió, els dos regidors del grup municipal
del Partit Popular i el regidor del grup municipal d’Unió
Mallorquina s’abstenen.
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca
la sessió essent les tretze hores i trenta minuts, de la
qual com a Secretari estenc l´acta.
VIST I PLAU,
EL BATLE,

EL SECRETARI,

