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El projecte COMPARTIR 
COTXE neix de la voluntat 
de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia i del Consell de 

Mallorca de fomentar entre la 
població un ús més racional del 
cotxe. El servei consisteix a facilitar 
la trobada de persones que estan 
interessades a compartir el vehicle 
privat a l’hora de fer un viatge.

oBJECtiuS

- Facilitar als ciutadans i a les 
ciutadanes de Mallorca una 
altra alternativa en els seus 
desplaçaments, tenint en compte 
mesures de sostenibilitat en la 
mobilitat.

- Disminuir la contaminació i el 
consum energètic produït pels 
vehicles privats.

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, 
FIRES I FESTES I SANITAT >> 
LLorEnÇ CABot CAmPinS

REGIDOR D’OBRES, 
MANTENIMENT I PERSONAL 
>> SEBAStià ALordA roiG

REGIDOR DE MEDI AMBIENT, 
ESPORTS I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA >> LLorEnÇ 
SAStrE CrESPí

- Millorar la utilització de l’espai 
públic.

Com funCionA? 

Mitjançant la web:
www.mallorca.compartir.org podreu 
veure on line les persones que estan 
inscrites per fer un viatge semblant al 
vostre. A través del correu electrònic 
us podreu posar en contacte amb 
elles. Veureu quines són les seves 
preferències, si disposen o no de 
cotxe, el motiu del viatge, i tot un 
seguit de dades per fer més fàcil la 
trobada de companys i companyes 
de viatge. Així mateix, podreu deixar 
un missatge electrònic a aquelles 
persones que considereu que són 
adients per compartir un mateix 
viatge. Tot de manera immediata i 
sense intermediaris.

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

INFOTAUJÀ

Iniciativa de compartir cotxe per 
una mobilitat sostenible

Organigrama Municipal Edició: Regidors de l’equip de 
govern de l’ajuntament de Santa 
Eugènia.
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Saps que el 
Consell de Mallorca

 t’ofereix el servei de
compartir cotxe?

www.conselldemallorca.net



Amb motiu de les Festes 
Patronals de Santa 
Eugènia, vàrem presentar 
la guia de Rutes Culturals 

de Santa Eugènia dins el marc 
incomparable de la capella 
del Convent de les Monges 
Franciscanes, que posteriorment 
varen obrir les portes del pis privat 
del Pare Fundador D. Gabriel Ribas 
de Pina.

Les rutes culturals són una iniciativa 
de promoció econòmica i turística 
del nostre municipi, principalment 
adreçada als nostres visitants. Des 
de la pàgina web de l’Ajuntament, 
podem descarregar-nos online tota 
la informació per poder fer fi ns a 5 
rutes dins el nostre poble i descobrir 
tots els seu indrets.

La regidoria de Promoció 
Econòmica ha posat en 
marxa aquestes Festes de 
Nadal una campanya de 

promoció econòmica del comerç del 
nostre municipi amb la participació 
de les botigues de CAN TOPA, 

INFOTAUJÀ

Presentació de 
la guia de rutes 
culturals

Èxit de la 
campanya de 
promoció del 
comerç taujà

Què fer a Santa 
Eugènia aquesta 
tardor!
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FORN CAN QÜEC, 
FORN CAN PALA I 
MERCERIA ES CAMÍ 
NOU amb un cost de 
950 euros.

La campanya de 
promoció ha consistit 
en el regal d’una 
pissarra magnètica per 
cada compra superior a 
15 euros a les botigues 
adherides, amb 
l’eslogan: APUNTA I 
COMPRA AL COMERÇ 
TAUJÀ.

Per segon any consecutiu, les regidories 
de Cultura, Esports i Participació 
Ciutadana han confeccionat una 
guia completa de l’oferta d’activitats 

municipals, d’associacions del poble, tallers i 
cursos programats per aquests pròxims mesos.

10/11
Guia d’oferta d’activitats esportives

culturals i associatives de Santa Eugènia

tardorwww.ajsantaeugenia.net que puc fer aquesta



El Delegat de les Illes Balears, 
el senyor Ramon Socies, 
va rebre el passat 12 de 
gener una representació 

dels grup polítics de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia per tractar la situació 
d’inseguretat ciutadana viscuda els 
darrers mesos al nostre municipi. 

La representació estava encapçalada 
pel Batle, Guillem Crespí, el regidor 
d’Esports Llorenç Sastre i els regidors 
Antoni Coll i Miquel Àngel Coll.

L’Ajuntament va traslladar al Delegat 
del Govern els fets que recentment 
estan esdevenint al nostre municipi, 
ja que durant els últims sis mesos 
la inseguretat ciutadana ha sofert un 
increment notable.

Aquesta inseguretat ciutadana, té 
el seu origen en els actes vandàlics 
ocorreguts el passat mes d’agost, 
durant els quals més de vint cotxes 
del municipi van ser retxats en una 
sola nit. El passat mes de novembre 
es varen cremar  dos cotxes al En el curs 2010 – 2001 

de l’Aula de Música s’ha 
produït un increment del 
25% d’alumnes,  fins arribar 

als actuals 28 alumnes.

Amb motiu de les Festes de Nadal 
els alumnes de l’Aula de Música de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia varen 
celebrar el passat 22 de desembre  
concerts itinerants pels diferents 
bars del poble cantant nadales i 
animant les Festes de Nadal. 

Aquesta iniciativa de la direcció 
de l’Aula de Música ha tingut una 
gran acceptació entre els pares i 
taujans que en aquells moments 
es trobaven al carrer o dins els 
bars. A la iniciativa han participat 
el BAR CAN PRIM, CAFETERIA 
CA NA CANTONA, L’ESCARGOT, 
BAR CAN TOPA i el POLIESPORTIU 
S’ESTACIÓ, i han acabat la sortida al 
Centre de Persones Majors.

Carrer Major del nostre municipi, 
fets que han creat al municipi una 
gran preocupació d’inseguretat i por 
ciutadana. 

Els representants municipals varen 
manifestar al Delegat del Govern 
una necessitat de vigilància, 
especialment en horari nocturn i els 
caps de setmana, que casualment 
és quan es produeixen els incidents 
i els fets delictius. El batle, va 
reconèixer a la reunió la tasca 
desenvolupada pel Destacament 
de la Guàrdia Civil del Pont d’Inca 
fins a la data, destacant la seva 
professionalitat i dedicació en les 
tasques d’investigació.

La reunió va transcórrer dins un 
àmbit de total cordialitat, valorant 
l’Ajuntament de Santa Eugènia la 
predisposició per part de la Guàrdia 
Civil de millorar la seguretat del 
nostre poble, principalment en 
horari nocturn. Per altra banda, 
s’intensificarà la comunicació i la 
col·laboració entre la Guàrdia Civil 
i la Policia Local de Santa Eugènia.

INFOTAUJÀ

Reunió de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia amb el Delegat de Govern 
per millorar la seguretat de tots.

Aula de música
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L’Ajuntament i la Parròquia de 
Santa Eugènia han acordat, 
mitjançant un conveni de 
col·laboració, la cessió  d’un 

espai annexe existent als voltants 
del campanar d’aproximadament 29 
metres quadrats per convertir-lo en 
un espai públic.

L’espai cedit són unes edificacions 
no originals adossades a l’estructura 
del campanar per guardar els 
carruatges, que actualment no tenen 
cap ús per part de la parròquia.

L’Ajuntament dins l’àmbit de 
l’espai cedit, vol desenvolupar 
un projecte de millora de l’entorn 
de la església parroquial amb la 

ELS BLAuEtS dE LLuC 
ofErEixEn un mAGnífiC 
ConCErt dE nAdAL A 
SAntA EuGèniA

El passat divendres dia 17 de 
desembre a les 19:30 hores 
l’Escolania del Santuari de Lluc 
va oferir per primera vegada a 
la història de Santa Eugènia un 
concert al nostre poble amb  el cant 
de la sibil·la declarat recentment 
Patrimoni Cultural inmaterial de la 
Humanitat, el qual fou tot un èxit de 
participació.

tALLErS dE CuinA dE nAdAL

El cuiner Sebastià Esteva, va realitzar 
dos tallers de cuina, durant les 
passades festes de Nadal que varen 
tenir un gran èxit de participants.

INFOTAUJÀ

L’Ajuntament crearà un espai 
públic gràcies a la cessió per part 
de la Parròquia.

Festes de Nadal, 
tot un món 
d’activitats
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fEStA SoLidàriA i 
GAStronòmiCA // 
BinGo SoLidAri

Durant les passades Festes de Nadal 
varem celebrar, com ja és tradició, 
la IV Festa Solidària i Gastronòmica 
on vàrem recaptar 777 euros en 
benefici de les ONG Poble Solidari i 
Pobles Germans.

Durant la  celebració de Bingo 
Solidari, el 26 desembre i el 2 de 
gener, es varen poder recaptar 
598,84 euros en benefici de l’ONG 
Poble Solidari i Càritas.

Moltes gràcies a tots per participar i 
col·laborar!.

EStrEnA dEL CurtmEtrAtGE 
“Som tAuJà” 

El passat  dia 2 de gener, al Centre 
Parroquial, es va celebrar l’estrena 
del  curtmetratge “SOM TAUJÀ”, 
dirigit pel director taujà Borja Calvo 
Andrada.

rehabilitació de l’espai annexe al 
campanar, retornant el campanar 
al seu estat original i condicionant  
un espai públic amb seients i zona 
enjardinada.

El conveni contempla que 
l’Ajuntament disposa d’un termini 
de 4 anys des de la signatura 
del conveni per desenvolupar el 
projecte. En aquests moments s’està 
redactant el projecte d’execució per 
aprovar-lo i enviar-lo al Departament 
de Patrimoni del Consell de Mallorca. 

El conveni va ser aprovar per 
unanimitat de tots els grups 
municipals al passat plenari de dia 
23 de desembre de 2010

Durant el passat mes de novembre 
es va gravar aquest curtmetratge al 
nostre municipi, amb l’objectiu de 
donar a conèixer el nostre poble, els 
seus racons i la seva gent, de la mà 
d’una persona del nostre poble.

L’estrena va resultar ser tot un èxit 
de convocatòria, amb l’assistència 
de més de 300 persones, que varen 
obligar a realitzar dues projeccions 
del curtmetratge.



durant els 3 darrers mesos 
de l’any 2010 s’han 
realitzat les inversions 
següents:

rEnoVACiÓ dE L’EnLLumEnAt 
PÚBLiC dEL CArrEr oLLEriES 
per un import de 10,536,50 euros. 
Les obres han consistit en reforçar 
la línea d’enllumenat públic que 
tenia greus problemes d’estabilitat. 
Les obres les va executar l’empresa 
PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS 
ES MACS. SL

ProJECtE d’EfiCiènCiA 
EnErGètiCA i rEduCCiÓ dE 
ConSum AL PoLiESPortiu 
muniCiPAL per import de 22.000 
euros. Les obres han sanejat tots 
els focus de les pistes de tennis, 
bàsquet i futbet. 

D’ altra banda, s’ha procedit a L’equip de govern va 
presentar al plenari del 30 
de març de 2010 una moció 
per a la millora de la Rotonda 

de Ses Alqueries, principalment per 
millorar el seu drenatge i la manca 
de jardineria de la rotonda. La 
moció instava al Ple del Consell de 
Mallorca perquè els serveis tècnics 
del Servei de Carreteres del Consell 
de Mallorca adoptessin les millores 
adients i es pogués dur endavant un 
projecte d’enjardinament.

La moció es va aprovar amb el vots a 
favor del Partit Popular i l’abstenció 
del Grup Entesa – UM - PSOE. 

Al desembre de 2010 el 
Departament de Carreteres 
ha confirmat a l’Ajuntament la 
realització d’un projecte de millora 
paisatgística amb la realització de 
3 illetes enjardinades amb plantons 
de garbelló. Les illetes tindrán forma 
irregular definides per estaques de 
contenció, fetes de fusta tractada, 
amb una profunditat màxima d’uns 
60 cm. 

canviar tot el cablejat de la zona del 
Bar i del banys per complir amb la 
normativa contraincendi. Les obres 
s’han realitzat per les empreses 
SITILEC i KTVAPUNT.

AdEQuACiÓ i miLLorA dEL 
CEmEntiri muniCiPAL: El 
projecte ha permès millorar el 
ferm de tot el cementiri municipal 
facilitant la mobilitat per a tots i 
l’adquisició d’un túmul  (càmera 
frigorífica) que permetrà donar 
un millor servei al tanatori 
existent. Les obres s’han realitzat 
per l’empresa CONSTRUCCIONS 
PUJOL PUIGSERVER S.L.

Els tres projectes anteriors s’han 
finançant amb el FONS ESTATAL 
2010

ASfALtAt dELS CArrErS mAJor 
i JoSEP BALAGuEr: Les tasques 
d’asfaltat han tingut un cost  de 
75.000 euros i han estat finançades 
pel Consell de Mallorca dins el Pla 
d’Obres i Serveis 2009.

INFOTAUJÀ

Inversions 
municipals

Millores a la 
rotonda de Ses  
Alqueries
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Els passats 14 i 28 d’octubre 
es varen  celebrar les 
reunions del fòrum ciutadà 
per a l’elaboració del Pla 

d’Acció per a l’any 2011 en base als 
pressuposts participatius. 

Per primera vegada a Santa Eugènia, 
el membres del Fòrum Ciutadà 
varen poder analitzar i debatre les 
partides del pressupost municipal 
per al 2011 que podien ser objecte 
de debat participat i també les que 
poden ser destinades a l’execució 
de projectes de l’Agenda Local 21, 
en total pràcticament un 7% del 
pressupost municipal total.

A la taula adjunta, teniu un resum de 
les decisions adoptades pel fòrum 
ciutadà i que l’equip de govern de 
l’Ajuntament ha tingut en compte 
dins els Pressupost Municipal de 
l’any 2011.

A la reunió es varen analitzar i 
debatre els projectes prevists a 
executar al 2011, d’acord amb el 
Pla d’Acció 2009 – 2012 aprovat pel 
Fòrum Ciutadà, dividits en:

- Disposició de recursos de 
l’Ajuntament per executar-los, 

- Possibilitat de ser objecte de 
subvenció.

- No disponibilitat de recursos 
municipals ni subvencions.

INFOTAUJÀ

Agenda Local 21
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ConCEPtE PrESSuPoSt dECiSiÓ fòrum
Auxiliar de Policia 19.491 euros Mantenir la inversió

Activitats culturals educatives 1.000 euros Augmentar fins a 
1.500 euros

Normalització lingüística 1.500 euros Mantenir

Nous programes educatius 
(Psicomotricitat Escoleta)

2.000 euros Mantenir

Programa de reutilització 
de llibres

1.000 euros Mantenir

Fòrum i Pla d’Acció AGL21 9.000 euros Augment fins a 
10.000 euros

Activitats esportives 4.000 euros Mantenir

Activitats Aula de Música 8.000 euros Mantenir

Activitats Casal de Joves 1.500 euros Augmentar fins al 
2.500 euros

Exposicions i concerts – 
activitats biblioteca

3.000 euros Mantenir

Festes de Nadal i Cap d’Any 3.000 euros Disminució en 500 euros

Festes de Sant Antoni i Reis 3.000 euros Disminució en 500 euros

En aquestes reunions s’ha 
aconseguit plantejar un Pla 
d’Acció 2011 totalment viable i 
realista d’acord amb la realitat 
socioeconòmica actual i la realitat 
prevista pel proper any. 

Així, el resultat d’aquesta priorització 
dels projectes per part del Fòrum 

Ciutadà en base als pressupostos 
municipals participatius queda 
reflectit a la següent taula, on figuren 
tots els projectes resultants del debat 
participat i la seva classificació per 
ordre de prioritat segons la font de 
finançament que el Fòrum Ciutadà 
ha decidit per a cada projecte:

ProJECtES PEr A L’AnY 2011 
(Previstos al Pla d’Acció 2009 – 2012)

font de 
finançament

Augmentar la dotació de policia local, o conveniar 
amb altres pobles la compartició d’agents.

Municipal

Projecte pilot de camins escolars segurs. Municipal

Ampliació i millora de les aturades de TIB. Municipal

Fer una campanya d’informació i conscienciació 
sobre la importància de la separació dels residus.

Municipal

Foment de l’accés a la primera vivenda. Municipal

Ampliació i millora de les aturades de bus escolar. Municipal

Promoure i facilitar la instal·lació de 
dispositius estalviadors d’energia.

Subvencions

Fer un parc verd. Subvencions

Promoure la utilització de fonts d’energia renovables. Subvencions

Foment de l’activitat econòmica al municipi per tal 
de desenvolupar l’activitat econòmica local. 

Subvencions

Estudi de viabilitat per a la localització de 
noves fonts de subministrament.

Altres

Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves Altres

Crear una cooperativa de consum ecològic i un 
punt de venda de productes ecològics

Altres

Fotografia de l’entrega del premi al municipi de Santa Eugènia 
per la gran participació ciutadana del seu procés de l’Agenda 
Local 21 durant la II Edició de la Festa de la Sostenibilitat.



Santa Eugènia va ser 
el primer municipi de 
Mallorca en adherir-se al 
Pacte de Batles contra el 

canvi climàtic i per aquest motiu 
la Direcció General d’Energia del 
Govern de les Illes Balears ha 
subvencionat el 100% de l’import 
del PAES.

El passat 25 de novembre es va 
celebrar una reunió informativa per 
donar a conèixer l’estat del projecte, 
els resultats obtinguts per al nostre 
municipi i participar en el tancament 
de les acciones proposades. El Pacte 
de Batles, que va signar l’Ajuntament 
de Santa Eugènia el passat 30 de 
setembre de 2009, comporta el 
compromís de reduir abans de l’any 
2020, un mínim del 20% dels gasos 
d’efecte hivernacle en relació a les 
emissions de l’any 2005, i fer que 
almenys el 20% de la nostra energia 
provingui de fonts renovables. És 
per aquest motiu que des de la 
Direcció General d’Energia i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament s’ha 
impulsat la redacció del PAES (Pla 
Local d’Acció d’Energia Sostenible). L’Ajuntament de Santa Eugènia, durant el 2010, ha aconseguit 

una subvenció en matèria d’igualtat per part del Departament de 
Joventut, Esports i Igualtat per la qual s’aconseguirà una certificació 
de Municipi Familiarment responsable. Un model de gestió municipal 

que permet impulsar, recolzar i afavorir la conciliació de la vida familiar 
i laboral, la responsabilitat familiar i la igualtat d’oportunitats als diferents 
àmbits de la vida taujana, tals com ciutadans, empreses i treballadors, 
contribuint així a generar una societat més moderna, justa i amb millors 
quotes de benestar social, felicitat i qualitat de vida per als veïnats del nostre 
municipi.

CELEBrACiÓ dEL fòrum JoVE

El passat dijous dia 21 d’octubre es 
va celebrar el Fòrum Jove de Santa 
Eugènia. En aquesta reunió es va 
parlar dels Pressuposts municipals 
en matèria de Joventut per a l’any 
2011 i de les inquietuds del joves 
en quant a projectes i tallers per 
organitzar dins la programació del 
Casal de Joves 

ProGrAmACiÓ d’ACtiVitAtS

Des del passat mes d’octubre s’han 
programat tot un seguit d’activitats 
als Casal de Joves i la programació 
està oberta a propostes de tots els 
joves. 

El passat 29 de desembre per segon 
any consecutiu, vàrem celebrar un 
taller de grafittis al pati del Casal de 
Joves a l’antic Ajuntament, amb la 
participació de monitors que tenen 
un alt nivell de professionalitat. Els 
resultats les teniu a les fotografies 
adjuntes.

INFOTAUJÀ

Pla Local 
d’Acció 
d’Energia 
Sostenible 
(PAES)  

L’Ajuntament treballa en favor d’un 
pla d’igualtat municipal

Casal de Joves
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Amb la implantació de 
la novedosa ordenança 
fiscal de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia per a l’any 

2011, s’introdueixen factors que 
determinen la quota a pagar en 
funció dels habitants residents a una 
vivenda i si es recicla correctament.

L’ordenança ha previst un Programa 
d’Inspeccions Tècniques de 
Reciclatge (ITR) amb la finalitat 
d’incentivar econòmicament el 
reciclatge per fraccions, establint  
una bonificació de la quota a pagar 
d’un 15% de la taxa fixada per als 
habitatges situats en sòl urbà i rústic 

Bonificacions de l’ordenança de 
tractament de residus

que s’adhereixin al programa ITR.

Tant els habitatges en sòl urbà i rústic 
hauran d’acceptar les condicions 
següents:

a)Compromís per part de l’interessat 
de complir el que estableix 
l’Ordenança Municipal de Residus 
Urbans de Santa Eugènia.

b)Consentir l’accés al seu habitatge 
amb el seu propietari, del personal 
de l’Ajuntament de Santa Eugènia 
per controlar que es separin 
efectivament les fraccions de residus 
(orgànica, paper, vidre, envasos i 
rebuig).

c)En el cas de ser un habitatge en 
sòl rústic, a més de les condicions 
anteriors, haurà de ser un usuari 
assidu de les Àrees d’Aportació. Es 
realitzarà un control dels usuaris i es 
comprovarà que aportin els residus 
separats per fraccions.

En el cas de no complir les 
condicions establertes, es perdrà 
el dret a la bonificació de la quota 
i s’haurà d’abonar la taxa ordinària 
per als habitatges en sòl urbà i 
rústic.

El termini per sol·licitar la 
BonifiCACiÓ finalitza el proper 
dia 28 de febrer i podeu aconseguir 
el model normalitzat a la web 
municipal: www.ajsantaeugenia.
net o a les oficines municipals.

ViVEndES 
urBAnES

rECoLLidA inCinErACiÓ totAL imPort APLiCAdA 
LA BonifiCACiÓ  
dEL 15% 

imPort dEL 
dESComPtE

0 HABITANTS 74,41 € 104,48 € 178,89 € 163,22 € 15,67 €

1-2 HABITANTS 74,41 € 121,41 € 195,82 € 177,61 € 18,21 €

3-4 HABITANTS 74,41 € 126,70 € 201,11 € 182,11 € 19,01 €

5-6 HABITANTS 74,41 € 137,25 € 211,66 € 191,07 € 20,59 €

+ 6 HABITANTS 74,41 € 139,89 € 214,30 € 193,32 € 20,98 €

ViVEndES En 
SòL rÚStiC

rECoLLidA inCinErACiÓ totAL imPort APLiCAdA 
LA BonifiCACiÓ  
dEL 15% 

imPort dEL 
dESComPtE

0 HABITANTS 59,53 104,48 € 164,01 € 148,34 € 15,67 €

1-2 HABITANTS 59,53 121,41 € 180,94 € 162,73 € 18,21 €

3-4 HABITANTS 59,53 126,70 € 186,23 € 167,23 € 19,01 €

5-6 HABITANTS 59,53 137,25 € 196,78 € 176,19 € 20,59 €

+ 6 HABITANTS 59,53 139,89 € 199,42 € 178,44 € 20,98 €
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El plenari municipal del 
passat 1 de febrer va 
aprovar amb els vots del 
Partit Popular i l’abstenció 

del grup Entesa – Unió Mallorquina - 
PSOE el pressupost de la Corporació 
municipal per un import de 
1.301.110,47 euros.

Els pressuposts municipals tenen 
una tònica general de prudència 
comptable en quant a la quantificació 
d’ingressos i l’austeritat necessària 
dins el moment de crisi actual.

Com ja hem assenyalat, dins 
l’apartat de Participació Ciutadana 
dels Pressuposts de l’any 2011, 
per primera vegada han tingut 
un component de participació 
ciutadana dins el procés de l’Agenda 
Local 21 i s’han contemplat totes les 
seves decisions.

Hem d’assenyalar que per tercer 
any consecutiu s’ha congelat 
l’impost de Béns immobles i en 
aquesta legislatura haurà tingut una 
reducció del 0,65% al 0,50%.

PrinCiPALS inVErSionS 
PrEViStES 
1.- ProJECtE dE dotACiÓ 
dE rEGuLAdorS dE fLuxE 

Pressupost municipal  de 
l’any 2011

A tot L’EnLLumEnAt públic 
per complir una de les accions 
previstes dins el Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible. Aquest 
projecte té un cost de 25.599,93 
euros i s’ha aconseguit una inversió 
de 7.489,14 euros per part de la 
Direcció General d’Energia. Aquesta 
actuació suposarà un estalvi d’un 
40% en la facturació d’energia.

2.- ProJECtE d’ExECuCiÓ 
SALES muLtifunCionALS: S’ha 
reflexat dins els pressuposts la 
partida oberta per poder executar 
el projecte de reforma de l’actual 
local de les Mestresses de Casa, per 
convertir-lo en Sales Multifuncionals, 
pendents de l’aprovació del Pla 
d’Obres i Serveis 2011 del Consell 
de Mallorca.

PLA ESPECiAL PEr AJudAr 
A SufrAGAr dESPESES 
CorrEntS dELS AJuntAmEntS 
dE mALLorCA dE L’AnY 2010 

Per tal de poder ajudar als 
ajuntament a sufragar aquestes 
despeses, el departament de 
Cooperació Local i Interior va posar 
en marxa un “Pla Especial per ajudar 
a sufragar les despeses corrents 
dels ajuntaments de Mallorca de 

l’any 2010”. Aquesta iniciativa es 
va aprovar per unanimitat de tota 
la Corporació del Ple del Consell de 
Mallorca del passat 11 de novembre 
de 2010. 

Aquesta ajuda directa del Consell 
de Mallorca per a l’Ajuntament de 
Santa Eugènia va ser de la quantitat 
de 168.500 euros.

La política econòmica de 
l’Ajuntament amb una clara 
contenció de la despesa va 
permetre que pogués fer front a 
dues obligacions econòmiques que 
tenia pendent de pagament:

1.- PAGAmEnt totAL dEL SoLAr 
dE SA CrEutA. L’Ajuntament va 
acordar destinar la quantitat de 
118.761,79 euros per fer front al 
pagament total del solar adquirit a 
l’any 2008 per desenvolupar el futur 
projecte d’Edifici Multifuncional. 
El solar i terreny rústic amb un 
import total de 228.364 euros s’ha 
abonat integrament en fons propis 
de l’Ajuntament sense necessitat 
de concertar cap operació de 
crèdit i ha suposat un increment 
notable del patrimoni immobiliari de 
l’Ajuntament. 



2.- PAGAmEnt d’oBrES dE 
L’AntErior LEGiSLAturA (AnYS 
2003, 2004 i 2005)

El plenari municipal del passat 22 
de desembre per unanimitat va 
reconèixer i ordenar el pagament de 
10 obres municipals encarregades 
a l’anterior legislatura per l’anterior 
equip de govern del PSM els anys 
2003, 2004 i 2005 a l’empresa 
Construccions i Promocions Es Macs 
SL  per un import de 52,328,40 
euros.

Les factures de les obres es varen 
registrar a l’Ajuntament una vegada 
celebrades les darreres eleccions 
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municipals al  juny de l’any 2007.

Dins l’Ajuntament fins aleshores, 
no es tenia coneixement d’aquestes 
obres pendents de pagament, 
no constava cap expedient de 
contractació de les obres, ni s’havia 
autoritzat cap reserva de crèdit per 
fer front al pagament ni s’havien 
liquidat les factures als  exercicis 
pressupostaris dels anys 2003, 
2004 i 2005.

El representant de l’empresa 
Construccions i Promocions Es 
Macs, SL va manifestar dins l’acta 
de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit de les 

oBrES ExECutAdES imPort
Treballs al Passatge de Ca Ses Curres 1.345,54 €

Treballs d'arreglar imbornals 1.386,37 €

Voravia Antic Ajuntament i balaustrada de Sa Plaça 7.063,45 €

Treballs davant Can Topa 716,65 €

Finalitzar la voravia del Camí des Cementiri 19.607,76 €

Execució Punt Verd davant el Poliesportiu 6.230,34 €

Treballs de ferrer al Parc infantil de 
l'escola i a l'antic Ajuntament

5.862,66 €

Treballs de ferrer i fuster al Poliesportiu i a les Escoles 2.891,11 €

Renovació persianes Antic Ajuntament 1.721,47 €

Treballs de ferrer al Camp de Futbol 5.502,80 €

factures, que les obres varen ser 
encarregades per un ex- regidor 
de l’equip de govern de PSM, qui 
sempre li va manifestar que no 
presentàs les factures i que les 
obres ja s’abonarien oportunament.

L’Ajuntament ha comprovat que 
totes les obres s’han realitzat i 
s’han comprovat els costos de les 
mateixes amb un informe valorador 
i contradictori per part d’una 
aparelladora. A la taula adjunt 
podeu veure un detall resum dels 
conceptes i els imports de les obres 
que restaven pendent de pagament.
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oBJECTIU:  facilitar el 
compliment de I’obligació 
tributària, establint un 
sistema especial de 

pagament de les quotes per rebut, 
que permetrà el fraccionament del 
deute en dues modalitats:

1) Modalitat de nou pagaments.

En vuit mensualitats (de març a 
octubre), la quantitat equivalent al 
resultat de dividir per nou l’import 
del conjunt de rebuts dels tributs 
liquidats al sol·licitant en l’exercici 
immediatament anterior; i el mes 
de novembre, la quantitat resultant 
de deduir, a l’import dels rebuts 
del Padró a nom del sol·licitant, les 
quantitats ja pagades. 

2) Modalitat de quatre pagaments.

Sistema especial de pagament fraccionat dels 
imposts municipals per a l’any 2011
LA SOL·LICITUD ES POT PRESENTAR A L’AJUNTAMENT FINS DIA 21 DE FEBRER

En tres pagaments trimestrals 
(març, juny, setembre) la quantitat 
equivalent al resultat de dividir per 
quatre l’ import del conjunt de rebuts 
dels tributs liquidats al sol·licitant en 
l’exercici immediatament anterior; 
i el mes de novembre, la quantitat 
resultant de deduir, a l’import 
dels rebuts del Padró a nom del 
sol·licitant, les quantitats ja pagades. 

En el supòsit que el deute del 
sol·licitant estigui cobert i existeixi 
un sobrant, es procedirà d’ofici a la 
devolució.

triButS oBJECtE dE 
frACCionAmEnt:

a) Impost sobre Béns Immobles 
urbans i rústics.  
b) Impost sobre Activitats 

Econòmiques.  
c) Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica. 

rEQuiSitS:

a) Formular l’oportuna sol·licitud a 
l’Ajuntament fins dia 21 de febrer. 
b) No mantenir cap tipus de deute  
en període executiu.  
c) Efectuar els pagaments 
mitjançant domiciliació bancària. 

L’acolliment al sistema especial 
de pagament es prorrogarà 
automàticament per a l’exercici 
següent sempre que l’interessat 
no en manifesti la seva renúncia 
expressa i no tingui deutes pendents 
de pagament en període executiu.  


