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FÒRUM JOVE DE L’AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA 

Data: Dijous dia 28 d’octubre de 2010 

Hora: De 19'30 a 21’00 hores 

Lloc de realització: Centre de Persones Majors de Santa Eugènia 

 

1 ORDRE DEL DIA 

L’ordre del dia de la sessió participativa va ser el següent: 

• Benvinguda. 

• Explicació de les instruccions per al debat participat del Pressupost Municipal i del 

Pla d'Acció de l'any 2011. 

• Treball en grup i en plenari per a la priorització dels projectes prevists per al 2011 que: 

o es poden executar amb recursos propis de l'Ajuntament. 

o tenen possibilitats d'execució a través de subvencions. 

o no es poden executar amb recursos propis de l'Ajuntament ni poden ser objecte 

de subvenció. 

• Posada en comú dels resultats de la priorització del Pla d'Acció 2011. 

• Lliurament del premi d'Agenda Local 21 de l'any 2010 del Consell Insular de Mallorca 

al Centre de Persones Majors. 

• Tancament de l’acte. 

 

2 ASSISTENTS 

Han assistit unes 80 persones, entre les quals es troben membres del Fòrum, veïns i veïnes del 

municipi, equip de govern de l’Ajuntament de Santa Eugènia, representants d’entitats socials, 

representants del sector econòmic, així com a personal tècnic de la Xarxa Balear de 

Sostenibilitat. 
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3 MATERIALS LLIURATS 

A la sessió es varen lliurar els següents materials: 

 Document resum dels projectes executables amb recursos propis de l’Ajuntament. 

 Document resum dels projectes amb possibilitats d’execució a través de subvencions. 

 Document resum dels projectes no executables amb recursos propis de l’Ajuntament o a 

través de subvencions. 

 Quartilles per a cada un dels projectes previstos per al Pla d'Acció 2011: 

o Verd: projectes executables amb recursos propis. 

o Lila: projectes executables a través de subvencions. 

o Blanc: projectes no executables amb recursos propis ni subvencionables. 

 Fitxes de puntuació per a la priorització dels projectes escollits pels grups. 

Aquests materials s’annexen al present document. 

 

4 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La reunió del Fòrum Ciutadà es va desenvolupar en una sessió d’una hora i mitja, en la que es va 

treballar de manera participada el Pressupost Municipal i els projectes prevists per al 2011. 

Durant la celebració del Fòrum Ciutadà es varen fer les següents intervencions: 

 El Batle de Santa Eugènia, Guillem Crespí, dona la benvinguda i agraeix l’assistència de 

les persones assistents, i passa el torn de paraules al personal de la cooperativa Lmental. 

 La responsable de participació de Lmental, Nívola Uyá, exposa l'objectiu de la sessió i 

explica la dinàmica participativa i les instruccions per a la sessió de debat participatiu 

del Pressupost Municipal i del Pla d'Acció de l'any 2011. 

 Tot seguit es varen dividir els participants en grups de treball per fer feina sobre el Pla 

d'Acció 2011. 

Basant-se en els documents lliurats, els grups varen realitzar tres rondes de debat en les 

que cada grup va deliberar i proposar els seus projectes prioritaris a executar durant 

l'any 2011, per a continuació posar-los en comú i prioritzar en plenari totes les propostes. 

En concret es varen realitzar les següents rondes: 

o RONDA 1 (VERDA): Proposta en grup de projectes que es poden executar amb 

recursos propis de l'Ajuntament, fins a arribar als 10.000 € prevists al Pressupost 

Municipal de l'any 2011 i que varen ser objecte de debat a una sessió anterior. A 

continuació cada grup puntuava 3 dels projectes proposats pels grups per al 

2011. 
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o RONDA 2 (LILA): Proposta en grup de projectes que tenen possibilitats 

d'execució a través de subvencions, fins a arribar a un màxim de dos per grup. A 

continuació cada grup puntuava 3 dels projectes proposats pels grups per al 

2011.. 

o RONDA 3 (BLANCA): Proposta en grup de projectes que no es poden executar 

amb recursos propis de l'Ajuntament ni poden ser objecte de subvenció, fins a 

arribar a un màxim d'un per grup. 

 

A continuació es presenten les aportacions dels grups de treball i la decisió 

consensuada del Plenari: 
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PROJECTES PER AL 2011 

NOM DEL PROJECTE PRESSUPOST 
PENDENT ESTIMAT 

PROPOSTA DE 
NOU PRESSUPOST 

GRUPS QUE 
L’HAN VOTAT 

PUNTS 
REBUTS 

1. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar. 0 € A determinar 1 2 

2. Reordenació dels sentits únics. 0 €    

3. Controlar la qualitat de l’aigua subministrada. 0 €    

4. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència. 0 €  2 0 

5. Foment de l’accés a la primera vivenda. Inferior a 6.000 €  3 4 

6. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible, sobre consum 
d’aigua, consum d’energia i per a l’adopció i/o abandonament d’animals. 1.800 €    

7. Ampliació i millora de les aturades de TIB. 4.000 €  3 7 

8. Projecte pilot de camins escolars segurs. 3.600 € 2.700 € 4 10 

9. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors. Inferior a 8.000 €    

10. Promoure la minimització de la contaminació acústica produïda pels avions. Inferior a 8.000 €    

11. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància de la separació dels 
residus. 1.800 €  3 6 

12. Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a cada fracció. 2.500 €  1 0 

13. Regular la convivència amb els animals domèstics. Inferior a 8.000 € 1.000 € 1 0 

14. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius. 0 €  1 0 

15. Potenciar l’energia social. Inferior a 8.000 € 1.500 € 1 0 

16. Difusió dels pressupostos municipals. Inferior a 8.000 € 0 € 2 0 

17. Redacció i aprovació d’una normativa de renous. Inferior a 8.000 € 0 € 1 0 

18. Controlar el nivell de contaminació acústica. Inferior a 8.000 € 2.000 € 1 0 

19. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni. Inferior a 5.000 € 2.000 € 1 1 

20. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans.  0 €    
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PROJECTES PER AL 2011 

NOM DEL PROJECTE PRESSUPOST 
PENDENT ESTIMAT 

PROPOSTA DE 
NOU PRESSUPOST 

GRUPS QUE 
L’HAN VOTAT 

PUNTS 
REBUTS 

21. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables. Inferior a 8.000 €  2  

22. Millorar l’enllumenat públic. 25.600 €    

23. Augmentar la dotació de policia local. 19.500 €    

24. Millorar la biblioteca i els seus serveis. 3.000 €    

25. Fomentar l’ús de la llengua pròpia. Inferior a 3.000 €    

26. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca tranquil·litat. Entre 18.000 € i 
50.000 €    

27. Foment de l’activitat econòmica al municipi per tal de desenvolupar l’activitat econòmica local. Entre 50.000 € i 
100.000 €  1  

28. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d’energia. Inferior a 8.000 €  4  

29. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la contaminació acústica. Inferior a 8.000 €    

30. Fer un parc verd. 145.000 €  3  

44. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament. Entre 18.000 € i 
50.000 €  2  

47. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves. Superior a 300.000 €  2  

64. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes ecològics. Inferior a 18.000 €  1  
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 A continuació es van explicar i posar en comú els resultats de la priorització del Pla 

d'Acció 2011. Els resultats són els següents: 

PROJECTES PROPOSATS PER AL 2011 

1. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar. 

5. Foment de l’accés a la primera vivenda. 

7. Ampliació i millora de les aturades de TIB. 

8. Projecte pilot de camins escolars segurs. 

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

19. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni. 

21. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables. 

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

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

30. Fer un parc verd. 

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

47. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves. 

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

 

 El Batle de Santa Eugènia, Guillem Crespí, explica que el passat 16 d'octubre el Consell 

Insular de Mallorca va lliurar reconeixements a 9 municipis de Mallorca entre el que es 

troba el municipi de Santa Eugènia. Des de la instauració del premis d'Agenda Local 21 

l'any passat, i per segon any consecutiu, l'Agenda Local 21 del municipi de Santa 

Eugènia ha estat reconeguda públicament per la bona tasca desenvolupada i per la 

gran participació ciutadana. Com a símbol d'aquest premi es va lliurar a l'Ajuntament 

una olivera bonsai, i com a símbol d'agraïment a la ciutadania, l'Ajuntament lliura aquest 

premi al Centre de Persones Majors com a centre neuràlgic i viu de l'Agenda Local 21. 

 El Batle de Santa Eugènia agraeix l’assistència de les persones assistents, convida a tots 

els assistents a un sopar sorpresa en aquest mateix espai i tanca l'acte.  
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5 GALERIA FOTOGRÀFICA 

A continuació s’exposen algunes de les fotografies de l’esdeveniment: 
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Annex 1. Document resum dels projectes executables amb recursos propis de l’Ajuntament. 

19 PROJECTES EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

1. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar. 
Condicionament de l’actual aturada del bus escolar al carrer Josep 
Balaguer amb la instal·lació d’una marquesina que millori la seguretat dels 
escolars usuaris i que els protegeixi de les inclemències del temps. 
Així mateix, es pretén crear una nova aturada a la Plaça de Sa Creueta per 
tal de facilitar l’accés a aquest servei i disminuir el volum d’usuaris a l’altra 
aturada, disminuint així el trànsit de vehicles privats que utilitzen el carrer 
Josep Balaguer. 

0 € Alta 
Executat 

(pendent de 
validació) 

Realitzades  millores a la voravia. 
Instal·lades les aturades al C. Josep Balaguer i a la 
Plaça de la Creueta. 

2. Reordenació dels sentits únics. 
Reordenació dels sentits de circulació de vehicles dels carrers afectats pel 
PMUS, obligant a establir sentits únics en alguns carrers i canviant els existents 
a altres (Carrer Major, Bisbes Sastre, Josep Balaguer, etc.). 

0 € Alta 
Executat 

(pendent de 
validació) 

Realitzades accions de reordenació dels sentits únics 
d’acord amb el PMUS. 

3. Controlar la qualitat de l’aigua subministrada. 
Coordinació municipal amb l’empresa SOREA encarregada del 
subministrament d’aigua per a la publicació mensual a través dels sistemes 
de comunicació municipal (portal web, tauló d’anuncis, etc.) de les 
analítiques de qualitat de l’aigua subministrada. 

0 € Alta 
Executat 

(pendent de 
validació) 

SOREA realitza controls de la qualitat de l’aigua 
mensuals que són comunicats a l’Ajuntament. 
S’han penjat els resultats a la web municipal. 

4. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència. 
Realització d’un procés de comunicació, sensibilització i difusió de la llei de 
dependència indicant objectius, persones afectades i beneficis que implica.  
Així mateix, es donarà informació sobre els tràmits pertinents per acollir-se als 
ajuts que s’ofereixen a les persones afectades. 

0 € Mitjana 
Executat 

(pendent de 
validació) 

S’ha publicat a la revista “Info taujà” un reportatge 
sobre aquesta llei. 

5. Foment de l’accés a la primera vivenda. 
Donar facilitats als joves de Santa Eugènia per tal de dotar-los de certes 
facilitats per accedir a la primera vivenda. 

Inferior a 
6.000 € Mitjana En execució 

S’ha previst una bonificació a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICO) per a 
primeres vivendes. 

6. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible, 
sobre consum d’aigua, consum d’energia i per a l’adopció i/o 
abandonament d’animals. 
Realització d’una campanya de comunicació per facilitar un canvi d’hàbits 
cap a una mobilitat sostenible d’acord amb els resultats obtinguts en el Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible de Santa Eugènia mitjançant activitats 

1.800 € Alta  En execució S’ha dissenyat i es presentarà al fòrum la campanya de 
comunicació ambiental “Cream Sostenibilitat”. 
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19 PROJECTES EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

formatives, xerrades, fulletons, cartells i anuncis. 
Desenvolupar una campanya per conscienciar als usuaris domèstics, a la 
comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta dels sectors 
productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de l’estalvi 
d’aigua, mitjançant difusió d’informació, realització de programes i 
activitats. 
Desenvolupar una campanya per conscienciar als usuaris domèstics, a la 
comunitat educativa i als sectors productius de la responsabilitat que tenim i 
de la importància de l’estalvi energètic, mitjançant difusió d’informació, 
realització de programes i activitats. 
Realització d’un procés de comunicació i conscienciació per tal de 
fomentar l’adopció d’animals abandonats i evitar els abandonaments. 

7. Ampliació i millora de les aturades de TIB. 
Condicionament de l’actual aturada del Transport de les Illes Balears (TIB) al 
carrer s’Estació amb la instal·lació d’una marquesina que millori la seguretat 
dels usuaris i que els protegeixi de les inclemències del temps. 
Així mateix, es pretén crear una nova aturada a la Carretera principal per tal 
de facilitar l’accés a aquest servei al possibles usuaris de la zona de Ses 
Coves. 

4.000 € Alta En Execució 

Instal·lada una aturada a Ses Coves i dues més dins el 
tram de la carretera MA-3040. 
Pendent d'instal·lar  una aturada amb marquesina al 
carrer Balanguera, quan acabin les obres a l’antiga 
farmàcia. 

8. Projecte pilot de camins escolars segurs. 
Creació d’un projecte pilot al Col·legi públic Mestre Guillemet, consistent en 
fomentar l’accés caminant o en bicicleta dels escolars al col·legi, per a la 
qual es defineixin uns recorreguts segurs pel poble amb acompanyament 
d’un monitor (voluntaris, pares i/o mares, policia, etc.). 

3.600 € Alta En execució 

Redactat el projecte de camins escolars segurs. 
Pendent de finançament la implantació del mateix. 
Es vol fer una proposta al Consell Escolar de tancar el 
trànsit del carrer Josep Balaguer cada primer divendres 
de  mes. 

9. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors. 
Fer difusió i facilitar l’adquisició i instal·lació de sistemes estalviadors d’aigua 
en l’àmbit domèstic, serveis i sector agrícola (reductors de flux, controladors 
de descàrrega de cisternes, reg per degoteig, ...) així com als equipaments i 
edificis municipals. 

Inferior a 
8.000 € Alta En execució 

S’ha dissenyat i es presentarà al fòrum la campanya de 
comunicació ambiental “Cream Sostenibilitat”.  
S’ha sol·licitat al Govern Balear una subvenció per al 
subministrament de sistemes d’estalvi d’aigua per a 
aixetes i vàters. 

10. Promoure la minimització de la contaminació acústica produïda pels avions. 
Realitzar gestions per promoure la coordinació i acords de l’Ajuntament i 
AENA per tal de minimitzar la contaminació acústica produïda pels avions, 
introduint millores o bones pràctiques aèries. 

Inferior a 
8.000 € Baixa En execució 

S’han celebrat dues reunions amb AENA per estar 
informats de les gestions de l’aeroport per  minimitzar els 
renous. Aquest mes d’agost s’ha instal·lat dins el terme 
municipal un aparell per controlar els renous i l’altura 
dels avions al seu pas per Santa Eugènia. 
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19 PROJECTES EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

11. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància de la 
separació dels residus. 
Desenvolupar una campanya d’informació i conscienciació per als usuaris 
domèstics, a la comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta 
dels sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de 
la correcta gestió i separació dels residus, mitjançant difusió d’informació, 
realització de programes i activitats. 

1.800 € Alta En execució S’ha dissenyat i es presentarà al fòrum la campanya de 
comunicació ambiental “Cream Sostenibilitat”. 

12. Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a 
cada fracció. 
Estudi de viabilitat per a l’establiment de punts verds (contenidors) per a 
fraccions de residus que ara mateix no disposen de recollida específica en 
àrea d’aportació. 

2.500 € Alta En execució 

S'han eliminat els contenidors de fems de foravila i s'han 
establert dues àrees d'aportació tancades ( carrer 
Juniper Serra i a la cantonada de la camada des 
Terme) 

13. Regular la convivència amb els animals domèstics. 
Redacció i aprovació d’una ordenança per al control i la convivència amb 
els animals domèstics, a efectes de fixar normativament aspectes com les 
molèsties que poden generar aquests animals als veïns o els 
abandonaments. 

Inferior a 
8.000 € Mitjana En execució L’ordenança municipal de medi ambient contempla ja 

aspectes de convivència amb els animals domèstics. 

14. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius. 
Realització d’un projecte pilot de procés participatiu pel qual els taujans 
proposaran i decidiran sobre el destí de parts dels recursos municipals. 

0 € Mitjana En execució Es té previst la implantació del projecte pilot a través de 
l'Agenda Local 21 i el seu Pla d'Acció. 

15. Potenciar l’energia social. 
Incentivació de la participació social i la implicació ciutadana al municipi 
mitjançant diferents mètodes, com la dinamització dels joves, l’intercanvi 
d’activitats (banc de temps), la participació de la gent per als temes a 
millorar de l’Agenda Local 21, etc. 

Inferior a 
8.000 € Mitjana En execució S’està realitzant una iniciativa per involucrar als joves 

del municipi en l’Agenda Local 21. 

16. Difusió dels pressupostos municipals. 
Realització d’una campanya de comunicació dels pressuposts municipals 
mitjançant diferents mètodes, com són un butlletí municipal, la pàgina web, 
correus electrònics o altres mecanismes de difusió. 

Inferior a 
8.000 € Mitjana En execució 

Fins ara els pressuposts es publiquen a la web. 
S’aprofitarà el projecte de pressuposts municipals 
participatius per explicar un poc el pressupost 
municipal. 

17. Redacció i aprovació d’una normativa de renous. 
Redacció i aprovació d’una ordenança per al control i prevenció del renou, 
a efectes de fixar normativament aspectes com els nivells sonors, els límits, les 
condicions acústiques per a les diferents activitats, el sistema de control i 

Inferior a 
8.000 € Mitjana Sense 

començar  
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19 PROJECTES EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

inspecció i el règim de sancions. 
18. Controlar el nivell de contaminació acústica. 

Elaboració d’un programa de control i avaluació per sistematitzar el 
monitoreig de la contaminació acústica, així detectar les diferents zones 
sensibilitat acústica. En funció dels resultats aplicar les mesures necessàries 
per reduir el nivells acústics (Controls, inspeccions, sancions, etc.). 

Inferior a 
8.000 € Mitjana Sense 

començar  

19. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni. 
Recuperació del folklore i de l’esperit més tradicional de Sant Antoni. 

Inferior a 
5.000 € Mitjana Sense 

començar  
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Annex 2. Document resum dels projectes amb possibilitats d’execució a través de subvencions. 

11 PROJECTES AMB POSSIBILITATS D’EXECUCIÓ A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

20. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans. 
Realització de campanyes de comunicació per donar a conèixer el 
patrimoni de Santa Eugènia entre els veïns, i organitzar visites guiades pels 
llocs de més interès (Bodegues, Cova de Lourdes, patrimoni natural i cultural, 
etc.). 

0 € Mitjana 
Executat 

(pendent de 
validació) 

S'ha posat en marxa un projecte de difusió de rutes 
culturals del nostre poble i dels 3 llogarets. 

21. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables. 
Realització d’un estudi sobre el potencial de implantació d’energies 
renovables al municipi i desenvolupament de les actuacions viables.  
Difusió d’alternatives energètiques sostenibles (solar tèrmica, aigua calenta 
sanitària, cuines solars, solar fotovoltaica, eòlica, etc.) entre la  ciutadania i 
els diferents sectors productius, i promoció de les subvencions per a la 
instal·lació de sistemes d’aigua calent sanitària i sistemes fotovoltaics. 

Inferior a 
8.000 € Mitjana En execució L’ordenança sobre l’IBI contempla una bonificació per 

aprofitament d’energies renovables. 

22. Millorar l’enllumenat públic. 
Realització d’una auditoria energètica sectorial de l’enllumenat públic, per 
tal de establir un sistema d’enllumenat públic sostenible, amb plaques solars 
als centres públics i a les faroles (aprofitant programes europeus). 

25.600 € Mitjana En execució 

Dins els projectes del Plan E 2010, s'ha previst realitzar 
millores d'enllumenat del Poliesportiu, incrementar els 
punts de llum al carrer Balanguera amb 7 nous fanals i 
la realització d'una nova línia soterrada d'enllumenat a 
l'antic tram de la carretera Sta. Maria - Sencelles, des 
de s'Hostal den Comuna fins a s'Hostalet. 
Sol·licitada subvenció per a la instal·lació de reguladors 
de flux de tot l’enllumenat públic, així com la posada en 
marxa de rellotges astronòmics. 

23. Augmentar la dotació de policia local. 
Augment de la dotació de policia local al municipi mitjançant la 
contractació d’un nou policia o mitjançant mètodes de compartició 
d’agents amb altres pobles de la mancomunitat. 

19.500 € Baixa En execució S’ha contractat un nou auxiliar de policia fins a 
desembre de 2010. 

24. Millorar la biblioteca i els seus serveis. 
Ampliació dels serveis de la biblioteca municipal en tots els seus àmbits 
ampliant l’oferta bibliogràfica i/o l’augment dels horaris d’obertura perquè 
pugui ser un lloc d’estudi per als joves. 

3.000 € 

 
 
 

Baixa 
 
 

En execució 

S’ha augmentat l’horari de la bibliotecària de 18 a 27 
hores setmanals. Els djous s’han consolidat les activitats 
de lectura per a totes les edats dels 3 als 12 anys. 
S’han realitzat inversions de millora en equipaments 
d’espais existents i obertura de dos nous espais.  
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11 PROJECTES AMB POSSIBILITATS D’EXECUCIÓ A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

25. Fomentar l’ús de la llengua pròpia. 
Fomentar des de l’Ajuntament l’ús de la llengua catalana mitjançant 
campanyes de conscienciació i realitzant cursos d’aprenentatge per als 
nouvinguts. 

Inferior a 
3.000 € Mitjana En execució 

Es gestionen per part de l'Ajuntament els cursos de 
català per a estrangers del COFUC. S’han posat en 
marxa el projecte d’Espai de Diàleg per xerrar en 
català, i estan finançats per la Conselleria d’Educació. 

26. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que 
cerca tranquil·litat. 
Incentivació del turisme rural i ecològic, potenciant l’ús de les rutes 
cicloturístiques i el seu potencial d’atracció, i creació d’una sèrie de rutes 
naturals, culturals, enològiques, gastronòmiques, etc. per ampliar l’oferta. 
S’incentivarà per damunt de tot l’arribada al municipi de turisme que busqui 
tranquil·litat, aprofitant el gran atractiu del poble. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Mitjana En execució 
S'ha posat en marxa un projecte de difusió de rutes 
culturals del nostre poble i dels 3 llogarets, però està 
pendent de traduir-se a més idiomes. 

27. Foment de l’activitat econòmica al municipi per tal de desenvolupar 
l’activitat econòmica local. 
Potenciació de l’activitat econòmica al municipi a partir del 
desenvolupament i el foment de la petita activitat econòmica local (ajudes, 
subvencions, reducció d’impostos, informació, etc.), fent especial èmfasis en 
els petits comerços que donen serveis al poble. 

Entre 
50.000 € i 
100.000 € 

Mitjana En execució Sol·licitada subvenció per a accions de millora de la 
senyalització comercial del poble. 

28. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d’energia. 
Fer difusió i facilitar l’adquisició i instal·lació de bombetes de baix consum i 
promoció de les ajudes per a la compra d’electrodomèstics eficients 
energèticament a l’àmbit domèstic, i els sectors productius, així com als 
equipaments i edificis municipals. 

Inferior a 
8.000 € Mitjana Sense 

començar  

29. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la contaminació 
acústica. 
Desenvolupar una campanya d’informació i conscienciació que emmarqui 
diverses accions comunicatives per sensibilitzar sobre els efectes del renou 
en la salut i la vida diària, i la necessitar de reduir el nivell sonor especialment 
de les motocicletes. Actuacions especifiques per conscienciar als usuaris de 
motocicletes. 

Inferior a 
8.000 € Mitjana Sense 

començar  

30. Fer un parc verd. 
Creació d’un parc verd on es centralitzi la recollida de tot tipus de residus, i 
s’habiliti per a aquells residus que ara mateix no disposen d’aquesta 
recollida específica dintre del municipi. 

145.000 € Alta Sense 
començar Manca finançament i aprovació de les NNSS: 
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Annex 3. Document resum dels projectes no executables amb recursos propis de l’Ajuntament o a través de subvencions. 

39 PROJECTES NO EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT O A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

31. Revitalització de la vivenda desocupada. 
Incentivació de l’ocupació de vivendes desocupades que hi ha en el 
municipi i posar-les en el mercat mitjançant incentius per a la seva 
rehabilitació i per al seu lloguer. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Mitjana En execució 
S’ha previst una bonificació a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICO) per 
revitalitzar les noves vivendes. 

32. Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés. 
Habilitar una nou espai públic obert (plaça, parc, etc.) al nucli urbà de 
Santa Eugènia per a què tots els taujans puguin gaudir-ne. 

Superior a 
500.000 € Mitjana En execució S’ha previst aquest espai a la revisió de les NNSS. 

33. Millora del paisatge urbà. 
Millora de la qualitat paisatgística dels nuclis mitjançant la millora i 
rehabilitació d’aquells elements públics que estiguin en mal estat i la 
concessió d’ajudes per a rehabilitar les façanes dels edificis que es trobin en 
males condicions. 

Superior a 
100.000 € Alta En execució 

Realitzat el projecte d'Àrea de descans per a ciclistes al 
Camp den Sec i millora de la neteja del seu entorn. 
Realitzat projecte de rehabilitació del Pou de Ses 
Coves, i sol·licitada subvenció de patrimoni al Consell 
de Mallorca. 

34. Conservació de les zones protegides. 
Creació d’un sistema de vigilància per a la protecció i manteniment de les 
zones protegides (ANEI, LIC, etc.) del municipi. 

Inferior a 
18.000 € Mitjana En execució Es realitzen reunions de coordinació amb el IBANAT. 

35. Creació d’una xarxa d’itineraris a peu principals. 
Creació de una ruta que uneixi els principals punts d’atracció de 
desplaçaments del poble mitjançant unes voravies suficientment amples i 
accessibles per facilitar el seu ús.   
En una primera etapa s’habilitarà com a ruta de fàcil accessibilitat; la ruta 
que uneix l’antiga via del tren, s’Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, 
Sa Creueta. A més, es recuperaran els antics camins que unien els llogarets 
amb el poble. 

Superior a 
100.000 € Alta En execució 

Realitzades accions de condicionament de les voravies 
al centre (C. Aljub, C. Josep Balaguer, C. Escola, C. 
s'Estació). 
Pendent d’aprovació per part de Patrimoni la connexió 
del nucli del poble amb Ses Olleries. 

36. Peatonalització de carrers. 
Projecte de peatonalització del carrer Moll i ses Escoles limitant tot accés de 
vehicle privat motoritzat excepte els dels veïns d’aquests carrers. 

168.000 € Alta En execució 

Realitzades accions de condicionament del C. Major i 
de la Plaça. 
Pendent de finançament accions de condicionament 
del C. Moll. 

37. Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat. 
Per tal de regular la mobilitat al municipi es crearà i aprovarà una 
ordenança municipal de mobilitat que reguli els següents aspectes: 

• Normes generals de trànsit i seguretat vial: 

Inferior a 
18.000 € Alta En execució S’ha publicat el sistema regulador de sancions en 

matèria de trànsit 
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39 PROJECTES NO EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT O A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

• Circulació de vehicles: (Vehicles a motor, Altres vehicles (motos, 
bicis, etc.)) 

• Vianants. 
• Regulació de l’estacionament: (Aparcaments privats (guals), 

Aparcaments públics (senyalització al carrer)) 
• Sancions: S’establirà un període d’adaptació de sis mesos en el que 

no s’imposaran sancions, per tal de donar a conèixer la normativa. 
S’establirà un període d’adaptació de sis mesos en el que no s’imposaran 
sancions, per tal de donar a conèixer la normativa. 

38. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris. 
Senyalització dels dos aparcaments dissuasoris públics i gratuïts dintre del 
nucli (poliesportiu, Josep Balaguer) per evitar l’entrada i aparcament de 
vehicles dintre del nucli. 

Inferior a 
18.000 € Alta En execució 

Realitzada la senyalització en els propis aparcaments. 
Pendent la senyalització a l’entrada del municipi, es 
vols aprofitar una subvenció per a la senyalització de 
totes les zones de pàrquing. 

39. Vigilància i recolzament del Pla de Contra els Incendis Forestals del Govern. 
Cercar ajudes per a la vigilància i el recolzament del pla de defensa contra 
incendis així com per a la neteja de zones forestals tant públiques com 
privades. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Mitjana En execució Es realitzen reunions de coordinació amb el IBANAT. 

40. Conservació de l’entorn del poble i millora de l’entorn rural. 
Preservació dels elements paisatgístics del poble intentant que el mateix 
tingui un creixement sostenible sense que això suposi la pèrdua de la qualitat 
paisatgística existent. 
Millorar aquelles zones més degradades a causa de l’abandonament. 

Entre 
50.000 € i 
100.000 € 

Mitjana En execució 
S’han sol·licitat les ajudes del SOIB per a corporacions 
locals per contractar 2 peons forestals per a la neteja 
de zones rurals (camins, marjades, etc.). 

41. Millora dels espais naturals emblemàtics. 
Condicionament dels espais naturals del municipi per tal d’evitar la 
propagació de possibles incendis forestals i perquè puguin ser un incentiu 
turístic i d’oci. 

199.000 € Alta En execució S’ha fet un projecte per a la millora de l’espai públic del 
Puig de Son Mascaró, pendent de finançament. 

42. Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats. 
Realització de la vigilància de la disciplina urbanística en sòl rústic del 
municipi juntament amb el Consell de Mallorca per tal d’evitar construccions 
il·legals. 

Inferior a 
18.000 € Mitjana En execució L'augment de la vigilància en sòl rústic es realitza amb 

la presència d'un nou auxiliar de policia. 

43. Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva. 
Realització d’un estudi per a la viabilitat de la implantació de sistemes de 
tarificació progressiva en la factura de l’aigua. Establiment de un primer 

Inferior a 
18.000 € Mitjana En execució 

L'Ajuntament ha plantejat aquesta iniciativa dins la 
Junta Rectora del Consorci d'Aigües del Pla de 
Mallorca, atès que l'establiment de les tarifes és 
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39 PROJECTES NO EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT O A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

tram de pagament curt per tal d’arribar al 100 l/persona y dia, i gravar molt 
els següents trams. Estudi de necessitats de dispositius per fer efectiva la 
implantació del sistema tarifari com per exemple l’existència de comptadors 
individuals. 

competència del Consorci. 

44. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament. 
Realització d’un estudi per estudiar la viabilitat de la localització de noves 
fonts de subministrament. Es tracta d’una anàlisi hidrogeològica per 
determinar la possible ubicació d’un pou de reserva i garantir el 
subministrament. Actuació emmarcada dins del Programa de 
Infraestructures del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears previst per 2009, i 
concretat al programa 2 de noves captacions o substitucions per la 
correcció del dèficit quantitatiu i qualitatiu. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Alta En execució 

S’ha realitzat el Pla Director d’Aigua de Santa Eugènia 
per part del Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca, per 
tal d’identificar la millor localització de noves fonts de 
subministrament. P 

45. Fomentar la reutilització de les aigües residuals. 
Foment de la reutilització de les aigües residuals i estudi per adequar la 
qualitat als diferents usos principalment l’aigua de la depuradora per a ús 
agrícola en horts, conreus, etc., així com per a reg municipal. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Alta En execució 
S’han fet gestions per conformar  una comunitat de 
regants, si bé,  actualment tan sols hi ha 6 regants 
disponibles i són insuficients. 

46. Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites. 
Coordinació municipal amb l’empresa SOREA encarregada del 
subministrament d’aigua per a la realització d’un estudi per a la detecció de 
fuites realització del projecte de millora i manteniment de la xarxa, renovant 
els trams en mal estat, per tal de reduir les pèrdues d’aigua i la despesa 
hídrica del municipi. 

47.060 € Mitjana En execució 

S’ha atorgat una subvenció per a la revisió de la xarxa. 
En concret s’ha realitzat un Pla Director Sectorial de les 
instal·lacions d’aigua potable, així com un projecte de 
telecontrol de fuites que s’està pendent d’implementar  

47. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves. 
Realització del projecte per tal d’estendre la xarxa de clavegueram a Ses 
Coves per garantir la cobertura total de tots els focus d’abocaments. 

Superior a 
300.000 € Mitjana En execució Està pendent la signatura d’un conveni amb l’Agència 

Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). 

48. Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds. 
Realització de campanyes periòdiques de vigilància i de manteniment dels 
punts verds per tal de tenir-los en òptimes condicions. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Mitjana En execució 
L’àrea d'aportació de Juníper Serra estarà oberta de 8 
a 20 h i la de la zona de Santa Maria anirà amb una 
targeta d'accés exclusiva de veïns. 

49. Creació d’un espai públic sociocultural polivalent. 
Habilitar un espai públic polivalent a Santa Eugènia condicionat per a la 
realització de les diferents activitats socioculturals que es vénen realitzant i 
que es podrien realitzar a Santa Eugènia. 

Superior a 
1.000.000 

€ 
Mitjana En execució Dissenyat el projecte de construcció. 

S’està cercant finançament. 

50. Estudiar la possibilitat d’augmentar les places de l’escoleta municipal. Superior a Mitjana En execució No s’estan cobrint totes les places de l’escoleta (30 
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39 PROJECTES NO EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT O A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

Realització d’un estudi de la demanda real de places a l’escoleta municipal 
i condicionar-la per poder oferir aquestes places. 

300.000 € enguany). 

51. Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l’IES Sineu. 
Revisió dels preus dels transport públic per als alumnes de l’IES Sineu per a la 
seva possible reducció mitjançant ajuts o subvencions. 

Inferior a 
18.000 € Mitjana En execució 

S’ha traslladat formalment a la Conselleria d’Educació i 
Cultura la necessitat de fer-se càrrec del transport de 
Batxiller, amb una clara voluntat de potenciar l’esforç 
d’aquells alumnes que volen continuant estudiant una 
vegada finalitzat l’ESO. 

52. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la 
competitivitat. 
Realització d’una campanya per posar a disposició dels joves del municipi 
tota la informació disponible en temes de treball i formació.  
Així mateix, es realitzaran diverses accions formatives per als joves del 
municipi per tal d’augmentar la competitivitat. 

Entre 
20.000 € i 
40.000 € 

Alta En execució S’ha creat la figura de l’assessor de desenvolupament 
local. 

53. Creació de punts de informació laboral local. 
Creació d’un punt d’informació laboral local (o varis) amb coordinació amb 
la Mancomunitat per tal de descentralitzar la seu i l’oferta. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Alta En execució 

El servei està mancomunat existint un orientador 
disponible a la Mancomunitat del Pla. A través de cites 
concertades les orientadores es desplacen a Santa 
Eugènia. 

54. Potenciar a l’agricultor. 
Realització de polítiques públiques per tal d’incentivar el treball en el camp 
mitjançant dotacions econòmiques o altres sistemes. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Mitjana En execució 
L’Agent de desenvolupament Local (ADL) està enviant 
als pagesos les subvencions del FOGAIBA (Fons de 
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears). 

55. Foment dels habitatges de protecció oficial. 
Estudi de la possibilitat de dedicar terrenys urbans del municipi de Santa 
Eugènia per a la construcció de vivendes de protecció oficial, així com la 
promoció amb iniciativa privada. 

Superior a 
100.000 € Mitjana Sense 

començar 

Previsió de terrenys per executar habitatges de 
Protecció Oficial, dins l'actual Revisió i adaptació al Pla 
Territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries 

56. Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl 
urbanitzable. 
Incentivació de la construcció de noves vivendes al municipi en sòl urbà 
consolidat en comptes de crear noves zones urbanitzables per a la seva 
construcció. 

Inferior a 
18.000 € Mitjana Sense 

començar  

57. Creació d’una xarxa d’itineraris en bici. 
Creació d’una ruta que uneixi els principals punts d’atracció de 
desplaçaments del poble mitjançant un carril bici que serà en alguns casos 
d’ús compartit amb els vianants. En una primera etapa s’habilitarà com a 

Superior a 
100.000 € Alta Sense 

començar Manca finançament. 
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39 PROJECTES NO EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT O A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

carril bici la ruta que uneix l’antiga via del tren, s’Estació, Aljub, Major, Moll, 
Josep Balaguer, Juníper Serra. A més, es crearà també un carril bici que 
uneixi el poble amb els llogarets. 

58. Sistemes de promoció de vehicles compartits. 
Implantació de sistemes per compartir els trajectes en vehicle privats, 
habilitant mètodes de trobada entre els diferents veïns que realitzin una 
determinada ruta, aconseguint així un estalvi econòmic, energètic i 
ambiental. 

Inferior a 
18.000 € Mitjana Sense 

començar Manca finançament. 

59. Estudi de bonificacions fiscals per a l’ambientalització de vehicles. 
Estudiar la viabilitat jurídica i econòmica per a la implantació de una 
bonificació fiscal sobre l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a la 
millora ambiental dels vehicles, ja sigui per classe de carburant o per les 
característiques del motor. 

Inferior a 
18.000 € Mitjana Sense 

començar Manca finançament. 

60. Regulació de l'aparcament públic. 
Senyalització pintada a la calçada d’aquelles zones lliures habilitades al 
carrer per a l’aparcament de vehicles privats. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Alta Sense 
començar Manca finançament. 

61. Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials. 
Estudi de viabilitat per a l’aprofitament de les aigües pluvials d’ús públic per 
a neteja de carrers i ús municipal. Fomentar l’aprofitament privat de les 
aigües pluvials mitjançant una campanya informativa sobre el protocol d’ús 
de les aigües pluvials recollides als aljubs domèstics (analítiques necessàries, 
tractament i estalvi d’aigües de la xarxa).  

Inferior a 
18.000 € Mitjana Sense 

començar  

62. Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al municipi. 
Realització d’un estudi de viabilitat per realitzar una autogestió dels residus 
municipals (RSU), estudiant les possibilitats de crear una empresa pròpia de 
recollida, la posada en marxa d’un compostador mecànic per als residus 
vegetals (poda) i orgànics, etc. 

Entre 
18.000 € i 
50.000 € 

Mitjana Sense 
començar  

63. Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals. 
Establir l’obligatorietat dintre dels municipi de tancar els solars no edificats 
per tal d’evitar abocadors il·legals. 

Inferior a 
18.000 € Mitjana Sense 

començar  

64. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes 
ecològics. 
Agrupació de tots aquells veïns que estiguin interessats en adquirir aliments 

Inferior a 
18.000 € Mitjana Sense 

començar  
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39 PROJECTES NO EXECUTABLES AMB RECURSOS PROPIS DE L’AJUNTAMENT O A TRAVÉS DE SUBVENCIONS 

Nom i descripció 
Pressupost 
pendent 
estimat 

Prioritat Estat 
d'execució Comentaris a l’execució 

ecològics per tal de constituir-se com a cooperativa de consum i així poder 
obtenir directament de l’agricultor aquells productes ecològics que desitgi. 
Així mateix, es crearà un punt de venda on es puguin recollir aquests 
productes i es pugui ampliar la venda a altres usuaris. 

65. Creació d’un pavelló esportiu cobert. 
Construcció d’un pavelló poliesportiu cobert al poble per millorar l’oferta 
esportiva existent. 

Superior a 
800.000 € Baixa Sense 

començar  

66. Consensuar les taxes derivades de l’escoleta municipal. 
Realització d’un procés participatiu per negociar les taxes de l’escoleta 
municipal segons les necessitats reals de Santa Eugènia. 

Inferior a 
18.000 € Baixa   

67. Projecte pilot de creació d’un mercat ecològic a l’àrea des camp des sec. 
Creació d’una prova pilot de mercat exclusivament de productes ecològics 
als terrenys municipals de Camp des Sec. 

Entre 
50.000 € i 
100.000 € 

Baixa   

68. Potenciació del turisme a la mancomunitat amb un pla estratègic. 
Realització d’un pla estratègic a tota la Mancomunitat del Pla per estudiar 
les possibilitats turístiques del territori i sumar esforços per tal de potenciar el 
turisme d’interior. 

Entre 
50.000 € i 
100.000 € 

Baixa   

69. Creació d’un butlletí informatiu per a turistes amb els punts estratègics del 
terme municipal. 
Creació d’un butlletí informatiu en varis idiomes on s’indiquin els diferents 
atractius turístics del terme municipal i es doni informació d’interès sobre els 
mateixos. 

Inferior a 
18.000 € Baixa   
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Annex 4. Exemple de quartilles per a cada un dels projectes previstos per al Pla d'Acció 2011. 

1. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar. 

0 € 

 

 

 

 

2. Reordenació dels sentits únics. 

0 € 

 

20. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans. 

0 € 

 

 

 

 

21. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables. 

Inferior a 8.000 € 
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Annex 5. Exemple de fitxes de puntuació per a la priorització dels projectes escollits pels grups. 

1   2   3 

 

1   2   3 

 


