ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA
Informació de la sessió
Caràcter: ordinària
Data: 2 de Febrer de 2015
Hora: de les 9.00 a les 9.25 h
Lloc: sala de sessions
Assistents:
-

Francisco Martorell Canals (Batle-President)
Jacqueline Volait Matrat
Sebastián Alorda Roig
Maria José Bover Millanes
Lorenzo J. Sastre Crespí
Gaspar Villalonga Bover
Miquel Àngel Coll Canyelles
Antoni Coll Ballester
Joan Riutort Crespí

Paula Baltasar Cozar (secretària)
Ordre del dia
1. Moció IES Santa Maria
2. Aprovació de les actes anteriors
3. Decrets i actuacions de batlia
4. Aprovació del compte general 2013
5. Reglament sobre l’ús de la factura electrònica
6. Renúncia del regidor Miquel Àngel Coll Canyelles
Precs i preguntes
1. Moció IES Santa Maria
Sotmesa a votació la urgència de la moció és aprovada per unanimitat.
El batle explica la moció presentada per la AMIPA CEIP Mestre Guillemet en
data 30 de gener de 2015 que disposa que ates que l’Ajuntament de Santa
Maria del Camí acorda per unanimitat al plenari realitzat el 27 de novembre de
2008 ofertar la resta de la parcel·la 156 del polígon V d’aquest terme municipal
–qualificada com a sol per equipament escolar- a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats per a la construcció de l’edifici de l’IES Santa Maria.
Ates que l’IES Santa Maria està creat per decret, i disposa d’ordre de posada
em funcionament, també disposa d’equip directiu i professorat. I que actualment
utilitza provisionalment les dependències de l’antiga escola graduada, cedides
per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí mentres es construeixi el nou edifici a
la parcel·la 156.
Ates que el Consell Escolar Municipal reunit el 28 de gener de 2013 a acordà
per unanimitat comunicar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats el
següent:

“Primer
Què és reactivi l’expedient i tot el procés tècnic i administratiu per a la
construcció del nou IES Santa Maria:
a) Acceptació oficial de la parcel·la ofertada,
b) Encàrrec de redacció del projecte de construcció del nou IES,
c) Licitació i adjudicació de les obres
d) Dotació de partida pressupostària a l’exercici del 2014 i 2015 per a la
onstrucció del nou edifici
e) Establir el calendari i cronograma per a la construcció del nou IES Santa
Maria
Segon
Realitzar una reunió de treball conjunta durant el mes de febrer de 2014, amb la
participació de: Director General de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans, Director-gerent de l’IBISEC, Batle de Santa Eugènia,
Batlessa de Santa Maria del Camí, representants de les AMIPA (IES Santa
Maria, CEIP Melcior Rosselló i Simonet i CEIP Mestre Guillemet) i equip directiu
de l’IES Santa Maria. Per tal de planificar:
a)
Necessitats, instal·lacions i dotació de l’IES Santa Maria pel proper curs
2014-154.
b)
Construcció del nou edifici de l’IES Santa Maria”
Ates que el Consell Escolar de l’IES Santa Maria reunit el 29 de gener de 2013
acordà avalar la petició formulada per l’AMIPA IES Santa Maria idèntica a
l’anterior, i que es comunicà a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Atès que l’AMIPA IES Santa Maria ha presentat 4 sol·licituds a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, presentades a novembre i desembre de 2013,
a febrer i març de 2014 sol·licitant el mateix.
Atès que l’AMIPA del CEIP Melcior Rosselló i Simonet presentà sol·licitud a
febrer de 2014 sol·licitant el mateix.
Atès que l'Assemblea Extraordinària de l'Amipa del Ceip Mestre Guillemet de
Santa Eugènia celebrada dia 29 de gener de 2015 a la qual s'instà al director
del centre educatiu a que convoqui una reunió d'urgència del Consell Escolar.
Atès que hi ha convocada sessió ordinària del Plenari de l’Ajuntament de Santa
Eugènia pel proper dilluns 2 de febrer de 2015.
S O L. L I C I T E N
Que es pugui incorporar al plenari de dilluns 2 de febrer de 2015 una Moció de
Batlia relativa a la construcció del nou edifici de l’IES Santa Maria, per la qual el
plenari de la corporació pugui adoptar els següents acords.
Primer.- Instar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que inici
l’expedient de construcció del nou edifici de l’IES Santa Maria, que implica: a)
Acceptació oficial de la parcel·la ofertada per Ajuntament de Santa Maria del
Camí, b) Encàrrec de redacció del projecte de construcció de l’edifici nou deI
l’IES Santa Maria , d) Dotació de partida pressupostària del Govern de les Illes
Balears per a l’exercici del 2014 i 2015 per a la construcció del nou edifici, i c)
Licitació i adjudicació de les obres

Segon. Instar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats Realitzar una
reunió de treball conjunta l’abans possible, amb la participació de: Director
General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans,
Director-gerent de l’IBISEC, Batle de Santa Eugènia, Batlessa de Santa Maria
del Camí, representants de les AMIPA (IES Santa Maria, CEIP Melcior Rosselló
i Simonet i CEIP Mestre Guillemet) i equip directiu de l’IES Santa Maria. Per tal
de planificar el calendari per a la construcció del nou edifici.
Tercer. Comunicar el present acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats.
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat.
2. Aprovació de les actes anteriors.
Sotmesa a votació s’aprova per assentiment les actes de les sessions de data 14 de
novembre i 9 de desembre de 2014.
3. Decrets i actuacions de batlia.
Es dona compte a la sala.
4. Aprovació del compte general 2013.
El batle i la secretària expliquen la proposta que disposa que segons regula l’article
212 de la llei 2/2004 d’hisendes locals regula la rendició, publicitat i aprobació del
compte general de l’ajuntament, així disposa: “ 1. Los estados y cuentas de la entidad
local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente
al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles
cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente
por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo
plazo.
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de
junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará
constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la
corporación.
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y
reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general
debidamente aprobada.”
Així mateix l’article 90.3 de la llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears
disposa “2. Las cuentas generales, así como sus justificantes y la documentación
complementaria, estarán a disposición de los miembros de la comisión para que las
puedan examinar y consultar, como mínimo, quince días antes de la primera reunión

de dicha comisión. En este plazo o en los ocho días posteriores a la finalización de la
sesión pueden presentar reclamaciones y observaciones sobre las cuentas generales.”
En data 15 d’octubre de 2014 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes de
l’Ajuntament de Santa Eugènia, comissió a la que es va sotmetre el compte general
2013. En data 18 d’octubre de 2014, BOIB nº 143, es va publicar l’anunci de
l’aprovació del compte general 2013. A l’esmentada exposició pública no s’ha
presentat al·legacions.
Per tot l’exposat, el ple de la corporació acorda:
1. Aprovar el compte general de la corporació de l’any 2013.
2. Rendre compte de aquest compte general degudament aprovat al Tribunal de
Comptes.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 6 vots a favor i 3 abstencions (PSOE i
Més x SE).
5. Reglament sobre l'ús de la factura electrònica
Atesa l’entrada en vigor de la llei 25/2013 d’impuls de la facturació electrònica, es
proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1. Aprovar provisionalment el Reglament sobre l'ús de la factura electrònica.
2. Exposar el present acord mitjançant anuncis al BOIB i al tauler d’anuncis de la
Corporació per un termini de trenta dies a efectes de reclamacions. En el cas de
que no es presentin, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat d’adoptar un nou acord. Aquest acord d’aprovació definitiva s’haurà de
publicar en el BOIB juntament amb el text íntegre del reglament.
Reglament sobre l'ús de la factura electrònica
PREÀMBULLa Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, recull en l'article 4 els
proveïdors que estan obligats a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a
través del punt general d'entrada que correspongui.
Estableix també en el citat article que les Administracions Públiques podran excloure
reglamentàriament d'aquesta obligació de facturació electrònica a les factures l'import
de les quals sigui de fins a 5.000,00 euros i a les emeses pels proveïdors als serveis
en l'exterior de les Administracions Públiques.
Tenint en compte les característiques dels proveïdors amb els quals treballa aquesta
Entitat Local es creu necessari fer ús d'aquesta facultat d'exclusió per així evitar que
determinats proveïdors tinguin dificultats per a la gestió de les factures emeses.
L'entrada en vigor de l'article 4 de la citada Llei, com recull la Disposició final vuitena,
sobre obligacions de presentació de factura electrònica a partir del 15 de gener de
2015, fa necessari regular aquesta facultat que tenen les Administracions Públiques
d'excloure de l'obligació de facturació electrònica.

Article primer. Punt general d'entrada de factures electròniques.
En compliment de l'obligació d'aquest Ajuntament de disposar d'un Punt General
d'Entrada de Factures Electròniques per permetre la presentació electrònica de totes
les factures i altres documents emesos pels proveïdors i contractistes, l'Ajuntament de
Santa Eugènia s’ha adherit al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de
l'Administració de l'Estat, FACe, disponible en l'adreça URL https://face.gob.es/es/, la
recepció de la qual de factures tindrà els mateixos efectes que els que es derivin de la
presentació de les mateixes en el registre administratiu.
Article segon. Ús de la factura electrònica.
1.- De conformitat amb l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de les factures en el Sector Públic,
tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública
podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la
factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que
correspongui les entitats següents:
a) Societats anònimes; b) Societats de responsabilitat limitada; c) Persones jurídiques i
entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola; d)
Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els
termes que estableix la normativa tributària; i) Unions temporals d'empreses; f)
Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de
Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons
de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulizació hipotecària o Fons de
garantia d'inversions.
Quant al naixement de l’obligació s'ha d'estar al que es disposa en la DA 1ª de
l’esmentada llei que disposa que: Les obligacions previstes en aquesta Llei no seran
aplicable a les factures ja expedides al moment de la seva entrada en vigor. No
obstant això, el proveïdor que hagi expedit la factura pels serveis prestats o béns
lliurats a qualsevol Administració Pública abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei
podrà presentarla davant un registre administratiu, en els termes previstos en l’article
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2.- En virtut de la potestat reglamentària conferida d'acord amb l'apartat segon del
referit article 4, queden excloses de l'obligació de facturar electrònicament a aquest
Ajuntament les factures de fins a un import de 5.000 €, impostos inclosos.
Igualment queden excloses de les factures emeses pels proveïdors als serveis en
l'exterior, fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva
presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb
la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis en
l'exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests
serveis.
Disposició final única. Entrada en vigor.

El present reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini previst en
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
6. Renúncia del regidor Miquel Àngel Coll Canyelles
Ates que en data 29 de desembre de 2014 el regidor Coll Canyelles va presentar al
registre de l’Ajuntament la renúncia a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eugènia. Ates l’article 9 del Reglament de Funcionament de les Entitats Locals. Ates
l’article 75.7 de la Ley de Bases del Règim Local. Ates l’article 182 de la Llei Orgànica
de Règim Electoral General.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Acceptar la renuncia presentada per el regidor del PSOE Miquel Àngel Coll
Canyelles en data 29 de desembre de 2014.
2. Posar aquest acord en coneixement de la Junta Electoral Central als efectes
del que determina l’article 182 de la LO 5/1985 LOREG per a que es procedeixi
a expedir credencial a favor de Jose Luis Urraca Martín.
El sr. Coll Canyelles destaca que ja fa 12 anys que va entrar com a regidor i que ha
estat un honor representar al poble de Santa Eugènia i vol agrair a tots els regidors la
col·laboració que ha tengut aquests anys especialment al sr. Toni Coll, diu que, a
pesar de la renúncia, es posa a la disposició del poble de Santa Eugènia i de
l’ajuntament per allò que el puguin necessitar. El sr. Coll li desitja sort. El batle agraeix
la predisposició que ha tengut el sr. Coll Canyelles ja que al final els temes sempre
han sortit endavant per problemàtics que fossin, diu que pot comptar amb la seva
ajuda tant a nivell professional com personal.
El ple accepta la renúncia.
Precs i preguntes
El sr. Coll fa els següents precs/preguntes:
- demana en quin punt es troben els pressuposts municipals. El batle diu que els estan
elaborant. La secretària diu que estan a l’espera de la liquidació de 2014. El batle
informa d‘una possible línea d’ajuda pel consell per aquest any.
- el sr. Coll explica que ja que s’han de fer 2 vestuaris nous al poliesportiu es podrien
plantejar posar caldera de biomassa. El batle explica que la caldera actual no funciona
i que per això no hi ha hagut aigua calenta aquesta setmana, el tècnic no pot venir fins
dimecres. El sr. Coll diu que hi ha una línea de subvencions per biomassa molt
recomanables. El batle i el regidor debateixen en relació amb el diversos sistemes de
calefacció.
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió de tot el qual, com
a secretària, estenc l’acta.

