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Inaugurades les obres de reforma de la plaça Bernat de Santa Eugènia
Santa Eugènia primer municipi de Mallorca en signar el pacte de batles
Inaugurades les obres de millora del carrer Major i de les Escoles
Santa Eugènia disposa d`un policia turístic
L’ exercici pressupostari 2009 es tanca amb superàvit de 126.778 €

AMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Nous regidors al consistori taujà

D

urant l’any 2010 han
pres possessió dos nous
regidors a l’Ajuntament.
Llorenç Sastre Crespí, en
representació del Grup Municipal
del Partir Popular, va substituir
l’exregidor Lluís López, que per

motius personals i professionals
havia presentat la seva renúncia.
En el mateix sentit, Sebastiana
Sastre Coll, en representació del
grup municipal Entesa- Unió
Mallorquina, torna a formar part del
Consistori taujà en substitució de

l’exregidora Maria Eugènia Pou, que
també va presentar la seva renúncia
per motius personal i professionals.
Des d’aquesta revista, l’Ajuntament
vol agrair a tots dos la seva feina i
dedicació dins la gestió municipal
durant els darrers anys en benefici
del poble.

Organigrama Municipal
BATLE I REGIDOR D’URBANISME,
HISENDA I JOVENTUT >>
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REGIDOR DE MEDI AMBIENT,
ESPORTS I PROMOCIÓ
ECONÒMICA >> LLORENS
SASTRE CRESPÍ
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DELEGAT A SES COVES >>
PEDRO PUJOL ROIG
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Adquisició d’un nou camió
municipal

L’Ajuntament ha
ampliat durant l’any
2010 la plantilla
de seguretat amb 1
auxiliar de policia
turístic
L’Ajuntament de Santa Eugènia va signar el
passat 20 de maig un conveni de col·laboració
amb la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia,
gràcies al qual enguany ens financen el 75% d’1
plaça d’auxiliar de policia turística.

A principis d’any l’Ajuntament va adquirir un nou camió
municipal mitjançant la modalitat de rènting per un import de
55.369,68 euros. El camió està dotat d’un sistema de grua que
pretén agilitzar la feina de la brigada municipal, especialment
en el transport de mobiliari de festes i en treballs d’enllumenat
públic.
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L’Ajuntament s’ha adherit per primera vegada a
aquest conveni per reforçar la plantilla policial
i dotar el poble de major seguretat. La finalitat
d’aquesta actuació és posar més servei de
vigilància policial els horabaixes.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El comitè especialitzat insular
d’Agenda Local 21 aprova per
unanimitat el Pla d’acció 2010 de
Santa Eugènia
El passat dia 18 de maig de 2010,
el comitè especialitzat insular
d’Agenda Local 21 va aprovar per
unanimitat el Pla d’acció municipal;
en destaquen els següents aspectes:
1.- Es valora positivament l’alta
qualitat del Pla de seguiment.
2.- Es felicita l’Ajuntament per
haver-se adherit al Pacte de Batles
contra el canvi climàtic.

perquè així altres municipis de
característiques similars puguin
agafar idees que els serveixin per als
seus propis processos d’Agenda 21.
D’altra banda, el conseller de
Cooperació Local, Miquel Rosselló,
va manifestar que Santa Eugènia
és un bon exemple d’Agenda Local
21 viva i que amb aquest document
es confirma que es mantén en ple
vigor.

3.- Es remarca que és bo que
l’Ajuntament publiqui els documents
de l’A21 a la seva pàgina web

Per un poble més accessible
La majoria dels projectes adoptats
per l’Ajuntament han anat dirigits a
complir el Pla d’acció de l’Agenda
Local 21, cosa que afavorirà els
desplaçaments a peu dins del
municipi, amb la creació d’una
ruta que uneixi els principals punts
d’atracció de desplaçaments del
poble, mitjançant unes voravies
suficientment amples i accessibles
per facilitar-ne l’ús.
Per aquest motiu des de l’any 2007,
s’han adaptat les voravies següents:
- carrer de l’Aljub,
- carrer de l’Estació,
- carrer Major (tram fins a La Caixa),
- carrer de les Escoles,
- carrer de Josep Balaguer,
- plaça de Bernat de Santa Eugènia.
En el plànol adjunt estan senyalades
les voravies adaptades.
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Santa Eugènia, primer municipi en tot Mallorca a
adherir-se al pacte de batles, una iniciativa europea
Aquest pacte té la finalitat d’implicar les ciutats en la
consecució dels objectius de la política energètica de la Unió
Europea i aquesta adhesió pretén avançar cap a l’establiment
de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona
l’escalfament global, mitjançant l’adopció de programes
d’eficiència energètica en àmbits com la mobilitat, l’edificació,
l’enllumenat i les energies renovables. Concretament, d’acord
amb el Paquet «Energia-Clima» de la Unió Europea, el famós
20-20-20, es compromet a reduir les seves emissions de CO2
més d’un 20% per a l’any 2020, incrementant en un 20%
l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% de l’energia
primària que consumeix el municipi procedeixi de fonts
renovables.
L’Ajuntament de Santa Eugènia i la Direcció General
d’Energia han signat un acord de col·laboració en què la
Direcció General s’ha compromès a finançar al 100% el
Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i a proporcionar
orientació estratègica i ajuda tècnica al municipi per complir
els requisits del Pacte de Batles.
Santa Eugènia i Sant Lluís (Menorca) han estat els dos únics
municipis de les Illes Balears en què la Direcció General
d’Energia subvencionarà el 100% del PAES.

El batle Guillem Crespí i els batles dels municipis de Sant Lluís
(Llorenç Carretero) i de Puigpunyent (Joan Ferrà), acompanyats per la
consellera de Comerç, Industria i Energia, Francesca Vives, i convidats
per la Comissió Europea, signaren dimarts dia 4, a l’hemicicle del
Parlament Europeu, l’adhesió dels seus ajuntaments al Pacte de Batles
durant la cerimònia que va tenir lloc a Brussel·les.

PROJECTES MUNICIPALS
Projectes presentats a
diferents administracions
Des de l’inici d’aquesta legislatura, l’Ajuntament de Santa
Eugènia ha fet un gran esforç per presentar projectes a totes les
línies de subvencions que les administracions autonòmiques
han convocat fins al moment, amb el convenciment que és la
manera d’obtenir recursos extraordinaris per al poble, amb la
finalitat d’executar projectes d’interès municipal.

Aquesta tasca de recerca de fons econòmics
extraordinaris s’ha pogut consolidar gràcies a
l’ajuda de l’agent de desenvolupament local (ADL)
que Santa Eugènia comparteix amb l’Ajuntament
de Sineu.
En aquesta taula teniu un breu resum explicatiu
de les sol·licituds de subvencions que s’han
presentat durant aquest any 2010.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

IMPORT SOL·LICITAT

ADMINISTRACIÓ COMPETENT

Projecte per a la millora de l’eficiència
energètica a l’enllumenat públic
amb la instal·lació de reguladors
de flux i rellotges astronòmics

25.595 euros (pendent de confirmació)

Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia

Projecte de restauració del
Pou de Ses Coves

15.861,26 euros (pendent
de concessió)

Consell de Mallorca.
Departament de Patrimoni

Projecte d’instal·lació de sistemes
de telecontrol per a la detecció de
fuites a la xarxa d’aigua municipal

33.000 euros (concedit el
100% de l’import sol·licitat)

Consell de Mallorca. Departament
de Cooperació Local

Projecte «SANTA EUGÈNIA- WIFI»
per a l’accés a les noves tecnologies
des dels espais públics

11.500 euros (pendent de concessió)

Consorci Mallorca Rural

Projecte de creació d’àrees
d’aportació de residus

4.309,99 euros (pendent de concessió)

Consell de Mallorca. Departament
de Medi Ambient
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Projecte de manteniment del
Poliesportiu Municipal

11.874,81 euros (pendent
de concessió)

Consell de Mallorca. Departament
d’Esports i Joventut

Projecte de manteniment dels treballs
6.629,00 euros (pendent de concessió)
del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21

Consell de Mallorca. Departament
de Cooperació Local

Projecte de potenciació del baix
consum amb sistemes estalviadors

6.000 euros (pendent de concessió)

Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Medi Ambient

Projecte de senyalització
comercial del nucli urbà

21.000 euros (concedit el
90% de la inversió)

Govern de les Illes Balears. Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia

Projecte de millora del carrer
des Moll
Dins la convocatòria de subvenció
de la Llei de rehabilitació de barris
de l’any 2009, l’Ajuntament va
presentar el projecte de millora del
carrer des Moll, amb la finalitat de:
- millorar l’entorn d’aquest carrer tan
emblemàtic del nostre poble, donar
solució als problemes d’evacuació
de les aigües pluvials, dotar-lo de

L’Ajuntament va haver de renunciar a l’execució
d’aquest projecte, atès que no podia fer-se càrrec
de l’import corresponent al 40% restant del
projecte.

ferm nou.
El projecte tenia un
import de 168.000
euros i va obtenir
una
proposta
de
subvenció per part de
la Conselleria d’Obres
Públiques i Habitatge
del 60% de l’import.

Des de la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears s’ha fet arribar ja moltes vegades
la reivindicació municipal que les inversions
supramunicipals han de venir subvencionades
com a mínim en un 80% i en el casos de municipis
petits fins al 90%, perquè percentatges inferiors
fan que els ajuntaments corresponents no en
puguin assumir la part restant.

Supressió del pla d’obres i serveis (POS- 2010)
Entre les mesures per tal de fer front a la crisi econòmica, el
Consell de Mallorca ha decidit suprimir el Pla d’Obres i Serveis
2010.
L’Ajuntament havia presentat els projectes per a l’any 2010
que s’enumeren a continuació:
1.- PROJECTE DE SALES MULTIFUNCIONALS al carrer de
Josep Balaguer núm. 9 (actual local de les mestresses de
casa). El projecte contemplava enderrocar l’únic habitatge dels
mestres pendent de reforma i executar un projecte de planta
baixa de 100 metres quadrats i una planta pis de 120 metres
quadrats, amb la finalitat de guanyar més espai per a tots els
taujans.
2.- PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER DE SA COSTA
amb la creació d’una escala d’accés al carrer per millorar la

mobilitat i la circulació de tots els residents del
carrer.
L’Ajuntament lamenta molt que s’hagi suprimit
el Pla d’Obres i Serveis i que no es puguin
desenvolupar aquests dos projectes necessaris
per a Santa Eugènia, els quals suposaven una
inversió de 424.183,68 euros.
El Consell de Mallorca, conscient de la
problemàtica creada, ha manifestat que, en cas
de tenir superàvit en els comptes insulars de l’any
2010, vincularà una quantitat de 10.000.000
euros per a l’any 2011 per compensar els
municipis més afectat per aquesta supressió del
POS.
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Projectes executats amb el
fons estatal 2009 - 2010
Durant els anys 2009- 2010
el Govern central ha destinat a
l’Ajuntament de Santa Eugènia la
quantitat de 398.559 euros per
realitzar projectes en benefici del
poble.
Per primera vegada en la història
municipal, tots els projectes aprovats
s’han adjudicat a les empreses
locals, bé per mitjà de contracte
menor o per procediment negociat
sense publicitat.
Aquest fet és una demostració clara
de la voluntat municipal d’intentar
contribuir dins les seves possibilitat a
la promoció econòmica del municipi
i al manteniment dels llocs de feina.
ENLLUMENAT PÚBLIC
- Instal·lació d’enllumenat a la
secció urbana de la carretera MA3040 (carrers de l’Aljub i de la
Balanguera) (fase I – II):
Pressupost: 33.542,77 €.
Empresa adjudicatària: SITILEC.
Objectiu: eliminar els cabletjats
aeris que ocasionaven greus perills
al carrer de l’Aljub i unificar i
millorar els fanals dins el tram de la
carretera amb la finalitat de millorarne
l’aspecte envers als
nostres visitants.
- Instal·lació d’enllumenat públic
eficient en el tram urbà de la
carretera MA-3020 (fase I):
Pressupost: 23.392,56 €.
Empresa adjudicatària: SITILEC.
FOMENT D’ITINERARIS
PRINCIPALS A PEU
- Reforma, substitució i ampliació
de les voravies del carrer de Josep
Balaguer: Pressupost: 126.261,56
€.
Empresa adjudicatària: J. P. M.
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Construccions, SL.
Objectiu: ampliar i millorar la voravia
dreta en sentit ascendent, cosa que
ha permès disposar d’una voravia
ampla, sense obstacles i adaptada
per a persones amb mobilitat
reduïda, amb la intenció de fomentar
el passeig i evitar l’ús del cotxe dins
el poble.
En el seu moment, l’elecció d’ampliar
aquesta vorera va venir condicionada
per l’existència a aquest costat de
molts de serveis municipals (el
CEIP Mestre Guillemet, l’escoleta
municipal, el centre de persones
majors, la unitat bàsica de salut i
el local de les mestresses de casa),
que atrauen molts de vianants, la
qual cosa fa que sigui molt utilitzada.

- Reforma de la vorera del carrer de
l’Aljub (fase II):
Pressupost: 31.891,04 €.
Empresa adjudicatària: J. P. M.
Construccions, SL.
Objectiu: fer que es pugui transitar
pel carrer de l’Aljub sense cap perill
per als vianants, així com senyalitzar
un pas de vianants a l’altura de la
farmàcia.
- Asfaltatge del carrer de les
Escoles:
Pressupost: 24.992,14 €.
Empresa adjudicatària: Pyocsa, SA
(empresa d’asfaltatges).

Esport (empresa especialitzada en muntatge de
cautxú i parcs infantils).
Objectiu: millorar l’accés del centre escolar i la
instal·lació del catxú perquè l’arena que hi havia
fins aleshores era un focus de brutor; així com
instal·lar-hi una nova zona de nous jocs infantils

per als més petits.
Adequació i millora del poliesportiu municipal:
Empresa adjudicatària: Es Macs.
Pressupost: 31.499,80 euros
Les obres han consistit en millor el tancament de
l’entrada al reciente, millorar el tancament amb
xarxa de camp de futbet, millorar el ferm de les
pistes de tennis i basquet, consolidar el mur de
tancament del camp de futbol municipal que
havia sofert moviments i l’acondicionament de les
grades, entre d’altres actuacions de manteniment.

L’estat del carrer feia convenient asfaltar-lo, la qual cosa s’ha
fet coincidir amb les obres de millora dels carrers Major i de
les Escoles i coincidirà en el temps amb l’asfaltatge del carrer
de Josep Balaguer.
MILLORA D’ESPAI PÚBLICS
- Millora de l’accessibilitat al CEIP Mestre Guillemet (45.555
€) i millora del parc infantil del carrer de Josep Balaguer
(14.634,66 €):
Empreses adjudicatàries: Construccions Juan Medina i Feim
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Inauguració de les obres dels
carrers Major i de les Escoles
El batle de Santa Eugènia i la consellera de Comerç, Indústria i
Energia, Francesca Vives, varen inaugurar el passat 18 d’abril
la remodelació de l’àrea comercial dels carrers Major i de les
Escoles a Santa Eugènia, que ha estat subvencionada amb fons
provinents de la Direcció General de Comerç per a la millora
del comerç urbà i rural. La subvenció de la Conselleria ha estat
de 115.110 euros, el 90% de la inversió prevista (127.900,41
euros).

Inauguració de les obres de reforma de la
Plaça Bernat de Santa Eugènia
En motiu de les Festes Patronals es
varen inaugurar les obres de reforma
de la Plaça Bernat de Santa Eugènia
que ha suposat donar valor a la
plaça com espai lliure i de trobada,
prioritzant els peatons envers els
cotxes.

Les obres han tingut
un cost de 229.000
euros, que es troba
subvencionat
amb
un 90% per part del
Consell de Mallorca,
mitjançant
el
Pla
d’Obres i Serveis de
l’any 2009.

Inauguració del
monument dels
Donats de Sang
L’Ajuntament per unanimitat va decidir
denominar la plaça existent al carrer
Major com a Plaça Donants de Sang i
durant les passades Festes Patronals
es va inaugurar un monument en
reconeixement a tots els donant de sang.

PRESSUPOSTS MUNICIPALS DE L’ANY 2010
Els pressupost per a l’any 2010 ascendeixen a 1.416.843,79
Rebaixa del tipus de
euros.
Les inversions municipals que contempla el pressupost són:
gravamen de l’ibi
Projecte
Import
Situació de la
en 5 punts
inversió
Projecte d’edifici
multifuncional

391.680
euros

Inversió sense executar
a causa de la supressió
del POS - 2010

Projecte de
reforma del carrer
de sa Costa

151.500
euros

Inversió sense executar
a causa de la supressió
del POS - 2010

Projecte de millora 127.000
i condicionament
euros
dels carrers Major
i de les Escoles

Executat

Reforma de la
plaça de Bernat
de Santa Eugènia

Executada
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229.000
euros

Els pressuposts no contemplen cap pujada
d’impost, taxa o preu municipal, sinó tot el
contrari: els pressuposts de l’any 2010, per segon
any consecutiu, preveuen una rebaixa del tipus
de gravamen de l’impost de béns immobles (IBI)
per compensar la pujada anual del valor cadastral
motivada per la revisió cadastral de l’any 2005.
ANUALITATS

TIPUS

IBI de 2008

0,65%

IBI de 2009

0,61%

IBI de 2010

0,56%

L’Ajuntament tanca l’exercici 2009 amb un superàvit
de 126.778 €
L’Ajuntament el passat mes de juny va donar compte de la liquidació de l’exercici pressupostari 2009 amb un
resultat positiu de 126.778 €.
Aquesta quantitat de doblers s’han destinat a cobrir les necessitats següents:
NÚM MODIFICACIÓ DE CRÈDIT IMPORT

Explicació de la Destinació del fons del superàvit

4/2010

28.110,41 €

L’equip de govern va adquirir el compromís de destinar
aquesta quantitat a pagar l’aportació municipal de les
obres de millora del carrer Major i de les Escoles i evitar la
concertació d’una operació d’endeutament per finançar-les.

5/2010

30.731,31 €

Reconeixement extrajudicial de crèdits (factures pendents
d’aplicar a Pressupost). Aquesta quantitat representa tan sols
un 2,5% del pressupost inicial aprovat per a l’any 2009.

6/2010

21.205,93 €

Suplementar crèdit a les partides de seguretat pública per fer
front a les despeses del 25% del cost del policia turístic i 15.000
euros del cost de reparació del mur del carrer Ramon Llull,
caigut durant les pluges de mes d’octubre de l’any 2009.

7/2010

4.561,12 €

Despeses de millora i reparació a la piscina municipal.

En aquests moments queda pendent de liquidació un romament de tresoreria per import de 42.170,18 €, que
serviran per atendre necessitats del poble, i en el seu cas, suplementar partides del pressupost.
Fins a la data l’actual equip de govern no ha concertat cap operació de préstec per fer front a l’aportacions
municipals de les obres executades.

Esports
La Regidoria d’Esport ha organitzat
activitats
d’animació
esportiva
aquest estiu al poliesportiu municipal
(cada dia de dilluns a dissabte de 16
a 18 hores).
- L’Escola Municipal de Judo
ha realitzat el seu tradicional
Acampajudo
- S’ha organitzat el I Torneig de
Futbol 7 infantil amb un gran èxit de
participants.

Rutes culturals
El passat mes de juliol, amb motiu de
les Festes Patronals, es va presentar
la guia digital Rutes culturals de
Santa Eugènia, que l’Ajuntament
ha editat gràcies a una subvenció
de 1.900 euros del Departament de
Turisme del Consell de Mallorca.

La guia pretén aprofitar les noves
tecnologies i ser una eina a l’abast
de tots els visitants i turistes que
vulguin conèixer Santa Eugènia.
Per aquest motiu, la guia es troba
penjada a la web municipal.

La guia disposa de 5 rutes, dues dins
el poble i una per cada llogaret, en
què mitjançant plànols, fotografies
i explicació de cada lloc d’interès
els visitants poden tenir tota la
informació al seu abast.
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L’aula de música municipal
organitzà un concert de final de
curs a l’església parroquial
El passat 12 de juny,
l’Aula Municipal de
Música i les escoles
municipals de música
de Santa Maria del
Camí i d’Inca varen
organitzar un concert
conjunt
de
l’obra
musical la «Rebel·lió
a la Cuina». Va ser tot
un èxit de participants
i públic assistent.

Casal de joves
El casal de joves inicia el proper
octubre novament la seva activitat
amb l’organització d’actes i tallers.
El casal ha organitzat els darrers
mesos activitats que han tingut un
gran èxit de participants: taller de
grafits, taller de maquillatge, cicles
de cinema, taller de confecció, entre
altres.
Durant els darrers 3 anys s’han
invertit més de 5.000 euros en
l’adquisició de mobiliari, l’adequació
interior de l’espai i la dotació de
climatització.

Nadal solidari a Santa Eugènia
Durant les passades festes de Nadal, la Regidoria
de Participació Ciutadana, les associacions del
poble i col·lectius d’estrangers varen organitzar la
tercera edició del Mercadet Solidari Multicultural i
Gastronòmic, en què es varen recaptar 1.186,67
euros, que s’han repartit entre les ONG Poble
Solidari, Pobles Germans i Càritas Mallorca.
D’altra banda, els dies 26 i 27 de desembre la
Regidoria de Festes i l’ONG Poble Solidari varen
organitzar dues nits de Bingo Solidari al Pavelló de
les Escoles, en benefici de l’ONG i per fer front a les
despeses de l’arrambador de la Cova de Lourdes,
amb una recaptació total de 965,90 euros.
Gràcies a tots els taujans participants al actes i als
comerços col·laboradors de Santa Eugènia.
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Festa de Lourdes a Santa Eugènia
El passat 11 de febrer es va
estrenar a la Cova de Lourdes un
arrambador d’accés a l’escala
principal, conformada per 140
escalons. En total han estat 150
metros d’arrambador, el ferro del
qual ha costat 1.496,78 euros,
obsequi de tots els taujans que
voluntàriament varen participar als
bingos solidaris dels anys 2008 i
2009 i a la tremponada popular
de les festes patronals de 2009. La
feina de tres setmanes de muntatge
ha anat a càrrec de la brigada
municipal de l’Ajuntament.

Per recordar aquesta data es va
instal·lar a la cova una placa amb
la següent inscripció: «Aquest espai
de la parròquia de Santa Eugènia,
antigament anomenat la “Cova des
Coloms”, convertida en la “Cova de
Lourdes” l’any 1920, quan el primer
rector de la parròquia, mossèn
Mateu Coll Rubí, gran impulsor
d’aquesta advocació mariana, hi
col·locà la imatge de la Mare de Déu
de Lourdes.
Posteriorment, l’any 1942 s’hi afegí
la imatge de na Bernadeta, i l’any

1983 l’escala principal i l’accés
a la cova foren reformades pels
voluntaris Amics de sa Cova de
Lourdes de la parròquia de Santa
Eugènia.

Aprovació definitiva de l’escut municipal
L’Ajuntament de Santa Eugènia ha
continuat la tramitació del procés de
normalització de l’escut municipal.
Per això, el plenari municipal el
passat 26 de gener va aprovar
el projecte de recuperació de
l’aspecte original dels elements que
integren el nostre escut municipal,
principalment la forma de l’escut, la
torre i els seus colors propis.
Esmentar que durant el període
d’informació pública, es varen
registrar a l’Ajuntament 102 firmes
de taujans recolzant la proposta

municipal de normalització
l’escut municipal.

de

L’Acadèmia de la Història de Madrid
va donar la confirmat a la proposta
municipal i el passat 14 de juliol,
el Consell Executiu del Consell de
Mallorca va aprovar la proposta
d’escut municipal:
a) Escut caironat truncat, amb
camper d’atzur, una torre d’argent
amb quatre merlets i abaix en
camper d’or, quatre pals de gules.
Timbrat amb corona de poble.

- La torre es representa amb
heràldica maçonada, merletada,
portalada i amb sageteres ( o
finestres).
- La corona mural de poble es
representa amb un llenç de muralla
tancat amb quatre portes i quatre
torres.
b) Bandera composta per fons
groc amb quatre barres vermelles
horitzontals i amb l’escut de Santa
Eugènia al mig.

Campanya
informativa
de recollida
selectiva
Durant els propers mesos, educadors
medioambientals
visitaràn
els
domicilis taujans per resoldre dubtes
en quant a la recollida selectiva,
fomentar la correcta realització del
triatge de residus, atendre noves
necessitats, queixes o suggerències.
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament
vol continuar fent un esforç i apostar
pel reciclatge.
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CAMPANYA D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL DE LA LLEI DE
DEPENDÈNCIA
La Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de promoció de l’autonomia
personal i d’atenció a les persones
en situació de dependència és la
llei que configura a l’Estat espanyol
un sistema integral d’atenció a les
persones que, perquè es troben en
una situació d’especial vulnerabilitat,
requereixen suport per desenvolupar
les activitats essencials de la vida
diària, assolir una major autonomia
personal i poder exercir plenament
els seus drets de ciutadania; tot
això, des d’una perspectiva global i
amb la participació activa de tota la
societat.
Principis fonamentals
Com a principis fonamentals de la
Llei, cal citar el caràcter universal i
públic de les prestacions, l’accés a les
prestacions en condicions d’igualtat
i no-discriminació i la participació
de totes les administracions
públiques en l’exercici de les seves
competències
Aspectes i conceptes bàsics
El desplegament de la Llei de la
dependència s’ha de tractar des de
diverses perspectives i, a tal efecte,
s’hi han de tenir en compte diferents
qüestions com ara són les següents:
a.Definicions clau:
Autonomia: és la capacitat de
controlar, afrontar i prendre, per
iniciativa pròpia, decisions personals
sobre com viure d’acord amb les
normes i les preferències pròpies i
també desenvolupar les activitats
bàsiques de la vida diària.

de l’edat, la malaltia o la discapacitat,
i lligades a la falta d’autonomia física,
mental, intel·lectual o sensorial,
necessiten l’atenció d’una o d’altres
persones o ajudes importants per
dur a terme les activitats bàsiques
de la vida diària; o, en el cas de
les persones amb discapacitat
intel·lectual o malaltia mental, altres
ajudes per a la seva autonomia
personal.

econòmiques i de serveis

Activitats bàsiques de la vida diària:
són les que permeten a la persona
desenvolupar-se amb un mínim
d’autonomia i independència, com
ara la cura personal, les activitats
domèstiques bàsiques, la mobilitat
essencial, el reconeixement de
persones i objectes, l’orientació, i la
comprensió i l’execució d’ordres o
tasques senzilles.

Qui i com hi pot accedir

b.Valoració i graus de dependència
El grau i el nivell de dependència es
determinen mitjançant l’aplicació del
barem acordat pel Consell Territorial
del Sistema per a la Autonomia i
Atenció a la Dependència, aprovat
pel Govern mitjançant el Reial
decret 504/2007, de 20 d’abril, amb
la modificació introduïda pel Reial
decret 1197/2007.
Els tres graus de dependència es
classifiquen en dos nivells segons
l’autonomia de les persones i la
intensitat de les atencions que
necessita:
Grau I. Dependència moderada
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La Llei de la dependència s’adreça
a totes les persones que es trobin en
situació de dependència:
Gent gran en situació
de dependència.
Persones amb discapacitats
moderades i greus, o
gran dependents.
Infants menors de tres anys amb
problemes de dependència.
Persones amb discapacitat psíquica,
intel·lectual i amb malaltia mental
en situació de dependència.
El reconeixement de la situació de
dependència es demana amb una
sol·licitud signada per la persona
interessada, per qui la representi
legalment (en el cas de menors de
18 anys o de gent gran incapacitada)
o, excepcionalment, si escau, per
la persona guardadora de fet; s’hi
ha d’adjuntar tots els documents
preceptius que s’indiquen en el
mateix imprès de sol·licitud.

Grau II. Dependència severa
Grau III. Gran dependència

Dependència: és l’estat de caràcter
permanent en què es troben les
persones que, per raons derivades

Les prestacions d’atenció a la
dependència podran tenir la
naturalesa de serveis i de prestacions
econòmiques i se destinaran, per una
part, a la promoció de l’autonomia
personal i, per altra part, a atendre
les necessitats de les persones amb
dificultats per a la realització de les
activitats bàsiques de la vida diària

Prestacions d’atenció a la
dependència: Prestacions

Per a més informació: Serveis
Socials municipals cada Dimecres
de 10 hores a 14 hores.

