
 
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2010, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
A Santa Eugènia a vint-i-tres 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 Sastre Crespí, Sr. Francisco Casellas Femenias, Sr. 
Miquel Àngel Coll Canyelles, Sr. Antoni Coll Ballester. 
Havent excusat la seva absència els regidors Srs. Llorenç 
Cabot Campins i Sra. Sebastiana Sastre Coll. 
 
Essent les 13.30 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.- Pren la paraula el 
Sr. Batle el qual assenyala: 

 
- Atès la sol·licitud formulada en data 28 de juny de 

2007 per “Promocions i Construccions Es Macs,S.L.” 
d’abonament de 68.834,40 € per obres executades al 
poble en els anys 2003 a 2005. 

- Atès l’expedient tramitat en relació a dita 
sol·licitud per comprovar les obres fetes i la seva 
valoració. 

- Atès l’acta aixecada en data 16 de desembre de 2010 
en que el representant legal de l’empresa, Bartomeu 
Amengual Nadal, mostra la seva conformitat amb la 
valoració de les obres en la quantia de 52.328 € 
feta per l’aparelladora, Carme Maria Aguiló Mora. 

- Atès el dictamen favorable emès per la Comissió 
Informativa General en data 20 de desembre de 2010. 

- Atès l’informe de Secretaria-Intervenció de data 16 
de desembre de 2010, es proposa al Ple: 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de crèdits que puja a la 
quantitat de 52.328 €, d’acord amb l’annex que s’acompanya. 
 
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 
2010, el corresponent crèdit de 53.328 € a la partida  
150/619.00. 
 
TERCER.- Facultar a n’aquesta Batlia per a la realització 
de quantes actuacions siguin necessàries per a dur a terme 
el present acord. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació 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 votarà a favor de la proposta, i 
en relació a la mateixa pregunta si s’ha confrontat les 
afirmacions del constructor en relació amb el Sr. Rafel 
Crespí Pol.  
 
El Sr. Batle contesta dient que va tenir una reunió amb els 
Srs Mateu Crespí Perelló, Sra. Maria Eugènia Pou Mulet i el 
Sr. Rafel Crespí Pol, amb presencia del secretari 
municipal, els quals manifestaren que s’havien encarregat i 
fetes les feines, però davant la inexistència de les 
factures, varen manifestar que ells una vegada encarregada 
la feina no tenien perquè demanar la factura al 
contractista i que en qualsevol cas, aquesta qüestió era 
únicament responsabilitat del contractista. En canvi el 
contractista va dir que li havia encarregat el Sr. Rafel 
Crespí Pol les feines amb les indicacions de no presentar 
les factures, per tant ens trobem davant dues versions 
distintes, encara que la versió del contractista té més 
lògica amb els fets succeïts.  
 
Continua dient el Sr. Batle que ara es paguen 52.328 €,i 
que en aquesta legislatura l’equip de govern no fa més que 
pagar els excessos de l’anterior legislatura del govern 
d’Entesa. Ja varem pagar 54.000 € dels extres del camp de 
gespa artificial i encara queden pendent d’abonar 20.000 € 
dels extres del projecte de reforma de la piscina 
municipal, en total més de 125.000 €. 

 
Sotmesa a votació la proposta de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, la mateixa es aprovada per 
unanimitat.  



 
 
 
 
 
ACORD INGRES DE LES QUANTITATS RECAPTADES PER LA TAXA PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS.- Pren la paraula el Sr. Batle el qual assenyala: 
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
santa Eugènia- Unió Mallorquina, el qual diu que al seu 
grup li agradaria més que les factures que genera la 
recollida i eliminació dels fems tinguessin entrada a 
l’Ajuntament per a dur un millor control sobre la despesa, 
però si no queda més remei que ho gestioni la Mancomunitat. 
 
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA PARRÒQUIA DE SANTA 
EUGENIA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA PER A LA CESSIÓ DE 
L’ESPAI ANNEXA AL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 
SANTA EUGÈNIA.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual dona 
lectura al següent conveni (que s’adjunta com annex formant 
part integrant d’aquesta acta), i vist el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa General emès en la 
seva reunió del passat dia 20 de desembre, proposa al Ple: 
 

- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la 
Parròquia de Santa Eugènia i l’Ajuntament de Santa Eugènia 
per a la cessió de l’espai annexa al campanar de l’església 
parroquial de Santa Eugènia. 

- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de 
l’esmentat conveni. 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa es 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

 
I, sense haver més assumptes a tractar el Sr. President 
aixeca la sessió essent les tretze hores i cinquanta 
minuts, de tot el qual com a Secretari donc fe. 

     


