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Un poble més transitable. Voravies als carrers Aljub, Estació i Josep Balaguer, 
ampliades i adaptades.

Plà de potenciació de la biblioteca

L’ampliació de la carretera d’accés al poble, ja és una realitat

Santa Eugènia, Poble capdavanter en el procés de l’Agenda Local 21

Espai escènic polivalent: adquirit el solar i redactat el projecte bàsic.



Benvolguts taujans,

Teniu a les vostres mans una publicació que 
neix amb un esperit divulgatiu i d’apropament 
de la gestió municipal als ciutadans. Volem 

que sigui una oportunitat per conèixer de primera mà 
els projectes que s’han posat en marxa i les tasques 
que duim a terme des de l’equip de govern per millorar 
el nostre poble. Sabem que queda molt per fer, però 
dins aquests dos primers anys hem posat les bases per 
avançar i millorar la qualitat de vida de tots els taujans.

BATLE I REGIDOR D’URBANISME, HISENDA I 
JOVENTUT >> GUILLEM CRESPÍ I SASTRE

PRIMERA TINENT DE BATLE I REGIDORA DE CULTURA, 
SERVEIS SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA >> 
JACQUELINE VOLAIT MATRAT

REGIDOR D’EDUCACIÓ, ESPORTS I SANITAT >> 
LLORENÇ CABOT CAMPINS

REGIDOR D’OBRES, MANTENIMENT I PERSONAL >> 
SEBASTIÀ ALORDA ROIG

Vull recordar-vos que l’Ajuntament està obert a idees, 
suggeriments o queixes de tothom, que ens permetin 
avançar cap al progrés. Tots els membres de l’equip 
de govern estam a la vostra disposició per a qualsevol 
problema o incidència que us puguem solucionar.

Aquesta publicació fa un petit recull dels acords plenaris 
més importants i dels projectes d’obres o millores de 
serveis que l’Ajuntament ha posat en marxa, amb un 
gran esforç tenint en compte la crisi econòmica global 
i nacional que ens afecta a tots en aquests moments.

L’any 2009 ens deixa havent viscut sentiments i 
sensacions comuns com a poble,que han estat 
possibles gràcies a la vostra implicació i col·laboració en 
cadascuna de les coses que s’han fet. Una vegada més, 
tots junts (veïns, polítics i entitats culturals i esportives) 
hem fet feina de valent i hem aportat el nostre granet 

REGIDOR DE MEDI AMBIENT, FIRA I FESTES I 
PROMOCIÓ ECONÒMICA >> LLUÍS LÓPEZ GARCIA

DELEGATS DE BATLIA ALS LLOGARETS

DELEGAT A SES ALQUERIES  >> GABRIEL COLL ROCA

DELEGADA A SES OLLERIES >> MAGDALENA 
AMENGUAL PIZÀ

DELEGAT A SES COVES >> PEDRO PUJOL ROIG

SALUTACIÓ

ORGANIGRAMA 
MUNICIPAL

EDUCACIÓ
ASFALTAT DEL PATI ESCOLAR

Durant les vacances de Pasqua de l’any 2008 es va 
aprofitar per asfaltar el pati del CEIP Mestre Guillemet 
amb una inversió de 18.640 euros i d’aquesta manera 
es va atendre la històrica reivindicació del centre escolar 
de millorar el ferm del pati. 

INSTAL·LACIÓ DE SONORITZACIÓ AL PAVELLÓ DE 
L’ESCOLA

L’Ajuntament, amb una aportació de 1.500 euros, 
juntament amb l’APIMA i la direcció de l’escola, ha 
col·laborat amb la instal·lació d’un equip de megafonia al 
pavelló escolar que permet millorar el desenvolupament 
de les classes d’educació física en període lectiu i de les 
activitats extraescolars.

L’AJUNTAMENT COL·LABORA AMB EL SISTEMA DE 
PRÉSTEC DE LLIBRES ESCOLARS

La Regidoria d’Educació des del curs 2008-2009 
col·labora amb el programa de la Conselleria d’Educació 
i Cultura de reutilització i creació d’un fons de llibres de 
text i material didàctic amb l’aportació de 10 euros, que 
s’afegeixen a l’aportació de la Conselleria. L’any 2008 es 
varen aportar 300 euros i per al curs 2009 està prevista 
una aportació de 440 euros. 

ESCOLETA MUNICIPAL 

Dins de l’àmbit educatiu dels zero als tres anys, la 
Regidoria d’Educació ha treballat amb les accions 
següents: 

+ Instal·lació de noves rajoles de cautxú al pati de 
l’escoleta.

d’arena per fer de Santa Eugènia un lloc millor. I crec 
que ho hem aconseguit.

Per això, i amb més orgull que mai, vull aprofitar 
aquestes línies per donar-vos les gràcies, ja que sense 
tots vosaltres, que feis Santa Eugènia, seria impossible 
gaudir d’un lloc tant meravellós com el nostre poble, 
mantenint en ple segle XXI la idiosincràsia tradicional, 
mirant alhora al futur.

Per acabar, vos desitg que passeu unes bones festes de 
Nadal i un venturòs 2010.

Una salutació cordial,

Guillem Crespí, 
Batle de Santa Eugènia.

Edició: Regidors de l’equip de govern de l’ajuntament 
de Santa Eugènia.

Correcció lingüística: Maria Gené Gil



INICI DEL PLA DE POTENCIACIÓ DE LA BIBLIOTECA

La Regidoria de Cultura i la bibliotecària municipal varen 
dissenyar la tardor de 2008 un Pla de potenciació de 
la biblioteca, que contempla tot un seguit de tallers i 
activitats de foment de la lectura. D’aquesta manera, es 
converteix la biblioteca en un referent dins de l’àmbit 
cultural del poble.

El Pla contempla fomentar l’hàbit de lectura, l’accés al 
coneixement, l’alfabetització informàtica i la formació 
permanent compromesa amb la diversitat lingüística i 
cultural. La biblioteca vol estar oberta a tota la comunitat 
global, com un instrument integrador i de cohesió social.

Per a aquest curs 2009-2010, els dijous de les 16 a les 
20 hores s’han programat les activitats següents: 

TEIXIT DE CONTES:  per a infants d’educació infantil de 
tres a sis anys, de 16 a 17 hores.

CREIXEM LLEGINT: per a infants de primer i segon cicle 
de primària, de 17 a 17:45 hores.

ESPAI DE TROBADA: per a infants de tercer cicle de 
primària, de 18 a 19 hores.

ESPAI DE DIÀLEG: integració lingüística de nouvinguts, 
de 19 a 20 hores.

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

La Regidoria de Cultura ha invertit aquests dos anys 
7.376,01 euros en l’equipament de la sala de premsa, la 
sala d’estudi i la recepció de la biblioteca municipal, que 
quatre anys després de la seva inauguració no estaven 
equipades. A més, s’han fet obres de millora a l’accés a 
la biblioteca per evitar les inundacions que es produïen 
des que es va inaugurar.

+ Instal·lació d’aparells de ventilació a les aules per als mesos d’estiu.

+ Instal·lació progressiva de sistemes protectors a les portes de les aules i 
als radiadors del centre.

+ Posada en marxa de classes setmanals de psicomotricitat des del curs 
2008-2009.

+ Sessions quinzenals de contacontes per als infants de 2 anys (a la 
biblioteca en horari escolar). 

+ Durant el curs passat i aquest nou curs 2009-2010, l’Ajuntament de 
Santa Eugènia i l’IEPI (Institut per a l’Educació de la Primera Infància) de la 
Conselleria d’Educació i Cultura han posat en marxa els ESPAIS FAMILIARS, 
una iniciativa per proporcionar a les famílies un espai per créixer plegades, 
de reflexió i cultura perquè els infants creixin sans, autònoms i feliços i 
puguin gaudir de la seva infantesa.

Els tallers es realitzaran el tercer dijous de cada mes de 17 a 19 hores. Si en 
voleu més informació o us hi voleu inscriure, anau a l’ajuntament.

Els preus de l’escoleta municipal es varen actualitzar amb una pujada 
mitjana del 4% per al curs 2007-2008, tenint en compte que des d’octubre 
de 2005 no havien sofert cap tipus d’actualització. L’actualització dels preus 
va ser el resultat del notable increment del dèficit de gestió de l’escoleta, 
atès que el Govern de les Illes Balears ha reduït a tan sols 8.000 euros la 
subvenció de 24.000 euros que anualment es concedia a l’Ajuntament per 
al manteniment de l’escoleta.

ESCOLA DE PARES

El curs 2008-2009, la Regidoria d’Educació  ha posat en marxa una oferta 
de conferències i tallers adreçats a pares del CEIP Mestre Guillemet i de 
l’escoleta municipal per assessorar-los en millorar l’educació dels fills.

Els temes tractats han estat:

INSTAL·LACIÓ D’INTERNET SENSE FILS (WIFI)  LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

L’Ajuntament, amb col·laboració de la Xarxa de 
Biblioteques de Mallorca, ha realitzat les oportunes 
tasques per dotar a la biblioteca municipal de connexió 
wifi a Internet per a tots els seus usuaris.

TALLER DE GLOSSES

Aprofitant les Festes Patronals es va desenvolupar un 
taller de glosses i posteriorment s’han celebrat dues nits 
de glosses de picat amb un gran èxit d’assistència.

ACTES D’HOMENATGE AL REI EN JAUME

Per commemorar els 800 anys del naixement del rei 
Jaume I, la Regidoria de Cultura va organitzar tot un 
seguit de tallers infantils, conferències i una ruta cultural 
per Palma, que es van dur a terme entre els mesos 
d’octubre i desembre de 2008.

FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA

Els anys 2008 i 2009, la Regidoria de Cultura ha 
organitzat Festivals de Música Clàssica de Tardor. 
Enguany ha tingut lloc el passat mes d’octubre i ha 
comptat amb artistes de reconegut prestigi, com David 
Gómez, Aida Gavrilova i la secció Juvenil de la Camareta 
de Pollença. 

EDICIÓ DE LLIBRES I VÍDEOS

El mes de juny de 2008 es varen presentar els vídeos 
Taujans, La trobada i Taujans II, fruit del treball 
emmarcat en el procés de l’Agenda Local 21 i gràcies a 
la col·laboració del taujà Borja Calvo.

El passat mes d’abril es va presentar el llibre Medi i 
natura de Santa Eugènia: Geologia i Botànica, escrit pel 
taujà Bernat Morey Colomar.En aquests moments hi ha 
en procés l’edició del llibre Santa Eugènia: un poble de 
brodadores.

CULTURA

“COM EDUCAM? LLIBERTAT O LLIBERTINATGE?”, 17 de desembre de 2008.

“HABILITATS SOCIALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES”, 24 de febrer de 2009.

“PAUTES EDUCATIVES: APRENDRE A SER PARES”, 4 d’abril de 2009.

“COM EDUC EL MEU FILL? ASSETJAMENT ESCOLAR”, 26 de maig de 2009.

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA

Des de l’any 2007 l’Aula de Música ha sofert importants canvis que han apostat clarament per 
la millora de l’oferta educativa, ampliant-ne els grups, afavorint l’aprenentatge i regularitzant-ne 
el funcionament:

Any 2006: 3 hores setmanals amb 2 grups.

Any 2007: 6 hores setmanals amb 4 grups (17 alumnes).

Any 2008: 17 hores setmanals amb 4 grups de diferents nivells –sensibilització, iniciació, 
formació bàsica I i II– (25 alumnes).

ACCESSOS A L’ESCOLA

El curs 2007-2008 l’Ajuntament va canviar  el sentit de la circulació a l’entrada i la sortida de 
l’escola, fent que el carrer de Josep Balaguer fos de sentit únic per solucionar la problemàtica 
que causava la circulació en dos sentits i s’hi ha destinat al policia municipal per garantir-hi el 
bon accés.
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CONTACTE DIRECTE AMB TOTES LES ASSOCIACIONS 
DEL POBLE

La Regidoria de Participació Ciutadana ha establert 
canals de comunicació estables i permanents amb totes 
les associacions del poble, fent-les partícips d’iniciatives 
municipals i dels treballs de l’Agenda Local 21.

CELEBRACIÓ DE LA FESTA MULTICULTURAL, 
SOLIDÀRIA I GASTRONÒMICA

Per Nadal la Regidoria de Participació Ciutadana 
organitza aquesta festa que els dos darrers anys ha 
resultat un èxit de participació i on s’han recaptat 
doblers que s’han repartit entre les entitats ONG Poble 
Solidari, Càritas i ONG Pobles Germans.

2007: 1.650 euros. 
2008: 1.479 euros.

BINGO SOLIDARI DE NADAL 2007  I 2008:

Recaptats aproximadament 1.200 euros, destinats a:   
- Projectes de l’ONG Poble Solidari. 
- Baixada de l’escaló de l’entrada principal de l’església 
(2007). 
- Instal·lació d’un part de l’arrambador 
a la Cova de Lourdes (2009). 

OFICINA D’ATENCIÓ ALS ESTRANGERS

El mes de setembre de 2007 la Regidoria de Participació 
Ciutadana va posar en marxa una oficina que ajuda 
a la integració als estrangers que resideixen al nostre 
poble i que roman oberta tots els  dimarts de 19 a 20 
hores. L’oficina compta amb el suport de tres persones 
de diferents nacionalitats que col·laboren de manera 
altruista amb la Regidoria de Participació Ciutadana.

IMPULS A LA PÀGINA WEB MUNICIPAL

La Regidoria de Participació Ciutadana ha impulsat com 
mai la pàgina web municipal com a punt d’informació 
del poble. S’hi ha habilitat un enllaç a l’Agenda Local 
21. Tots els empresaris de Santa Eugènia que vulguin 
poden actualitzar i millorar la seva informació de la web. 
La informació i l’agenda s’actualitzaran diàriament.

EDICIÓ D’UNA GUIA D’OFERTA D’ACTIVITATS 
ESPORTIVES, CULTURALS I ASSOCIATIVES DEL 
POBLE

Per primera vegada, la perfecta coordinació de les 
regidories d’Educació, Esports, Cultura i Participació 
Ciutadana ha permès que des de l’Ajuntament s’hagi 
editat una guia de l’oferta educativa, esportiva i cultural 
del poble que s’ha repartit a totes les cases del poble.

GUIA DE SERVEIS MUNICIPALS

La Regidoria de Participació Ciutadana ha editat una 
guia de serveis municipals, amb la finalitat que els 
taujans i els nous residents tenguin a l’abast una relació 
dels recursos i els serveis municipals de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia, per facilitar-los el dia a dia.

ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE FI LUCRATIU

La partida econòmica destinada a les associacions i les 
entitats sense fi lucratiu del poble s’ha incrementat un 
36% en relació amb l’any 2007 i s’ha passat de 7.000 
euros a 11.000 euros l’any 2009.

El passat mes de març de 2009 l’Ajuntament va aprovar 
un Reglament d’atorgament de subvencions per a 
associacions i entitats sense fi lucratiu, amb la voluntat 
de repartir les ajudes amb criteris totalment objectius, 
una circumstància que fins ara no es produïa.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA



AGENDA LOCAL 21

L’equip de govern municipal ha apostat decididament 
pel procés de l’Agenda Local 21. El 31 de gener de 
2009, el plenari del Fòrum Ciutadà de l’Agenda 21 de 
Santa Eugènia va aprovar el seu Pla d’acció, després 
de vuit mesos de feina i dotze reunions. Les propostes 
realitzades per les comissions de treball al llarg d’aquest 
procés concreten projectes i actuacions per als propers 
quatre anys.

El passat 30 de juliol, el Comitè Especialitzat Insular 
d’AGENDA LOCAL 21 va aprovar per unanimitat el Pla 
d’acció de l’Agenda Local 21 i va qualificar els treballs 
d’excel·lents, perquè, entre altres coses, presenten: 

-“Un procés participatiu ben planificat i amb una alta 
convocatòria.
-Una metodologia de priorització de projectes basant-se 
en diferents criteris i que ha estat determinant a l’hora 
de definir un cronograma d’execució del pla d’acció.
-Un pla d’actuació molt estructurat i amb unes fitxes de 
criteris molt completes.
-Una feina tècnica excel·lent, un lideratge polític 
inqüestionable i un teixit social molt implicat en el 
procés”.

L’Agenda Local 21 és un sistema de gestió a curt, mig 
i llarg termini en el qual, mitjançant un Pla d’acció, 
s’estableixen uns objectius ambientals, econòmics i 
socials, mesurables i avaluables periòdicament, per tal 
d’aconseguir, amb la participació ciutadana, dirigir el 
municipi cap a un desenvolupament sostenible, entès 
com la millora de la qualitat de vida de la població, sense 
que això suposi un deteriorament de les condicions de 
vida futures (ambientals, socials i econòmiques).

Així doncs, el Pla d’acció representa el punt d’inflexió a 
partir del qual el municipi començarà a encaminar-se 
conscientment cap a un desenvolupament sostenible, 
posant en pràctica les mesures i les actuacions 
proposades per la ciutadania i que formen part del Pla 
d’acció.

LA MAJORIA DELS PROJECTES ADOPTATS PER 
L’EQUIP DE GOVERN HAN ANAT DIRIGITS A 
COMPLIR EL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21

Amb l’objectiu d’afavorir els desplaçaments a peu 
dins del municipi, s’ha creat una ruta que uneix els 
principals punts d’atracció del poble mitjançant voravies 
suficientment amples i accessibles per facilitar-ne l’ús.
Per aquest motiu, a partir de l’any 2010 estaran 
completament adaptades les voreres dels carrers de 
l’Estació, de can Topa, de les Escoles,  Major, de Josep 
Balaguer i de l’Aljub.

Amb l’objectiu de conservar i millorar la qualitat 
paisatgística dels nuclis, s’han rehabilitat els elements 
públics que estan en mal estat, com l’àrea de descans 
per a ciclistes.

PARTICIPACIÓ A LA PRIMERA FIRA DE 
SOSTENIBILITAT I AGENDA LOCAL 21 

Les regidories de Medi Ambient i Participació Ciutadana 
muntaren, el passat dissabte 3 d’octubre, un estand a la 
fira per donar a conèixer els treballs de l’Agenda Local 
21 i el vídeo Taujans.

S’ha d’esmentar que només cinc pobles varen muntar-
hi un estand (Estellencs, Manacor, Puigpunyent, Sant 
Llorenç i Santa Eugènia). 

A la mateixa fira, el Consell de Mallorca va entregar un 
premi al poble de Santa Eugènia, per la seva decidida 
aposta pel procés de l’Agenda Local 21.

DIADES EUROPEES DE LA MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE

Des de l’any 2008, l’Ajuntament de Santa Eugènia 
organitza actes per celebrar la setmana europea de la 
mobilitat (enguany, el passat 19 de setembre). Aprofitant 

MEDI AMBIENT/ AGENDA LOCAL 21
aquestes diades, s’han celebrat dues bicicletades, en 
les quals han participat mes de 80 persones, i es va 
estrenar un aparcament de bicicletes al poliesportiu.

L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA HA HABILITAT 
DUES ZONES D’APARCAMENT COL·LECTIU DINS EL 
POBLE

L’any 2008, l’Ajuntament va habilitar aparcaments 
col·lectius al poble, concretament a dues zones de 
gran concentració de vehicles (a la de les escoles i a la 
del poliesportiu). La finalitat d’aquests aparcaments és 
facilitar la circulació del vianants i reduir la presència 
dels cotxes als nostres carrers.

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA PERQUÈ 
ELS TAUJANS PUGUIN GAUDIR DE LA TARGETA 
CIUTADANA

L’Ajuntament de Santa Eugènia ha signat un conveni amb 
l’Ajuntament de Palma per subvencionar el transport 
urbà col·lectiu de viatgers que presta l’EMT a Palma, de 
tal manera que tots els taujans gaudeixin de les mateixes 
condicions que l’Ajuntament de Palma té establertes 
per als seus residents, a través de les possibilitats que 
ofereix la tecnologia aplicada a la Targeta Ciutadana.

Totes les persones interessades poden passar per les 
oficines municipals a fer-ne la sol·licitud. La signatura 
d’aquest conveni és un aposta clara de l’equip de govern 
pel foment del transport públic, la qual cosa permet als 
taujans desplaçar-se per dins Palma en transport públic 
amb unes condicions avantatjoses.

L’AJUNTAMENT PARTICIPA EN EL REPOBLAMENT 
DE PINS I ALZINES AL PUIG D’EN MARRON

La Regidoria de Medi Ambient, juntament amb la 
Fundació Natura Parc i la Societat de Caçadors de Santa 
Eugènia, va participar l’any passat en el repoblament 
d’exemplars de pins i alzines al puig d’en Marron, que 
havien estat cedits al poble per la Conselleria de Medi 
Ambient.

POSADA EN MARXA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
PORTA A PORTA

Davant de la gran quantitat de fems que generem avui 
en dia i a causa de la gran problemàtica que suposa 
la gestió dels residus, el mes de novembre de 2007 
l’Ajuntament de Santa Eugènia va decidir posar en 
marxa el sistema de recollida selectiva porta a porta. 
Les fraccions que es recullen al nostre municipi són: 
envasos lleugers, paper i cartró, vidre, matèria orgànica, 
bolquers i rebuig.

Després d’un esforç inicial per tal que tots ens 
acostumem a aquest nou sistema de recollida, el maig 
de 2009 l’Ajuntament va decidir  posar en marxa una 
campanya de recordatori perquè tots els veïnats de 
Santa Eugènia puguem resoldre els dubtes que tinguem 
sobre la manera correcta de separar els residus.



AMPLIACIÓ I MILLORA DEL TRAÇAT DE LA 
CARRETERA D’ACCÉS AL POBLE (MA-3040)

El passat mes de juny es van inaugurar les obres 
d’ampliació, reforçament del ferm i millora del traçat 
de la carretera d’accés al poble (MA-3040), una 
reivindicació història de tots els taujans i una necessitat 
per poder gaudir d’unes condicions de seguretat en 
benefici de tots.

Volem destacar que fruit de les reunions de l’actual 
equip de govern municipal amb el Consell de Mallorca 
s’ha aconseguit un bon enteniment amb les dues 
administracions i rapidesa amb la tramitació, després 
de molts d’anys d’espera. Per a l’actual equip de govern 
era una actuació prioritària per al nostre municipi i 
pensam que els esforços han valgut la pena. Des de 
l’Ajuntament es vol agrair la sensibilitat i el compromís 
del Consell de Mallorca amb el poble. Les obres han 
tingut un cost de 1.126.000 euros, més 330.000 euros 
que ha costat l’asfaltat del tram de la carretera dins el 
poble.

PLA D’OBRES I SERVEIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ANUALITAT >>>PROJECTE >>> IMPORT DE LA 
INVERSIÓ

2007>>>Millora i adaptació per a persones 
discapacitades del traçat de les voreres dels carrers de 
l’Estació i de l’Aljub (Fase I)>>>111.186,66 euros

2008>>>Dotació de pluvials als carrers de sa Costa, de 
Josep Balaguer, des Sol i del Bisbe Sastre>>>109.000 
euros

2009>>>Reforma de la plaça de Bernat de Santa 
Eugènia i del carrer Major>>>259.000 euros

ASFALTAT DELS CAMINS RURALS DE SON BOSSO, 
S’HOSTALET I SA CAMADA DE SA TORRE

L’actual equip de govern ha executat un projecte 
presentat i subvencionat a l’anterior legislatura per a 
la millora del ferm dels camins rurals de Son Bosso, 
S’Hostalet i Sa Camada, amb una inversió de 180.340 
euros.

CONSTRUCCIÓ DEL NOU MAGATZEM MUNICIPAL

L’actual equip de govern no era partidari de la construcció 
del magatzem municipal al costat del cementeri 
municipal. Fetes les gestiones amb el Departament 
de Cooperació Local no va ser possible modificar-ne 
el projecte ni la ubicació. Per aquest motiu, dins la 
responsabilitat de gestió municipal, davant la necessitat 
de l’espai i per no perdre la subvenció de 120.000 
euros, l’equip de govern va decidir dur endavant el 
projecte. No obstant això, se’n va variar la ubicació, 
amb la qual cosa el magatzem va passar d’estar aferrat 
a l’actual cementeri a ser construït al costat de la via 
del tren. D’aquesta manera, no es veu condicionada la 
futura ampliació del cementeri.

COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE 
CARRETERES DEL CIM

La Regidoria d’Obres, amb el Departament de Carreteres 
del Consell de Mallorca, ha gestionat les següents 
intervencions dins dels carrers de la Balanguera i de 
l’Aljub, per minvar els efectes negatius de la carretera 
que travessa el poble i reduir la velocitat dels vehicles:

1.- Construcció de dos passos a nivell reductors de 
velocitat a l’entrada del poble a l’altura de Son Nofret i 
davant de la farmàcia nova.

2.- Senyalització del reivindicat pas de vianants davant 
de Can Topa.

3.- Ampliació de la vorera de Can Buc, devora de 
la farmàcia antiga, per adaptar-la a les persones 
discapacitades.

INVERSIONS I PROJECTES MUNICIPALS
DURANT L’ANY 2009, L’AJUNTAMENT HA REALITZAT 
INVERSIONS DEL FONS ESTATAL PLAN E PER UN 
IMPORT DE 263.536 EUROS

El Govern Espanyol, mitjançant el Ministeri 
d’Administracions Públiques (MAP), ha gestionat 
un fons de 8.000 milions d’euros destinat a finançar 
la realització d’actuacions urgents als ajuntaments 
en matèria d’inversions especialment generadores 
d’ocupació. Aquest fons s’inscriu en el Pla d’Estímul de 
l’Economia i l’Ocupació engegada pel govern central. 
Aquest fons es repartia en funció de la població de 
cada municipi i a l’Ajuntament de Santa Eugènia li foren 
adjudicats 263.536 €.

L’equip de govern municipal va elaborar sis projectes 
necessaris per al nostre poble, que va traslladar dins 
d’un esperit de diàleg i consens als regidors d’ENTESA, 
UM i PSOE, cosa que va permetre’n l’aprovació per 
unanimitat per part de tots els partits polítics municipals.

Els projectes foren els següents:

PROJECTES>>>IMPORT INVERSIÓ

1.- Reforma, substitució i ampliació de les voravies del 
carrer Josep Balaguer>>>126.261,56 €

2.- Reforma de la vorera del carrer de l’Aljub (Fase 
II)>>>31.891,04 €

3.-Millora de l’accessibilitat al CEIP Mestre 
Guillemet>>>45.555 €

4.- Millora del parc infantil del carrer de Josep 
Balaguer>>>14.634,66 €

5.- Asfaltat del carrer de les Escoles>>>24.992,14 €

6.- Instal·lació d’enllumenat a la secció urbana 
de la carretera MA-3040 (carrers de l’Aljub i de la 
Balanguera)>>>20.201,60 €



MILLORA I CONDICIONAMENT DELS CARRERS 
MAJOR I DE LES ESCOLES

L’Ajuntament de Santa Eugènia obté una subvenció de 
115.000 euros de la Conselleria de Comerç, Indústria 
i Energia del Govern de les Illes Balears, per millorar 
i condicionar l’accessibilitat a la zona comercial i al 
mercat setmanal dels carrers Major i de les Escoles, 
amb les actuacions següents: 

1.- Empedrat amb llambordes del carrer Major, amb la 
creació d’un passeig per a vianants, el traçat del qual es 
diferencia mitjançant lloses de pedra viva, respectant un 
traçat existent i separant el passeig de la circulació viària 
mitjançant jardineres.

2.- Millora i integració amb l’entorn de la plaça existent 
en el carrer de les Escoles. 

3.- Ampliació de la vorera existent en el carrer de les 
Escoles, per facilitar-ne l’accessibilitat; s’hi contempla la 
plantació d’arbres. 

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA DE BERNAT 
DE SANTA EUGÈNIA

Amb aquest projecte es prioritza l’ús per part dels 
vianants del carrer de l’Església i de la plaça de Bernat de 
Santa Eugènia, millorant la connexió amb l’ajuntament, 
ampliant l’espai de la plaça i convertint els carrers en 
eixos eminentment per a vianants en detriment dels 
cotxes.

L’actual espai de la plaça de Bernat de Santa Eugènia 
conserva el paviment i l’arbrat existents i no serà objecte 
de cap tipus d’intervenció. 

La calçada actual permetrà l’accés de vehicles, si bé 
se situarà al mateix nivell que les voreres, cosa que en 
facilitarà l’accessibilitat, i estarà tota empedrada amb 
llambordes.

Es planteja una secció a nivell, amb continuïtat de 
calçada i vorera, definint un pas més clar per a vianants 
només per un dels costats del carrer a causa de la 
mínima amplada de què disposem, però que estaria 
protegida per pilons. També s’instal·la enllumenat i se 
soterren els serveis afectats de BT, telecomunicacions 
i enllumenat públic. El carrer Major i una part del camí 
des Puig son també objecte d’aquesta intervenció per 
tal de soterrar els serveis afectats i tornar a asfaltar la 

calçada i les voreres.

L’import del projecte és de 259.000 euros i està previst 
que les obres comencin el mes de febrer.

PROJECTE DE L’ÀREA DE DESCANS PER A CICLISTES 
AL CAMP D’EN SEC

L’actual equip de govern ha executat el projecte de millora 
del camp d’en Sec, gràcies a una subvenció concedida 
per part de la Conselleria de Turisme l’any 2004. Les 
obres han millorat completament la fisonomia del camp 
d’en Sec, que ha passat de ser un lloc abandonat i ple 
de residus a un espai de descans i de passeig per als 
taujans. 

L’import de les obres ha estat de 78.469,59 euros.



INVERSIONS I PROJECTES MUNICIPALS
ADQUISICIÓ D’UN SOLAR URBÀ PER EDIFICAR EL 
PROJECTE D’UN EDIFICI POLIVALENT

Després d’un concurs obert i públic per oferir solars 
urbans dins el poble, el ple municipal del 27 de 
novembre de 2008 va acordar l’adjudicació de compra 
del solar urbà situat al carrer de Ca ses Monges, núm. 
4, amb la voluntat d’edificar-hi un espai polivalent d’ús 
per a tots els taujans.

El cost del solar ha estat de 216.000 euros. 

Les característiques del solar són les següents: 

- Està situat a una cantonada i és accessible des de dos 
carrers, amb la possibilitat de separació dels accessos 
del públic i dels de servei.

- La ubicació és molt bona, perquè es troba a l’entrada 
del poble, no molt allunyat del centre, té bones vistes i 
està ben orientat.

A més, la parcel·la de sòl rústic, d’uns 1.532 m2, permet 
la construcció d’un aparcament municipal que donaria 
servei a l’equipament i al municipi, per a unes 60 places. 
L’arquitecte municipal Rafel Balaguer és l’encarregat de 
redactar-ne el projecte bàsic i d’execució del projecte.

PROJECTE DE L’ESPAI ESCÈNIC POLIVALENT

L’edifici objecte d’aquest projecte té la finalitat d’acollir 
actes culturals que el municipi de Santa Eugènia 
organitzi. Perquè tingui un ús polivalent, aquest projecte 
sempre ha tingut l’objectiu que tots els seus espais 
fossin versàtils, de manera que puguin permetre el 
desenvolupament de les diferents arts escèniques.

Atès que es tracta d’una actuació singular i sempre 
pensant que els edificis públics n’han de ser un 
exemple, s’ha pretès que l’edificació, juntament amb les 
actuacions urbanes limítrofes, no actuï per si sola, sinó 
que tingui una clara relació amb la població que l’acull.

Paral·lelament a aquest projecte se n’estan 
desenvolupant d’altres que defineixen un espai urbà 
d’arribada (plaça) i un aparcament públic descobert, 
ambdós clarament relacionats amb l’edifici, que serveix 
de nexe d’unió amb el poble.

Les plantes de l’edifici es van adaptant als nivells que 
l’entorn requereix, salvant les diferències substancials 
de cota que existeixen.

Si bé els espais d’accés i, per tant, més relacionats 
amb l’entorn s’obren visualment mitjançant obertures 
vidriades, l’espai escènic requereix un control acústic 
i lumínic que fa que hagi de tancar-se. Això provoca la 
creació d’un volum cec, únicament trencat pels escassos 
espais existents amb usos diferenciats del principal, 
cercant un resultat contundent però escultòric.

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

L’Ajuntament de Santa Eugènia ha projectat l’ampliació 
del cementiri municipal. Per aquest motiu, les persones 
interessades en la compra d’una capella (que consta 
de 8 nínxols), d’un nínxol individual o d’un columbari 
poden registrar-ne la sol·licitud a les oficines municipals.

La quantitat d’unitats previstes al projecte són les 
següents:

4 capelles de 8 nínxols,

80 nínxols individuals,

60 columbaris.

Els preus orientatius, sense que tenguin caràcter 
definitiu, per a les diferents unitats són els següents:

capella (8 nínxols): 12.000 €- 16.000 €

nínxols individuals: 1.500 €- 1.800 €

columbaris: 300- 500 €

Les sol·licituds presentades i registrades a l’Ajuntament 
no suposen cap compromís ni obligació en ferm 
de compra de la unitat d’enterrament per part del 
sol·licitant, sinó que únicament permetran conèixer la 
demanda d’unitats i establir l’ordre d’adjudicació de les 
tombes en cas d’excés de sol·licituds.

Una vegada rebudes les sol·licituds, es convocarà 
una reunió a l’Ajuntament per informar del procés de 
compra, del preu definitiu i de l’execució del projecte



EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS

La voluntat de l’equip de govern municipal ha partit 
sempre per realitzar uns pressuposts ajustats a les 
necessitats del poble i amb un alt component de 
responsabilitat i prudència comptable.

2007>>> 857.692,29 euros

2008>>>915.299,60 euros

2009>>>1.372.838,66 euros

INVERSIONS DE 2008

PROJECTE DE 2008>>>IMPORT DE LA INVERSIÓ

Projecte de dotació de pluvials dels carrers de 
Sa Costa, de Josep Balaguer, del Sol i del Bisbe 
Sastre>>>105.960,63 €

Adquisició del solar de l’edifici polivalent>>>216.000 €

Ampliació del depòsit regulador(actuació subvenciona pel 
Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca)>>>132.456,75 
€

INVERSIONS DE 2009

PROJECTE DE 2009>>>IMPORT DE LA INVERSIÓ

Projecte de reforma de la plaça de Bernat de Santa 
Eugènia i del carrer Major>>>259.999,12 €

Projecte de millora de l’accessibilitat a la zona comercial 
i al mercat setmanal dels carrers Major i de les Escoles. 
>>>127.900,45 €

Projectes del Plan E>>>263.536 €

Projecte d’una àrea de descans per a ciclistes al Camp 
d’en Sec>>>78.469,59 €

Els pressuposts dels exercicis 2008 i 2009 han estat 
emmarcats en un context de crisi econòmica estatal, una 
situació que ha fet que els ingressos s’hagin reduït. Com 
a exemple podem assenyalar l’impost de construccions 
i obres (ICO).

Impost de construccions i obres (ICO) (valor de 
referència de l’any 2007):

VARIACIÓ

Pressuposts - 2007>>>90.000 euros 

Pressuposts - 2008>>>55.000 euros>>> - 38,9%

Pressuposts - 2009>>>45.000 euros>>> - 50%

Aquesta situació dels imposts indirectes i la rebaixa de 

tipus de gravamen de l’IBI fan que la capacitat financera 
de l’Ajuntament per executar inversions s’hagi vist 
afectada notablement.

REBAIXA D’IMPOST MUNICIPALS

L’equip de govern ha aprovat durant dos anys consecutius 
(amb efectes l’any 2009 i 2010) una rebaixa del tipus de 
gravamen de l’impost de béns immobles (IBI).

ANUALITATS  TIPUS

IBI de 2008  0,65%

IBI de 2009  0,61%

IBI de 2010  0,56%

L’Ajuntament, dins el marge de què disposa, va prendre 
una mesura anticrisis, que afavoreix les famílies i pretén 
dotar-les de més capacitat econòmica, amb la rebaixa 
del tipus de l’IBI urbà, que modera la pujada de l’impost 
a causa de la revisió cadastral realitzada al municipi 
l’any 2006.

L’any 2009, si l’Ajuntament hagués mantingut el tipus 
impositiu hauria ingressat uns 50.000 euros; amb 
aquesta mesura els ingressos seran aproximadament la 
meitat: 25.000 €.

Per a l’any 2010, el passat mes de setembre l’Ajuntament 
també va aprovar una rebaixa del tipus de gravamen 
fins al 0,56%.

Des de l’any 2007 la majoria d’imposts i taxes s’han 
congelat i no han sofert cap increment, excepte pel que 
fa a:

1.- La creació d’una taxa de 12 euros per expedició 
de documents administratius, principalment de caire 
urbanístic.

2.- L’establiment d’un tipus de gravamen progressiu a 
l’impost de construccions i obres (ICO):

Per a obres inferiors a 12.000 euros: 2,7 %

Per a obres entre 12.001 i 30.000 euros: 2,9 %

Per a obres entre 30.001 i 120.000 euros: 3,1 %

Per a obres superiors a 120.000 euros: 3,3 %

Bonificació fiscal: els joves menors de 35 anys 
empadronats a Santa Eugènia seran beneficiaris d’un 
tipus de gravamen del 2,7% quan edifiquin o rehabilitin 
en qualitat de propietaris una habitatge dins el terme 
municipal.

3.- Modificació de l’impost dels valors dels terrenys de 
naturalesa urbana amb un augment dels valors generats 

i de la base imposable al 24%.

4.- Modificació de l’ordenança de la taxa del cementiri 
municipal, amb la fixació d’una quota per a l’exhumació 
i el trasllat de restes de nínxols temporals municipals.

SITUACIÓ FINANCERA

Per manca d’altres recursos municipals s’havia previst 
en els pressuposts fer front amb un préstec a les 
inversions de cada any, però amb les liquidacions del 
pressuposts municipals dels anys 2006, 2007 i 2008 
s’ha pogut evitar.

La gestió dels doblers de tots i cada un de nosaltres ha 
fet que l’actual equip de govern, fins a la data, no hagi 
concertat cap operació d’endeutament per fer front a 
inversions municipals.

En aquests moments l’Ajuntament té concertats els 
següent préstecs:

PRÉSTECS DE 2009>>>SALDO PENDENT a 
31/12/2009>>>Interessos de 2009 
>>>Amortitzacions de 2009>>>Termini

Adquisició de Can Perico>>>19.962,20 
euros>>>391,31 euros>>>6.654,07 
euros>>>30/06/2012

3a fase de Can Perico>>>40.441,85 euros>>> 
1905,26 euros>>>3.370,15 euros>>>31/08/2021

Escoleta municipal>>>42.670,10 euros>>>1.344,81 
euros>>>3.555,84 euros>>>31/03/2022  

Piscina municipal (2006)>>>376.200 
euros>>>6.185,57 euros>>>20.900 euros 

Camp municipal de gespa (2006)>>>146.174,63 
euros>>>2.383,18 euros>>>2.118,47 euros 

TOTALS >>>625.448,78 euros>>>12.210,13 
euros>>>36.598,53 euros 

La Regidoria d’Hisenda ha posat en pràctica els mitjans 
necessaris per millorar i dur al dia la comptabilitat de 
l’Ajuntament. El juny de 2007, quan vàrem arribar 
a la gestió de govern, s’estava en procés de tancar la 
comptabilitat del mes de setembre de 2006.

En aquests moments la comptabilitat municipal de l’any 
2009 es troba tancada al mes de setembre, fet que 
suposa conèixer de primera mà la realitat comptable 
del nostre municipi. Normalitzar aquesta situació ha 
suposat invertir 14.762,24 euros durant els anys 2007 
i 2008. En aquests moments, la gestió comptable 
de l’Ajuntament la desenvolupa l’empresa Fornell 
Consultors, que té una àmplia experiència en la gestió 
comptable d’ajuntaments.

HISENDA



ESPORTS

Les actuacions de la Regidoria d’Esports 
s’han centrat en els aspectes següents:

- Neteja de la zona de les grades del poliesportiu, 
que ha consistit principalment en l’eliminació 

de totes les rodes que es trobaven emmagatzemades 
darrere de les grades.

-  Millora de les instal·lacions del poliesportiu, que ha 
consistit a pintar-ne els vestuaris i a augmentar-ne la 
neteja i establir contractes de manteniment de les 
plaques i els encalentidors.

- Pel que fa al suport i el foment del futbol base, durant 
l’any 2008-2009 la Regidoria d’Esports va gestionar, 
tenint en compte l’interès general, el CDF Santa 
Eugènia quant al futbol base, amb la voluntat d’unificar 
posteriorment totes les categories locals i la regional dins 
un mateix grup. Aquesta unificació no va ser possible i 
aquest any 2009 el Club Esportiu Atlètic Santa Eugènia 
gestiona tot el futbol base del municipi. 

- Organització de diades esportives amb motiu de la Fira 
i de la Diada de l’Esport a Mallorca.

- Rebaixa dels preus de les entrades individuals i els 
abonaments de la piscina municipal.

- Activitats de foment del tennis i el bàsquet i posada en 
marxa de l’Escola Municipal de Judo.

- Organització, els passats mesos de maig i juny, de 
jornades de jocs familiars al poliesportiu municipal.

- Organització dels cursets de natació a l’estiu i, com a 
novetat, enguany també aiguagim.

URBANISME

L’Ajuntament va acordar el passat mes de 
maig l’aprovació inicial de l’adaptació al PTM 
i la revisió de les normes subsidiàries del 
poble, amb les següents modificacions:

1.- Incorporació de cartografia totalment actualitzada 
gràcies a la col·laboració del SITIBSA (passarem, doncs, 
d’una cartografia de l’any 1994 a una de 2006).

2.- Reducció del creixement urbanístic del municipi 
amb l’eliminació d’una unitat d’actuació de 5.942 m2 
situada al carrer Ramon Llull amb una previsió inicial de 
30 habitatges.

3.- Desclassificació de 18.337 m2 de sòl urbanitzable 
destinat a polígon industrial, per un compromís electoral 
adquirit amb els taujans. 

4.- Una vegada declarats Bens d’Interès Cultural 
als nostres llogarets de Ses Coves, Ses Olleries i Ses 
Alqueries, les normes subsidiàries contenen la regulació 
i la normativa pròpia de protecció dels mateixos, que 
farà que no s’hagin de redactar 3 plans especials 
corresponents a cada llogarets, com preveu la Llei 
de patrimoni històric, si no que les pròpies normes 
subsidiàries actuaran de document equivalent al pla 
especial. 

4.- Creació de 1.762 m2 d’espais d’aparcaments 
públics. 

5.- Creació d’un vial perimetral al sector urbanitzable, el 
nou carrer connectarà, com a continuació del carrer des 
cementeri, el carrer Aljub fins al carrer de Ca Ses Monges 
i amb el carrer Escoles i permetrà descongestionar i 
millorar la circulació del nucli urbà i principalment del 
carrer Josep Balaguer.

6.- Mesures de protecció del nostre patrimoni amb la 
redacció de l’adaptació al Pla Territorial de Mallorca 
i revisió del catàleg municipal de Patrimoni, com 
a document complementari a les noves Normes 
Subsidiàries.

7.- Augment de les zones verdes (publiques i privades) 
a les Normes subsidiàries.

CREIXEMENT PREVIST A LES ANTERIORS NORMES 
APROVADES EL MES D’ABRIL DE 2007 PER ENTESA 
I UM

URBANITZABLE SON CAPÓ>>>30.600 
m2>>>(ES MANTÉ. incl`s un equipament social 
i cultural de 1450 m2, el 30% de la capacitat 
residencial serà per HPO. Adscrit un espai de 
6.734 m2 com equipament comunitari-fira)

UA  CARRER RAMON LLULL:>>>5.942 
m2>>>(ELIMINAT)

POLÍGON:>>>18.337 m2>>>(ELIMINAT)

PROMOCIÓ ECONÒMICA
AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

L’Ajuntament de Santa Eugènia, mancomunadament amb l’Ajuntament de 
Sineu, gaudeix tots els dimarts i dimecres d’un servei de desenvolupament 
local, una tasca que realitza la tècnica Antonia Gomila.

Aquest projecte està subvencionat en un 90% per la Conselleria de 
Treball i Formació i el cost anual per a l’Ajuntament és de 3.500 euros 
aproximadament.

Algunes de les finalitats d’aquest servei són:

- Promoció econòmica del municipal.
- Assessorament per a la creació d’iniciatives empresarials a comerços i 
empresaris locals. 
- Recerca i gestió de subvencions d’altres administracions que puguin 
beneficiar el municipi.

CAMPANYA NADALENCA DE FOMENT DEL COMERÇ

El passat Nadal, la Regidoria de Promoció Econòmica i les tres botigues del 
poble varen regalar als seus clients una bossa reutilitzable per realitzar la 
compra. La campanya tenia les finalitats de:

- Promocionar el comerç local.

- Reduir l’ús de bosses de plàstic i dur a terme una campanya mediambiental.
- Agrair als clients la fidelitat amb els comerços locals.
La campanya va tenir un cost de 380 euros, que va assumir íntegrament l’Ajuntament.

L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA ES PROMOCIONA TURÍSTICAMENT A LA GUIA 
SHOPPING MALLORCA

L’any 2008 la Regidoria de Promoció Econòmica va aprofitar l’oportunitat de la Fundació Ibi_ 
Comerç de donar a conèixer el nostre poble a la guia Shoping Mallorca, en una passa més cap 
la promoció turística del nostre poble. 

Amb l’objectiu d’aprofitar la sinergia que s’estableix entre turisme i comerç, des de la Fundació 
Ibi_Comerç s’edita, cada temporada baixa, la guia Shopping Mallorca.

Aquesta iniciativa, que es repetirà l’any 2010, està promoguda per la Cambra de Comerç de 
Mallorca, la Conselleria de Turisme del Govern dels Illes Balears mitjançant l’Ibatur (Institut 
Balear de Turisme), la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i el Consell de Mallorca, amb 
la col·laboració de les patronals de Comerç, Afedeco i Pimeco, els operadors turístics Thomas 
Cook, Tui, Thomson i Mundo Social i la gestió de la Fundació Ibi_Comerç.



JOVENTUT
CASAL DE JOVES

El desembre de 2007 es va tornar a obrir el Casal de Joves, 
després de pintar i condicionar l’espai. Des d’aleshores 
el Casal es manté obert dilluns, dimecres, divendres 
i dissabtes, fet que ha suposat el temps d’obertura 
ininterrompuda més llarg del Casal. Trimestralment el 
Casal de Joves edita la seva pròpia revista, Sa revola, 
que permet apropar l’activitat del Casal a tots els 
joves del poble, amb un seguit d’activitats, tallers i 
cursos. La Regidoria ha destintat més de 4.000 euros 
a l’adquisició de mobiliari, la millora de la instal·lació 
elèctrica i la calefacció de l’espai. El Casal a la vegada és 
l’organitzador d’altres activitats, com el Gran Prix.

NOVA ETAPA DEL GRUP D’ESPLAI GÍNJOLS

Dins el curs 2009-2010, un grup de joves del poble s’ha 
encarregat d’iniciar una nova etapa del grup d’esplai 
Gínjols organitzant tallers i activitats tots els dissabtes 
de 16 a 18 hores. Des de la Regidoria de Joventut es 
treballa per ajudar-los i assessorar-los des dels punts de 
vista tècnic i econòmic. 

AMPLIACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL

Un dels problemes que l’actual equip de govern va 
detectar a l’organització de l’Ajuntament va ser la 
manca de mitjans a les oficines i la brigada municipals. 
Amb aquesta finalitat, l’any 2008, es varen dotar 
pressupostàriament una plaça de peó de construcció i 
una de telefonista, per guanyar en capacitat de resposta 
cap als ciutadans i millorar la gestió municipal. Al 
mateix temps, dins l’ajuntament es varen reorganitzar 
els espais, de manera que la planta baixa va quedar 
configurada com una zona d’oficines municipals, cosa 
que va permetre guanyar espais per als treballadors 
municipals i millorar la imatge municipal cap a l’exterior. 

SIGNATURA D’UN CONVENI AMB EL SOIB PER 
PODER SEGELLAR LA TARGETA D’ATUR A LES 
OFICINES MUNICIPALS

L’equip de govern va complir un acord plenari aprovat 
l’any 2004 per facilitar que els taujans poguessin 
segellar les targetes de l’atur a les oficines municipals, 
l’horari és de Dilluns a Divendres de 9 a 13 hores.

CONVENIS AMB EL SOIB PER CONTRACTAR 
TREBALLADORS ATURATS

L’any 2008 el SOIB va concedir a l’Ajuntament una 
subvenció de 48.000 euros destinada a la contractació 
de personal en situació d’atur. El projecte tenia una 
vessant clarament mediambiental i es va destinar a la 
millora de totes les voreres dels accessos als llogarets i a 
la neteja de camins rurals.

SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
AMB L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

L’Ajuntament de Santa Eugènia va firmar el passat mes 
de gener un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Marratxí per al préstec mutu de materials, eines 
i maquinària diversos, amb l’objectiu principal 
d’aconseguir un estalvi econòmic i de millorar l’eficàcia 
en la prestació de serveis. L’objecte del conveni són 
eines, maquinària, elements de senyalització, taules, 
cadires, etc. que es deixaran ambdós consistoris i que 
permetran l’optimització de recursos.

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
SIGNATURA D’UN CONVENI COL·LECTIU DEL 
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha signat el primer conveni col·lectiu 
del personal laboral que fa feina per a l’Ajuntament i 
li reconeix els seus drets com a treballadors públics, 
millorant substancialment les condicions de feina, entre 
altres:

1- Confecció del catàleg de categories professionals 
i recol·locació dels treballadors a les corresponents 
categories segons les funcions, igualant els salaris 
segons les categories.

2- Millores socials per a tots els treballadors (ajudes per 
als estudis dels fills, tractaments mèdics, etc.).

3- Abonament del 100% del salari durant la baixa per 
incapacitat laboral (fins ara cobraven el 75%).

4- Millores salarials amb la inclusió del plus d’insularitat, 
abonament de l’antiguitat amb els mateixos criteris 
per a tots els treballadors i incentius per a la jubilació 
anticipada.

5- Regulació dels sistemes de contractació perquè 
siguin més objectius i transparents.

El conveni va ser provat al ple de l’Ajuntament de dia 31 
de març de 2009 amb els vots a favor dels 5 regidors 
del PP i l’absència al plenari municipal dels regidors 
d’Entesa– UM, que varen al·legar per escrit manca 
d’informació i no tenir constància que el conveni no 
vulneràs la normativa d’aplicació.

Posteriorment, el conveni va ser aprovat per la Delegació 
del Govern a les Illes Balears i per la Conselleria de 
Treball i Formació, sense cap tipus de variació de 
l’acord aprovat pel plenari municipal. Una vegada 
que el conveni va ser publicat al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears (BOIB), el passat mes de juliol de 2009 
l’Ajuntament va aprovar l’homologació de les millores 
socials i laborals reconegudes al conveni a favor dels 
funcionaris municipals.

FESTES PATRONALS
Les festes del poble són una fita molt important per 
als taujans i aquest equip de govern n’ha prioritzat i 
n’fomentat la innovació, la participació i la involucració 
de tot el poble.

Un dels primers reptes va ésser fer unes festes del poble 
que els taujans sentissin seves, per això:

- Vàrem incloure nous actes per dinamitzar les festes, 
que han tingut molt bona acceptació, com les “colles”, 
que han fet que els taujans visquin les festes com mai.

- Vàrem aconseguit que la festa als nostres majors sigui 

de tots, canviant el lloc de la missa perquè puguin gaudir 
amb més comoditat de la seva festa.

- Les revetlles s’han consolidat com un referent de la 
marxa estiuenca gràcies a l’encertada selecció dels 
grups, que any rere any omplen el pati de les escoles.

- Hem potenciat i consolidat la Mostra de Teatre com 
un referent teatral a la nostra illa. A l’onzena Mostra 
de Teatre d’engany un total de 2.810 espectadors 
varen gaudir dels muntatges teatrals. La II edició de 
Quarterada Teatral, amb l’assistència de més de 900 
persones, va convertir les places i els carrers de Santa 

Eugènia, des de les 17.30 fins a les 01.00 hores, en 
l’escenari de 7 espectacles de carrer, en una marató de 
vuit hores de teatre concentrades en una superfície de 
7.200 metres quadrats, és a dir, una quarterada; d’aquí 
en prové el nom.

I tot això ha estat possible gràcies a la gent del nostre 
poble que de manera altruista ha col·laborat tant en 
l’elaboració dels actes com fent feina de valent. Volem 
agrair el suport, l’entrega i la il·lusió de molta gent, que, 
de forma desinteressada, ha fet possible que tots els 
taujans hagin gaudit de les millors festes.



ENVIAMENT D’INFORMACIÓ PER SMS I PER CORREU ELECTRÒNIC

Voleu estar informat del que passa al poble? Ara ho teniu més fàcil que mai. L’Ajuntament de Santa Eugènia us ofereix la possibilitat de rebre informació actualitzada del que 
passa al vostre poble a través de missatges de mòbil, correu electrònic o visitant la web municipal. Voleu saber-ho tot d’exposicions, conferències, cursos, actes esportius i 
culturals, festes i concerts?

Animau-vos-hi! Inscriviu-vos-hi ja si voleu rebre’n la informació. Podeu lliurar la vostra sol·licitud personalment a l’ajuntament o enviar-la per via electrònica a ajuntament@
ajsantaeugenia.net amb la següent informació:

Nom i llinatges:........................................................................................................................

Data de naixement:.......................... Adreça:............................................................................

Mitjà pel qual la voleu rebre:

SMS: núm. de telèfon mòbil ....................................................................................................

Correu  electrònic.....................................................................................................................

Indicau quin tipus d’informació voleu rebre:    [ ] Cursos   [ ] Activitats culturals  [ ] Activitats esportives  [ ] Activitats per a infants

NORMALITZACIÓ DE 
L’ESCUT MUNICIPAL
L’Ajuntament de Santa Eugènia va acordar al 

plenari del mes de setembre de 2009 iniciar el 
procés de normalització de l’escut municipal.

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 la bandera municipals, amb un cost de 500 
euros.

L’objectiu del projecte és la voluntat de recuperar 
l’aspecte original dels elements que integren el nostre 
escut municipal, principalment la forma de l’escut, la 
torre i els seus colors propis. 

A l’Ajuntament no consta cap expedient administratiu 
d’adopció de l’escut municipal, ni tampoc en consta cap 
al Consell de Mallorca ni al Govern de les Illes Balears, 
competent en la matèria fins a l’any 1993. 

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’estudiós local Francesc Capó.

Aquesta proposta està exposada públicament durant 
3 mesos, que finalitzen el dia 3 de gener de 2010, i 
el passat mes de desembre es va realitzar una reunió 
informativa per a tots els taujans.

La proposta de normalització és la següent:

a) Escut caironat truncat, amb la part superior de color 
atzur(cel), torre d’argent amb quatre merlets amb part 
inferior de fons groc amb quatre barres vermelles, 
timbrat amb corona de poble.

- La torre es representa amb heràldica maçonada, 

Escut afrancesat, no caironat. Imatge adoptada al 2001. Proposta de l’Ajuntament.

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. 

Com podeu veure a les imatges adjuntes, l’escut no es 
canvia, si bé s’adopta la forma d’escut caironat truncat, 
atès que aquesta forma és la pròpia del territori. Al 
mateix temps, es normalitza el color de la torre, que 
passa del marró del logotip actual a argent (de color de 
plata) amb el fons de color cel, actualment inexistent. 


