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MOVEM participa a tots els cursos de 
formació per a càrrecs electes de la FELIB

La Federació d’Enti-
tats Locals de les Illes 
Balears (FELIB) ha im-
partit durant tot l’any 
un  pla de formació 
per a càrrecs electes 
dirigit tant als batles i 
regidors que desenvo-
lupen tasques de go-
vern com als que estan 
a l’oposició per tal de 
facilitar l’activitat en les 
seves responsabilitats. 
MOVEM ha participat 
en els vuit cursos que 
se han realitzat. Sobta-
dament, no s’ha comp-
tat a cap curs amb 
la presència de cap 
dels components de 
l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Santa 
Eugènia.

Els cursos que ha 
impartit la FELIB són: 
Organització i funciona-
ment de les entitats lo-

Cap representant de l’Equip de Govern de Santa Eugènia ha assistit

cals, impartit per Antoni 
Amengual, secretari de 
l’Ajuntament d’Algaida; 
Hisenda local, de la mà 
de personal tècnic de 
l’Agència Tributària de 
les Illes Balears (ATIB); 
Règim pressupostari de 
les entitats locals, per 
Antoni Serra, tresorer 
del Consell de Mallor-

ca; Béns, a càrrec de 
Nicolau Conti, secretari 
de l’Ajuntament de Ma-
nacor; La contractació 
a l’Administració local, 
per Joan Seguí, secre-
tari de l’Ajuntament 
d’Alcúdia; Personal dels 
Ajuntaments, de la mà 
de Josep Alonso; se-
cretari de l’Ajuntament 

de Lloseta; Urbanisme, 
a càrrec de personal 
tècnic de la Direcció In-
sular d’Urbanisme del 
Consell de Mallorca; i 
Disciplina Urbanística, 
per Bartomeu Tugores, 
gerent de l’Agència de 
Protecció de Legalitat 
Urbanística i Territorial 
de Mallorca.
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 Imatge d’un dels primers cursos impartits per la FELIB.

Des del Consorci de Transports de Mallorca 
arriba la proposta de supressió del TIB a Santa 
Maria i el seu canvi per un servei de línia regu-
lar entre Inca-Costitx-Santa Eugènia-Palma. 
Aquesta proposta representaria perdre la con-
nexió actual del TIB amb Santa Maria, amb la 
supressió de les parades del poble, Ses Coves, 
Can Xaca, Ses Rotes i, en sentit Sencelles, la de 
Sa Torre. MOVEM SANTA EUGÈNIA no es par-
tidari de perdre la connexió amb Santa Maria i 
així ho defensarem.

Ja fa més d’un any que la senyalització del camí de 
Son Mascaró davant el Pinar des Senyor va des-
aparèixer. Cansat de la inoperància i deixadesa de 
l’Ajuntament, un veïnat del Camí de Son Mascaró 
ha pres la iniciativa i ha decidit que ja era hora de 
tornar a tenir senyalitzat el camí. És molt lamen-
table que després de més d’un any la regidoria de 
manteniment encara no hagi pogut reposar el car-
tell desaparegut.

Amb una subvenció per obra del Consell de Ma-
llorca de 19.800€ s’han instal·lat cinc nous hi-
drants de columna, i s’ha procedit a l’adequació 
d’un hidrant ja existent. La subvenció per la re-
dacció del projecte i la seva direcció ha pujat a 
2.000€.  Amb aquesta iniciativa els municipis pe-
tits disposaran d’un punt en el qual els bombers 
es podran abastar d’aigua, amb la qual cosa es 
facilitarà la feina en cas d’una emergència. 

Ja circulen pel poble els nous vehicles elèctrics 
adquirits per l’Ajuntament aprofitant la subven-
ció per a vehicles 100% elèctrics del Consell de 
Mallorca. També s’ha pogut aprofitar una al-
tra subvenció per completar la del Consell i així 
els doblers han estat suficients per a la cobrir la 
compra dels dos vehicles. S’ha comprat una Re-
nault Kangoo i una Peugeot Partner amb un cost 
aproximat de 30.000€.

MOVEM Vos desitja bones festes i feliç any nou!
SANTA EUGÈNIA 



L’obres del Peu Puget, encara sense finalitzar després de més d’un any de començar-se.

L’obra des Peu de Puget, expedientada
El  Departament de Pa-
trimoni del Consell de 
Mallorca ha obert un ex-
pedient a l’Ajuntament 
de Santa Eugènia per 
l’actuació feta damunt la 
Cova d’en Tro en el marc 
de les obres del Camí 
del Peu del Puget. En 
contraposició, en con-
sistori taujà considera 
que el projecte no afecta 
la cova segons el docu-
ment Catalogació del Pa-
trimoni Arquitectònic de 
Santa Eugènia aprovat 
pel ple de l’Ajuntament 
el 22/02/2001. 
No obstant, la fitxa SR3-
03/A del nou Catàleg 
de Patrimoni (el Ple de 
l’Ajuntament de Santa 
Eugènia en sessió cele-
brada el 30 de març de 
2010 va adoptar l’acord 
d’aprovar provisio-
nalment el document 
“Catàleg de Patrimoni. 
Adaptació al PTM”) sí 
defineix un radi de pro-
tecció de la projecció ver-
tical de deu metres que 
sí afectaria l’àmbit del 
projecte.
Així doncs, el nou Catàleg 
de Patrimoni (l’únic que 
es pot consultar a la 
web de l’Ajuntament) es 
tramita de manera con-
junta amb l’adaptació 
de les NNSS al Pla Terri-
torial de Mallorca. Com 
que aquesta adaptació 
al PTM està encallada 
des del 2007, ens tro-

bam amb un Catàleg 
que, tot i estar aprovat 
pel Ple, no està vigent 
en aquests moments. 
És evident que aquest 
fet va en contra del 
patrimoni de Santa 
Eugènia i n’afecta la seva 
conservació de manera 
negativa. Representa 
una incongruència que 
l’Ajuntament obviï que 
ell mateix ha augmentat 
el grau de protecció d’un 
BIC, tot i que legalment 
pugui tenir raó en la seva 
al·legació.
Al setembre de 2015, en 
resposta a la pregunta 
de quan es duria a ter-
me l’enjardinament del 
Peu del Puget, el batle 
ens va respondre que 
es duria a terme dins 
l’any 2016. A dia d’avui 
no s’han iniciat aquestes 
feines ni hi ha partida 
presupostària designada 

dins el’exercici de 2016. 
Quant té previst l’Equip 
de Govern dur a terme 
aquest enjardinament? 
Hi haurà partida pressu-
postària al 2017?
Com és ben sabut, hi ha 
un procediment de deli-
mitació iniciat. Per tant, 
fins que no quedi clara no 
es podrà fer cap actuació.
 L’ADU (Agència de 
Disciplina Urbanísti-
ca), en un escrit enviat 
a l’Ajuntament, diu te-
nir coneixement d’una 
presumpta infracció ur-
banística realitzada per 
l’Ajuntament de Santa 
Eugènia consistent en la 
realització d’obres que 
no s’ajusten al projecte 
bàsic i d’execució en les 
obres del Peu del Puget. 
L’ADU requereix al batle, 
Francisco Martorell, la 
modificació del projecte 
bàsic o d’execució es-

mentat per tal que sigui 
adequat a la realitat fí-
sica verificada pels seus 
tècnics.
Les obres que no 
s’ajusten al projecte són:
- L’amplada del camí pro-
jectada era de 2,40m, i 
en realitat té 3,70m.
- A les zones de major 
pendent, els sobreeixi-
dors de pedra natural 
(peces de vorada) han 
estat substituïts per gra-
va de pedra.
- L’acabat i dimensions 
dels bancs no es corres-
pon amb l’indicat a la 
memòria (un de sol al 
projecte, per tres que 
n’hi ha ara).
- Al projecte no es fa 
menció a la instal·lació 
de la reixeta de filferro 
sobre el paretó.
- No es contempla tan-
cament ni porta als ac-
cessos.

Fort impacte visual a l’adequació de la via del tren
L’Ajuntament de 

Santa Eugènia rebrà 
una subvenció del 
Consell de Mallorca 
249.300€ que es dedi-
carà a l’adequació de 
la via del tren en un 
passeig per vianants. 

Inicialment el pro-
jecte prioritari era la 
construcció del Parc 
Verd al solar de la nau 
municipal, però s’ha 
descartat de moment 
perquè és necessari 
que la parcel·la tingui 
la declaració d’Interès 
General. Aquest tràmit  
ja s’hauria hagut de 
tramitar fa anys dona-
da la prioritat que des 
de  fa anys té el Parc 
Verd per al poble. 

El projecte de la via 
del tren preveu una 
calçada central de for-
migó oberta al trànsit 
rodat, un passeig per 
vianants, amb bancs i 
punts de llum, una zona 
enjardinada i la sembra 
d’arbres. La consolida-

ció dels talussos es farà 
amb gàbies de malla 
plenes de pedra. 

MOVEM vol deixar 
clara la seva postu-
ra contrària a aquest 
projecte tal com s’ha 
redactat. No hem pre-
sentat al·legacions 

tècniques, ja que 
és un tema que su-
pera els nostres co-
neixements com a 
regidors. La nostra 
postura contrària ve 
donada pel fort im-
pacte visual que pro-
vocarà la construcció 
dels talussos amb 
gabions plens de 
pedra. No entenem 
tampoc la gran am-
plària que adquirirà la 
via ni si serà possible 
que amb un ampla 
de calçada rodada de 
3’60m dos vehicles es 
puguin creuar. Tam-
bé voldríem saber si 
l’Ajuntament té clar 
el cost de manteni-
ment que suposarà.

MOVEM demana la millora del carrer del cementiri
L’accessibilitat se-

gura des del nucli 
urbà de santa Eugè-
nia fins al Cementeri 
presenta una sèrie 
de deficiències greus 
que posen en perill 
les persones que hi 
transiten. La voravia 
és inexistent en un 
tram d’uns 60 metres 
sortint del nucli urbà, 
cosa que fa que els 
vianants hagin de cir-
cular per la calçada.  

Així mateix, la vora-
via existent presen-

ta una mancança de 
seguretat evident en 
uns 100 metres del seu 
recorregut ja que  no 
presenta cap tipus de 
protecció per prevenir 
una possible caiguda en 
desnivell. 

Recordar que la nor-
mativa existent (Or-
dre VIV/561/2010, d’1 
de febrer)  i el De-
cret 110/2010, de 15 
d’octubre preveuen 
elements de protecció 
del vianant quan hi hagi 
un desnivell de més de 

55 cm. entre les dife-
rents cotes existents. El 
desnivell amb la finca 
confrontant en el cas 
d’aquesta voravia, va 
dels 110 cm. i arriba fins 
als 220 cm. 

La proposta de MO-
VEM, aprovada per 
unanimitat en el darrer 
ple, està encaminada 
a connectar la voravia 
existent amb el nucli 
urbà de Santa Eugènia. 
També demanam que 
s’inclogui la instal·lació 
d’una barana de pro-

tecció amb les espe-
cificacions que marca 
la normativa. Des de 
l’Equip de Govern 
ens informen que 
s’instal·larà una bara-
na a la voravia existent 
del mateix estil de la ja 
existent al tram que 
arriba fins al cemen-
teri. Per tal de poder 
fer la voravia que fal-
ta fins a l’entrada del 
nucli urbà és necessari 
saber quina titularitat 
tenen els terrenys on 
es construiria.


