ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
30 DE SETEMBRE DE 2009, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a trenta de setembre 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, D. Francisco Casellas Femenias, D. Miquel Angel
Coll Canyelles i D. Antoni Coll Ballester. Havent excusat
la seva absència la regidora Sra. Mª. Eugènia Pou Mulet.
Essent les 13.45 hores el Sr. Batle declara oberta
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:

la

LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS.- L’acta de
la sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2009
és aprovada per unanimitat.
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA,
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte
de la següent correspondència i disposicions oficials:
-D’un escrit de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori sol·licitant informació referent a l’aprovació
del planejament urbanístic per a l’any 2009.
-D’un informe del Departament de Cultura i
referent a una visita a la Biblioteca Municipal.

Patrimoni

-D’una resolució de la Conselleria de Treball i Formació
que disposa el registre i publicació oficial del Conveni
Col·lectiu.
-D’un informe del Ministeri de Treball i Formació referent
a l’adequació del Conveni Col·lectiu a la Llei d’Igualtat.
-D’un
escrit
del
Servei
d’Ocupació
convocatòria de Corporacions Locals.

referent

a

la

-D’un escrit del Departament de Cooperació Local referent a
la pròrroga de la convocatòria pel Pla d’Obres i Serveis
2009.
-D’un escrit del Departament de Cooperació Local referent a
l’aprovació definitiva del Pla d’Obres i Serveis 2009.
-D’un informe tècnic emès per la Conselleria
Ambient referent a la revisió de les NN.SS.

de

Medi

-Del Decret de Batlia de data 6 d’agost de 2009, delegant
les funcions a Jacqueline Volait per absència del Batle
del municipi.
-Del Decret de Batlia de data 17 d’agost de 2009,
suspensió d’obres per executar-se sense llicència
c/Plaça de’s Puget, núm. 5.

de
al

-Del Decret de Batlia de data 17 d’agost de 2009,
sol·licitant el tall del subministrament elèctric de
l’immoble Pol. 1 Parc. 721, a GESA-ENDESA.
-Del Decret de Batlia de data 26 d’agost de 2009, de
concessió de termini per sol·licitar llicència al Pol.2
Parc. 1058.
-Del Decret de Batlia de data 26 d’agost de 2009, ordenant
la contractació d’interinatge d’una auxiliar d’escoleta
fins a la signatura del conveni amb la FUEIB.
-Del Decret de Batlia de data 26 d’agost de 2009, resolent
l’adhesió al conveni de col·laboració entre la FELIB i el
CBE.
-Del Decret de Batlia de data 1 de setembre de 2009,
aprovant la convocatòria i les bases per a la concessió de
subvencions a entitats locals.
-Del Decret de Batlia de data 9 de setembre de 2009, de
concessió
de
termini
per
sol·licitar
llicència
al
c/Balanguera, núm. 38.
-Del Decret de Batlia de data 22 de setembre de 2009,
nomenant a Rosa Mulet Sureda com a dinamitzadora del Casal
de Joves.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9, 10 i 11/2009.- Per part de
Secretaria es dóna compte dels expedients de modificació de
crèdit
núm.
9/2009
(suplement
de
crèdit),
10/2009
(reconeixement
extrajudicial
de
crèdits)
i
11/2009
(habilitació de crèdit); que foren informats favorablement
per la Comissió Informativa General en la seva reunió del
passat 24 de setembre, amb l’abstenció dels representants
del grup Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, Srs.
Caselles i Coll Ballester:
1) Aprovar inicialment els expedients de modificació de
crèdit núm. 9-10 i 11 en el Pressupost General de la
Corporació per a l’any 2009.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2009
Aprovar un suplement de crèdit per la quantitat de 3.726,
26 € a la partida 4.3.610.00 “Reforma de la plaça Bernat de
Santa Eugènia” amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals de la liquidació del pressupost de 2008.
Aprovar un suplement de crèdit per la quantitat de 4.999,63
€ a la partida 4.3.610.01 “Millora, condicionament i
accessibilitat de zona comercial i mercat setmanal. Carrer
Major i Escoles” amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals de la liquidació del pressupost de 2008
(2.486,90 €) i a majors ingressos del concepte 455.00 (fons
de cooperació autonòmic-2.512,73 €).
Aprovar un suplement de crèdit per la quantitat de 5.928,68
€ a la partida 4.5.210.00 « reparació, manteniment i
conservació infraestructures » com a conseqüència del
recaptat en concepte de taxa polisesportiu.
Aprovar un suplement de crèdit per la quantitat de
15.000,00 € a la partida 4.5.226.10 “festes patronalssocietat general d’autors” amb càrrec a majors ingressos
del concepte 455.00 (fons de cooperació autonòmic).
Aprovar un suplement de crèdit per la quantitat de 3.000,00
€ a la partida 1.2.130.01 « contracte interinitat per
substituir baixa » amb càrrec a majors ingressos del
concepte 455.00.

Aprovar un suplement de crèdit per la quantitat de 1.800,00
€ a la partida 4.5.226.02 « activitats aula de música » amb
càrrec a majors ingressos del concepte 455.00.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 10/2009
-Aprovar
un
reconeixement
extrajudicial
crèdits(modificació
de
crèdit
núm.
10/2009)
per
quantitat
de 11.087,06 €

de
la

suplementant les següents partides:

2.2.750.0 2.781,00 €., 6 quotes de 463,50 € per a l’adquisició cotxe policia.
4.5.226.10 1.502,80 €.
4.5.210.00
234,19 €
4.5.210.01
569,07 €.
4.3.226.07 5.281,63 €.
4.3.220.00
718,38 €.

amb càrrec a majors ingressos del concepte 455.00 (fons
autonòmic de cooperació-4.213,13 €) i majors ingresos
recaptats del concepte 114.00 (impost s/increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana- 6.873,93 €).

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11/2009
Habilitar un crèdit extraordinari per la quantitat de
2.603,10 € a la partida 3.1.489.00 « compliment sentència
sobre responsabilitat patrimonial « amb càrrec a majors
ingressos del concepte 114.00 (impost s/increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana).
Habilitar un crèdit extraordinari per la quantitat de
2.928,00 € a la partida 4.4.600.03 per a l’adquisició de
terrenys per a l’ampliació del diposit municipal amb càrrec
a majors ingressos recaptats del concepte 114.00.

2)Exposar al públic la aprovació inicial dels expedients de
modificació de crèdit núm. 9-10-11/2009
en el Pressupost
General de la Corporació per a l’any 2009 per un termini de
quinze dies a efectes de reclamacions; en el cas de que no

es presentin, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat
a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula el
Sr. Coll, en qualitat de portaveu del grup municipal Entesa
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que el seu
grup s’abstindrà en les tres modificacions de crèdit.
Sotmesa a votació els expedients de modificació de crèdit
núm.9, 10 i 11/2009, els mateixos son aprovats per cinc
vots a favor, de Sr. Batle i dels quatre regidors
pertanyents al grup municipal del Partit Popular. Els tres
regidors del grup municipal Unió Mallorquina-Entesa per
Santa Eugènia s’abstenen.
MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST ANY 2009.- Pren la
paraula el Sr. Batle el qual assenyala que atès que per a
l’execució de les inversions dels projectes “Reforma plaça
Bernat de Santa Eugènia » inclosa dins del pla plurianual
del
POS
2009-2010-2011-2012
del
CIM
i
« Millora,
condicionament i accessibilitat de zona comercial i mercat
setmanal.Carrer major i escoles » inclosa dins del pla
plurianual per al foment del comerç urba i la millora del
comerç rural de la conselleria de comerç 2009-2010-2011 i
degut a que es tracta d’una despesa plurianual i de
conformitat amb el que disposa l’article 83.1 del Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capitol
primer del titol sisè de la Llei d’Hisendes Locals,
proposa al Ple:
-Introduir
l’exercici
inversions
plurianual

una nova base a les d’execució del pressupost de
2009 en el sentit que per l’execució de les
esmentades s’adquireix un compromís de despesa
amb els següents imports:

“Reforma plaça Bernat de Santa Eugènia”
Any

Total

C.I.M.

Ajuntament

2009

37.262,67

33.536,41

3.726,26

2010

222.687,33

200.418,59

22.268,33

TOTAL

259.950,00

233.995,00

25.995,00

“Millora, condicionament i accessibilitat de zona comercial
i mercat setmanal Carrer Major i Escoles”.

Any

Total

Conselleria Comerç

Ajuntament

2009

49.999,63

45.000,00

4.999,63

2010

77.900,83

42.000,00

35.900,83

TOTAL

127.900,46

87.000,00

40.900,66

-Exposar al públic la modificació de les bases d’execució
del pressupost de l’exercici del 2009 per un termini de
quinze dies a efectes de reclamacions, en el cas de que no
s’ens presentin, s’entendrà aquest acord elevat a definitiu
sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per
unanimitat dels assistents.
APROVACIÓ DESPESA PLURIANNUAL POS-2009-2010 I PROJECTE DE
MILLORA DE ENTORNS COMERCIALS.- Pren la paraula el Sr.
Batle el qual assenyala:
Vist l’escrit del CIM-Cooperació Local en el que dins del
Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2009-2010-2011 i 2012
s’ens concedeix una subvenció de 233.995,00 €
en dues
anualitats 2009 (33.536,41 €) i 2010 (200.418,56 €) essent
l’aportació municipal de 3.726,26 € l’any 2009 i de
22.268,74 € l’any 2010, tot això per a fer front al
pressupost del projecte anomenat “Reforma de la plaça
Bernat de Santa Eugènia”, es proposa al Ple:

Aprovar una despesa plurianual per a fer front al
pressupost de l’obra “Reforma de la plaça Bernat de Santa
Eugènia” que ascendeix a la quantitat de 259.950,00 .

Any 2009
3.726,26
Any 2010
22.268,33
TOTAL
25.995,00

37.262,67

33.536,41

222.687,33

200.418,59

259.950,00

233.995,00

Vista la Resolució de l’honorable consellera de comerç de
data 12 d’agost de 2009
mitjançant la qual
s’ens
concedeix una subvenció de 115.110,41 € en tres anualitats
2009 (45.000 €), 2010 (42.000 €) i 2011 (28.110,41 €), tot
això per a fer front al pressupost del projecte anomenat
“Millora, condicionament i accessibilitat de zona comercial
i mercat setmanal, carrer major i escoles” que ascendeix a
127.900,45 €, es proposa al Ple:
Aprovar una despesa
pressupost de l’obra :

plurianual

Conselleria
Ajuntament

per

a

fer

de

front

al

Comerç

Any 2009
4.999,63

49.999,63

45.000,00

Any 2010
35.900,83

77.900,83

42.000,00

TOTAL
40.900,66

127.900,46

87.000,00

Sotmesa a votació la proposta la mateixa es aprovada per
unanimitat dels assistents.

FESTES LOCALS ANY 2010.- Vist l’escrit de la Direcció
General de Treball de la Conselleria de Treball i Formació,
perquè abans del dia 30 de setembre, comuniquem la proposta
de dues festes local per l’any 2010 i d’acord amb el que
disposa l’article 46 del R.D. 2001/83, el Ple acorda per
unanimitat:
1r.- Proposar com a festes locals del municipi de Santa
Eugènia per a l’any 2010, el dia 19 d’abril, dilluns (dia
del firó) i dia 2 d’agost dilluns en festes patronals.
2n.- Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de
Treball de la Conselleria de Treball i Formació.
PACTE DELS BATLES A FAVOR DEL CANVI CLIMATIC.- Pren la
paraula el Sr. Batle el qual dóna compte del dictamen emès
en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“Atenent a que en el Pla d’Acció de l’Eficiència
Energètica aprovat a finals de 2006 la Comissió Europea
incorporà la creació d’un Pacte dels Batles com a acció
prioritària per actuar a nivell local i regional.
Atenent que els antecedents d’aquesta mesura són:
-ATÈS que el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és una
realitat i que la utilització d’energia per a activitats
humanes n’és responsable en gran part.
-ATÈS que la UE, el 9 de març de 2007, va adoptar el paquet
de mesures “Energia per a un món que canvia”, amb el qual
es comprometia de manera unilateral a reduir les emissions
de CO2 un 20% abans del 2020, com a resultat d’un augment
del 20% de l’eficiència energètica i una quota del 20% de
fonts d’energia renovables en el mix energètic.
-ATÈS que el “Pla d’acció sobre eficiència energètica:
realitzar el potencial” de la Unió Europea inclou com a
prioritat la creació d’un Pacte entre Alcaldes.
-ATÈS que el Comitè de les Regions de la UE subratlla la
necessitat de sumar les forces locals i regionals, ja que
la governança multinivell és un instrument eficient per
potenciar l’eficàcia de les mesures que s’han de prendre

contra el canvi climàtic, i per tant promou la participació
de les regions en el Pacte entre Alcaldes.
-ATÈS que estem disposats a seguir les recomanacions de la
Carta de Leipzig sobre Ciutats Europees Sostenibles,
referents
a
la
necessitat
de
millorar
l’eficiència
energètica.
ATÈS que coneixem l’existència dels Compromisos d’Aalborg a
la base de molts esforços continus per a la sostenibilitat
urbana i dels processos de l’Agenda 21 Local.
ATÈS que reconeixem que els governs locals i regionals
comparteixen amb els governs nacionals la responsabilitat
de combatre l’escalfament global i s’hi ha de comprometre
amb independència que també ho facin les altres parts
implicades.
ATÈS que les ciutats són responsables directes o indirectes
(a través dels productes i serveis utilitzats pels seus
habitants) de més de la meitat de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle derivades de la utilització d’energia
relacionada amb l’activitat humana.
ATÈS que el compromís de la UE de reduir les emissions
només podrà assolir-se els grups d’interès locals, els
ciutadans i les seves agrupacions el comparteixen.
ATÈS que els governs locals i regionals, en constituir la
unitat administrativa més propera al ciutadà, han de
prendre la iniciativa i donar exemple.
ATÈS que moltes de les mesures necessàries per afrontar el
canvi climàtic, relacionades amb la demanda energètica i
les fonts d’energia renovables, entren en l’àmbit de les
competències dels governs locals o bé no podrien dur-se a
terme sense el suport polític dels governs locals.
ATÈS que les mesures descentralitzades eficaces en l’àmbit
local poden ajudar els Estats membres de la UE a complir
els compromisos de reducció de l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.
ATÈS que els governs locals i regionals de tot Europa estan
reduint els contaminants que provoquen l’escalfament global
mitjançant programes d’eficiència energètica, incloent-hi

la mobilitat urbana sostenible, i el foment de les fonts
d’energia renovables.
-La Lluita contra el canvi climàtic com a prioritat per a
la U.E. Compromís ferm de reduir les emissions de CO2 un
20% pel 2020.
-El canvi climàtic és un problema global amb solucions
locals: les ciutats generen emissions però també esdevenen
llocs on desenvolupar noves idees i projectes innovadors
contra l’escalfament global.
-L’estratègia per combatre la crisi climàtica només pot ser
global,
integrada,
a
llarg
termini,
i
sobretot
participativa. Aquest enfocament complex on es gestiona
millor és a l’escala local. Per tant, les ciutats han
d’esdevenir factors principals per implantar les polítiques
energètiques sostenibles i han de rebre recolzament per
aquest esforç.
Atenent així mateix que, els objectius i compromisos del
Pacte dels Batles impliquen un compromís de les ciutats per
anar més enllà dels objectius de la UE en política
energètica. L’objectiu principal és que les ciutats i
regions que s’adhereixin al pacte es comprometin a anar més
enllà del 20% de reducció d’emissions de CO2 pel 2020.
Atenent que els COMPROMISOS de les ciutats i regions són
els següents:
-Presentar
un
pla
d’acció
d’energia
sostenible
per
l’horitzó 2020 que detalli les mesures i estratègies per
assolir els objectius.
-Cada any les ciutats del Pacte presentaran un informe
públic per mostrar l’estat d’avanç del Pla d’Acció.
Atenent que les COMPROMISOS de la Comissió Europea són:
-Finançar la secretaria del Pacte, encarregada entre
d’altres, de fer el seguiment del progrés, donar suport
tècnic i facilitar l’intercanvi d’experiències.

-Negociar amb actors financers com el
d’inversions el finançament dels projectes.

Banc

Europeu

Atenent que les Illes Balears com a territori de la
Mediterrània vulnerable al canvi climàtic i assumint una
responsabilitat global han de liderar aquesta lluita en la
reducció d’emissions a través de mesures d’eficiència
energètica i energies renovables.
I en virtut de les atribucions que m’atorga la vigent Llei
de Règim Local per l’adopció d’acords amb caràcter
d’urgència és el motiu pel qual venc a,
R E S O L D R E
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eugènia al Pacte
dels Batles a les Illes Balears.
Abans de sotmetre la resolució a votació del plenari, pren
la paraula el regidor Sr. Coll, com a portaveu del grup
municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el
qual diu que al suposar millores pel planeta, també suposen
millores per Santa Eugènia, i per tant el seu grup votarà a
favor de l’esmentada resolució.
La resolució es aprovada per unanimitat del assistents.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
DE L’AULA MUNICIPAL DE MUSICA.- Pren la paraula el Sr.
Batle, el qual vist l’informe jurídic de Secretaria,
l’informe econòmic i financer del Secretari-Interventor i
el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa
General en la seva reunió del passat dia 24 de setembre de
2009 proposa al Ple:
-

-

Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora
del preu públic per a la prestació de serveis i
realització d’activitats de l’aula municipal de
música, que s’adjunta com annex en aquesta acta.
Exposar al públic dita ordenança per un termini de
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de
que no es produesquin s’entendra elevada a definitiva
l’aprovació provisional sense necessitat d’adoptar un
nou acord.

Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula el
regidor Sr. Coll, com a portaveu del grup municipal Entesa
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que s’ha
d’apostar fort per l’escola de música ja que es una
activitat bona per Santa Eugènia, si bé considera que
aquest any no es el més adequat per pujar les tarifes, pel
que el seu grup proposa que es congelin per l’any 2009-10,
al mateix temps que proposa que es dugui endavant una
campanya publicitària perquè hi venguin més alumnes.
En relació al manifestat pel regidor Sr. Coll, el Sr. Batle
diu que l’Ajuntament ha editat un fulletó explicant els
cursos que es poden fer.
Sotmesa a votació l’aprovació provisional de l’ordenança
reguladora de la taxa de l’aula municipal de música, la
mateixa es aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i
dels quatre regidors pertanyents al grup municipal del
Partit popular. Els tres regidors del grup municipal Entesa
per Santa Eugènia- Unió Mallorquina s’abstenen.
ADOPCIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL I MODIFICACIÓ DE LA BANDERA.Pren la paraula la primera tinent de batle, la Sra.
Jacqueline Volait, la qual dona compta a la següent
proposta de reforma de l’escut muncicipal:
L’Ajuntament de Santa Eugènia té la voluntat de normalitzar
la imatge institucional de la corporació, principalment
envers a l’exterior.
Per això, es va encarregar a la Reial Acadèmia Mallorquina
d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics la confecció
d’un estudi per normalitzar i actualitzar l’escut i bandera
muncipal.
L´objectiu de la proposta és la voluntad de recuperar
l´aspecte original dels elements que integren el nostre
escut municipal, principalment la forma de la torre i el
colors propis.
Dins l´Ajuntament no consta cap expedients administratiu
d´adopció de l’escut municipal, ni tampoc consta al Consell
de Mallorca ni al Govern de les Illes Balers, competent amb
la matèria fins a l’any 1993, tal com ens ha manifestat el

Servei tècnic de suport i assessorament als municipis del
Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca.
Dins els arxius municipals consta l’adopció de la Bandara
Taujana acordada per Ple municipal de data 28 de Juliol de
1994.
Els mitjans que han servit de base per a l´elaboració
d´aquesta proposta han estat las recomanacions de l’informe
realitzat per part de la Reial Acadèmia Mallorquina
d’Estudis
Històrics,
Genealògics
i
Heràldics
i
l’assessorament de l’estudiòs local Francesc Capó.
La voluntat municipal una vegada adoptat el corresponent
acord, si escau, es concretar els usos de l’escut
mitjançant una proposta d’estil.
Es voluntat municipal que a part de l’exposició pública als
efectes legals, es doni informació als veïnats
des d’un
caire informatiu i divulgatiu als efectes que els taujans i
taujanes comprenin l’adopció de l’acord i es sentin
identificats amb la proposta.
Per l’abans exposat, la que subscriu proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la proposta d’adopció d’escut municipal i
modificació de bandera municipal amb la següent descripció:
a) Escut caironat truncat, alt cel, torre d’atzur amb
quadre merlets i baix els pals de la Casa comptal de
Barcelona. Timbrat amb corona de poble.
-

La torre
merletada,
La corona
de muralla

es representa amb heràldica maçonada,
portalada i amb segeteres ( o finestres).
mural de poble es representa amb un llenç
tancat amb quatre portes i quatre torres.

b) Bandera
composta
per
quatre
barres
vermelles
horitzontals sobre fons groc i amb l’escut de Santa
Eugènia en mig.
Segon.- Sometre aquest acord a exposición pública durant el
termini de tres mesos mitjançant anunci en el Tauler

d´Edictes de l´Ajuntament i en el Buttletí oficial de les
Illes Balears.
Tercer.- Una vegada completat l’expedient se’n doni
trasllat al Consell de Mallorca per què es segueixin els
tramits previst al Decret 7/1988, de 11 de febrer pel qual
es regula el procediment per a l’adopció, modificació o
rehabilitació d’escuts i banderes de les entitats locals de
les Illes Balears.
No obstant,l´Ajuntament Ple acordarà.
A continuació pren la paraula el Sr. Batle el qual mostra
el gràfic de l’escut, al mateix temps que diu que el
termini d’exposició pública de l’adopció de l’escut serà de
quaranta-cinc
dies en lloc de quinze que es el mínim
legal.
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Coll, com a
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, el qual diu que aquest informe de l’Academia
ha costat 500 €, pel que considera que no es un moment per
gastar doblers amb aquestes coses i que la reacció del seu
grup amb aquesta proposta va ser de sorpresa ja que l’escut
es el de Bernat de Santa Eugènia.
Continua dient el regidor Sr. Coll que han parlat amb
persones enteses sobre el tema i consideran que l’informe
no té un fonament històric clar i que seria convenient
tenir més opinions, pel que el seu grup proposa que la
proposta es deixi damunt la taula.
A més diu el regidor Sr. Coll que si es vol prendre una
decissió d’adopció de l’escut, a la iniciativa se li hauria
de donar més publicitat i que per tant l’exposició pública
no sigui només a nivell de tauló d’edictes i BOIB.
Acaba dient el regidor Sr. Coll que avui no estem
capacitats per votar aquesta proposta i posam damunt la
taula una posible consulta popular.
A continuació pren la paraula la primera tinent de batle,
Sra. Volait, la qual diu que el informe en que es basa la
proposta es un bon informe ja que s’ha fet per gent

documentada i per l’única Acadèmia competent que hi ha a
Mallorca.
Seguidament intervé el Sr. Batle per a dir que hi ha la
voluntat municipal que la proposta es dugui dins del forum
de l’Agenda Local 21 i que el termini d’exposició pública
serà de tres mesos, per tant un temps més que suficient
perquè es puguin formular al·legacions i suggeriments.Per
tot això, amb la voluntat de continuar els tràmits legals
adients, el Sr. Batle assenyala que passarà a votació
aquesta proposta.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa es aprovada per
cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors
pertanyents al grup municipal del Partit Popular. Els tres
regidors del grup de l’oposició s’abstenen.
SOL.LICITUD PLA D’OBRES I SERVEIS ANY 2010.- Pren la
paraula el Sr. Batle, el qual vista la convocatòria del Pla
d’Obres i Serveis per al 2010, proposa al Ple:
1r.- Aprovar l’expedient de sol.licitud de finançament al
Consell Insular de Mallorca per la següent obra anomenada:
-Execució “Espai Escènic i Polivalent” al terme municipal
de Santa Eugènia, amb un pressupost d’execució per
contracte d’un milió set-cents vuitanta
amb quatre-cents
deu euros i trenta-vuit cèntims (1.780.410,38.- €), i
demanar la seva inclusió en el Pla d’Obres i Serveis per al
2010. La subvenció a fons perdut que es sol.licita puja a
un import de 1.602.369,34.- € (90 %), essent l’aportació
municipal de 178.041,038.- € (10%).
-Aprovar de manera subsidiària, i com a segona opció
la
presentació del projecte “Execució de Sales Multifuncionals
al carrer Josep Balaguer, núm. 9”, i demanar la seva
inclusió en el Pla d’Obres i Serveis per al 2010 per un
import de tres-cents noranta-un mil sis-cents vuitanta
euros (391.680.- €) en el cas de no poder desenvolupar-se
el primer projecte esmentat. La subvenció a fons perdut que
es sol.licita puja a un import de 352.512,00.- € (90 %),
essent l’aportació municipal 39.168.- € (10%), i com a
tercera opció
la presentació del projecte “Reforma del
carrer Sa Costa”, i demanar la seva inclusió en el Pla
d’Obres i Serveis per al 2010 per un import de cent

cinquanta-un mil cinc-cents euros (151.500,00 €), en el cas
de no poder desenvolupar-se el segon projecte esmentat. La
subvenció a fons perdut que es sol.licita puja a un import
de 136.350,00 €
(90 %), essent l’aportació municipal
15.150,00 € (10 %).
2.n.- Aprovar el projecte de l´obra “Espai Escènic i
Polivalent
Santa
Eugènia”
redactat
per
l’arquitecte
municipal Sr. Rafael Balaguer Montaner. Aprovar el projecte
de l’obra “Execució de Sales Multifuncionals al carrer
Josep Balaguer, núm. 9” redactat pels serveis tècnics del
Consell de Mallorca Sr. Carles Forners. Aprovar el projecte
d’obra “Reforma del carrer Sa Costa” redactat per
l’arquitecte municipal Sr. Rafael Balaguer Montaner.
3r.- Acceptar específicament les normes establertes a la
convocatòria del Pla d’Obres i Serveis de 2010 i al
Reglament de Cooperació Municipal del C.I.M.
Abans de sotmetre la proposta a votació pren la paraula el
regidor Sr. Coll, com a portaveu del grup municipal Entesa
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual pregunta si el
solar a on es pretén construir la sala multifuncional esta
escriturat, a lo que el Sr. Batle contesta que no ja que
s’esta pendent de que es registri a nom de les hereves de
Na Maria Santandreu Coll.
El regidor Sr. Coll diu que el seu grup sempre s’ha
manifestat a favor de que Santa Eugènia compti amb un
teatre, però consideram que el preu, que el van veure per
primera vegda el dijous passat, es excesiu. A més diu que
si es fa un teatre ha de tenir una mínima capacitat perquè
es puguin oferir bons espectacles, cosa que amb el que es
proposa no es compleix.
Diu el regidor Sr. Coll que en aquests 1.700.000 € de
pressupost d’execució material, que creu que ningú dels
regidors pensés que valgués tant, no es contemplen llums,
focus... per tant encara pujarà més, el que suposarà que
durant quasi bé vuit anys el POS haurà d’anar destinat a
fer front a les despeses del teatre, pel que practicament
no es podrà fer cap tipus d’obra a Santa Eugènia.

En quan a la segona obra que es sol·licita, el regidor Sr.
Coll diu que considera que es necesària ja que els veinats
tenen probles per davallar per Sa Costa.
Per tant, conclou el portaveu del grup de l’oposició que el
ser aquesta obra molt important per Santa Eugènia, hauriem
de reflexionar bé com es fa, sobre tot si es poden
aconseguir altres ajudes al marge del POS ja que dins un
pluriannual del POS suposaria el que he manifestat, que no
es podria sol·licitar dins l’esmentat Pla cap tipus d’obra
durant molts d’anys. Per tant, diu que el seu grup amb les
circumstàncies exposades i tenint en compte que sempre ha
manifestat la seva oposició a adquirir un solar per fer el
teatre, ja que s’hauria de fer dins sòl cedit a l’Ajutament
com
a
conseqüència
de
l’execució
del
planejament
urbanístic, s’abstindrà.
A continuació intervé el Sr. Batle per a dir que l’intenció
de l’equip de govern es fer el teatre i per aixó es
sol·licitar la seva inclusió dins de la convocatòria del
POS 2010, si bé diu que segons l’aportació del CIM i davant
el cost excesiu que suposa fer el teatre sempre es pot
renuciar.
Sotmesa a votació la proposta la mateixa es aprovada per
cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors
pertanyents al grup municipal del Partit Popular, els trs
regidors del grup de l’oposició s’abstenen.

ADAPTACIÓ COMPTABILITAT ORDRE EHA / 4042 / 2004 DE 23 DE
NOVEMBRE.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual i de
conformitat amb el dictamen favorable emès per la Comissió
Informativa General en la seva reunió del passat dia 24 de
setembre, proposa al Ple:
-Als efectes de la liquidació de l’exercici de 2008 i a la
rendició de la compte general, es fa necessari realitzar la
dotació d’amortitzacions amb la següent proposta:
AMORTITZACIONS
Immaterial 100 %
Construccions 3 %
Instal.lacions tècniques 15 %
Altre Immobilitzat 15 %

Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa és
aprovada per unanimitat.
PRECS I PREGUNTES.- Per part del regidor Sr. Coll, com a
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, es formulen els seguents precs i preguntes:
1) A la carretera a l’entrada del poble venguent de
Santa Maria i amb motiu de les obres del Pla E s’han
posat faroles noves, però en manquen tres per posar,
pel que pregunta quan es pensen posar ja que aquest
tram esta molt fosc.
2) Per cobrir una baixa d’una netejadora municipal s’ha
convocat un concurs públic, pel que pregunta perquè
no s’ha fet el mateix per cobrir una baixa d’auxiliar
a l’escoleta municipal.
3) En relació a la convocàtoria del SOIB per contractar
mà d’obra desempleada, pregunta si es podrà demanà en
funció dels empleats que hi ha.
4) En relació a la reforma de la plaça consideram que
l’exposició pública del projecte no es suficient, pel
que sol·licitem que s’obri un forum ciutadà per sabre
el que pensa la gent.
5) En relació a l’informe emès per la Comissió Balear de
Medi Ambient sobre les NN.SS en que es fa una sèrie
de suggeriments, pregunta que es pensa fer sobre els
mateixos.
6) Si s’ens pot informa sobre l’escrit de la Conselleria
de Mobilitat en relació a la subvenció de la revissió
de les NN.SS.
7) En relació al concurs públic per a l’adquisició d’un
camió, pregunta si ja hi ha hagut resolució
d’adjudicació.
8) Aquest estiu no s’ha esquitxat pel que hi ha molta
d’herba, pensam que es perquè hi ha hagut baixes al
personal de la brigada municipal, pel que preguem que
es faci net.
9) Pregunta si es pot pressupostar un mes de substitució
a la biblioteca ja que hi ha molta demanda el mes
d’agost i aquesta roman tancada.
10) Pregunta que ha costat la Mostra de Teatre, en
concret
la
quantia
económica
que
ha
aportat
l’Ajuntament.
11) Prega perquè s’arreglin les faroles del camí del
cementeri ja que el seu estat es lamentable.

12) Pregunta si es pensam prendre mesures sobre l’aigua
de la piscina municipal ja que al manco fa una
setmana que es verda.

A la primera de les peguntes el Sr. Batle contesta que hi
ha llocs de la carretera a l’entrada del poble que hi ha
manca de claror, i que s’habilitarà una partida dins del
Pressupost del 2010 per posar més faroles.
A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que
l’Ajuntament va sol·licitar suscriure un conveni amb la
Universitat dins del Conveni Universitat -empreses per
cobrir una plaça d’auxiliar
a l’escoleta municipal pel
curs 2009-2010, sol·licitud que es va fer dins del mes de
juliol, amb posterioritat la Universitat va fer la selecció
de persones interesades.
El dia 1 de setembre i per tant pel començament del servei
de l’escoleta el procés de selecció no estava fet, pel que
es va decidir contractar fins a la seva selecció a la
persona que en el concurs públic fet l’any passat per
cobrir la plaça va quedar en segon lloc ja que les própies
bases del concurs establien una borsa per substitucions.
En el cas de la netejadora no es va establir cap borsa a
les bases de la convocatòria, per tant s’ha hagut de
convocar un concurs públic.
A la tercera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que
dins la convocatòria del SOIB
ens han concedit una
subvenció de 9.000 € durant sis mesos per manteniment de
camins, pel que es contractrà una persona a jornada
completa i una altra a mitja jornada.
A la quarta de les preguntes, el Sr. Batle contesta que el
projecte ha estat exposat al públic i considera que no hi
veu més difusió.
A la quinta de les preguntes, el Sr. Batle contesta
donat trasllat de l’informe als tècnics redactors
revisió de les NN.SS. i seràn ells el que ens diran
hem de fer, si bé vol assenyalar que l’informe contè

que ha
de la
el que
alguns

errors com es el que els aparcaments no computen a efectes
residencials.
A la sexta de les preguntes, el Sr. Batle contesta que s’ha
enviat un escrit a la Conselleria de Mobilitat sol·licitant
prórroga per a la subvenció que ens van concedir per a la
revisió de les NN.SS.
A la séptima, el Sr. Batle contesta que al procediment
negociat convocat per a l’adquisició d’un camió s’ha
convidat a tres empreses Automóviles Coll, Multiauto i
Citröen, les dues primeres han presentat ofertes i s’ha
sol·licita un informe tècnic per procedir a la seva
adjudicació.
Al prec perquè es netegi la herba dels camins, el Sr. Batle
contesta que s’encarregarà als operaris que es contractaràn
dins la convocatòria del SOIB i sino s’enviarà la màquina
de neteja de camins.
A
la
novena
pregunta,
el
Sr.
Batle
contesta
que
l’assistència a la biblioteca baixa molt el mes d’agost,
pel que no es pensa pressupostar partida per cobrir una
substitució durant d’aquest mes.
A la pregunta deu, el Sr. Batle contesta que l’aportació
económica a la Mostra de Teatre ha estat de 16.000 €.
A la onzeava pregunta, el Sr. Batle contesta que en trobat
dues persones que es dedicaven a tirar balas de gma a les
faroles i es dedicaven a rompre les faroles, per això es
troven en aquest estat, no obstant es procedirà a arreglarles.
A la dotzena pregunta, el Sr. Batle contesta que el
problema de la piscina es un problema d’alga i diu qu el
manteniment de la piscina el fa l’Ajuntament.
Essent les catorze hores i cinquanta minuts, el Sr. BatlePresident aixeca la sessió de tot el qual com a Secretari
donc fe.

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE L’AULA MUNICIPAL DE
MUSICA
CONCEPTE
Article 1r.- Conformement amb el que preveu l’article 117
en relació a l’article 41, amb dós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament estableix el preu públic la Prestació de
Serveis i realització d’activitats de l’Aula Municipal de
Música, que es regirà per la present ordenança.
FET IMPOSABLE
Article 2n.- El fet imposable està determinat per la
realització dels serveis i activitats de l’Aula Municipal
de Música.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3r.1.-Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la
present ordenança les persones que es beneficïin dels
serveis o activitats que determinen l’exigència dels preus
públics.
2.- Quan l’alumnat sigui menor d’edat, estaran obligats al
pagament els seus pares o tutors.
TARIFES
Article 4t.- Les tarifes a abonar pels participants,
recollides a l’annexe, vendran determinades per les
característiques i cost dels serveis o activitats que en
cada cas es prestin.
BONIFICACIONS
Article 5è.1.-Tindran la bonificació d’un 20 % de la quota per a totes
les assignatures, aquelles famílies amb més d’un membre
matriculat a l’escola, i els membres de família nombrosa.

NORMES DE GESTIO
Article 6è.1.-El pagament de la matrícula del curs escolar es
realitzarà en el moment de la seva tramitació i serà
irreductible.
2.-Les
mensualitats
corresponents
a
les
classes
es
satisfaran mensualment mitjançant domiciliació bancària,
dins els primers 10 dies de cada mes.
3.-Els preus públics liquidats i no satisfets s’exigiran
per la via de constrenyiment.
4.-Si el nombre de sol.licituds de matriculacions a un curs
supera les places disponibles es donarà preferència en
primer lloc als matriculats en anys anteriors i en segon
lloc als empadronats al terme municipal de Santa Eugènia.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7è.- Les infraccions i sancions que puguin ser
procedents, s’aplicaran d’acord amb el que disposa la Llei
general tributària.
Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor
l’endemà de la publicació al BOIB, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació
expressa.
Annex
PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS MUNICIPALS
CONCEPTE
MATRICULA

................................

EUROS
10,00.- €

NIVELLS
Sensibilització 1 .........................
Sensibilització 2 .........................
Iniciació 1 ...............................
Iniciació 2 ...............................
Formació bàsica I .........................
Formació bàsica II .......................

EUROS
30,00.30,00.35,00.35,00.55,00.55,00.-

€
€
€
€
€
€

