
 
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 21 DE JULIOL DE 2009, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
 A Santa Eugènia a dia vint-i-un de juliol 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. Llorenç Cabot Campins, D. Luis López 
García, D. Francisco Casellas Femenias, Dª. Mª Eugenia Pou 
Mulet, D. Miquel Àngel Coll Canyelles i D. Antoni Coll 
Ballester. Havent excusat la seva absència els regidors/es 
D.ª Jacqueline Volait Matrat i D. Sebastián Alorda Roig.   
 
Essent les 13,30 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UN SOCORRISTA I LA SEVA 
DESTITUCIÓ.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que 
l’Ajuntament va sol·licitar oferta genèrica al SOIB en data 
16 de Juliol  per a la contractació de dos socorristes, 1 
director/a d’escola d’estiu, 8 monitors i personal de 
neteja dins de la subvenció concedida SOIB- Corporacions 
Locals “CONCILIESTIUS – 2009”, i que aquest va fer una 
selecció de les persones més adequades per desenvolupar 
aquestes tasques, partint de la pressumpcio que el SOIB 
havia comprovat la titulacio adient de cada un dels 
seleccionats.  
 
En relació al socorrista Sr. Jordi Ibern Garcia, 
seleccionat pel SOIB per desenvolupar la tasca de 
socorrista, diu el Sr. Batle, que juntament amb els altres 
monitors va tenir de límit el 3 de juliol per presentar la 
titulació als efectes d’incorporar-la a l’expedient 
administratiu de la subvencio SOIB-CCCLL.  
L’Ajuntament va rebre en data 3 de Juliol fax del senyor 
Jordi Ibern, on presentava certificat de realització de 
curs de socorrisme de piscines els dies 25 i 26 de maig. 
Una vegada aquesta Batlia, el 6 de Juliol va tenir 
coneixement del document i realitzades les consultes adient 
amb la Conselleria de Salut i Consum, va decidir comunicar 
al Sr. Ibern, la no superació del període de prova. 



 
 
 
 
 
 
Es vol deixar ben clar, que el Sr. Ibern te la titulació i 
experiència suficient per poder desenvolupar tasques de 
socorrista, i en aquest sentit te el carnet de la Creu Roja 
del Mar de Barcelona i disposa de la titulació de monitor 
de vella lleugera vàlid fins a l’any 2012.  
 
Unicament hi ha hagut un problema administratiu de manca de 
realització de les passes administratives davant la 
Conselleria de Salut i Consum d’homologació de la titulació 
de Creu Roja. Posa com exemple un automobilista que té el 
carnet de conduir caducat. 
 
A continuació 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 va sol·licitar 
l’expedient de contractació dels dos socorristes 
contractats a on figura com experiència un certificat de 
Criteria en el que diu que el Sr. Jordi Ibern Garcia ha 
participat en un curset de natació els dies 25 i 26 de maig 
amb una duració de tres hores, certificat que el va expedir 
amb posterioritat a la seva contractació i que el dia que 
va signar el contracte, 22 de juny de 2009, no tenia la 
titulació requerida per desenvolupar una feina de tanta 
responsabilitat. 
 
I curiosament, continua dient la portaveu del grup de 
l’oposició, el mateix dia que el nostre grup sol·licità la 
documentació, el Sr. Batle va cessar al Sr. Ibern. 
 
I en relació a la afirmació del Sr. Batle de que el SOIB fa 
una selecció de les persones més adequades per la feina com 
a demandants, diu que el SOIB inscriu persones que demanen 
feina però no lis demana cap tipus de titulació, i es a 
l’organisme contractant el qui pertoca comprova si té la 
titulació requerida i actualitzada per desenvolupar la 
feina, que a més i en el cas del socorrista existeix una 
reglamentació autonòmica prou clara. 
 
Per tant, continua dient la portaveu del grup municipal de 
l’oposició, el Sr. Batle ha fallat en la contractació del 
Sr. Ibern per no reunir aquest la titulació requerida per 
l’exercici del càrrec de socorrista i haver-lo contractat. 
Aquest fet i d’acord amb el Reglament autonòmic suposa una 
infracció administrativa tipificada amb 600.000 € de multa 
i tancament de la piscina fins a cinc anys. 



 
 
 
 
 
 
 
La regidora Sra. Pou diu que amb aquest fet ha posat en 
perill la integritat física dels usuaris de la piscina i 
dels aproximadament dels 60 nins/es de l’escola d’estiu, 
defraudant així la confiança dels seus pares i mares amb 
l’Ajuntament, per tant el Sr. Batle ha adoptat una actitud 
que podia haver acabat amb tragèdia, una actitud negligent 
que ha posat en perill la salut de les persones. 
 
I acaba dient la regidora Sra. Pou, que davant aquest fets, 
el seu grup es pregunta es Santa Eugènia un poble segur?. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que 
al contrari del que ha manifestat la Sra. Pou ningú  
s’amaga de la seva responsabilitat, i el que va fer va ser 
contractar com a socorrista una persona que tenia una 
llarga experiència acreditada amb aquesta feina però que no 
tenia homologat el carnet, que ara repeteix ho té, amb la 
presumpció de que al haver estat seleccionat pel SOIB 
reunia tots els requisits legals per desenvolupar la feina, 
i al va cessar per no tenir totes les passes 
administratives realitzades.  
 
I amb una persona amb l’experiència acreditada del Sr. 
Ibern la seguretat dels usuaris de la piscina no ha estat 
en perill, simplement repeteix  li faltava una passa 
administrativa per la homologació de la seva titulació, per 
tant sol·licita de la cap de l’oposició una rectificació en 
l‘acusació de negligent per la de presumpte negligent, que 
havia manifestat als mitjans de comunicacio. 
 
La regidora Sra. Pou diu que l’actitud del Sr. Batle ha 
estat negligent ja que hi hagués pogut haver un accident de 
conseqüències imprevisibles i li pregunta com xerraríem ara 
si això s’hagués produït, al mateix temps que demana al Sr. 
Batle perquè va cessar al Sr. Ibern com a socorrista al 
mateix dia que el seu grup va demanar la documentació dels 
socorristes.     
 
El Sr. Batle diu que el va cessar quan no li va acreditar 
la homologació del seu carnet per la Conselleria de Salut. 
En qualsevol cas, recordar-li que el certificat de 
l’empresa Criteria del Sr. Ibern va tenir entrada a 
l’Ajuntament el dia 3 de juliol i que aquesta Batlia, en 
tenir-ne coneixament el dia 6 de Juliol, va adoptar les  



 
 
 
 
 
passes oportunes, i si va ser el mateix dia que l’oposició 
demanà la documentació es pura casualitat, i pregunta a la 
regidora Sra. Pou si manté la paraula negligent.  
 
Davant aquesta pregunta la Sra. Pou demana al Sr. Batle que 
se li concedesqui un petit recés per consultar amb el seu 
grup, que aquest últim concedeix. 
 
Reincorporats a la sessió els quatre regidors que conformen 
el grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina, pren la paraula la seva portaveu la qual diu 
que retira la paraula negligent i mante que l’actuació del 
Sr. Batle ha estat inadequada e irregular, irresponsable. 
 
Abans de finalitzar el senyor Batle, manifesta a la cap de 
l’oposició que mesuri millor les paraules en pròximes 
ocasions i l’avisa que aquesta és la primera i darrera 
vegada que li demana una rectificació, pel que li demana 
que vagi alerta amb les seves declaracions i qualificatius. 
  
Essent les catorze hores el Sr. Batle aixeca la sessió, de 
tot el qual com a Secretari donc fe.   
 


