
 
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
30 DE JULIOL DE 2009, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
 A Santa Eugènia a trenta de juny de dos mil nou es reuneix 
amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de la Casa 
Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la presidència del 
Sr. Batle i amb l´assistència del Sr. Secretari, a fi de 
celebrar una sessió ordinària en primera convocatòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, D. Guillem Crespí 
Sastre; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç 
Cabot Campins, D. Sebastián Alorda Roig, D. Luis López 
García, Dª. Maria Eugènia Pou Mulet, D. Francisco Casellas 
Femenias, D. Miquel Angel Coll Canyelles i D. Antoni Coll 
Ballester.  
 
Essent les 13.30 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Les actes 
de les sessions ordinària i extraordinàries del dies 28 de 
maig, 25 de juny i 21 de juliol de 2009  son aprovades 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 Sr. Ioan Bryn Roberts per denúncia e 
intimidació a la seva família. 
 
-D’un escrit del Consell Consultiu de les Illes Balears, en 
relació al procediment de revisió d’ofici de l’expte. de la 
Sra. Catalina Rosa Cañellas Mariano. 
 
-D’un escrit del Jutjat del Contenciós-Admvo. Núm. 2 de 
Palma de Mallorca, en relació a la setència dictada de 
responsabilitat patrimonial a la Sra. Antonia Castro 
Verger. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de 
cooperació local),  en relació al Pla Insular d’Obres i 
Serveis de 2010. 
 
 



 
 
 
 
 
 
-Del Decret de Batlia de data 27 de maig de 2009, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ Ses 
Coves, núm. 19.  
 
-Del Decret de Batlia de data 3 de juny de 2009, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 3 parcel.la núm. 266. 
 
-Del Decret de Batlia de data 22 de juny de 2009, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 1 parcel.la núm. 721. 
 
-Del Decret de Batlia de data 22 de juny de 2009, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel.la núm. 865. 
 
-Del Decret de Batlia de data 23 de juliol de 2009, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel.la núm. 987. 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA 
I ELS AJUNTAMENTS DE L’ILLA DE MALLORCA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE CULTURA EN XARXA (XARXA ACTIVITATS 
CULTURALS A MALLORCA).- Pren la paraula el Sr. Batle, el 
qual dona lectura al següent conveni, que fou informat 
favorablement per la Comissió Informativa General en la 
seva reunió del passat 27 de juliol, que s’adjunta com 
annex. 
 
A continuació pren la paraula la regidora, Sra. Pou, com a 
portaveu del grup municipal d’Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina, el qual diu que al seu grup li sembla bé la 
signatura de l’esmentat conveni ja que són millores per 
Santa Eugènia.  
 
Per unanimitat s’aprova el Conveni. 
 
RATIFICACIO ADHESIO A L’ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL.- Pren la 
paraula el Sr. Batle, el qual dóna lectura a l’escrit remès 
per l’Associació Mallorca Rural que gestiona el Pla de 
Desenvolupament Rural en la que sol·licita la ratificació 
de l’adhesió del nostre Ajuntament a dita Associació, 
ratificació que fou informada favorablement per la Comissió 
Informativa General en la seva reunió del passat 27 de 
juliol,i que s’adjunta com annex. 



 
 
 
 
 
 
A continuació pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a 
portaveu del grup municipal d’Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina, el qual diu que al seu grup li sembla correcte 
i per tant que es ratifiqui l’adhesió a l’Associació 
Mallorca Rural.  
 
Per unanimitat s’aprova la ratificar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia a la Associació Mallorca 
Rural. 
 
HOMOLOGACIÓ PART SOCIAL CONVENI PERSONAL LABORAL ALS 
FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT.- Pren la paraula el Sr. Batle, 
el qual vist el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa General emès en la seva reunió del passat dia 
27 de juliol, proposa al Ple: 
 

- Aprovar homologar la part social del Conveni del 
personal laboral als funcionaris d’aquest Ajuntament, 
part social que es trascriu com annexe a aquesta acta. 

- Procedir a publicar l’esmentat acord. 
 
Dita proposta és aprovada per unanimitat. 
 
Abans del punt “precs i preguntes” demana la paraula la 
regidora Sra. Pou, com a portaveu del grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, la qual en virtud del 
que disposa l’article 82.1 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
proposa incloure per urgència un punt dins l’ordre del dia  
perqué per part de la batlia s’ens informi sobre la càmara 
instal·lada a una farola del carrer Major. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que 
el seu grup no recolçarà la urgència de la inclusió del 
punt dins l’ordre del dia, tota vegada que aquesta batlia 
donarà les explicacions davant la Guardia civil que es allà 
on han fet la denúncia els membres del grup de l’oposició i 
aprofita per a dir que de la cap de l’oposició es podia 
esperar la denúncia ja que ja hi va haver un precedent quan 
va denuncia una veïnada del poble o quan era regidora de 
joventut que va comportar que la Guardia Civil identificas 
a joves del poble, però que no ho esperava dels altres 
membres. 
 
 



 
 
 
 
 
També diu el Sr. Batle que en vint anys a l’oposició el 
Partit Popular de Santa Eugènia mai va posar una denúncia 
contra l’Ajuntament ni contra el batle i que l’únic que 
pretèn l’oposició es aconseguir titulars de premsa, no 
volen el consens ni el diàleg, volen la crispació, la 
discusió i l’enfrontament. 
 
Li diu a la cap de l’oposició que es capaç de queixar-se a 
aquesta Batlia per haver-li enviat una carta oficial a casa 
seva per demanar-li explicacions d’un tema, diguent-me que 
ho podiem arreglar personalment i que no eren les maneres 
correctes, amb una carta que en queda constància dins 
l’Ajuntament entre vosté i jo. I que per tant no aplica el 
refrany el que jo no vull per jo no ho vull pels altres ja 
que en lloc de demanar explicacions en relació a la càmara 
al plenari o per escrit, va a denunciar-ho a la Guardia 
Civil i al mateix temps a la premsa. 
 
Continua diguent el Sr. Batle que els esforços d’aquest 
equip de govern marcat pel diàleg i el consens no tenen res 
a veure amb la seva forma de governar i com a batle li 
recordaré aquell trist fet del plenari municipal de data 28 
de novembre de 2006 on només hi havia dos punts a l’ordre 
del dia i on presentades en temps i forma les preguntes per 
escrit del cap de l’oposició, aleshores el regidor Sebastià 
Alorda, vosté va considerar que havia durat massa el ple i 
va contestar les preguntes orals del grup municipal de UM i 
va deixar les nostres sense contestar. 
 
Diu el Sr. Batle que fa tres mesos després d’un plenari en 
que es va tractar sobre el conveni laboral, vaig exposar a 
un regidor del seu grup municipal la posibilitat de tenir 
una reunió per parlar i fomentar encara més el diàleg. 
Estasa la mà del nostre grup municipal, a data d’avui esper  
una resposta per part seva, sintoma més que clar que no vos 
interessa el consens. 
 
Acaba dient el Sr. Batle que davant aquesta estratègia 
marcada, l’oposició ha de saber que aquesta batlia i els 
regidors de l’equip de govern no tolereram ni acceptaran 
l’atac personal ni la mentida. 
 
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a 
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina,  la qual diu que no entèn perqué el Sr. Batle 
no vol informar en relació a la camara col·locada dins  



 
 
 
 
 
 
d’una farola ja que estem dins un Estat Democràtic i per 
tant tots el ciutadans tenen dret a saber les actuacions 
que fa l’Ajuntament. 
 
Diu la regidora Sra. Pou que el que ha manifestat el Sr. 
Batle sobre la col·locació de la camara no ho ha argumentat 
tota vegada que són fets injustificables i mostra una 
fotografia en la que es veu una càmara de seguretat dins 
una farola. Diu que per tant s’ha col·locat una camara 
sense permís de la Delegació de Govern infringint la Llei 
Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, pel que es regula la 
utilització de videocamaras per les Forces i Cossos de 
Seguretat en llocs públics. 
 
A més diu que l’article 9.1 de l’esmentada Llei Orgànica 
diu que el público será informado de manera clara y 
permanente de la existencia de videocámaras fijas.   
 
També s’ha infringit la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal 
 
Davant aquests fets ens tornam a demanar, com ja varem fer 
davant la prestació dels serveis d’un socorrista sense la 
titulació requerida a la piscina municipal, Es Santa 
Eugènia un poble segur?. 
 
Continua dient la regidora Sra. Pou que no va informar a 
l’oposició, que representa el 48% de l’electorat taujà, de 
la col·locació de la camara i que no vol suposar que hi 
hagi camares dins d’altres faroles del municipi i que el 
que pretèn l’oposició amb la denúncia formulada davant la 
Guardia Civil es que la Justicia el posi en el seu lloc. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que 
reitera que si volien explicacions ho havien d’haver 
demanat a aquesta Batlia i no anar a la Guardia Civil, a 
más les explicacions sobre els motius de la col·locació de 
la camara les va donar a la premsa. 
 
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Pou la qual 
diu que el seu grup demanarà la constitució d’una comissió 
d’investigació. 
 
PRECS I PREGUNTES.- Per part de la regidora Sra. Pou, com a 
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió  



 
 
 
 
 
 
Mallorquina, formula els següents precs i preguntes, a la 
vegada que li recorda al Sr. Batle que queden pendents de 
contestar les preguntes núm. 4 i 8 formulades a la darrera 
sessió plenària ordinària: 
 

1) Pensa comunicar que el paperí del carrer Josep 
Balaguer el va rompre el camió dels fems. 

2) Quan col·locaran els badem i el límit d’excés de 
velocitat al carrer de Ca Ses Monges. 

3) En les obres de millores de l’enllumenat es posen 
menys faroles i aquestes són necessàries per garantir 
l’enllumenat, quan es posaran les que manquen davant 
s’Entrada, al carrer Balanguera.   

4) L’horari de la piscina municipal es de 10 a 20 hores, 
però resulta que es tanca la piscina de 14 a 16 hores, 
es plantejar contractar un altre socorrista per 
aquestes dues hores. 

5) Ja s’ha publicat el Conveni del personal laboral 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

6) Amb motiu de les obres del Plan E s’han arrabassat 
molts d’arbres dels carrers de s’Estació, Aljub, el pi 
de s’estació i el lledoner del parc infantil, i no se 
n’han col·locat de nou, per tant aquest grup de 
l’oposició es replantejarà el recolzament que en el 
seu dia varem donar a l’esmenta’t Pla i preguntem a on 
està el lledoner del parc infantil que ho va regalar 
un veí del poble i si ens podria dir el nombre 
d’arbres que s’han arrabassat.  

 
Abans de contestar a les preguntes formulades, el Sr. 
Batle contesta a la quarta de les preguntes formulades a 
la darrera sessió plenària ordinària del dia 28 de maig 
de 2009(en relació als pins de l’Estació pregunta si es 
cuiden ja que n’hi ha un que s’està morint)en el sentit 
de que es cuiden i que del que s’esta morint hi ha un 
informe tècnic que se li entregarà. 
 
I a la pregunta vuitena de les formulades a la darrera 
sessió plenària ordinària del dia 28 de maig de 2009 
(que va costar la mostra d’eines antigues), el Sr. Batle 
contesta que creu que uns 1.300 €, però que la factura 
esta a les oficines i se li entregarà.. 
 
A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
en part el paperí el va rompre el camió de fems, però el  



 
 
 
 
 

camió no va destroçar l’ornamentació dels laterals del 
carrer Josep Balaguer. Per tant, hi va haver una conjunció 
de dos factors camió de fems i acció humana que es va 
dedica a fer destroça.  

 
A la segona de les preguntes el Sr. Batle contesta que no 
li consta cap petició de badems al carrer de Ca Ses Monges. 

 
A la tercera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
encara manquen per posar tres faroles i que estan pendents 
del seu subministre. 

 
A la quarta de les preguntes, el Sr. Batle contesta que en 
quan a l’horari de la piscina només hi ha hagut dues 
queixes durant el mes de juliol, i que hi ha piscines 
municipals com les de Santa Maria i Consell que també 
tanquen de 14 a 16 hores per qüestions de seguretat i per 
manca d’usuaris. 

 
A la cinquena pregunta, el Sr. Batle contesta que el 
conveni del personal laboral no s’ha publicat, si bé no té 
cap incidència si s’ha publicat o no. 

 
A la sisena pregunta, en quan al nombre d’arbres que s’han 
arrabassat diu el Sr. Batle que vol manifestar la seva 
sorpresa, perquè crec que les afirmacions fetes per la cap 
de l’oposició, no es corresponen amb la realitat.  

 
Primer perquè al carrer s’estació i al primer tram del 
carrer Aljub fa més de 1 any que es varen realitzar les 
obres. Aleshores i pareix que la memòria les falla  per 
adaptar la voravia dels dos carrers a la gent discapacitada 
o amb problemes d’accessibilitat, varem consensuar que els 
arbres s’havien d’arrabassar i que per manca d’adaptació al 
carrer de s’estació i per queixes dels veïnats per la 
brutor que els arbres del carrer Aljub causaven, es 
substituïren per altres tipus d’arbres. 

 
Per tant vostès, n’estaven assabentats i vostès hi anaven a 
bé. Es veu que tenen la memòria limitada i selectiva, sino 
no s’explica. 
 
Únicament dins el Plan E, s’ha fet la II fase del carrer 
Aljub, amb el mateix tipus de problema i vostès també ho 
sabien de sobra, que els arbres s’eliminaven i es tornaven 
a reposar de nou, en venir el bon temps. 



 
 
 
 
 
 
 
Al parc infantil, l’arbre que vostè menciona, estava 
sembrat ben enmig de l’accés al Centre Escolar i havia 
rebentat tota la zona. Per facilitar l’accessibilitat a 
l’escola era impossible mantenir l’arbre i es va optar per 
ressembrar-lo, cosa que s’ha realitzat. 

 
I en quan al pi del poliesportiu, aquí si que vostè no me 
pot donar lliçons, ni vostè ni el seu grup. 

 
En primer lloc, dir que aquest equip de govern va decidir 
fer una inversió per fer una poda i neteja de rama vella i 
morta dels pins de la piscina i de la Plaça des Puget, cosa 
que vostès amb la reforma de la piscina, ni s’hi havia 
preocupat. 

 
Varen inagurar  la piscina, amb un pi destroçat pel 
temporal del 2001 i que els bombers li varen fer una 
actuació d’urgència, però a vostès res les importava. 

 
Al mateix temps, el pi des Puget del pes del seu ramatge i 
la seva ubicació, perillava en desgràcia material o 
personal, cosa que amb l’actuació es va evitar. 

 
Però en segon lloc, no es va fer cap poda agressiva al pi i 
en aquest sentit consta registrat a l’Ajuntament un informe 
que confirma que el pi estava malalt i que en el moment de 
la poda es va actuar per evitar que la seva inclinació no 
ocasiones un problema a la terrassa de la piscina i que 
durant la poda es varen adoptar les millors mesures. 

 
Al mateix temps, la persona que va realitzar la poda era un 
professional i en aquest sentit, el altres pins varen 
quedar completament arreglats, però el que no es pot fer es 
evitar lo inevitable. 

 
Recordar-li que quan vostès governaven una de les primeres 
actuacions va ser eliminar els 5 pins de la Plaça de Sa 
Creueta, pins sans de  més de 60 anys, sense cap tipus de 
mirament i contemplació. Jo me deman  el seu esperit 
ecologista o mediambiental només les uneix quan estan a 
l’oposició. 

 
No li permet ni li permetre que dins el joc polític faci 
qualificatius o descripcions personals d’aquesta Batlia,  



 
 
 
 
 
com que té una obsessió amb els arbres, perquè l’únic que 
li he de demanar és que me contesti a 1 sola pregunta, me 
digui per carrers, quan d’arbres s’han eliminat a cada un ? 

 
La regidora Sra. Pou intervé per a dir que aquí, qui fa les 
preguntes som jo no vostè. 

 
El Sr. Batle li diu que no la sap, no  me sap contestar? 

 
La regidora Sra. Pou li diu que li contestarà per escrit. 
 
El Sr. Batle li diu que si no me pot contestar, vol dir que 
no ho sap, i si no ho sap, té un problema, un problema 
greu, perquè dades objectives pressumptament les ha 
falsejades, i això té un nom, article 208 del Codi 
Penal,Injuria: acció o expressió que lesiona la dignitat 
d’una altre persona, menyscabant la seva fama, amb 
l’agreujament de publicitat.          

 
Acaba el Sr. Batle dient que al darrer plenari, lliurament 
ja va haver de rectificar  la paraula negligent dirigida 
cap aquesta  batlia i crec que en l’exercici de la política 
no tot val i s’hi ha d’estar al marge dels comentaris que 
vostè fa. 
 
Essent les catorze hores, el Sr. Batle-President aixeca la 
sessió de tot el qual com a Secretari donc fe. 
 

  
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA 
I ELS AJUNTAMENTS DE L’ILLA DE MALLORCA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE CULTURA EN XARXA (XARXA D’ACTIVITATS 
CULTURALS A MALLORCA). 
 
 
REUNITS 
 
Joana Lluïsa Mascaró Melià, Vicepresidenta i consellera 
executiva del Departament de Cultura i Patrimoni del 
Consell de Mallorca, amb C.I.F. S-0711002-F i amb domicili 
al carrer de Via Roma, núm. 1, de Palma. L’acompanya 
Margalida Sbert Casasayas, cap del Servei Jurídic 
Administratiu del Departament de Cultura i Patrimoni, per 
delegació de competències del secretari general (BOIB núm. 
112, de 21-07-2007). 
 
Guillem Crespí Sastre, Batle de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia, amb D.N.I. 43.114.903-T i amb domicili al carrer 
de’s Puget, núm. 9 de Santa Eugènia.  
 
ACTUEN 
 
La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca, 
per delegació expressa de la Presidenta, segons Decret de 
data                     , conformement amb el Decret de 17 
de juliol de 2007,  pel qual es determina l’organització 
del Consell de Mallorca (BOIB 111, de 20 de juliol de 
2007). 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat 
jurídica per aquest acte i, 
 
 
MANIFESTEN 
 
1. El Consell de Mallorca mitjançant el Departament de 
Cultura i Patrimoni ha posat en marxa Cultura en Xarxa 
(Xarxa d’Activitats Culturals a Mallorca) per a respondre a 
les inquietuds i als interessos dels ciutadans de Mallorca. 
 
2. La Direcció Insular de Cultura, per facilitar la 
comunicació entre totes les parts implicades en aquesta  



 
 
 
 
 
xarxa, crea una eina de treball per interconnectar els 
municipis i la Direcció Insular de Cultura mitjançant 
l’entorn web. 
 
3. La Direcció Insular de Cultura programa activitats 
culturals i les ofereix als ajuntaments de l’illa de 
Mallorca, amb la finalitat d’aconseguir el màxim de difusió 
i projecció. 
 
4. L’Ajuntament disposa d’espais culturals adients per 
assumir les propostes elaborades per la Direcció Insular de 
Cultura. 
 
Per fer efectives aquestes propostes,  
 
ACORDEN 
 
1. L’Ajuntament i el Consell de Mallorca col·laboraran per 
dur a terme en el municipi activitats culturals programades 
pel Consell de Mallorca. 
 
2. L’Ajuntament i el Consell de Mallorca crearan una 
comissió mixta de seguiment de la programació i de les 
activitats de Cultura en Xarxa.  
 
Aquesta comissió estarà integrada per personal tècnic de 
cultura del Consell de Mallorca i personal Tècnic de 
cultura de l’ajuntament, sense perjudici que hi puguin 
participar altre personal tècnic d’altres àrees i/o 
representants polítics d’aquesta competència. 
 
3. L’Ajuntament i el Consell de Mallorca mantindran al dia 
el cens d’espais culturals, amb la finalitat de disposar 
d’una guia d’equipaments culturals. 
 
4. La Direcció Insular de Cultura programarà cursos de 
formació per als tècnics de cultura dels ajuntaments. 
 
5. La Direcció Insular de Cultura posarà a l’abast de 
l’Ajuntament el centre de recursos de materials tècnics 
adients per a la realització de les activitats culturals. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest 
conveni, el signen en el lloc i en la data indicats. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
RATIFICACIO ADHESIO A L’ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL.- 
 
Com ja sabeu el Programa Leader + es va a tancar el 31 de 
desembre de 2008 i ara hem de començar un nou període. 
 
El nou Leader ara estarà inclòs dins el PDR de Balears, en 
concret són els eixos 3 i 4 de l’actual PDR, i per tal de 
poder complimentar tots els requisits legals per a que 
Mallorca Rural continuí seguint el grup que ho gestioni a 
Mallorca necessitem que l’organ de govern adient del vostre 
Ajuntament: 
 
1.-Ratifiqui la vostra adhesió a l’Associació Mallorca 
Rural. 
 
2.- Triï un nou representant dins la nostra Associació o 
ratifiqui el que hi havia fins ara. 
 
Vos agrairíem que la vostra resposta sigui el més ràpida 
possible, per poder realitzar tots els tràmits adients, ja 
que haurem de convocar una Assemblea extraordinària i 
aquesta documentació ha d’arribar a les nostres oficines 
abans de la convocatòria. 
 
Esperam la vostra col.laboració, que com sempre hem tingut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PRESTACIONS SOCIALS 
 
Ajudes sanitàries, assistencials i mèdiques. 
 
S’estableix la creació d’una partida pressupostària, que es 
repartirà proporcionalment entre tot el personal que ho 
sol·liciti, per despeses no cobertes per la Seguretat 
Social, durant l’any corresponent, amb un màxim de 100 € 
anuals per treballador. 
 
L’abonament de les ajudes es realitzarà prèvia presentació 
de la factura original, degudament detallada, segons 
l’import fixat a la mateixa i amb el màxim establert al 
quadre anterior. En cap cas l’ajuda serà superior al 60 % 
del cost de les factures. 
 
Ajudes escolars per fills a càrrec. 
 
Cada treballador laboral de l’Ajuntament de Santa Eugènia 
tendrà dret a una ajuda anual de 100 € per cada fill, des 
de la data de naixement i fins al mes anterior al de 
l’inici de l’educació primària. Una vegada iniciada 
l’educació primària, es tindrà dret a una ajuda anual per 
escolaritat de 150 € per cada fill fins que acompleixin els 
18 anys, mentre cursin estudis d’ensenyança obligatòria. 
 
Beques d’estudis per als treballadors. 
 
Amb la finalitat de fomentar la formació acadèmica del seu 
personal, amb l’objectiu de millorar les seves 
possibilitats d’ascens dins la cursa administrativa i 
professional, i dins els límits de la partida 
pressupostària prevista per a cada any, l’Ajuntament 
concedirà beques d’estudi als treballadors que realitzin 
els següents estudis a centres oficials. 
 
. Graduat en educació secundària obligatòria. 
. Batxillerat o equivalent. 
. Formació professional o Cicles formatius medis i 
superiors. 
. Accés a la Universitat per a majors de 25 anys. 
. Estudis universitaris (diplomatures, llicenciatures i 
doctorats), presencials o a distància. 
. Idiomes en centres oficials. 
 



 
 
 
 
 
 
. Llibres de text per als que es coincideixi beca per 
matricula o en els casos previstos anteriorment que no 
tinguin cost de matricula. 
 
El fons pressupostari per als estudis abans esmentats serà 
distribuït per la Comissió Paritària amb el següents 
criteris: 
 
. El 60% de les taxes de la matrícula oficial del següents 
estudis: 
 . ESO, Batxillerat, BUP o  equivalents. 
 . Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 
anys. 
. El 60% de les taxes de la matrícula oficial per als 
estudis universitaris següents: 
 . Estudis universitaris superiors i mitjans. 
 . Formació professional i Cicles formatius mitjans i 
superiors. 
. En  primer lloc s’abonaran les beques dels estudis 
corresponents a l’apartat a) i si encara queda fons, 
s’abonaran les beques de l’apartat b). Si després de tot 
l’anterior quedés fons es destinarà a llibres de text.  
Aquestes beques seran abonades un cop s’hagi presentat a 
l’Ajuntament la justificació del pagament de les taxes de 
matrícula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


