
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2010, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.

A Santa Eugènia a catorze d’octubre 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 extraordinària 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 Àngel 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 LA SESSIO ANTERIOR.- L’acta de la 
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol 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 Consell de Mallorca (Departament de 
Cultura i Patrimoni), de l’acord d’ampliació de termini de 
la convocatòria plurianual d’ajuts del Consell de Mallorca 
als ajuntaments per a la redacció, millora i/o adaptació a 
la normativa vigent dels catàlegs del Patrimoni Històric 
dels municipis de Mallorca, anys 2008 a 2010.

-D’un escrit de la Conselleria de Medi Ambient sol·licitant 
documentació a l’expedient de revisió de les NN.SS. i 
adaptació al Pla Territorial de Mallorca.

-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de 
Cooperació Local i Interior), de suprimir el segon Pla 
d’Obres i Serveis per al 2010, degut a les restriccions 
econòmiques que ha sofert el Consell de Mallorca.

-D’un escrit de la Promotora Esferi, S.L. en el que 
sol·licita la reiniciació de la reclamació de 



responsabilitat patrimonial per l’anul·lació de la 
llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges al 
carrer Ses Alqueries, núm. 28.

-D’un escrit del Jutjat Contenciòs Administratiu núm. 1 de 
Palma de Mallorca per desistiment de “Auto 367/10” de 
Promotora Esferi, S.L.

-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu, en el que 
ens remet la sentència núm. 326/2010 sobre la sanció per 
infracció urbanística del polígon 1 parcel·la núm. 170 del 
Sr. José Antonio Izquierdo Palmer.

-Del Decret de Batlia de data 17 d’agost de 2010, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 1 parcel·la núm. 684.

-Del Decret de Batlia de data 17 d’agost de 2010, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 1 parcel·la núm. 80. 

-Del Decret de Batlia de data 20 d’agost de 2010, de que en 
el camí d’es Puig, núm. 26, hi ha un ca que demostra 
agressivitat i que habitualment es troba amollat a la via 
pública.

-Del Decret de Batlia de data 23 d’agost de 2010, de 
delegació de la totalitat de les funcions de la Batlia a la 
primera Tinent de Batle de l’Ajuntament del 28 d’agost al 
12 de setembre de 2010.

-Del Decret de Batlia de data 26 d’agost de 2010, la Sra. 
Hemsley fa entrega voluntària del seu ca pastor que té en 
el seu domicili al camí d’es Puig, núm. 26.

-Del Decret de Batlia de data 9 de setembre de 2010, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ 
Església, núm. 8.

-Del Decret de Batlia de data 14 de setembre de 2010, de la 
sol·licitud a l’Associació Mallorca Rural d’una subvenció 
per la quantitat de vint-i-vuit mil euros pel projecte 
“Santa Eugènia – Wifi de foment i acces a les noves 
tecnologies”.



-Del Decret de Batlia de data 24 de setembre de 2010, 
d’establir els serveis mínims als diferents departaments 
municipals amb motiu de la convocatòria de vaga general a 
nivell estatal.

-Del Decret de Batlia de data 20 de setembre de 2010, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 3 parcel·la núm. 99 – 100.

-Del Decret de Batlia de data 20 de setembre de 2010, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ 
Olleries, núm. 51.

-Del Decret de Batlia de data 28 de setembre de 2010, 
nomenant a Rosa Maria Mulet Sureda, com a dinamitzadora del 
Casal de Joves amb la condició de personal eventual.

-Del Decret de Batlia de data 30 de setembre de 2010, 
d’interposició de recurs d’apel·lació contra sentència 
davant del Jutjat del Contenciòs-Administratiu núm. 1, 
sobre infracció urbanística a la parcel·la núm. 170 del 
polígon 1.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÓLIDS I PELS 
SERVEIS RELATIUS AL SEU TRACTAMENT.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual vist l’informe jurídic de Secretaria, 
l’estudi económic, i l’informe favorable emès per la 
Comissió Informativa General emès en la seva reunió del 
passat dia 7 d’octubre, amb l’abstenció dels membres Sr. 
Casellas i Coll Ballester del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, proposa al Ple:

- Aprovar provisionalment les ordenances fiscals  
reguladores de la taxa per la recollida de residus 
sòlids i pels serveis relatius al seu tractament, que 
s’acompanyen com annex a aquesta acta, formant part 
integrant de la mateixa.

- Exposar al públic dites ordenances fiscals per un 
termini de trenta dies a efectes de reclamacions, en 
el cas de que no es presentin l’acord ara provisional 
quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar 
un nou acord.



Seguidament el Sr. Batle explica el motiu de la proposta 
d’aprovació de les ordenances fiscals argumentat que la 
Mancomunitat del Pla ha canviat el sistema de recaptació 
dels fems tant de recollida com de eliminació i que les 
despeses previstes per a l’any 2011 reduint el percentatge 
del rebuig municipal del 85 al 70 per 100 són de 232.000 € 
i els ingressos prevists per l’any 2010 són de 166.000 €, 
pe tant essent un servei prou deficitari no queda més remei 
que augmentar tant la taxa de recollida com la de 
incineració, pel que es proposa una pujada als habitatges 
del casc urbà d’uns 14 €, pasant el rebut de 59,53 a 74,41 
€, mentre que els habitatges dins sòl rústic no 
s’augmentaria el rebut tota vegada que només tenen dos
punts de recollida de fems, per tant aquests habitatges 
seguirien pagant un rebut de 59,53 €.

En quan a la taxa de incineració, el Sr. Batle diu que es 
proposa un increment de la taxa en funció del nombre de 
persones que viuen a l’immoble, el que suposa un increment 
d’un 19% entre les dues taxes. Així i tot, acaba dient el 
Sr. Batle, els ingressos que es preveuen liquidar amb 
aquest augment es de 188.000 en front d’unes despeses d’uns 
232.000 €, per tant el cost del servei es molt superior als 
ingressos que es poden obtenir.

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 
no li sembla bé aquest sistema ja que només es fan quatre 
pessatges del rebuig per any quan s’ha n’haurien de fer 
molt més; ni la pujada que es proposa, que en alguns casos 
pasa de ser de 165 € actuals a 210 €,  ni que els únics que 
paguin el mateix en quan a recollida siguin els de fora 
vila.

Diu que el seu grup proposa una pujada lineal per a tothom 
d’un 5%; la instal·lació d’un sistema de vigilància i que 
es sancioni a aquells que incompleixin la normativa i que 
aquestes sancions serveixin per abaratar la prestació del 
servei; conscienciar a la població per reduir el rebuig i 
el primer que ha de donar exemple es el propi Ajuntament; 
la instal·lació de contenidors de recollida selectiva; que 
totes les festes i actes culturals de l’Ajuntament en 
matèria de rebuig siguin sostenibles; la contractació d’un 
monitor mediambiental per reduir el rebuig; no s’han 



d’aplicar tarifes progressives ja que el fet que visqui més 
gent en un habitatge no vol dir que es generi més rebuig; 
no aplicar descomptes al que viuen a fora vila ja que viure 
a fora vila es un luxe; la actualització del Padró de 
recollida de fems. 

Per tant, continua dient el regidor Sr. Coll Ballester que 
el que proposar el seu grup es una puja d’un 5% i 
actualitzar el Padró ja que a l’any 2011 no es pot gravar 
amb més imposts als ciutadans.

El regidor Sr. Coll Ballester considera que 768 tones/any 
de rebuig a Santa Eugènia són moltes tones i el que s’ha de 
fer es controlar el pesatge del rebuig   i que la única 
manera de fer-ho es pesar cada camionada posant un pesatge 
a les baranes del camió.    

Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que a 
l’equip de govern no li fa cap gracia pujar els imposts, 
però que ho han de fer degut a l’enorme dèficit que el 
servei genera, diu que el promig d’augment de la taxa es 
del 19% i que es tracta d’una tarifa progressiva en funció 
de la gent que viu a l’habitatge.

Diu el Sr. Batle que la proposta que fa el grup municipal 
de l’oposició de puja un 5%, que representarien uns 20.000 
€ més no soluciona en absolut el dèficit que es 
aproximadament de 55.000 e anuals.

Continua dient el Sr. Batle que la Mancomunitat posarà un 
sistema de vigilància i que es plantejarà que faci més 
pesatges ja que quatre a l’any son molt pocs.

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de les ordenances 
fiscals reguladores de les taxes de recollida i eliminació 
de residus, les mateixes son aprovades per cinc vots a 
favor, del Sr. Batle i dels regidors pertanyents al grup 
municipal del Partit Popular, els quatre regidors 
pertanyents al grup municipal d’Entesa per santa Eugènia-
Unió Mallorquina voten en contra.

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS IBI URBANA I L’IMPOST 
S/INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(PLUSVALUA).- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist 
l’informe de Secretaria-Intervenció, vist el dictamen 



favorable emès per la Comissió Informativa General del 
passat dia 7 d’octubre amb l’abstenció dels membres del 
grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, 
Sr. Casellas i Coll Ballester, proposa al Ple:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
DE NATURALESA URBANA

Atesa la potestat de l’Ajuntament establer-ta per llei, 
segons informe de Secretaria, de poder regular a 
l’ordenança fiscal un tipus de gravamen quan es tracti de 
immobles urbans, que van d’un mínim de 0,4 per 100 i un 
màxim de 1,10 per 100.

PROPÓS:

1) Aprovar provisionalment la modificació de l’article 2.1 
de l’ordenança fiscal reguladora   de l’impost sobre bèns 
immobles de naturalesa urbana en el sentit de fixar el 
tipus de gravamen de l’impost  en el 0, 51%.

2)Exposar al públic l’aprovació provisional de la 
modificació de l’ordenança fiscal per un termini de trenta
dies a efectes de reclamacions, en el cas de que dins 
l’esmentat termini no es presenti cap reclamació, l’acord 
provisional s’entendrà elevat a definitiu 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 l’equip de 
govern cada any proposa la baixada del tipus de gravamen, 
quan el que s’hauria de haver fet hauria estat sol·licitar 
al Cadastre una congelació dels valors cadastrals com va 
proposa el seu grup l’any passat i d’aquesta manera no 
seria necessari cada any procedir a baixar el tipus de 
gravamen.

Diu el regidor Sr. Coll Ballester que si s’aplica el tipus 
de gravamen del 0,51% amb la pujada que pertoca per a l’any 
2011 del valor cadastral, el propietari d’un habitatge 
encara pagarà més que a l’any 2010, pel que el seu grup 
proposa que el tipus a aplicar dins l’any 2011 sigui del 
0,50%.



Sotmesa a votació la proposta de modificació del tipus de 
gravamen de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI urbana 
al 0,50%, la mateixa es aprovada per unanimitat.

Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist 
l’informe de Secretaria-Intervenció, el dictamen favorable 
emès per la Comissió Informativa General en la seva reunió 
del passat 7 d’octubre de 2010 amb l’abstenció dels membres 
de la mateixa Srs. Casellas i Coll Ballester, proposa al 
Ple:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST S/INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist el dictamen 
favorable emès per la Comissió Informativa General del 
passat dia 7 d’octubre amb l’abstenció dels dos membres del 
grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, 
Srs. Casellas i Coll Ballester i vist l’informe de 
Secretaria-Intervenció, proposa al Ple:  

1) Aprovar provisionalment modificar l’article 13 de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
quedant redactat de la següent manera la quota 
d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la 
base imposable el tipus del  12%.

2) Exposar al públic la modificació de dita ordenança 
fiscal per un termini de trenta dies, en el cas de 
que no es presentin reclamacions, l’acord ara 
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat 
d’adoptar un nou acord.

Seguidament el Sr. Batle explica que la proposta de baixar
el tipus de gravamen es deu a que durant els cinc primers 
anys, que s’acaba el 2010, de revisió dels valors 
cadastrals, s’aplica una reducció del 60% del valor dels 
terrenys, pel que es proposa reduir el tipus a aplica al 
valor del terreny del 24 actual al 12.

A continuació pren la paraula el Sr. Coll Ballester, com a 
portaveu del grup municipal d’Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina, el qual diu que al seu grup li sembla bé si es 



perquè la gent vengui a pagar en concepte de l’impost mes o 
manco el mateix que ara.

Sotmesa a votació la proposta d’aprovar provisionalment la 
modificació del tipus de gravamen de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
la mateixa es aprovada per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM. 9 I 10/2010.- Per part de 
Secretaria es dóna compte dels expedients de modificació de 
crèdit núm. 9/2010 (suplement de crèdit) i 10/2010 
(suplement de crèdit) que foren informats favorablement per 
la Comissió Informativa General en la seva reunió del 
passat dia 7 d’octubre, abstenint-se els representants del 
grup  Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, Srs. 
Casellas i  Coll Ballester:

PRIMER.- Aprovar inicialment un suplement de crèdit  per la 
quantitat de 6.160,79 € a la partida 011/913.00 
“Amortitzacions” amb càrrec a transferencia de crèdit de 
les següents partides:  

- 920/120.00        976,00 €
- 920/120.04          51,36 €
- 920/120.06        114,24 €
- 920/121.00        353,08 €
- 920/121.01        240,03 €
- 920/150.00        120,33 €
- 132/120.04          49,77 €
- 132/120.06            2,24 €
- 132/121.00          95,83 €
- 132/121.01        122,92 €
- 132/150.00          36,05 €
- 920/130.00.00   544,76 €
- 920/130.02          21,00 €
- 162/130.00.00   543,26 €
- 160/130.02          10,50 €
- 162/130.00.20   406,00 €
- 321/130.00.10 1.096,16 €
- 321/130.02          27,02 €
- 912/100.01      1.350,24 €.     

TOTAL             6.160,79 €.



SEGON.- Exposar al públic dita modificació de crèdit 
núm.9/2010 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.

Per part de Secretaria s’informa que la present 
modificació obeeix a l’aplicació de la retallada de les 
retribucions per al 2010 dels empleats públics municipals, 
de conformitat amb les regles establertes al Reial Decret-
Llei 8/2010.

Modificació de crèdit núm. 10/2010.

PRIMER.- Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la 
quantitat de 3.682,68 € a la següent partida 920/467.00-
Indemnització a Consorci Informàtica- del pressupost en 
vigor.

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

SEGON.- Exposar al públic dita modificació de crèdit núm.10 
/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.

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació inicial de la 
modificació de crèdit núm. 9/2010, la mateixa es aprovada 
per unanimitat.

Sotmesa a votació la modificació de crèdit núm. 10/2010, la 
mateixa es aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i 
dels regidors pertanyents al grup municipal del Partit 
Popular, els quatre regidors pertanyents al grup municipal 
d’Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.

INCORPORACIÓ A PATRIMONI DELS RESULTATS PENDENT 
D’APLICACIÓ.- Per part de Secretaria es dóna compte del 
següent:

Vista la Situació del Patrimoni i Resultats segons Balanç 
de Situació de 31 de desembre del 2009.



Vist l’informe de Secretaria en el sentit que es 
competència del Ple de la Corporació efectuar la 
incorporació del Patrimoni de qualsevol resultat pendent 
d’aplicació, i trobant conforme els objectius del mateix, 
es proposa l’adopció del següent acord:

1r.- Aprovar la proposta d’incorporació al Patrimoni de 
1.519.141,49 € en l’exercici indicat amb la finalitat de 
donar una imatge fidel de la seva realitat Patrimonial.

2n.- Els resultats pendents d’aplicació que s’acorden 
corrresponen als ingressos  i despeses d’operacions 
corrents de l’exercici, resultats extraordinaris i 
Modificacions de drets i Obligacions de pressupostos 
tancats dels següents exercicis:

a) Exercici 2004 
i anteriors             Benefici/Pèrdua       679.577,63
b) Exercici 2005        Benefici/Pèrdua        38.011,96 
c) Exercici 2006        Benefici/Pèrdua       158.148,30 
d) Exercici 2007        Benefici/Pèrdua       347.307,20
e) Exercici 2008        Benefici/Pèrdua       296.096,40

Suma Pèrdua
Suma Benefici                               1.519.141,49

Total Resultats Pendents d’Aplicació        1.519.141,49

3r.- Que el Servei d’Intervenció procedeixi a efectuar 
totes les operacions comptables necessàries per a dur a 
terme el contingut d’aquest acord.

Dita proposta és aprovada per cinc vots a favor, del Sr. 
Batle i dels quatre regidors del grup municipal del Partit 
Popular, els quatre regidors del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.

SOL·LICITUD PLA D’OBRES I SERVEIS ANY 2011.- El Ple acorda 
per unanimitat:

1r.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al 
Consell Insular de Mallorca per la següent obra anomenada:



-Aprovar l’execució del projecte “Sales Multifuncionals al 
carrer Josep Balaguer, núm. 9”, i demanar la seva inclusió 
en el Pla d’Obres i Serveis per al 2011 per un import de 
tres-cents noranta-un mil sis-cents vuitanta euros 
(391.680.- €). La subvenció a fons perdut que es sol.licita
puja a un import de 352.512,00.- € (90 %), essent 
l’aportació municipal 39.168.- € (10%),

2.n.- Aprovar el projecte de l’obra “Sales Multifuncionals 
al carrer Josep Balaguer, núm. 9” redactat pels serveis 
tècnics del Consell de Mallorca Sr. Carles Forners. 

3r.- Acceptar específicament les normes establertes a la 
convocatòria del Pla d’Obres i Serveis de 2011 i al 
Reglament de Cooperació Municipal del C.I.M.

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

- 1) Estat  del caminet de Ses Coves.
- 2)Per què el contestador del telèfon municipal els 

horabaixes diu que s’ha d’esperar un moment.
- 3)Si es podria fer una modificació en la reducció de 

l’acera nova feta entre el carrer Ramón LLull i la 
carretera, cosa que els veïnats agraïren.

- 4)En que consisteix el projecte wifi a Santa Eugènia.
- 5)Situació actual de la revisió de les Normes 

Subsidiàries, i si ens pot explica l’informe de la 
Conselleria de Medi Ambient i l’informe desfavorable 
de Defensa.

- 6)Perquè ens han concedit un prorroga fins el mes de 
març de 2011 per aprovar el Catàleg de Patrimoni.

- 7)Prega que es faci un pla de neteja viària ja que 
pels carrers hi ha un caramull de fulles que no es 
retiren i amb aquest pla per exemple cada  quinze dies 
es podria fer net un carrer.

- 8)En relació al fòrum de l’Agenda Local 21 i en quan 
als pressupostos participatius, pregunta quins doblers 
es destinaran a la participació ciutadana.

- 9)Prega que hi hagi més agilitat per entregar la 
documentació als regidors.

- 10)Davant el final de la legislatura, creu que podrà 
complir el programa electoral.



A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
s’està pendent de la signatura del Conveni amb ABAQUA, que 
en aquests moments està aturat a la Direcció General de 
Pressuposts per emetre informe favorable i que va quedar  
aturat, degués a les mesures de contenció de la despesa que 
el Govern va aplicar aquest estiu.  L’Ajuntament ja té 
totes les autoritzacions en relació a la connexió de les 
aigües brutes, menys la del propietari de la col·locació de 
la bomba, que fins que no s'hagi firmat el conveni, no vol 
firmar la cessió del terreny. 
En relació a la reivindicació de la titularitat pública del 
caminet, el Sr. Batle diu que els advocats estan preparant 
la demanda.

A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que ens 
posarem en contacte amb els tècnics de Telefònica perquè ho 
arreglin. 

A la tercera, el Sr. Batle contesta que un dia podem quedar 
amb l’arquitecte municipal i ell et donarà la resposta 
tècnica de perquè es va fer d’aquesta manera.

A la quarta, el Sr. Batle contesta que s’ha solicitat dins 
de la convocatòria de l'Associació Mallorca Rural una 
subvenció de fons europeus per implantar wifi al poble i 
llogarets. 

A la cinquena, el Sr. Batle contesta que el procés de 
revisió de les Normes Subsidiàries es molt lent, a Medi 
Ambient l’Ajuntament li ha portat tota la documentació que 
han requerit i estem pendents de que ens facin l’informe.

En quan a l’informe fet per Aviació Civil aquest va ser en  
primer lloc desfavorable, si bé a la informació enviada a 
la CBMA ja s'havien subsanat les deficiències que 
plantejava l'informe, si bé s'ha tornat a remetre a 
l'Aviació Civil perque puguin emetre un informe favorable.

A la sisena, el Sr. Batle contesta que el termini per 
aprovar el Catàleg no es excessiu ja que segons el 
Departament de Patrimoni haurem de catalogar noves 
edificacions, si bé no tantes com en un principi ens varen 



dir ja que no s’han mirat el CD de la Revisió de les Normes 
Subsidiàries que preveuen proteccions, per exemple hi ha 
habitatges que no es poden esbucar.

Per tant, el termini per l’aprovació definitiva del Catàleg 
de Patrimoni no es excessiu ja que hi haurà d’haver una 
nova aprovació provisional per subsanar les deficiències.

A la setena, el Sr. Batle contesta que s’estudiarà el fer 
la neteja viaria per carrers, si bé comenta que cada 15 
dies es contracta una maquina granadura del poble durant 4 
hores.

A la vuitena, el Sr. Batle  contesta que amb els 
pressupostos participatius el fòrum decidirà la destinació 
d'una part dels mateixos i que aquesta decissió quedara 
reflexada als Pressupost del 2011, aprofita l'avinentesa 
per convidar al seu grup municipal a participar avui vespre 
a la reunió.

A la novena, el Sr. Batle contesta que a vegades per 
contesta les sol·licituds hi ha feina.

A la darrera, el Sr. Batle diu que la contestarà a la 
propera sessió plenària ordinària. 

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.



ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2010, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.


A Santa Eugènia a catorze d’octubre 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 extraordinària 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 Àngel 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 LA SESSIO ANTERIOR.- L’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol 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 Consell de Mallorca (Departament de Cultura i Patrimoni), de l’acord d’ampliació de termini de la convocatòria plurianual d’ajuts del Consell de Mallorca als ajuntaments per a la redacció, millora i/o adaptació a la normativa vigent dels catàlegs del Patrimoni Històric dels municipis de Mallorca, anys 2008 a 2010.


-D’un escrit de la Conselleria de Medi Ambient sol·licitant documentació a l’expedient de revisió de les NN.SS. i adaptació al Pla Territorial de Mallorca.


-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de Cooperació Local i Interior), de suprimir el segon Pla d’Obres i Serveis per al 2010, degut a les restriccions econòmiques que ha sofert el Consell de Mallorca.


-D’un escrit de la Promotora Esferi, S.L. en el que sol·licita la reiniciació de la reclamació de 

responsabilitat patrimonial per l’anul·lació de la llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges al carrer Ses Alqueries, núm. 28.


-D’un escrit del Jutjat Contenciòs Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca per desistiment de “Auto 367/10” de Promotora Esferi, S.L.


-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu, en el que ens remet la sentència núm. 326/2010 sobre la sanció per infracció urbanística del polígon 1 parcel·la núm. 170 del Sr. José Antonio Izquierdo Palmer.


-Del Decret de Batlia de data 17 d’agost de 2010, de suspensió d’obres per executar-se sense llicència al polígon 1 parcel·la núm. 684.


-Del Decret de Batlia de data 17 d’agost de 2010, de suspensió d’obres per executar-se sense llicència al polígon 1 parcel·la núm. 80. 


-Del Decret de Batlia de data 20 d’agost de 2010, de que en el camí d’es Puig, núm. 26, hi ha un ca que demostra agressivitat i que habitualment es troba amollat a la via pública.


-Del Decret de Batlia de data 23 d’agost de 2010, de delegació de la totalitat de les funcions de la Batlia a la primera Tinent de Batle de l’Ajuntament del 28 d’agost al 12 de setembre de 2010.


-Del Decret de Batlia de data 26 d’agost de 2010, la Sra. Hemsley fa entrega voluntària del seu ca pastor que té en el seu domicili al camí d’es Puig, núm. 26.


-Del Decret de Batlia de data 9 de setembre de 2010, de suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ Església, núm. 8.


-Del Decret de Batlia de data 14 de setembre de 2010, de la sol·licitud a l’Associació Mallorca Rural d’una subvenció per la quantitat de vint-i-vuit mil euros pel projecte “Santa Eugènia – Wifi de foment i acces a les noves tecnologies”.


-Del Decret de Batlia de data 24 de setembre de 2010, d’establir els serveis mínims als diferents departaments municipals amb motiu de la convocatòria de vaga general a nivell estatal.


-Del Decret de Batlia de data 20 de setembre de 2010, de suspensió d’obres per executar-se sense llicència al polígon 3 parcel·la núm. 99 – 100.


-Del Decret de Batlia de data 20 de setembre de 2010, de suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ Olleries, núm. 51.


-Del Decret de Batlia de data 28 de setembre de 2010, nomenant a Rosa Maria Mulet Sureda, com a dinamitzadora del Casal de Joves amb la condició de personal eventual.


-Del Decret de Batlia de data 30 de setembre de 2010, d’interposició de recurs d’apel·lació contra sentència davant del Jutjat del Contenciòs-Administratiu núm. 1, sobre infracció urbanística a la parcel·la núm. 170 del polígon 1.


APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÓLIDS I PELS SERVEIS RELATIUS AL SEU TRACTAMENT.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist l’informe jurídic de Secretaria, l’estudi económic, i l’informe favorable emès per la Comissió Informativa General emès en la seva reunió del passat dia 7 d’octubre, amb l’abstenció dels membres Sr. Casellas i Coll Ballester del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, proposa al Ple:


· Aprovar provisionalment les ordenances fiscals  reguladores de la taxa per la recollida de residus sòlids i pels serveis relatius al seu tractament, que s’acompanyen com annex a aquesta acta, formant part integrant de la mateixa.


· Exposar al públic dites ordenances fiscals per un termini de trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de que no es presentin l’acord ara provisional quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.


Seguidament el Sr. Batle explica el motiu de la proposta d’aprovació de les ordenances fiscals argumentat que la Mancomunitat del Pla ha canviat el sistema de recaptació dels fems tant de recollida com de eliminació i que les despeses previstes per a l’any 2011 reduint el percentatge del rebuig municipal del 85 al 70 per 100 són de 232.000 € i els ingressos prevists per l’any 2010 són de 166.000 €, pe tant essent un servei prou deficitari no queda més remei que augmentar tant la taxa de recollida com la de incineració, pel que es proposa una pujada als habitatges del casc urbà d’uns 14 €, pasant el rebut de 59,53 a 74,41 €, mentre que els habitatges dins sòl rústic no s’augmentaria el rebut tota vegada que només tenen dos punts de recollida de fems, per tant aquests habitatges seguirien pagant un rebut de 59,53 €.


En quan a la taxa de incineració, el Sr. Batle diu que es proposa un increment de la taxa en funció del nombre de persones que viuen a l’immoble, el que suposa un increment d’un 19% entre les dues taxes. Així i tot, acaba dient el Sr. Batle, els ingressos que es preveuen liquidar amb aquest augment es de 188.000 en front d’unes despeses d’uns 232.000 €, per tant el cost del servei es molt superior als ingressos que es poden obtenir.


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 no li sembla bé aquest sistema ja que només es fan quatre pessatges del rebuig per any quan s’ha n’haurien de fer molt més; ni la pujada que es proposa, que en alguns casos pasa de ser de 165 € actuals a 210 €,  ni que els únics que paguin el mateix en quan a recollida siguin els de fora vila.


Diu que el seu grup proposa una pujada lineal per a tothom d’un 5%; la instal·lació d’un sistema de vigilància i que es sancioni a aquells que incompleixin la normativa i que aquestes sancions serveixin per abaratar la prestació del servei; conscienciar a la població per reduir el rebuig i el primer que ha de donar exemple es el propi Ajuntament; la instal·lació de contenidors de recollida selectiva; que totes les festes i actes culturals de l’Ajuntament en matèria de rebuig siguin sostenibles; la contractació d’un monitor mediambiental per reduir el rebuig; no s’han 

d’aplicar tarifes progressives ja que el fet que visqui més gent en un habitatge no vol dir que es generi més rebuig; no aplicar descomptes al que viuen a fora vila ja que viure a fora vila es un luxe; la actualització del Padró de recollida de fems. 


Per tant, continua dient el regidor Sr. Coll Ballester que el que proposar el seu grup es una puja d’un 5% i actualitzar el Padró ja que a l’any 2011 no es pot gravar amb més imposts als ciutadans.


El regidor Sr. Coll Ballester considera que 768 tones/any de rebuig a Santa Eugènia són moltes tones i el que s’ha de fer es controlar el pesatge del rebuig   i que la única manera de fer-ho es pesar cada camionada posant un pesatge a les baranes del camió.    


Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que a l’equip de govern no li fa cap gracia pujar els imposts, però que ho han de fer degut a l’enorme dèficit que el servei genera, diu que el promig d’augment de la taxa es del 19% i que es tracta d’una tarifa progressiva en funció de la gent que viu a l’habitatge.


Diu el Sr. Batle que la proposta que fa el grup municipal de l’oposició de puja un 5%, que representarien uns 20.000 € més no soluciona en absolut el dèficit que es aproximadament de 55.000 e anuals.


Continua dient el Sr. Batle que la Mancomunitat posarà un sistema de vigilància i que es plantejarà que faci més pesatges ja que quatre a l’any son molt pocs.


Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes de recollida i eliminació de residus, les mateixes son aprovades per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors pertanyents al grup municipal del Partit Popular, els quatre regidors pertanyents al grup municipal d’Entesa per santa Eugènia-Unió Mallorquina voten en contra.


MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS IBI URBANA I L’IMPOST S/INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVALUA).- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist l’informe de Secretaria-Intervenció, vist el dictamen 

favorable emès per la Comissió Informativa General del passat dia 7 d’octubre amb l’abstenció dels membres del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, Sr. Casellas i Coll Ballester, proposa al Ple:


ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA


Atesa la potestat de l’Ajuntament establer-ta per llei, segons informe de Secretaria, de poder regular a l’ordenança fiscal un tipus de gravamen quan es tracti de immobles urbans, que van d’un mínim de 0,4 per 100 i un màxim de 1,10 per 100.


PROPÓS:


1) Aprovar provisionalment la modificació de l’article 2.1 de l’ordenança fiscal reguladora   de l’impost sobre bèns immobles de naturalesa urbana en el sentit de fixar el tipus de gravamen de l’impost  en el 0, 51%.


2)Exposar al públic l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal per un termini de trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de que dins l’esmentat termini no es presenti cap reclamació, l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu 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 l’equip de govern cada any proposa la baixada del tipus de gravamen, quan el que s’hauria de haver fet hauria estat sol·licitar al Cadastre una congelació dels valors cadastrals com va proposa el seu grup l’any passat i d’aquesta manera no seria necessari cada any procedir a baixar el tipus de gravamen.


Diu el regidor Sr. Coll Ballester que si s’aplica el tipus de gravamen del 0,51% amb la pujada que pertoca per a l’any 2011 del valor cadastral, el propietari d’un habitatge encara pagarà més que a l’any 2010, pel que el seu grup proposa que el tipus a aplicar dins l’any 2011 sigui del 0,50%.


Sotmesa a votació la proposta de modificació del tipus de gravamen de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI urbana al 0,50%, la mateixa es aprovada per unanimitat.


Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist l’informe de Secretaria-Intervenció, el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 7 d’octubre de 2010 amb l’abstenció dels membres de la mateixa Srs. Casellas i Coll Ballester, proposa al Ple:


ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST S/INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.


Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General del passat dia 7 d’octubre amb l’abstenció dels dos membres del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, Srs. Casellas i Coll Ballester i vist l’informe de Secretaria-Intervenció, proposa al Ple:    


1) Aprovar provisionalment modificar l’article 13 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa quedant redactat de la següent manera la quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus del  12%.


2) Exposar al públic la modificació de dita ordenança fiscal per un termini de trenta dies, en el cas de que no es presentin reclamacions, l’acord ara provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.


Seguidament el Sr. Batle explica que la proposta de baixar el tipus de gravamen es deu a que durant els cinc primers anys, que s’acaba el 2010, de revisió dels valors cadastrals, s’aplica una reducció del 60% del valor dels terrenys, pel que es proposa reduir el tipus a aplica al valor del terreny del 24 actual al 12.


A continuació pren la paraula el Sr. Coll Ballester, com a portaveu del grup municipal d’Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que al seu grup li sembla bé si es 

perquè la gent vengui a pagar en concepte de l’impost mes o manco el mateix que ara.


Sotmesa a votació la proposta d’aprovar provisionalment la modificació del tipus de gravamen de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la mateixa es aprovada per unanimitat.


MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM. 9 I 10/2010.- Per part de Secretaria es dóna compte dels expedients de modificació de crèdit núm. 9/2010 (suplement de crèdit) i 10/2010 (suplement de crèdit) que foren informats favorablement per la Comissió Informativa General en la seva reunió del passat dia 7 d’octubre, abstenint-se els representants del grup  Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, Srs. Casellas i  Coll Ballester:


PRIMER.- Aprovar inicialment un suplement de crèdit  per la quantitat de 6.160,79 € a la partida 011/913.00 “Amortitzacions” amb càrrec a transferencia de crèdit de les següents partides:  


- 920/120.00        976,00 €


- 920/120.04          51,36 €


- 920/120.06        114,24 €


- 920/121.00        353,08 €


- 920/121.01        240,03 €


- 920/150.00        120,33 €


- 132/120.04          49,77 €


- 132/120.06            2,24 €


- 132/121.00          95,83 €


- 132/121.01        122,92 €


- 132/150.00          36,05 €


- 920/130.00.00   544,76 €


- 920/130.02          21,00 €


- 162/130.00.00   543,26 €


- 160/130.02          10,50 €


- 162/130.00.20   406,00 €


- 321/130.00.10 1.096,16 €


- 321/130.02          27,02 €


- 912/100.01      1.350,24 €.     


TOTAL             6.160,79 €.


SEGON.- Exposar al públic dita modificació de crèdit núm.9/2010 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.


 Per part de Secretaria s’informa que la present modificació obeeix a l’aplicació de la retallada de les retribucions per al 2010 dels empleats públics municipals, de conformitat amb les regles establertes al Reial Decret-Llei 8/2010.


Modificació de crèdit núm. 10/2010. 


PRIMER.- Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la quantitat de 3.682,68 € a la següent partida 920/467.00- Indemnització a Consorci Informàtica- del pressupost en vigor.


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


SEGON.- Exposar al públic dita modificació de crèdit núm.10 /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.


Sotmesa a votació la proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 9/2010, la mateixa es aprovada per unanimitat.


Sotmesa a votació la modificació de crèdit núm. 10/2010, la mateixa es aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors pertanyents al grup municipal del Partit Popular, els quatre regidors pertanyents al grup municipal d’Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.


INCORPORACIÓ A PATRIMONI DELS RESULTATS PENDENT D’APLICACIÓ.- Per part de Secretaria es dóna compte del següent:


Vista la Situació del Patrimoni i Resultats segons Balanç de Situació de 31 de desembre del 2009.


Vist l’informe de Secretaria en el sentit que es competència del Ple de la Corporació efectuar la incorporació del Patrimoni de qualsevol resultat pendent d’aplicació, i trobant conforme els objectius del mateix, es proposa l’adopció del següent acord:


1r.- Aprovar la proposta d’incorporació al Patrimoni de 1.519.141,49 € en l’exercici indicat amb la finalitat de donar una imatge fidel de la seva realitat Patrimonial.


2n.- Els resultats pendents d’aplicació que s’acorden corrresponen als ingressos  i despeses d’operacions corrents de l’exercici, resultats extraordinaris i Modificacions de drets i Obligacions de pressupostos tancats dels següents exercicis:


a) Exercici 2004 


i anteriors             Benefici/Pèrdua       679.577,63


b) Exercici 2005        Benefici/Pèrdua        38.011,96 


c) Exercici 2006        Benefici/Pèrdua       158.148,30 


d) Exercici 2007        Benefici/Pèrdua       347.307,20


e) Exercici 2008        Benefici/Pèrdua       296.096,40


Suma Pèrdua


Suma Benefici                               1.519.141,49


Total Resultats Pendents d’Aplicació        1.519.141,49


3r.- Que el Servei d’Intervenció procedeixi a efectuar totes les operacions comptables necessàries per a dur a terme el contingut d’aquest acord.

Dita proposta és aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors del grup municipal del Partit Popular, els quatre regidors del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.

SOL·LICITUD PLA D’OBRES I SERVEIS ANY 2011.- El Ple acorda per unanimitat:


1r.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca per la següent obra anomenada:


-Aprovar l’execució del projecte “Sales Multifuncionals al carrer Josep Balaguer, núm. 9”, i demanar la seva inclusió en el Pla d’Obres i Serveis per al 2011 per un import de tres-cents noranta-un mil sis-cents vuitanta euros (391.680.- €). La subvenció a fons perdut que es sol.licita 

puja a un import de 352.512,00.- € (90 %), essent l’aportació municipal 39.168.- € (10%),


2.n.- Aprovar el projecte de l’obra “Sales Multifuncionals al carrer Josep Balaguer, núm. 9” redactat pels serveis tècnics del Consell de Mallorca Sr. Carles Forners. 


3r.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d’Obres i Serveis de 2011 i al Reglament de Cooperació Municipal del C.I.M.


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


· 1) Estat  del caminet de Ses Coves.

· 2)Per què el contestador del telèfon municipal els horabaixes diu que s’ha d’esperar un moment.


· 3)Si es podria fer una modificació en la reducció de l’acera nova feta entre el carrer Ramón LLull i la carretera, cosa que els veïnats agraïren.


· 4)En que consisteix el projecte wifi a Santa Eugènia.


· 5)Situació actual de la revisió de les Normes Subsidiàries, i si ens pot explica l’informe de la Conselleria de Medi Ambient i l’informe desfavorable de Defensa.


· 6)Perquè ens han concedit un prorroga fins el mes de març de 2011 per aprovar el Catàleg de Patrimoni.


· 7)Prega que es faci un pla de neteja viària ja que pels carrers hi ha un caramull de fulles que no es retiren i amb aquest pla per exemple cada  quinze dies es podria fer net un carrer.


· 8)En relació al fòrum de l’Agenda Local 21 i en quan als pressupostos participatius, pregunta quins doblers es destinaran a la participació ciutadana.


· 9)Prega que hi hagi més agilitat per entregar la documentació als regidors.


· 10)Davant el final de la legislatura, creu que podrà complir el programa electoral.


A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que s’està pendent de la signatura del Conveni amb ABAQUA, que en aquests moments està aturat a la Direcció General de Pressuposts per emetre informe favorable i que va quedar  aturat, degués a les mesures de contenció de la despesa que el Govern va aplicar aquest estiu.  L’Ajuntament ja té totes les autoritzacions en relació a la connexió de les aigües brutes, menys la del propietari de la col·locació de la bomba, que fins que no s'hagi firmat el conveni, no vol firmar la cessió del terreny. 


En relació a la reivindicació de la titularitat pública del caminet, el Sr. Batle diu que els advocats estan preparant la demanda.


A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que ens posarem en contacte amb els tècnics de Telefònica perquè ho arreglin. 


A la tercera, el Sr. Batle contesta que un dia podem quedar amb l’arquitecte municipal i ell et donarà la resposta tècnica de perquè es va fer d’aquesta manera.


A la quarta, el Sr. Batle contesta que s’ha solicitat dins de la convocatòria de l'Associació Mallorca Rural una subvenció de fons europeus per implantar wifi al poble i llogarets. 


A la cinquena, el Sr. Batle contesta que el procés de revisió de les Normes Subsidiàries es molt lent, a Medi Ambient l’Ajuntament li ha portat tota la documentació que han requerit i estem pendents de que ens facin l’informe.


En quan a l’informe fet per Aviació Civil aquest va ser en  primer lloc desfavorable, si bé a la informació enviada a la CBMA ja s'havien subsanat les deficiències que plantejava l'informe, si bé s'ha tornat a remetre a l'Aviació Civil perque puguin emetre un informe favorable.


A la sisena, el Sr. Batle contesta que el termini per aprovar el Catàleg no es excessiu ja que segons el Departament de Patrimoni haurem de catalogar noves edificacions, si bé no tantes com en un principi ens varen 

dir ja que no s’han mirat el CD de la Revisió de les Normes Subsidiàries que preveuen proteccions, per exemple hi ha habitatges que no es poden esbucar.


Per tant, el termini per l’aprovació definitiva del Catàleg de Patrimoni no es excessiu ja que hi haurà d’haver una nova aprovació provisional per subsanar les deficiències.


A la setena, el Sr. Batle contesta que s’estudiarà el fer la neteja viaria per carrers, si bé comenta que cada 15 dies es contracta una maquina granadura del poble durant 4 hores.


A la vuitena, el Sr. Batle  contesta que amb els pressupostos participatius el fòrum decidirà la destinació d'una part dels mateixos i que aquesta decissió quedara reflexada als Pressupost del 2011, aprofita l'avinentesa per convidar al seu grup municipal a participar avui vespre a la reunió.


A la novena, el Sr. Batle contesta que a vegades per contesta les sol·licituds hi ha feina.


A la darrera, el Sr. Batle diu que la contestarà a la propera sessió plenària ordinària. 


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.


