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Un any d’inèrcia al Govern

Hem passat ja el pri-
mer any de la legisla-
tura 2015-2019 i des 
de MOVEM SANTA 
EUGÈNIA volem ana-
litzar l’estat actual del 
poble. Manca un pro-
jecte de poble definit 
perquè ens trobam 
amb un equip de go-
vern amb l’únic objec-
tiu de passar la legis-
latura complint només 
l’expedient i anar fent 
allò que s’ha fet cada 
any amb les mínimes 
variacions possibles. 
No hi ha unes línies cla-
res d’actuació i un pro-
jecte que abraci tota 
la legislatura. No hi ha 
una idea d’on volem 
esser al 2019 i els fets 
ho demostren.

L’activitat política 
coherent recomana 
aprovar els pressu-
posts a finals de l’any 
anterior a fi de pre-
veure despeses i ela-
borar projectes per a 
l’any vinent. Des que 
en Francisco Martorell 
esdevingué batle, els 
pressuposts sempre 

L’equip del batle Francisco Martorell no té definit un projecte de poble

s’han aprovat durant 
l’exercici en curs i amb 
molt de retard. Això de-
mostra una política de 
justificació més que de 
planificació. Per exem-
ple, a hores d’ara els 
pressuposts del 2015 
estan prorrogats, ja que 
si no s’han presentat 
durant el període co-
rresponent es prorro-
guen els anteriors.  

Dimecres 18 de maig 
hi va haver una reunió 
del vicepresident del 
Govern, Biel Barceló, 
amb representants 
dels municipis de la 

Mancomunitat del Pla 
per parlar de turisme. 
L’únic poble de la Man-
comunitat del Pla que 
no hi va assistir fou 
Santa Eugènia. Quin 
fou el motiu d’aquesta 
absència si hi ha tant 
d’interès pel turisme? 
El batle ens informa 
que no hi va assistir per 
motius particulars. No 
se’ns informa del mo-
tiu de l’absència de la 
regidora de turisme.

L’administració digital 
al nostre poble encara 
no és una realitat. La pà-
gina web va molt enda-

rrerida i no s’actualitza 
regularment. A més, 
de mig any després 
d’expirar el termini legal 
per posar en marxa el 
portal de transparència, 
Santa Eugènia encara 
no el té. Des del govern 
municipal s’excusen 
afirmant que s’hi està 
fent feina. 

Hi ha un desconei-
xement massa gran 
del que passa a dins 
l’Ajuntament, del fun-
cionament i de la feina 
diària de regidors de 
l’equip de govern i del 
batle. 

Com que les obres de pavimentació del carrer 
de la Costa no foren supervisades en el seu mo-
ment de manera adequada, ha calgut alçar el 
paviment nou i repetir la pavimentació una al-
tra vegada. D’aquesta manera, els veïnats han 
hagut de patir innecessàriament per partida 
doble les incomoditats de les obres.

FOTONOTÍCIES

El Catàleg Municipal de Patrimoni penjat a la web 
i aprovat pel Ple no està vigent perquè està lligat a 
l’adaptació de les Normes Subsidiàries del Pla Te-
rritorial de Mallorca. La Cova d’en Tro està conside-
rada un BIC en aquest Catàleg, el que assegura la 
seva protecció i la del seu entorn. Les obres no ho 
han tengut en compte. És una incongruència que 
l’Ajuntament no respecti un catàleg que, tot i no 
estar vigent, sí que ha estat aprovat pel Ple. 

www.facebook.com/movemsantaeugenia movemsantaeugenia@gmail.com

L’Agència de Disciplina Urbanística (ADU) exposa 
una presumpta infracció urbanística realitzada 
per l’Ajuntament de Santa Eugènia, consistent 
en la realització d’obres del Peu des Puget que no 
s’ajusten al projecte bàsic i d’execució. L’ADU re-
quereix al batle, Francisco Martorell, la modifica-
ció del projecte bàsic o d’execució esmentat, per 
tal que sigui adequat a la realitat física verificada 
pels seus tècnics.

Els dies 4 i 5 de juny MVSE va assistir a la 1a Troba-
da Municipalista organitzada per la Xarxa Munici-
palista, de la qual formam part activa. Els eixos 
de la formació foren municipalisme, participació i 
economia alternativa. La jornada fou inaugurada 
per la diputada de la CUP Anna Gabriel.

Hi ha un desconeixement gran de la feina diària dels regidors  i del batle. 

Arran de la denúncia de MVSE sobre l’estat de 
deixadesa d’un lloc tan emblemàtic per Santa 
Eugènia com és l’Aljub, l’Ajuntament va po-
sar pany als dos colls de cisterna que estaven 
oberts i va tapar un cable elèctric que estava 
a la vista. 



Un any de feina a l’oposició
Durant el 2016 s’han 

realitzat 3 plenaris: l’1 
de febrer, el 4 d’abril i 
el 31 de maig. Tots els 
plens s’han convocat 
en horari matinal tot 
i la demanda del grup 
municipal de MVSE 
perquè fossin en ho-
rabaixa ja que els nos-
tres regidors han de 
demanar permís a les 
seves feines i perquè 
els taujans i taujanes 
hi puguin assistir. No 
s’ha atès la demanda.

A final de juliol s’ha 
de convocar per llei un 
altre ple. Convidam a 
l’equip de govern de 
reconsiderar la nos-
tra demanda i faci-
litar tant la tasca de 
l’oposició com la par-
ticipació ciutadana.

El primer any a 
l’oposició MVSE ha 
presentat 140 pre-
guntes, 11 propostes 
i 9 mocions. Men-
sualment hem acu-
dit a l’Ajuntament a 
consultar els regis-
tres d’entrada i de 
sortida, les factures 
i tota la documenta-
ció que hem estimat 
pertinent sol·licitar. 
També ens hem reu-
nit regularment amb 
l’arquitecte i l’advocat 
municipals per conèi-
xer de primera mà 
temes urbanístics i ju-
dicials.

u Al solar de la nau mu-
nicipal s’han vist abans 
d’acabar el 2015 restes 
de mobles i electro-
domèstics cremats. 
MVSE demanà si els va-
ren cremar empleats de 
l’Ajuntament i qui va do-
nar l’ordre de cremar-los. 
L’Ajuntament respon-
gué que si s’havia cre-
mat res no foren electro-
domèstics i que en tot 
cas ho havien fet els em-
pleats de l’Ajuntament 
pel seu compte. 

u Sabem que el TIC 
està desbordat per 
les demandes dels 
ajuntaments. També 
som conscients que 
l’adaptació a la llei de 
la transparència im-
plica una feina prèvia 
d’adaptació per part 
de l’Ajuntament: crea-
ció de menús, carpe-
tes, actualitzacions de 
les informacions de la 
web, documents amb 
formats compatibles, 
tecnologies necessàries 
per penjar l’informació, 
adequació si és neces-
sari de l’equipament i 
programari informàtic, 
creació d’un pla de tre-
ball, priorització dels 
documents que es pen-
jaran, etc. MVSE va 
demanar: Quina feina 
concreta s’ha fet des de 

l’Ajuntament en aquest 
sentit? L’equip informàtic 
i el programari estan a 
punt per treballar amb la 
nova web? Quin pla de 
treball s’està seguint per 
tenir tota la documenta-
ció preparada per quan 
el portal estigui a punt? 
Tots els documents es-
tan ja passats als nous 
formats que marca la llei 
de transparència? S’han 
preparat ja els nous me-
nús i carpetes amb les se-
ves denominacions més 
explicatives? La resposta 
que ens donaren fou que 
hi havia un treballador 
fent-hi feina i que s’envia 
la informació així com el 
TIC ho demana.

u Santa Eugènia per-
dé la subvenció per a 
la Mostra de Teatre del 
2015 perquè la justifi-
cació dels requisits feta 
pel batle i la regidora de 
Cultura no havia estat 
l’adequada. A pregunta 
de MVSE de com s’ha 
resolt la subvenció, el 
Batle ens informa que 
segons conversa man-
tinguda amb Francesc 
Miralles, vicepresident 
del Consell de Mallor-
ca, s’han acceptat les 
al.legacions que va pre-
sentar l’Ajuntament i 
s’està pendent del seu 
abonament.

ALGUNES DE LES PREGUNTES REALITZADES PER MVSE EL 2016

1. Proposta de retribu-
cions dels membres de 
la corporació. Denega-
da

2. Proposta d’orga- nit-
zació del Plenari. De-
negada

3. Proposta per a la 
creació d’un regla-
ment d’organització 
municipal.  Denegada

4. Proposta de neteja 
i senyalització dels ca-
minets de Ses Alque-
ries. Denegada

5. Proposta per re-
dactar una nova Or-
denança de Medi Am-
bient. Aprovada

6. Proposta de bandes 
reductores de velocitat 
a la Camada des Terme 
i el Camí de la Muntan-
ya. Denegada

7. Proposta per a un 
Plenari més participa-
tiu. Denegada

8. Proposta per a la 
construcció i gestió 
d’un Parc Verd.  Apro-
vada

9. Proposta per a la 
creació d’una Comissio 
Municipal de Festes. 
Denegada

10. Proposta per 
a la contractació  

d’energies renovables. 
Aprovada 
L’Ajuntament de Sence-
lles s’ha fet soci de Som 
Energia, una cooperati-
va de consum d’energia 
verda sense ànim de 
lucre i les activitats de 
la qual són la comer-
cialització i la producció 
d’energia d’origen reno-
vable. Gràcies a aquesta 
contractació, l’escola pú-
blica Can Bril funcionarà 
amb energia neta, el que 
generarà un estalvi d’uns 
5.000 euros l’any. MVSE 
proposa contactar amb 
cooperatives de submi-
nistrament d’energia 
verda i elaborar un estu-
di per quantificar les ne-
cessitats reals d’energia 
de cada edifici municipal 
(per exemple si actual-
ment hi ha contractada 
massa potència) i ava-
luar el pas dels contrac-
tes de subministrament 
d’aquests a les ofertes 
més sostenibles.

11. Proposta d’Orde- 
nança de substitucions 
econòmiques per rea-
lització de serveis en 
benefici de la comuni-
tat.  Aprovada
La present Ordenança 
pretén proporcio-
nar a un determinat 
col·lectiu una alterna-
tiva al compliment de 
les sancions pecuniàries 
que s’imposen a 
conseqüència de la 

infracció de determi-
nades normes mu-
nicipals, la qual cosa 
s’articula mitjançant la 
possibilitat d’acollir-se 
a la substitució de la 
multa imposada per la 
realització de treballs i/o 
serveis en benefici de la 
comunitat, que vénen 
a reparar el perjudici 
derivat de la conducta 
reprovable, tot això ins-
pirat en el principi consti-
tucional de la reeducació 
i inserció de la persona 
infractora i el caràcter 
exemplar de les san-
cions. Aquesta mesura 
ha de ser acceptada per 
l’infractor i consisteix a 
prestar, sense retribució, 
una activitat d’utilitat 
pública o d’interès social. 
Un recent estudi sobre 
aquest tema destaca els 
“efectes positius” que 
aquest tipus de treballs 
tenen en les persones 
quan la tasca s’adequa 
a les seves capacitats, 
habilitats i preferències. 
D’altra banda, encara 
que no s’intenta dotar 
d’una formació laboral 
específica, és inevitable 
que s’adquireixin certes 
habilitats i hàbits que 
poden servir per al futur 
a la persona infractora. 
Aquesta proposta ve 
acompanyada per un 
model d’Ordenança per 
al seu estudi, modifica-
ció i si s’escau posterior 
aprovació.

PROPOSTES REALITZADES  PER MVSE EL PRIMER ANY A L’OPOSICIÓ

u Hem llegit tres ins-
tàncies adreçades al 
batle sobre queixes per 
filtracions d’aigua dels 
veïnats pel nou asfaltat 
als carrers Bisbe Sas-
tre i Església. MVSE ha 
demanat quina solució 
es donarà als veïnats 
perjudicats. El Batle ens 
informa que l’empresa 
adjudicatària aplicarà 
una capa de vernís adi-
cional per solucionar el 
problema.

u L’Ajuntament es va 
comprometre a instal·lar 
aires condicionats a tot 
l’edifici escolar i avançar 
la totalitat del cost de 
la instal·lació, que anirà 
a càrrec, a parts iguals, 
entre l’escola, l’Amipa 
i l’Ajuntament. La ins- 
tal·lació hauria d’estar en-
llestida la primavera de 
2016. Com està en aquests 
moments la instal·lació? 
L’Ajuntament ha fet les 
passes per dur endavant 
aquest projecte, però les 
dificultats per complir 
la normativa fan impos-
sible la seva execució, 
ja que el pressupost su-
pera els 100.000€. S’ha 
acordat amb la direcció 
de l’escola i l’AMIPA la 
instal·lació de tendals 
i ventiladors abans de 
l’inici del proper curs.

MOCIONS

1. Moció per declarar 
Santa Eugènia munici-
pi acollidor de persones 
refugiades de la guerra 
de Síria. Aprovada

2. Moció per a la mi-
llora de l’atenció pri-
mària. Aprovada

3. Moció de conveni 
de registre únic amb 
el Consell de Mallorca. 
Denegada

4. Moció per a la dona-
ció del 0,7% solidari. 
Denegada

5. Moció per a un nou 
inventari de béns i 
drets de la corporació. 
Aprovada

6. Moció per al retorn 
del fons mallorquí de 
solidaritat. Aprovada

7. Moció per a la decla-
ració de municipi opo-
sat a les prospeccions 
d’hidrocarburs a les 
Illes Balears. Aprovada

8. Moció per a la im-
plantació d’un abona-
ment de llum contra 
la pobresa energètica. 
Aprovada

9 Moció relativa a la 
declaració de municipi 
oposat a l’aplicació del 
tractat transatlàntic 
de comerç i inversió. 
Aprovada


