
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2010, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
A Santa Eugènia a dos de desembre 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. Llorenç Sastre Crespí, Sr. 
Francisco Casellas Femenias, Sr. Miquel Àngel Coll 
Canyelles, Sr. Antoni Coll Ballester. Havent excusat la 
seva absència els regidors Srs. Sebastià Alorda Roig 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 extraordinària celebrada el dia 14 d’octubre 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: 
 
-Del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 2 de Palma de 
Mallorca, en el qual, ens remeten la sentència núm. 203/10, 
del procediment ordinari 73/07, S’Atalaia de Son Coll per 
la construcció de vuit vivendes al c/ Ses Olleries, núm. 1. 
 
-Del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 2 de Palma de 
Mallorca, en el qual, ens remeten la sentència núm. 
257/2010, del procediment ordinari 54/2008, de suspensió de 
llicència número A de S’Atalaia de Son Coll al c/ Ses 
Olleries, núm. 1, com a conseqüència de declaració de BIC. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca, departament de 
cooperació local, sobre l’aprovació d’un Pla Especial per a 
2010 per ajudar a sufragar les despeses corrents de tots 
els ajuntaments de Mallorca de població inferior a 55.000 
habitants. 
 
 



 
 
 
 
 
-Del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 1 de Palma de 
Mallorca, en el qual, ens remeten la sentència 326/2010, 
procediment ordinari 38/2009, del Sr. José Antonio 
Izquierdo Palmer. 
 
-Del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 1 de Palma de 
Mallorca, en el qual, ens remeten l’auto de data 17/09/10 
acabant el procediment ordinari 3/2008, de Promotora 
Esferi, S.L. 
 
-Del Decret de Batlia de data 26 d’octubre de 2010, 
nomenant a l’advocat Bartomeu Torrens Triay i al Procurador 
Jesús Molina Romero per dur a terme la direcció lletrada 
dins els processos judicials oberts expedient infracció 
urbanística 1/316 i 2/865. 
 
-Del Decret de Batlia de data 26 d’octubre de 2010 de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ 
Olleries, núm. 16. 
 
-Del Decret de Batlia de data 27 d’octubre de 2010, 
d’aprovació de la factura núm. 1613-315/10 F en concepte de 
redacció de Pla Director de les Intal·lacions d’Aigua. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual diu que dins del termini d’exposició pública 
de l’aprovació inicial de les ordenances fiscals de la taxa 
de recollida i tractament de residus s’han presentat dues 
al·legacions de Maria Roca Crespí i del grup municipal 
Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, a més d’una 
esmena per introduir una bonificació a l’ordenança de la 
taxa de tractament presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, i vist el dictamen emès per la Comissió 
Informativa General en la seva reunió del passat dia 29 de 
novembre, proposa al Ple: 
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel grup 
municipal Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina 
(consistent en presentar un model d’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus)  
per considerar: 
  
1)Que no es pot fer una sola ordenança de recollida i 
tractament de residus atès que és fruit d’una decisió 
conjunta dels 14 pobles de la Mancomunitat del Pla de  



 
 
 
 
 
Mallorca, tota vegada que el Consell de Mallorca imputa 
unes taxes d’eliminació i dins la Mancomunitat s’ha 
considerat oportú diferenciar en dos rebuts els costos 
generats per a la recollida de fems i els costos pel 
tractament en base a les tarifes que fixa el Consell de 
Mallorca. 
  
2)Que la tarifa única que es proposa de 173 € tant dins sòl 
urbà com rústic es inferior a la contemplada a les 
ordenances aprovades inicialment, i el que faria seria 
incrementar el dèficit de la prestació del servei; i la 
reducció d’un 25% en la tarifa de la taxa per reciclatge 
eficient-43,25 €-, es econòmicament inviable. 
 
3)Manca d’estudi econòmic, amb la informació facilitada del 
cost del servei de recollida i incineració, per determinar 
quin dèficit es generarà a l’hisenda municipal amb les 
quotes proposades. En aquest sentit, l’Ajuntament vol ser 
prudent i responsable, i per aquest motiu, va prendre la 
decisió d’augmentar la taxa de fems de recollida i 
tractament, juntament amb una política conjunta de la 
Mancomunitat del Pla de Mallorca, per reduir les tones de 
rebuig i fomentar encara més el reciclatge. 
 
Si bé el Sr. Batle recalca que hi ha aspectes positius dins 
del cos normatiu de l’ordenança que han presentat, si bé 
pensem que són incompatibles dins d’una ordenança 
pròpiament fiscal. En aquest sentit, es vol assenyalar  que 
aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat una ordenança 
municipal de residus, elaborada per una Comissió de Medi 
Ambient dins la pròpia Mancomunitat del Pla de Mallorca.   
 
Segon.- Desestimar l’al·legació presentada per Na Maria 
Roca Crespí (sol·licitar la revisió de les tarifes de la 
taxa tant de recollida com de tractament de residus a les 
cases del poble de 0 habitants)ja que les administracions i 
en aquest cas, l’Ajuntament de Santa Eugènia ha d’establir 
les seves taxes i subjectes passius,  en base a dades 
objectives. En aquest sentit es vol recordar que les 
vivendes desocupades és la primera vegada que no es veuran 
incrementat el seu rebut i és té en compte la seva  
condició de no habitada, fet que fins ara no passava. 
 
La veritat és que les ordenances són millorables, si bé 
s’ha realitzat una passa important per no establir una taxa  
 



 
 
 
 
 
única per a totes les vivendes, si no un sistema 
progressiu. 
 
Tercer.- Acceptar l’al·legació presentada pel grup 
municipal del Partit Popular en el sentit d’introduir 
l’establiment a la ordenança fiscal reguladora de la taxa 
de tractament de residus d’una bonificació de la quota 
tributària a les vivendes urbanes i en sòl rústic habitades 
per aquelles famílies que s’apuntin a l’Ajuntament a les 
Inspeccions Tècniques de Reciclatge. 
 
Un sistema voluntari i lliure on l’Ajuntament 4 o més 
vegades a l’any revisarà que les famílies sol·licitants 
facin un bon reciclatge i d’aquesta manera obtenir la 
bonificació. 
 
Es proposa una bonificació del 15% de la quota establerta. 
 

15 % Incineració 

1 – 2 Habitants 121,41 € 18,21 € 103,20 € 
3 – 4 Habitants 126,70 € 19,01 € 107,70 € 
5 – 6 Habitants 137,25 € 20,59 € 116,66 € 
+ 6 Habitants 139,89 € 20,98 € 118,91 € 
 
Quart.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals 
reguladores de les taxes de recollida i tractament de 
residus, introduint a l’ordenança reguladora del tractament 
la bonificació proposada pel grup municipal del Partit 
Popular. 
 
Cinquè.- Procedir a la publicació en el BOIB  i en el 
taulell d’edictes de la Corporació de l’aprovació 
definitiva de les ordenances de recollida i tractament de 
residus sòlids urbans per a general coneixement. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Coll, com a 
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia- Unió 
Mallorquina, el qual diu que estam debatin un tema 
important perquè hi haurà un nou rebut que rebran els 
taujans; considera que la tarifa de 215 €, un habitatge en 
el visquin sis membres, es totalment exagerada, a més 
durant les dues darreres legislatures s’han establert 
bonificacions per a les famílies nombroses i aquí es a 
l’inrevés; considera que s’hauria de premiar a les famílies 
que reciclin bé; la tarifa en quan a restaurants es  



 
 
 
 
 
il·lògica, no té cap ni peus ja que una gran superfície 
pagaria manco que un restaurant, es contradictori.     
 
Per tant, diu el regidor Sr. Coll Ballester que davant un 
tema tant important s’hauria d’haver arribat a un consens 
ja que si no s’accepta tot el que proposem, que el manco 
s’hagués acceptat alguna cosa.  
 
Continua dient el Sr. Coll Ballester que s’obrin les bosses 
de forma il·legal, hi ha Jurisprudència que diu que no es 
poden obrir les bosses ja que s’atempta contra el principi 
d’intimitat. 
 
Per un altre banda, el regidor Sr. Coll Ballester no entén 
que el seu grup proposi una bonificació de la tarifa de la 
taxa per reciclatge eficient d’un 25%, proposició que té 
registre d’entrada, i que un poc més tard el grup municipal 
del Partit Popular presenti una proposta de bonificació del 
15% de la tarifa de la taxa de tractament, per tant entenem 
que la nostra proposta ha servit per qualque cosa.   
 
Diu que si la seva proposta no té estudi econòmic, el que 
es va presentar per l’aprovació inicial de les ordenances 
no era molt extens. 
 
Conclou la seva intervenció el regidor Sr. Coll Ballester 
dient que en bones mesures de reducció de residus podem 
tenir descomptes i seguirem lluitant perquè els ciutadans 
paguin manco. 
El Sr. Batle pren la paraula per a dir que pretendre reduir 
el rebut de fems amb una bonificació del 25% de l'import 
que suposaria una rebaixa de 43 € és fer demagògia. Per 
altra banda li vol recordar al senyor regidor que a la 
revista municipal Info-Taujà que va sortir el més d'octubre 
textualment deia “ En qualsevol cas l'Ajuntament aprovarà 
una bonificació en cada tram de la taxa d'incineració per 
aquelles families que vulguin formar part del nou sistema 
de control de residus. Per tant aquest equip govern ja 
havia donat a conèixer la proposta de bonificació i per 
tant no puc admetre que es pretengui per part del grup 
municipal Entesa-UM fer entendre que han fet la proposta a 
l'equip de govern de la bonificació,  quan es totalment a 
l'inrevés. 
 
Diu que si s’han aprovat les tarifes dels fems amb les 
quantitats proposades es deu a una qüestió de  



 
 
 
 
 
responsabilitat i perquè el pròxim equip de govern no es 
vegi condicionat pel pressupost del 2011. Per altra banda, 
convendria recordar al grup Entesa-UM, que el pressupost 
municipal de l'any 2011 s'ha de quadrar amb la previsió 
d'ingressos i el cost fixe del servei de recollida i 
tractament. Per tot això, pretendre amb la problemàtica del 
cost actual del servei, fer una rebaixa de 43 euros, pensam 
que va en contra de tota lògica i fa totalment impossible 
quadrar els pressuposts. 
 
El regidor Sr. Coll Ballester diu que la tarifa proposta 
pel seu grup de 173 € de recollida i tractament menys el 25 
% per bon reciclatge no es en absolut demagògica i la prova 
es que hi ha Ajuntaments de la Mancomunitat del Pla, com 
Algaida, que han aprovat una tarifa de 171 € per recollida 
i tractament menys un 30% per bon reciclatge, per tant més 
baixa que la que noltros proposem, per tant proposa que 
l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals quedi 
damunt la taula. 
 
El Sr. Batle contesta que no pot quedar damunt la taula ja 
que l’aprovació definitiva de les ordenances s’ha de 
publicar abans del dia 1 de gener de 2011 i que en 
qualsevol cas convendria també mirar els Ajuntament com 
Montuiri, Petra i d'altres que han augmentat els rebuts. En 
qualsevol cas, l'equip de govern com fins ara exerceix un 
criteri de prudència comptable i de responsabilitat. Si la 
proposta segons vosté no es demagògica no entra dins els 
paràmetres de responsabitat econòmica. 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa es 
aprovada per quatre vots a favor, del Sr. Batle i dels tres 
regidors del grup municipal del Partit Popular presents a 
la sessió, Jacqueline Volait Matrat, Llorenç Cabot Femenias 
i Llorenç Joan Sastre Crespí. Els tres regidors del grup 
municipal Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina 
presents a la sessió voten en contra. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS.- Es 
conté el seu debat i aprovació dins el punt anterior.   
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I 
CULTURA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA.- Pren la paraula 
el Sr. Batle, el qual dóna lectura del següent conveni (que 
s’adjunta com annex formant part integrant de la mateixa),  



 
 
 
 
 
i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
General emès en la seva reunió del passat dia 29 de 
novembre, proposa al Ple:  
 

- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Educació i Cultura de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Santa 
Eugènia per dur a terme treballs de conservació, 
manteniment i millora dels centres de segon cicle 
d’educació infantil i d’educació primària de les Illes 
Balears.  

- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat 
Conveni. 

 
A continuació el Sr. Batle diu que amb aquest Conveni es 
defineixen les competències que té l’Ajuntament en matèria 
de manteniment de Centres Escolars i las que té la 
Conselleria d’Educació. 
 
Seguidament el regidor Sr. Coll Ballester, com a portaveu 
del grup municipal Entesa de Santa Eugènia- Unió 
Mallorquina, el qual diu que al seu grup li sembla bé el 
Conveni i que els Ajuntaments només paguin allò que lis 
correspon en matèria de manteniment dels Centres Escolars.  
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa es 
aprovada per unanimitat dels assistents.     
 
CONVENI EN MATÈRIA DE CARTOGRAFIA I INFRAESTRUCTURA DE 
DADES ESPACIALS.- Pren la paraula el Sr. Batle,el qual dona 
lectura del següent conveni (que s’adjunta com annex en 
aquesta acta formant part integrant de la mateixa), i   
vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa 
General en la seva reunió del passat dia 29 de novembre, 
proposa al Ple: 
 

- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i l’Ajuntament 
de Santa Eugènia en matèria de cartografia i 
infraestructura de dades espacials. 

- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat 
Conveni. 

 
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 la cartografia es bona i 
per tant s’ha de procedir a signar el Conveni. 

 
Sotmesa a votació de la proposta de Batlia, la mateixa es 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
EUGÈNIA I A.T.I.B. EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ 
DE FEMS.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual dóna 
lectura del següent conveni (s’adjunta com annexe), que fou 
informat favorablement per la Comissió Informativa General 
en la seva reunió del passat 29 de novembre de 2010. 
 
El Ple acorda per unanimitat:  
 
1r.- L’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Santa Eugènia i A.T.I.B. en matèria de 
gestió tributària de la Taxa per la prestació del servei de 
recollida i eliminació de fems. 
 
2n.- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat 
conveni. 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 13 i 14/2010.- Per part de 
Secretaria es dóna compte dels expedients de modificació de 
crèdit núm. 13/2010 (suplement de crèdit) i 14/2010 
(creació de crèdit extraordinari) que foren informats 
favorablement per la Comissió Informativa General en la 
seva reunió del passat dia 29 de novembre, abstenint-se els 
representants del grup  Entesa per Santa Eugènia- Unió 
Mallorquina, Srs. Casellas i  Coll Ballester. 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 13/2010 
 
 
PRIMER.- 
 
-Aprovar inicialment un suplement de crèdit  per la 
quantitat de 10.000,00 € a la partida 150/221.99 “Altres 
subministraments” amb càrrec al romanent de tresoreria per 
despeses generals de l’any 2009.  
 
 
-Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la 
quantitat de 5.000,00 € a la partida 342/221.00 “Energia  



 
 
 
 
 
elèctrica polisportiu i camp de futbol” amb càrrec al 
romanent de tresoreria per despeses generals de l’any 2009.  
 
-Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la 
quantitat de 10.000,00 € a la partida  “Energia elèctrica 
enllumenat públic” amb càrrec al romanent de tresoreria per 
despeses generals de l’any 2009.  
 
-Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la 
quantitat de 2.000,00 € a la partida 920/226.04 “Assessoria 
jurídica” amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses 
generals de l’any 2009.  
 
SEGON.- Exposar al públic dita modificació de crèdit per un 
termini de quinze dies a efectes de reclamacions, en el cas 
de que no es presentin l’acord ara inicial serà elevat a 
definitiu sense necessitat de prendre un nou acord. 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 14/2010 
 
PRIMER.- 
 
-Aprovar inicialment un crèdit extraordinari per la 
quantitat de 1.000,00 € a la partida 162/221.01 “Energia 
elèctrica Parc Verd” amb càrrec al romanent de tresoreria 
per despeses generals de l’any 2009.  
 
SEGON.- Exposar al públic dita modificació de crèdit per un 
termini de quinze dies a efectes de reclamacions, en el cas 
de que no es presentin l’acord ara inicial serà elevat a 
definitiu sense necessitat de prendre un nou 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 s’abstindrà 
amb la votació de les dues modificacions de crèdit 
proposades tota vegada que no entén que s’hagi de 
suplementar la partida destinada a manteniment, considera 
que les factures de Gesa són molt cares i no entenem perquè 
s’ha de suplementar la partida destinada a despeses 
d’assessoria jurídica. 
 
Sotmesa a votació les dues modificacions de crèdit, 13 i 14 
del pressupost de l’any 2010, les mateixes son aprovades 
per quatre vots a favor, del Sr. Batle i dels tres regidors 
del grup municipal del Partit Popular presents a la sessió.  



 
 
 
 
 
Els tres regidors del grup municipal Entesa per Santa 
Eugènia-Unió Mallorquina presents a la sessió s’abstenen.   
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE VIOLACIONS DELS DRETS HUMANS 
AL SAHARA OCCIDENTAL.- Pren la paraula el Sr. Batle, el 
qual dóna lectura a la declaració institucional sobre 
violacions dels drets humans al Sahara Occidental (que 
s’adjunta com annex formant part integrant d’aquesta acta). 
 
Dita declaració és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
FESTES LOCALS 2011 (CORRECCIÓ D’ERRORS).- Vist l’acord del 
Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 20 
de juliol de 2010 en relació a l’aprovació de les “Festes 
Locals 2011”, s’ha advertit error, en el qual on diu: 
 
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, HA 
DE DIR: 
 
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 8 d’agost dilluns en festes patronals. 
 
2n.- Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de 
Treball de la Conselleria de Treball i Formació. 
 
Prèvia i especial declaració d’urgència acordada per 
unanimitat per tots els membres de la Corporació s’inclou 
dins l’ordre del dia la següent moció: 
 
MOCIÓ PETICIO DE REUNIO AMB EL DELEGAT DEL GOVERN.- Pren la 
paraula el Sr. Batle, el qual dona lectura a la següent 
MOCIO: 
 
Desde l’Ajuntament de Santa Eugènia, volem traslladar a la 
Delegació de Govern de les Illes Balears els fets que 
recentment estan esdevenint al nostre municipi, ja que 
durant els últims sis mesos la inseguretat ciutadana ha 
sofert un increment notable. 
 
Aquesta inseguretat ciutadana, té el seu orígen en els 
actes vandàlics ocorreguts el passat mes d’agost, durant 
els quals més de trenta cotxes del municipi van ser retxats 
en una sola nit. 



 
 
 
 
 
 
Si bé, aquest cap de setmana dos cotxes han estat cremats 
al carrer Major del nostre municipi, fets que han creat al 
municipi un gran preocupació d’inseguretat i por ciutadana. 
 
Aquests incidents demostren clarament un trasllat de 
delinqüència cap al nostre municipi, potser, per haver-se 
caracteritzat sempre per la seva tranquil·litat. 
 
Santa Eugènia compta amb una població de dret xifrada en 
1.630 habitants aproximadament, per tant no disposa de 
servei de seguretat ciutadana per mitjà de Policia Local 
durant les 24 hores, precisant de l’auxili de la Guàrdia 
Civil. 
 
L’Ajuntament vol reconèixer la tasca desenvolupada pel 
Destacament de la Guàrdia Civil del Pont d’Inca fins a la 
data, destacant la seva professionalitat i dedicació en les 
tasques d’investigació. 
 
En aquests moments a Santa Eugènia existeix, al nostre 
entendre, una situació d’un greu desemparament quant a la 
seguretat i els veïns ens demanen una solució urgent i 
eficaç davant la problemàtica explicitada. 
 
L’Ajuntament ha doblegat els seus efectius de seguretat de 
Policia Local, si bé existeix una necessitat de vigilància, 
especialment en horari nocturn i els caps de setmana, que 
casualment és quan es produeixen els incidents i els fets 
delictius. 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia elaborarà una proposta de pla 
de seguretat que presentarà a la Delegació de Govern. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Santa Eugènia acorda demanar: 
 
-Sol·licitud a la Delegació de Govern de mesures urgents de 
suport per investigar aquests incidents, i per incrementar 
la presència de la Guàrdia Civil en el nostre municipi. 
-Convocatòria d’una reunió amb el Delegat o amb un càrrec 
competent en matèria de seguretat de la pròpia Delegació de 
Govern juntament amb els representants de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia. 
-Convocatòria d’una reunió similar a una Junta de Seguretat 
per promoure i canalitzar l’acció coordinadora de les  
 



 
 
 
 
 
Forces i cossos de Seguretat de l’Estat juntament amb la 
Policia Local d’aquest municipi, amb la finalitat de cercar  
solucions que ens permetin evitar i reduir, en la mesura 
del possible, la comissió de tals actes delictius i amb 
això incrementar la seguretat dels nostres habitants.  
 
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 condemna els fets ocorreguts i considera que a part de 
demanar ajuda a la Delegació de Govern, també s’ha de 
demanar a tots els taujans en el sentit de que qualsevol 
persona que tengui informació sobre els fets o qualsevol 
acte vandàlic  que ho digui, a veure si entre tots poden 
solucionar la inseguretat ciutadana que viu el poble.  
 
La moció es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula el regidor Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
santa Eugènia- Unió Mallorquina, el qual formula els 
següents precs i preguntes: 
 
Abans de formula precs o preguntes, el regidor Sr. Coll 
Ballester dona l’enhorabona al Batle pel seu casament. 
 

1) Per quins motius el polisportiu ha estat tancat 
durant tres dies. 

2) Per què l’aigua de les pluges no entrava a l’imbornal 
situat al carrer Escoles, a devora de “La Caixa”. 

3) Si hi ha dificultats perquè els terrenys del Camp den 
Sec tornin a l’Ajuntament. 

4) Per què no es lleva la gravilla que hi ha a devora 
l’antiga farmàcia. 

5) Com es paguen els troços que s’estan asfaltant al 
carrers de Josep Balaguer i Ca Ses Monges. 

 
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que 
té tres preguntes pendents per contestar d’anteriors 
plenaris i que ho mirarà. 
 
A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
s’ha tancat el polisportiu durant una setmana perquè 
s’havia de fer una revisió de tots els quadres elèctrics 
per complir normativa, i es varen donar ordres al personal  
 



 
 
 
 
 
que hi fa feina perquè tanquessin les instal·lacions llevat 
del camp de futbol. 
 
A la segona, el Sr. Batle contesta que ho mirarà. 
 
A la tercera, el Sr. Batle contesta que ha intentat posar-
se en contacte amb la gerent de FRUSEBAL però no ho ha 
aconseguit, si bé diu que li consta que a la darrera 
Assamblea es va acordar tornar els terrenys del Camp den 
Sec a l’Ajuntament. 
 
Diu que si no ens ho tornen es planteja interposar una 
demanda civil, si bé considera que donades les 
circumstàncies li agradaria arribar a un acord amistós. El 
Sr. Coll manifesta que el seu grup recolzarà la 
interposició d'una demanda civil, si una vegada enviat un 
buro-fax exigint el retorn dels terrenys no hi ha resposta. 
 
A la quarta pregunta, el Sr. Batle contesta que Melchor 
Mascaró s’en va anar sense arreglar un part del carrer de 
Josep Balaguer així com del carrer de Ramon LLull, per tant 
ha de venir per arreglar-ho. 
 
A la cinquena pregunta, el Sr. Batle contesta que els 
troços de carrer que s’asfalten son millores que va ofertar 
l’empresa adjudicatària de l’obra “Reforma plaça Bernat de 
Santa Eugènia” i que el primer tram del carrer Josep 
Balaguer l'ha asfaltat l'empresa Melchor Mascaró de les 
millores ofertades de la dotació de pluvials dels carrers 
Sol i Bisbe Sastre. 
 
A continuació el Sr. Batle contesta a la pregunta formulada 
al darrer plenari ordinari en el sentit de si el Partit 
Popular pensa complir el seu programa electoral, i diu que 
si no s’hagués trobat amb 367.000 € pendents de pagament i 
més de 100.000 € en deutes i no s’hagués suprimit el POS 
l’any 2010 hagués complit les inversions previstes en el 
programa electoral. 
 
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. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I 
CULTURA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA PER DUR A TERME TREBALLS DE 
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DELS CENTRES DE SEGON 
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE LES 
ILLES BALEARS. 
 
PARTS 
 
Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears. 
 
Guillem Crespí Sastre, Batle-President de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia; 
 
Antecendent 
 
1-Ambdues administracions tenen atribuïdes competències en 
relació amb els centres docents de segon cicle d’educació 
infantil i d’educació primària situats al terme municipal 
de Santa Eugènia, d’acord amb el que disposa la legislació 
vigent. 
 
2-Ambdues administracions volen augmentar la cooperació i 
la coordinació en les actuacions materials que duen a 
terme, així com oferir un suport més efectiu a la prestació 
del servei públic docent. 
 
Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal 
necessària per fomalitzar aquest Conveni, d’acord amb les 
següents 
 
Clàusules 
 
1-En relació amb el Reial decret 2274/1993, de 22 de 
desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el 
Ministeri d’Educació i Cultura, l’Ajuntament de Santa 
Eugènia assumeix els treballs corresponents a la 
conservació i el manteniment dels centres escolars, 
entenent com a treballs els necessaris per fer un 
manteniment preventiu i correctiu dels edificis i les 
instal·lacions existents, segons es detalla a l’annex I a 
l’annex II d’aquest Conveni, del qual formen part 
inseparable. 
 
 



 
 
 
 
 
La Conselleria d’Educació i Cultura assumeix les obres 
corresponents a reformes, millora i substitució d’elements, 
adaptacions i transformacions que siguin necessàries als 
centres, entenent com a tals les especificades a l’annex I. 
 
La direcció del centre afectat ha d’adreçar les 
sol·licituds o les comunicacions de necessitats i 
deficiències a l’Ajuntament o a la Conselleria d’Educació i 
Cultura, segons pertoqui en cada cas, d’acord amb el tipus 
d’obra de què es tracti. En tot cas, l’administració que 
rebi la comunicació n’ha de remetre una còpia a l’altra 
perquè en tengui constància. L’Ajuntament de Santa Eugènia 
ha de proporcionar assessorament tècnic a l’hora de definir 
les actuacions necessàries. 
 
2.Quan, a conseqüència de les actuacions dutes a terme dins 
el marc d’aquest Conveni o d’inspeccions rutinàries, es 
detecti la necessitat que en algun centre es facin 
intervencions que ultrapassin l’abast dels treballs que 
cada una de les parts assumeix d’acord amb els annexos 
d’aquest Conveni, els serveis tècnics que hagin actuat 
n’han d’informar l’altra administració signatària. 
 
A aquest efecte, les administracions signatàries s’han 
d’ajustar al que disposen l’annex II d’aquest Conveni i la 
normativa i els protocols de la Conselleria d’Educació i 
Cultura que siguin d’aplicació. A més, s’ha d’establir un 
programa d’operacions de manteniment d’acord amb el que 
disposen el Decret 35/2001, de mesures reguladores de l’us 
i manteniment dels edificis, de la Conselleria d’Obres 
Públiques, Habitatge i Transport del Govern de les Illes 
Balears (BOIB núm. 33, de 17 de març) i el Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic 
de l’edificació. 
 
3.Quant a les obres acordades per ambdós organismes i les 
d’iniciativa pròpia de cada una de les parts, la 
Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Santa 
Eugènia es comprometen a facilitar-se mútuament, abans de 
començar les obres, tota la informació necessària sobre 
aquestes (dates d’inici i durada, dates de lliurament i 
recepció, terminis de garantia, plànols i tècnics assignats 
a la direcció de l’obra, etc.) i a establir els canals de 
comunicació necessaris per a una correcta coordinació de 
les feines i els serveis de neteja dels centres. 
 



 
 
 
 
 
Si és el cas, una vegada que la Conselleria d’Educació i 
Cultura hagi recepcionat les obres, l’Ajuntament de Santa 
Eugènia ha de donar la conformitat a les condicions en les 
quals es produeix la recepció per tal d’assumir-ne el 
manteniment. L’Ajuntament no assumirà el manteniment 
d’obres de millora fetes per la Conselleria d’Educació i 
Cultura que hagin estat executades defectuosament. 
Igualment es pot negar a reparar les avaries que tenguin 
l’origen en obres defectuoses encarregades per la 
Conselleria d’Educació i Cultura. 
 
4.En el cas de que les instal·lacions esmentades sofreixin 
danys degut a circumstàncies sobrevingudes de força major, 
es sotmetrà a la decisió de la comissió prevista a la 
clàusula següent la decisió sobre a qui correspon la 
reparació dels danys. 
 
5.Amb l’objecte de garantir l’adequada coordinació entre 
les parts i per resoldre els possibles dubtes sobre la 
interpretació d’aquest Conveni i les incidències derivades 
d’aplicar-lo, es crea una comissió mixta de seguiment del 
Conveni. Aquesta comissió ha d’estar integrada per tres 
representants de la Conselleria d’Educació i Cultura, 
nomenats pel conseller, un representant de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia, nomenat Sr. Guillem Crespí Sastre, i dos 
nomenats per el Consell Executiu de la FELIB. A les 
reunions de la comissió poden assistir-hi tècnics d’ambdues 
parts quan sigui necessari pel motiu de la convocatòria. 
 
Les decisions d’aquesta comissió serviran per a futures 
interpretacions d’aquest Conveni. 
 
6.Aquest Conveni té una durada de dos anys des de la data 
de la signatura i és renovable tàcitament per períodes de 
dos anys, sense perjudici de la facultat de qualsevol de 
les parts de denunciar-lo amb un mes d’antelació a 
l’expiració del termini. 
 
Amb la finalitat d’establir la col·laboració en aquesta 
matèria, les administracions representades en aquest acte, 
a l’empara del que disposa l’article 6 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, la 
disposició addicional 2a de la Llei orgànica 8/1985, de 3 
de juliol, del dret a l’educació i el Reial decret 
2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació amb les  



 
 
 
 
 
corporacions locals, atorgam aquest Conveni i els annexos 
que l’acompanyen, i com a mostra de conformitat, el signam 
en dos exemplars. 
 
Per la Conselleria                    Per l’Ajuntament de 
d’Educació i Cultura                     Santa Eugènia 
 
 
 
 
ANNEX I 
 
AJUNTAMENT CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
OBRA 
 
Reparacions diverses d’elements deteriorats: referit, 
enlluïts, enrajolats, soleres, murs, paretons, falsos 
sostres, cobertes, elements estructurals, envans, juntes de 
dilatació, etc. (sempre que no suposin una substitució 
total de l’element). 
 
Ajudes d’obra en reparacions de conduccions d’aigua, gas, 
calefacció, electricitat, sanejament, fusteria, elements 
metal·lics, etc. 
 
Construcció de nous elements: jardineres i/o garangoles per 
a arbres, petites modificacions a envans interiors, xarxa 
de sanejament, pluvials, etc. 
 
Neteja i reposició d’arena a patis, neteja d’embornals, 
arquetes, etc. 
 
Inspecció tècnica periòdica de l’estat de conservació 
d’elements estructurals (biguetes, pilars, jàsseres...) 
 
FUSTERIA 
 
Reparacions de bastiments, tapajuntes, portes, finestres, 
panys, ferramenta, passamans, etc. 
Reforç o blindatge de portes. 
Tractament antitèrmic a fusteria i elements estructurals. 
Protecció de fusteria amb olis, pintures, vernissos, etc. 
 
ELEMENTS METAL·LICS 
 



 
 
 
 
 
 
Reparacions de bastiments, portes, finestres, barreres, 
panys, ferramenta, barrets de tancament, reixes, baranes, 
etc. 
 
Modificacions no generalitzades d’elements existents. 
 
Neteja, lubrificació i ajustament de mecanismes i panys. 
 
ELEMENTS DE VIDRE 
 
Reposició de vidres trencats. 
 
Substitució de vidres per motius de seguretat. 
 
Segellat de vidres. 
 
ELECTRICITAT 
 
Reparació d’avaries a les instal·lacions existents, inclosa 
la reposició dels elements necessaris per al bon 
funcionament: llums, endolls, interruptors, elements de 
protecció, etc. 
 
Manteniment de terres i revisions periòdiques preceptives. 
 
Inspeccions periòdiques, cada cinc anys, per organismes de 
control. 
 
CONDICIONS D’AIGUA 
 
Reparació d’avaries a les instal·lacions existents, inclosa 
la reposició d’elements deteriorats: grifons, claus, 
cisternes, sanitaris, bombes i la resta d’accessoris de les 
instal·lacions, així com les derivacions de la xarxa 
general. 
 
Neteja de dipòsits o aljubs, connexions a la xarxa general. 
 
Manteniment dels equips de potabilització i descalcificació 
d’aigua. 
 
SANEJAMENT 
 
Reparació d’avaries a la xarxa existent, petites 
modificacions o substitucions. 



 
 
 
 
 
 
Desembossament i neteja de canonades, arquetes, buidatge de 
fosses sèptiques, etc. 
 
PINTURA 
 
Reparacions de pintura en mal estat damunt qualsevol tipus 
d’elements existent i preparació d’aquest. 
 
Pintura interior i exterior, general de tot un edifici. 
 
IMPERMEABILITZACIONS 
 
Aplicació de productes impermeabilitzants a cobertes, 
parets i sostres, a zones o a dependències concretes de 
l’edifici. 
 
Manteniment de les juntes de dilatació. 
 
Comprovació i reposició de teules a les cobertes 
inclinades. 
 
Manteniment dels elements situats a sobre de les cobertes 
(xemeneies, tubs de ventilació, antenes, etc). 
 
DIVERSOS 
 
Reparació i substitució de proteccions solars, tant 
interiors com exteriors (gelosies, cortines de PVC, 
persianes venecianes, etc). 
Subministrament i col·locació de fonts, papereres, equips 
d’ozó, etc. 
 
CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, VENTILACIÓ I ACC) 
 
Manteniment i revisions periòdiques dels elements de la 
instal·lació. 
Reparació d’avaries i reposició d’elements deteriorats. 
Petites modificacions a la instal·lació. 
Posada a punt de la instal·lació a principi de temporada i 
revisions periòdiques. 
Controls de combustió mitjançant revisions amb la 
periodicitat preceptiva. 
Revisions periòdiques reglamentàries dels dipòsits i de les 
instal·lacions de combustible. 
 



 
 
 
 
 
DETECCIÓ I ALARMES 
Revisions periòdiques dels elements de la instal·lació 
Reparació d’avaries i reposició d’elements deteriorats. 
Petites modificacions a la instal·lació i/o ampliacions. 
 
EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
Manteniment, revisions periòdiques i retimbratge dels 
extintors. 
Reposició d’elements. 
 
JARDINERIA 
 
Treballs diversos de jardineria. 
Reposició d’elements, subministrament de terra i plantes. 
 
APARELLS ELEVADORS 
 
Manteniment, revisions periòdiques i inspeccions 
periòdiques per un OCA. 
 
 
CONSELLERIA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
OBRA 
 
Construcció de nous elements del pati, modificació d’envans 
interiors, obertura de buits a elements estructurals o a 
façanes, creació de noves dependències, reforços 
estructurales, etc. 
 
Adaptacions necessàries per a sistemes d’evacuació contra 
incendis i supressió de barreres arquitectòniques, així com 
aquelles exigides per la legislació que sigui d’aplicació. 
 
FUSTERIA 
 
Substitució generalitzada de fusteria irreparable. 
 
ELEMENTS METAL·LICS 
 
Substitució o reposició d’elements irreparables de forma 
generalitzada. 
 
Col·locació de nous elements de seguretat, reixes a 
finestres, barrets de tancament a patis, etc. 



 
 
 
 
 
Construcció d’escales contra incendis. 
 
ELEMENTS DE VIDRE 
 
Substitució generalitzada de vidres. 
 
ELECTRICITAT 
 
Ampliació o modificació de les instal·lacions existents, 
com creació de noves línies o augments de potència, així 
com les adaptacions necessàries d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
CONDICIONS D’AIGUA 
 
Ampliació, modificació o substitució de les instal·lacions 
existents, a causa de remodelacions o modificacions de les 
dependències sanitàries. 
 
Substitució parcial o total de la xarxa general. 
 
Instal·lació d’equips de potabilització i descalcificació 
d’aigua. 
 
SANEJAMENT 
 
Modificació o substitució d’elements de la xarxa existent a 
causa de remodelacions o modificacions de les dependències 
sanitàries, o bé per un funcionament deficient d’aquesta 
que n’impliqui la reposició total o parcial. 
 
PINTURA 
 
Aplicació de pintura damunt elements d’obra nova o en els 
elements afectats per obres d’ampliació, reformes, 
millores, etc. 
 
IMPERMEABILITZACIONS 
 
Aplicació de productes impermeabilitzants a cobertes, 
parets i sostres, de forma generalitzada a tota la coberta 
o a gran part d’aquesta o a dependències de l’edifici. 
 
DIVERSOS 
 
 



 
 
 
 
 
Col·locació de paviments de seguretat a partir d’educació 
infantil. 
Reposició generalitzada de proteccions solars irreparables 
o substitució del sistema de protecció solar per un altre 
de més idoni. 
 
CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, VENTILACIÓ I ACC) 
 
Substitució o remodelació de la instal·lació de calefacció 
per aigua calenta existent, en gran part o de forma 
generalitzada. 
 
Instal·lació d’equips a causa de nova construcció, 
ampliació, reforma, exigència de la normativa vigent o 
finalització de la vida útil dels equips instal·lats. 
 
DETECCIÓ I ALARMES 
 
Instal·lació de nous sistemes de seguretat antirobatori i 
antiincendis, a causa d’ampliació o reforma. 
 
EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
Equipament de sistema d’extinció d’incendis a edificis 
d’obra nova o ampliacions i adaptacions a la normativa 
vigent. 
 
APARELLS ELEVADORS 
 
Substitució del motor i del quadre de comandament. 
Instal·lació de l’equip per obra nova, ampliació o 
adaptació de les instal.lacions a la normativa vigent. 
 
 
 

ANNEX II 
 

Des del moment en què es produeix la recepció provisional 
del centre docent, l’Ajuntament de Santa Eugènia és 
responsable de dur a terme les accions següents: 
 
a)Fer el manteniment de les instal·lacions. 
b)Encarregar a un organisme de control autoritzat (OCA) les 
inspeccions obligatòries i conservar-ne la documentació 
corresponent. 
 



 
 
 
 
 
c)Conservar la documentació de totes les actuacions, ja 
siguin de reparació o de reforma, duites a terme a la 
instal·lació, així com les relacionades amb la fi de la 
vida útil d’aquesta o dels equips que en formen part, i 
consignar-les en el llibre de l’edifici. 
 
Per tant, l’Ajuntament de Santa Eugènia titular del centre 
escolar Mestre Guillemet està obligat a contractar el 
manteniment i les inspeccions periòdiques de les 
instal·lacions següents: 
 
1.Instal·lació tèrmica de climatització: calefacció, 
refrigeració, ventilació, producció d’aigua calenta 
corrent. 
2.Instal·lació elèctrica. 
3.Aparells elevadors: ascensors. 
4.Instal·lacions de gas: calderes de calefacció de gas, 
cuines de gas... 
5.Dipòsits de gasoil: per a les calderes, generadors 
d’electricitat... 
6.Instal·lacions antiincendis: extintors, BIE (boques 
d’incendi equipades), llums d’emergència. 
7.Aljubs, acumuladors d’aigua calenta, dutxes...: 
instal·lacions que poden provocar l’aparició de 
legional·losi. 
 
També és obligació de l’Ajuntament, titular del centre, 
subscriure una assegurança de responsabilitat patrimonial. 
 
A continuació s’especifica la normativa que regeix el 
compliment dels programes de manteniment i inspeccions 
periòdiques obligatòries i determina els agents que han 
d’executar-los. 
 
-Instal·lacions tèrmiques de climatització (de calefacció, 
refrigeració, ventilació i producció d’aigua calenta 
corrent): han de seguir un programa de manteniment duit a 
terme per empreses mantenidores autoritzades i un programa 
d’inspeccions periòdiques duit a terme per organismes o 
entitats de control autoritzats, d’acord amb els capítols 
VI i VII del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. 
 
-Instal·lacions elèctriques: han de ser inspeccionades cada 
cinc anys per un organisme de control, d’acord amb 
l’apartat 4.2 de la ITC-BT-05 (Reial decret 842/2002, de 2 
d’agost). 



 
 
 
 
 
-Aparells elevadors: el titular o l’usuari dels ascensors 
ha de contractar el manteniment i les revisions de la 
instal·lació amb una empresa inscrita en el Registre 
d’Empreses Conservadores, així com sol·licitar les 
inspeccions periòdiques a un organisme de control 
autoritzat (OCA), d’acord amb els articles 13 i 19 del 
Reial decret 2291/1985. 
 
-Instal·lacions de gas: els titulars o, si no n’hi ha, els 
usuaris de les instal·lacions estan obligats a fer-ne el 
manteniment i les inspeccions periòdiques preceptives, per 
la qual cosa han de sol·licitar els serveis de les entitats 
corresponents. 
 
a)Instal·lacions de gas amb distribució per canalització: 
la Llei 24/2005, de 18 de novembre, assigna a l’empresa 
distribuïdora la responsabilitat de dur a terme la 
inspecció i el manteniment de les instal·lacions receptores 
de gas. 
b)Instal·lacions de gas amb dipòsits fixos: el titular de 
la instal·lació o, si no n’hi ha, els usuaris han de 
disposar d’un contracte de manteniment subscrit amb una 
empresa instal·ladora autoritzada. Així mateix s’ha de 
contractar una empresa instal·ladora perquè efectuï les 
revisions periòdiques obligatòries. 
 
-Dipòsits de gasoil: el titular o l’usuari d’aquestes 
instal·lacions ha de contractar el manteniment i les 
revisions de la instal·lació amb una empresa instal·ladora, 
mantenidora o conservadora. Aquestes revisions poden 
igualment ser duites a terme per un organisme de control 
autoritzat (OCA). 
 
A més, un organisme de control autoritzat ha d’efectuar les 
inspeccions periòdiques d’aquestes instal·lacions, 
conformement al capítol X del Reglament de les 
instal·lacions petrolieres (ITC MI-IP-03). 
 
-Sistemes antiincendis: el titular o l’usuari de les 
instal·lacions ha de signar un contracte de manteniment amb 
un instal·lador o mantenidor autoritzat, d’acord amb 
l’apèndix 2 del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. 
 
-Instal·lacions d’aigua calenta corrent amb acumulador, 
aljubs d’aigua, BIE (boques d’incendis equipades): el 
titular o l’usuari de les instal·lacions és responsable del  



 
 
 
 
 
manteniment i del control de la qualitat microbiològica i 
fisicoquímica de l’aigua, així com de la contractació d’un 
servei de manteniment extern i de disposar d’un registre de 
manteniment, d’acord amb els articles 4 i 5 del Reial 
decret 865/2003, de 4 de juliol, sobre els criteris 
higienicosanitaris per prevenir i controlar la 
legionel·losi. 
 
-Assegurances: les persones titulars, públiques o privades, 
han de subscriure i mantenir en vigor un contracte 
d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil per 
danys a terceres persones i la responsabilitat civil 
patronal per reclamacions que puguin formular els 
treballadors, d’acord amb l’article 19 de la Llei 16/2006, 
de 17 d’octubre. 
 
(Aquest apartat reprodueix la redacció de l’article 19 de 
la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les 
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears). 
 
 
 
 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE MEDI 
AMBIENT I MOBILITAT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA EN MATERIA DE CARTOGRAFIA I 
INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS. 
 
PARTS 
 
Gabriel Vicens Mir, conseller de Medi Ambient i Mobilitat 
del Govern de les Illes Balears, en nom i representació del 
Govern de les Illes Balears. 
 
Guillem Crespí Sastre, Batle de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia. 
 
ANTECEDENTS 
 
1.La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat té la 
competència de la producció cartogràfica sobre el territori 
de la Comunitat Autònoma, disposa de productes cartogràfics 
del territori de les Illes Balears, i té interès que els 
organismes públics de les Illes Balears, per a l’exercici 
de les seves competències, utilitzin aquests productes, 
atès que considera que la informació geogràfica és una  



 
 
 
 
 
infraestructura que ha d’estar a l’abast de totes les 
administracions. 
 
2.L’Ajuntament de Santa Eugènia, per a un millor exercici 
de les atribucions que té assignades, necessita cartografia 
bàsica actualitzada i de qualitat, i considera necessari 
adaptar les seves bases de dades geogràfiques a una 
cartografia bàsica referida al nou sistema de referència 
oficial. 
 
3.L’aprovació de la Directiva 2007/2/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, publicada en 
el Diari Oficial de la UE (DOUE) el 25 d’abril de 2007, té 
com a objecte la creació d’una infraestructura europea de 
dades espacials (INSPIRE) i suposa l’aparició d’un nou marc 
legal que afecta les polítiques d’accés, creació i 
manteniment d’informació territorial. 
 
4.El Reial decret 1545/2007, de 23 de novembre, regula el 
Sistema Cartogràfic Nacional com un model d’actuació que 
persegueix l’exercici eficaç de les administracions 
públiques en matèria d’informació geogràfica, mitjançant la 
coordinació de les actuacions dels diferents operadors 
públics les competències dels quals transcorren en aquest 
àmbit. 
 
5.La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat impulsa la 
creació d’una Infraestructura de Dades Espacials a les 
Illes Balears (d’ara endavant IDEIB), i l’Ajuntament de 
Santa Eugènia està interessat a participar en aquesta 
iniciativa i a col·laborar-hi. 
 
6.D’acord amb el Decret 135/2007, de 31 d’octubre, el 
Govern de les Illes Balears pot cedir l’ús a altres 
administracions públiques, en el marc de les seves 
competències, de tots aquells productes de l’empresa 
pública Serveis d’Informació Territorial de les Illes 
Balears, SA (d’ara endavant SITIBSA), que hagin estat 
finançats a través de transferències de capital procedents 
dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma. 
 
7.El sistema de referència ETRS89 és el sistema de 
referència oficial a Espanya regulat pel Reial decret 
1071/2007, de 27 de juliol, en substitució del sistema de 
referència ED50. 
 



 
 
 
 
 
8.Segons l’article 80.2 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de 
les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears 
i de mesures tributàries, el Govern de les Illes Balears, 
ha de desenvolupar, en coordinació amb els consells 
insulars i els ajuntaments, un sistema d’informació 
territorial (d’ara endavant SIT). 
 
Ambdues parts ens reconeixen mútuament la capacitat legal 
necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les 
següents 
 
Clàusules 
 
1.Objecte del conveni 
 
Aquest Conveni té per objecte regular la disposició i la 
utilització de productes cartogràfics per part del Govern 
de les Illes Balears i l’Ajuntament de Santa Eugènia. De 
manera específica, aquest Conveni regula, entre d’altres: 
 
a)La posada a disposició, per part del Govern de les Illes 
Balears a l’Ajuntament de Santa Eugènia, de la cartografia 
bàsica topogràfica a escala 1:5.000 i 1:1000, i les sèries 
d’ortofotomapes de què disposi del seu municipi. 
 
b)La posada a disposició de la informació geogràfica, per 
part de l’Ajuntament de Santa Eugènia al Govern de les 
Illes Balears, de la cartografia de què és propietari. 
 
c)La col·laboració en les tasques de manteniment i 
actualització de les bases cartogràfiques.  
 
d)La coordinació de les actuacions destinades al 
desenvolupament d’una infraestructura de dades espacials de 
les Illes Balears. 
 
e)La promoció de l´ús de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions dins l’àmbit de l’ordenació i l’ús del 
territori. 
 
f)L’intercanvi d’expeeriències i informació entre ambdues 
administratives. 
 
2.Obligacions de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat 
 
La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat es compromet a: 



 
 
 
 
 
 
a)Cedir l’ús a l’Ajuntament de Santa Eugènia de la 
cartografia bàsica del municipi de Santa Eugènia de què 
disposa. Específicament, dels productes cartogràfics 
següents: 
 
-Mapa topogràfic de les Illes Balears, escala 1:5.000, així 
com les generalitzacions d’aquest producte. 
-Cartografia de les zones de context urbà del municipi a 
escala 1:1.000. 
-Ortofotomapes del municipi de què disposi. 
 
La cessió d’ús no suposa canvi ni transmissió de la 
propietat dels productes cartogràfics, que continuarà 
essent de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i, si 
escau, de l’empresa pública SITIBSA. Les condicions d’ús 
s’especifiquen a l’annex. 
 
Si durant la vigència del Conveni la Conselleria disposa de 
nova cartografia bàsica o d’actualitzacions dels productes 
cartogràfics objecte de cessió, els nous productes o les 
noves versions s’han de cedir a l’Ajuntament de Santa 
Eugènia a proposta de la comissió de seguiment i d’acord 
amb les condicions esmentades. 
 
b)Prestar, per mitjà de l’empresa pública SITIBSA i en la 
mesura de les seves possibilitats, suport tècnic per a la 
realització del canvi de sistema de referència a ETRS89. 
 
c)Impulsar el desenvolupament del SIT de les Illes Balears. 
 
d)Promoure la tramitació telemàtica dels diferents 
instruments de planejament i gestió territorial i 
urbanística. 
 
3.Obligacions de l’Ajuntament de Santa Eugènia 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia es compromet a: 
 
a)Cedir al Govern de les Illes Balears l’ús de la 
cartografia de la seva competència, específicament la de 
caràcter normatiu: planejament urbanístic, plans parcials, 
patrimoni, etc. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Aquesta cessió d’ús no suposa canvi ni transmissió de la 
propietat dels productes cartogràfics cedits, que 
continuarà essent de l’Ajuntament de Santa Eugènia. 
 
Les condicions d’ús són les mateixes que les que 
s’especifiquen a l’annex per a la cartografia del Govern, 
llevat de la jurisdicció que serà la dels jutjats de Palma, 
amb renúncia a qualsevol altre fur que li pogués 
correspondre. 
 
b)Utilitzar els productes cedits per la Conselleria de Medi 
Ambient i Mobilitat com a cartografia bàsica en les tasques 
pròpies dels departaments i organismes dependents. Amb 
aquesta finalitat es durà a terme un procés progressiu 
d’adaptació de les bases de dades geogràfiques de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia a la cartografia bàsica 
objecte d’aquest Conveni. 
 
Les condicions tècniques d’utilització de la cartografia 
s’han d’establir atenent els acords que es prenguin a la 
comissió de seguiment, sense perjudici que el conseller 
dicti la norma corresponent als efectes d’unificar els 
criteris tècnics d’ús per a les administracions públiques. 
 
c)Elaborar, amb la periodicitat i les característiques que 
acordi la comissió de seguiment, un informe en què es 
consignin les actuacions realitzades per l’Ajuntament de 
Santa Eugènia que suposin una transformació en el territori 
susceptible de ser recollida en pròximes revisions de la 
cartografia bàsica (específicament llicències de finals 
d’obra i principis i finals d’execució de plans d’execució 
d’urbanitzacions). L’Ajuntament de Santa Eugènia es 
compromet també a lliurar la cartografia de què disposi a 
la que faci referència l’informe. 
 
d)Fer la revisió dels noms de carrers i dels números de 
portal de la cartografia que li lliuri la Conselleria de 
Medi Ambient i Mobilitat en el termini acordat per la 
comissió de seguiment. 
 
e)Permetre i facilitat la catalogació i l’escaneig de la 
cartografia històrica de què sigui propietari l’Ajuntament 
i compartir la propietat i el dret d’ús d’aquest escaneig 
per catalogar-lo i publicar-lo en els termes que consideri 
cada una de les parts. 
 



 
 
 
 
 
f)Col·laborar en el desenvolupament del SIT de les Illes 
Balears, entre d’altres aspectes, facilitant les dades 
necessàries per al manteniment dels indicadors de 
sostenibilitat prevists a les DOT. 
 
g)Impulsar la tramitació telemàtica dels diferents 
instruments de planejament i gestió territorial i 
urbanística. 
 
4.Projecte IDEID 
 
La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat desenvolupa la 
Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears 
utilitzant els estàndards de la OGC (Open Geospatial 
Consortium), que són els adoptats per la Directiva europea 
INSPIRE i que es troba en procés de transposició 
legislativa per part de l’Estat Espanyol, per tal 
d’assegurar la interoperabilitat entre els geoserveis de 
les administracions involucrades. 
 
Així mateix, ha d’afavorir en tot moment la participació de 
l’Administració local en aquest projecte prestant-li, en la 
mesura de les seves possibilitats, assessorament i 
col·laboració tècnica. 
 
Per la seva part, l’Ajuntament de Santa Eugènia es 
compromet a participar en el projecte de la IDEIB elaborant 
un pla de creació del seu propi node d’informació espacial 
seguint els estàndards esmentats abans. 
 
En aquest sentit, i per a una millor consecució final del 
projecte, ambdues parts es comprometen a: 
 
a)Elaborar un catàleg de la informació geogràfica de què 
disposen respectivament en el format normalitzat aprovat en 
el marc de la IDE espanyola (IDEE), utilitzant el format 
que aprovi la comissió de seguiment. 
 
b)Intercanviar el catàleg en suport digital amb la 
finalitat de difondre’l per mitjà dels serveis telemàtics 
respectius. També es comprometen a mantenir actualitzat el 
seu catàleg de metadades i a facilitar-ne a l’altra part 
una versió actualitzada sempre que el catàleg sigui 
modificat. 
 
 



 
 
 
 
 
c)Fcilitar-se mútuament, amb la sol·licitud prèvia, la 
geoinformació a què es fa referència en els catàlegs quan 
aquesta informació no estigui servida en les IDE de cada 
organisme i l’organisme propietari de la informació hi hagi 
donat el vistiplau. 
 
Aquestes sol·licituds s’han de fer seguint un model que ha 
d’aprovar la comissió de seguiment, en què s’ha de 
justificar la necessitat i s’ha d’especificar l’ús que es 
vol fer de la informació geogràfica sol·licitada. La 
resposta a la sol·licitud ha d’especificar les condicions 
d’ús de la cartografia facilitada. 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia ha d’adreçar sempre aquestes 
sol·licituds a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori. El Govern de les Illes Balears ha d’adreçar 
sempre aquestes sol·licituds a l’Ajuntament de Santa 
Eugènia. 
 
5.Finançament 
 
Cada una de les parts signants ha d’assumir les despeses 
derivades dels compromisos adquirits en aquest Conveni 
mitjançant la infraestructura tècnica i humana de què 
disposen i sense que això representi una despesa major i 
especial, per la qual cosa no hi ha contraprestació 
econòmica. 
 
6.Comissió de seguiment 
 
S’ha de constituir una comissió de seguiment, formada per 
tres membres de cada part. L’ha de presidir el director 
general d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes 
Balears, el qual ha de nomenar dos vocals entre el personal 
que presta serveis a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori o a l’empresa pública SITIBSA. Els tres 
representants de l’Ajuntament de Santa Eugènia han de ser 
nomenats per la Batlia. 
 
La comissió de seguiment ha de dur a terme totes les 
sessions extraordinàries que siguin necessàries per al 
compliment de les seves finalitats, amb la convocatòria 
prèvia a l’efecte del president, per iniciativa pròpia o 
tenint en compte les peticions dels altres membres. En tot 
cas, ha de fer una reunió ordinària anual. 
 



 
 
 
 
 
La comissió de seguiment ha d’ajustar l’actuació a les 
disposicions contingudes en el capítol II del títol II de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Són funcions de la comissió de seguiment les següents. 
 
a)Dur a terme el seguiment de les obligacions contretes i 
valorar el compliment dels objectius del Conveni. 
b)Establir les característiques tècniques dels intercanvis 
d’informació, en particular en els informes esmentats en 
aquest Conveni. 
c)Planificar i acordar actuacions conjuntes relacionades 
amb els objectius del Conveni i altres actuacions en 
matèria cartogràfica.  
d)Interpretar l’annnex del Conveni. 
e)Acordar actuacions conjuntes en la formació dels tècnics 
d’ambdues parts. 
 
7.Entrada en vigor i termini de vigència 
 
Aquest Conveni entra en vigor el dia que se signi, amb una 
vigència inicial de quatre anys, i s’entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes anuals successius, mentre no sigui 
denunciat.  
 
La denúncia del Conveni per alguna de les parts s’ha de fer 
amb una antelació mínima de tres mesos abans d’acabar el 
període de vigència. 
 
8.Causes de resolució 
 
El Conveni es pot resoldre per acord mutu de les parts 
signants i per decisió unilateral de qualsevol de les parts 
per causes excepcionals justificades que obstaculitzin o 
impedeixin el compliment de les estipulacions que en 
constitueixen el contingut o l’incompliment de les 
condicions d’ús de les cessions de les cartografies, amb la 
denúncia prèvia de manera fefaent, amb una antelació de 
tres mesos a la data en què s’ha de considerar resolt. 
 
En el supòsit d’extinció del Conveni per causa diferent de 
l’expiració del termini de vigència, s’ha de dur a terme la 
liquidació administrativa de les obligacions contretes fins 
a aquell moment. 



 
 
 
 
 
 
9.Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 
interpretació o incompliment de les obligacions que deriven 
d’aquest Conveni, i que no hagi pogut dirimir la comissió 
de seguiment, s’han de resoldre per via administrativa i, 
si escau, davant de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en tres 
exemplars. 
 
Per la Conselleria de  
Medi Ambient i Mobilitat,  Per l’Ajuntament de Sta. Eugènia 
 
 
 
ANNEX 
 
Condicions d’ús relatives a la cartografia del Govern de 
les Illes Balears  
 
La informació geogràfica objecte d’aquest Conveni, i posada 
a disposició dels usuaris per mitjà de la seva pàgina web o 
de qualsevol altre suport informàtic individualitzable, 
constitueix una modalitat de propietat intel·lectual 
protegida per l’article 10 del Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, de la Llei de propietat 
intel·lectual i la resta de legislació aplicable. En 
conseqüència, correspon en exclusiva al Govern de les Illes 
Balears l’exercici dels drets d’explotació d’aquesta 
informació. 
 
La cessió de l’ús d’informació a l’Ajuntament de Santa 
Eugènia s’entén atorgada de manera revocable, no exclusiva 
i intransferible. L’Ajuntament de Santa Eugènia no 
adquireix cap títol, dret o interès sobre la informació 
cedida, i només la pot destinar a usar-la en aquelles 
activitats relacionades amb les seves competències. 
 
Es prohibeixen l’arrendament, la venda, la cessió, la 
transferència, la comercialització de les dades facilitades 
i, en general, qualsevol acte amb finalitats lucratives. 
 
 



 
 
 
 
 
Quan es vulgui dur a terme qualsevol activitat de 
publicació de qualsevol part de la informació cedida és 
requisit imprescindible disposar de l’autorització prèvia i 
escrita de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, la 
qual només serà vàlida per a la realització de l’acció 
autoritzada. En aquesta autorització de la Conselleria de 
Medi Ambient i Mobilitat s’ha d’especificar la forma en què 
s’ha de fer constar la procedència de la informació. 
 
S’entén concedida aquesta autorització, i no cal demanar-
la, quan, fet constar la procedència de la informació: 
a)Es tracti d’una tirada impresa o digital (cd-rom o altres 
mitjans físics) inferior a 25 exemplar.  
b)Es visualitzin mapes de menys de 20 hectàrees de 
territori o mapes o escales compreses entre 1:100.000 i 
1:100.000.000, sempre que no conformin sèries 
sistemàtiques. 
c)Es tracti de publicacions a Internet que facin servir els 
geoserveis del node del Govern de la IDEIB. 
 
En el supòsit que la informació hagi de ser utilitzada per 
tercers per realitzar tasques encomanades per l’Ajuntament 
de Santa Eugènia, aquest es compromet a fer saber les 
restriccions incloses en aquest Conveni i es 
responsabilitza que es respectin les condicions que s’hi 
exposen, i se’n responsabilitza directament del compliment. 
 
El Govern de les Illes Balears no es responsabilitza de 
l’ús incorrecte que es pugui fer de la informació així com 
tampoc dels perjudicis que aquest pugui causar com a 
conseqüència d’utilitzar-la. 
 
Qualsevol actuació contrària a les previsions anteriors, 
així com totes aquelles altres que no puguin entendre’s 
emparades per l’autorització preceptiva, es consideren una 
vulneració dels drets de propietat intel·lectual, i es 
poden utilitzar els mecanismes necessaris per fer cessar 
immediatament aquest ús il·legal, inclòs l’exercici de les 
accions legals si es consideren pertinents. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
EUGÈNIA I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS EN 
MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE FEMS 
 



 
 
 
 
 
Parts 
 
Carles Manera Erbina, president de l’Agència Tributària de 
les Illes Balears, amb competència per aquest acte en 
virtut de l’article 7.2b) de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, 
de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes 
Balears. 
 
Guillem Crespí Sastre, batle de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia, facultat per a aquest acte per l’acord del Ple 
municipal de dia 16 de juny de 2007. 
 
Antecedents 
 
1.L’Ajuntament de Santa Eugènia ha delegat a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears les competències relacionades 
amb la recaptació en període voluntari i executiu de 
diversos tributs i d’altres ingressos, que es va 
instrumentar mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni entre ambdues Administracions el 25 de juny de 
1988. 
 
2.La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les 
competències delegades per mitjà de l’Agència Tributària de 
les Illes Balears, creada per la Llei 3/2008, de 14 
d’abril, a la qual li correspon, segons l’article 2 g, 
exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de 
gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos 
titularitat d’altres administracions públiques que, 
mitjançant llei, conveni, delegació de competències o 
encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
3.L’Ajuntament de Santa Eugènia entén que per a una millor 
gestió del servei de recaptació dels seus tributs propis, 
és convenient que la recaptació de zona dugui a terme una 
sèrie de tasques relacionades amb la gestió tributària de 
la taxa per la prestació del servei de recollida i 
eliminació de fems. 
 
4.Els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, preveu que les 
administracions públiques es regeixen, pel que fa a les 
seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a 
la seva actuació, pel principi d’eficàcia en el servei als  



 
 
 
 
 
ciutadans, podent celebrar convenis de col·laboració que, 
en el cas que afectin a corporacions locals, s’han de regir 
pel que estableix la legislació reguladora del règim local. 
 
5.L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, estableix que la cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració 
local i les Administracions de les comunitats autònomes, 
tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari sota les formes i en 
els termes prevists en les lleis, i podrà tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius 
que se subscriguin. 
 
6.El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia, en la sessió 
celebrada el da 2 de desembre de 2010, ha adoptat, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb 
l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de 
gestió tributària de la taxa per la prestació del servei de 
recollida i eliminació de fems. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les 
següents 
 
Clàusules 
 
1.Objecte del Conveni 
 
L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració es la 
realització, en règim d’encàrrec de gestió, per part de 
l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, 
ATIB) tasques relacionades amb la gestió tributària de la 
taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació 
de fems. 
 
2.Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma 
de prestació dels serveis. 
 
Correspon a l’ATIB, a través del servei territorial de la 
recaptació de zona de Mallorca (d’ara endavant, recaptació 
de zona), dur a terme les següents actuacions: 
 
a)Obtenció d’informació. La recaptació de zona realitzarà 
les actuacions d’obtenció d’informació per a la liquidació 
de la taxa, la depuració i correcció de les dades i usos  



 
 
 
 
 
del padró, i efectuarà el creuament de les dades amb les 
corresponents a l’impost sobre béns immobles per a 
l’assignació de referència cadastral. 
b)Realització de les operacions conduents a la liquidació 
de la taxa i remissió d’aquestes operacions a l’Ajuntament 
per a la pràctica de la liquidació corresponet. 
c)Notificació als obligats tributaris, mitjançant els 
instruments i sistemes habituals utilitzats a l’efecte per 
la recaptació de zona, de les liquidacions a què es 
refereix la lletra b) anterior. 
d)Manteniment i actualització del registre públic anual per 
al cobrament de la taxa, amb la corresponent actualització 
dels models i de les quotes, i remissió a l’Ajuntament a 
efectes de la liquidació col·lectiva de la taxa. 
 
3.Aplicacions informàtiques i serveis telemàtics 
 
1.La recaptació de zona ha de desenvolupar les tasques 
objecte d’aquest Conveni mitjançant les seves aplicacions 
informàtiques, sense perjudici de l’establiment, en el seu 
cas, dels mecanismes d’interconnexió que siguin necessaris 
amb els sistemes d’informació de l’Ajuntament per tal de 
què aquest pugui fer les consultes o les comprovacions que 
consideri convenients. 
 
2. El pagament en període voluntari i executiu del tribut a 
que fa referència aquest Conveni es pot dur a terme a 
qualsevol oficina de la recaptació de zona i per mitjà de 
la Carpeta fiscal de l’ATIB (www.atib.es) –Carpeta fiscal-, 
que possibilita l’emissió telemàtica del justificant del 
pagament realitzat. Per poder accedir a aquesta aplicació 
s’ha de de disposar d’un certificat digital admès per 
l’ATIB. 
Així mateix, pel que fa al pagament anual en període 
voluntari, es pot fer amb l’avís de pagament per la 
passarel·la de pagaments telemàtics del Portal de l’ATIB-
Tributs locals, que també possibilita l’emissió telemàtica 
del corresponent justificant de pagament. 
 
4.Ingrès de les liquidacions 
 
Les quantitats abonades per raó del pagament del tribut 
objecte d’aquest Conveni s’ingressaran en el compte bancari 
que, a aquest efectes, determini l’Ajuntament, el qual 
haurà de ser comunicat per escrit a l’Area de recaptació  
 



 
 
 
 
d’ingressos públics i coordinació amb les hisendes 
territorials de l’ATIB. 
 
5.Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per 
la recaptació de zona 
 
La fiscalització i el control de les actuacions que, en 
virtut d’aquest Conveni, ha de realitzar la recaptació de 
zona correspondrà exclusivament als òrgans competents de 
l’Ajuntament. 
 
Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona 
tindran caràcter merament preparatori dels actes 
administratius que, en tot cas, haurà de dictar 
l’Ajuntament, els quals gaudiran del règim de recursos 
previst en el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
El règim previst en aquesta clàusula no s’aplicarà als 
actes administratius de gestió recaptadora dictats pels 
òrgans competents de l’ATIB en virtut de la delegació de 
competències resultant dels Convenis de recaptació de 25 de 
juny de 1988. 
 
6.Compensació econòmica 
 
L’ATIB ha de restar, per una sola vegada, un 10% de les 
quantitats ingressades corresponents a les liquidacions 
tributàries girades sobre els valors obtinguts per mitjà 
dels serveis prestats en virtut d’aquest Conveni. 
 
En qualsevol cas, perquè l’ATIB pugui practicar la retenció 
a què es refereix el paràgraf anterior, és necessari que 
l’Ajuntament manifesti la seva conformitat amb les 
liquidacions sobre les quals s’ha d’efectuar l’esmentada 
rentenció. 
 
7.Condicions d’ús i protecció de dades 
 
1.L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB 
n’adquireixi la titularitat. A tots els efectes, la 
titularitat correspon s l’Ajuntament de Santa Eugènia. 
 
2.L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de 
caràcter personal que li subministri l’Ajuntament de Santa 
Eugènia, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13  



 
 
 
 
 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
les disposicions de desplegament o complementàries que 
siguin d’aplicació. 
 
3.L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb 
altres finalitats distintes de les que es descriuen en 
aquest Conveni i se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió, 
transferència o comunicació a un tercer. 
 
8.Duració del Conveni 
 
Aquest Conveni tindrà efecte des d’aquesta mateixa data 
fins que qualsevol de les parts el denunciï amb l’antelació 
suficient perquè es puguin acabar els treballs en curs. 
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos 
exemplars. 
 
Per l’Agència Tributària 
Illes Balears,               Per l’Ajuntament Sta. Eugènia, 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE VIOLACIONS DELS DRETS HUMANS 
AL SÀHARA OCCIDENTAL 
 
Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu 
desposseït de la seva terra i de la capacitat de decidir 
sobre el seu futur. Durant tot aquest temps, els sahrauís 
han viscut dividits entre els qui patien el dur exili dels 
campaments de refugiats de Tindouf i els qui vivien als 
territoris ocupats, víctimes d’una insuportable repressió 
que els ha fet conèixer les desaparicions, la tortura i la 
negació de totes les llibertats. El poble sahrauí dels 
territoris ocupats ha viscut i viu una cruel situació de 
discriminació a la seva pròpia terra. 
 
Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís dels 
territoris ocupats alçà, a pocs quilòmetres d’El Aaiún, un 
campament de haimas amb l’objectiu de denunciar les seves 
insostenibles condicions de vida. Es tractava d’una 
protesta pacífica que ràpidament va créixer, fins a reunir 
més de 20.000 persones. La matinada del 8 de novembre,  



 
 
 
 
 
l’exèrcit i la policia marroquins varen iniciar un brutal 
atac contra aquest campament i contra tota la seva 
població, infants inclosos. Aquest atac ha desfermat 
episodis de violència a la ciutat, en què la població 
sahrauí és objecte d’atacs per part de forces de l’ordre i 
de la població civil. 
 
Aquests esdeveniments coincideixen amb l’inici d’una nova 
ronda de negociacions entre el Marroc i el Front Polisario, 
la qual cosa posa de manifest la nul·la voluntat del règim 
marroquí d’arribar a una solució negociada. Una vegada més, 
la comunitat internacional ha reaccionat amb incomprensible 
complaença davant les violacions dels drets humans dels 
sahrauís. 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia condemna el brutal atac de 
l’exèrcit i la policia marroquins als campaments de 
protesta alçats pels sahrauís al costat de la ciutat d’El 
Aaiún. 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al govern espanyol, la 
Unió Europea i les Nacions Unides a emprendre mesures 
efectives adreçades a la protecció dels drets humans al 
Sàhara Occidental. 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia reitera la necessitat d’una 
sortida al conflicte que sigui justa, pacífica i 
respectuosa amb la legalitat internacional i amb el dret 
d’autodeterminació del poble sahrauí. 
 
Palma, novembre de 2010 
 
 
 
 
                         
 


