
MOVEM NOTÍCIES
Número 1 _ Octubre 2015

100 dies de legislatura

Han passat ja sis 
mesos des de les 
eleccions municipals. 
358 taujans i tauja-
nes vàreu aconse-
guir que l’agrupació 
d’electors MOVEM 
SANTA EUGÈNIA 
(MVSE) tengués un 
grup municipal com-
post per tres regidors 
a l’Ajuntament de San-
ta Eugènia: en Joan 
Riutort, na Núria Abad 
i na Maria Magdalena 
Guàrdia. 

358 persones vàreu 
fer possible que la 
nit de les eleccions 
s’hagués d’esperar a 
treure el darrer vot de 
les urnes per saber el 
resultat de les elec-
cions. 358 persones 
que esperau que de-
fensem a la Casa de la 
Vila el nostre projecte 
de poble.

Nosaltres ens de-
vem a aquells que 

És necessari que l’Ajuntament doni un impuls a les polítiques 
de participació ciutadana i de transparència

vàreu confiar en no-
saltres i també volem 
ser capaços d’arribar 
a aquells que no ens 
vàreu votar fent-vos 
conèixer la nostra fei-
na. Cal assenyalar que 
les urnes han atorgat 

una majoria absolu-
ta de regidors al PP, 
però no de vots. Que 
més de la meitat dels 
taujans han optat per 
opcions progressistes. 
Que la gent ens dema-
na que facem feina per 

al poble, que arribem 
a acords sempre que 
sigui possible i que 
fiscalitzem la tasca de 
l’equip de govern. I així 
ho hem fet des del mi-
nut 1 d’aquesta legis-
latura.

VINE A 
L’ASSEMBLEA INFORMATIVA
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ASSISTÈNCIA LLIURE PER A TOTS ELS TAUJANS I TAUJANES

Amb tu movem Santa Eugènia

A les obres que s’han fet al camí del Peu del Puget 
no s’han respectat gens ni el traçat, ni la gràcia 
que tenia el tirany original, ni la vegetació. Durant 
l’actuació s’han netejat els terrenys per on passa 
el camí que va de la plaça del Puget al cementeri. 
També s’ha netejat una franja de terreny que per-
tany a un veïnat del camí. Aquest fet pot donar peu 
a una denúncia per part d’aquest veïnat, ja que s’ha 
actuat dins una propietat privada.

FOTONOTÍCIES

A la finca de Son Mascaró, a l’altura del camp de 
futbol, fa ja molts d’anys que hi ha un aflorament 
d’aigua. Això fa que una part de la finca estigui tu-
dada per al cultiu. És necessari saber la procedència 
d’aquesta aigua, possible focus de moscards. A més 
hi trobam un clot d’uns 6 metres quadrats i 2 de 
fondària. El fet d’estar tapat només per unes tan-
ques d’obra i amagat totalment dins més d’un me-
tre de vegetació el fa particularment perillós.

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

La proposta de neteja i senyalització del caminet 
de ses Alqueries presentat per MVSE és rebutjada 
amb els vots en contra de l’equip de govern del PP. 
Afirmaren que hi votarien a favor sempre que se’ls 
donàs de marge tota la legislatura, perquè hi havia 
altres prioritats, i només es comprometien a des-
brossar el camí. MVSE no va cedir, ja que és una 
actuació de pressupost baix i que es pot fer amb 
recursos propis en un breu termini de temps.

MVSE va demanar al batle si un veïnat del poble 
podia intervenir al torn de preguntes del passat ple 
ordinari de dia 28 de setembre. Aquest veïnat era 
una persona implicada en el tema de la pregunta 
que s’anava a formular en aquell moment. La res-
posta del batle va ser NO. No s’entén quin concep-
te de participació ciutadana té el batle. Negar-se a 
escoltar els taujans i taujanes a la Casa de la Vila és 
molt greu i evidencia una manca de respecte. 



Propostes, preguntes, mocions 
i altres actuacions

La feina que du a ter-
me el grup municipal 
MVSE té com a eixos 
principals la consulta 
de la informació muni-
cipal, la formulació de 
propostes, preguntes i 
mocions, entre d’altres 
actuacions.

En primera instància, 
és bàsica la revisió dels 
registres d’entrada i 
sortida de l’Ajuntament 
i el repàs de les fac-
tures, així com xerra-
des periòdiques amb 
l’advocat, l’arquitecte i 
els policies. Amb aques-
ta informació tenim co-
neixement de primera 
mà de tot allò que passa 
dins l’Ajuntament i de 
com es gestiona el dia 
a dia. L’anàlisi d’aquesta 
informació dóna peu 
a la formulació de pre-
guntes per aclarir dub-
tes a cada ple.

Les propostes estan 
destinades a presen-
tar a debat al plenari 
part del nostre pro-
grama electoral. Vo-
lem dur les nostres 
propostes endavant 
tot i estar a l’oposició. 
Això implica elaborar 
i defensar aquestes 
propostes tant a les 
comissions informa-

MVSE volem dur les nostres propostes electorals endavant tot i estar a l’oposició

tives com als plena-
ris. En aquest període 
s’han presentat tres 
propostes: la neces-
sitat d’un Reglament 
d’Organització Muni-
cipal on s’especifiquin 
els drets dels ciutadans 
i les associacions a in-
tervenir als plenaris, la 
neteja i senyalització 
vertical del caminet de 
ses Alqueries i una nova 
ordenança de medi 
ambient. Les dues pri-

meres propostes no va-
ren ser acceptades per 
l’equip de govern. La 
tercera es va aprovar 
per unanimitat.

El darrer punt 
d’aquesta feina és la 
presentació de mo-
cions, amb les quals 
presentam a debat del 
plenari temes més ge-
nerals, relacionats amb 
el nostre municipi, però 
també d’àmbit insular, 
autonòmic o fins i tot 

estatal. De moment, 
s’ha aprovat per una-
nimitat la nostra moció 
per a a la millora de 
l’atenció primària.

I el darrer eix i part 
fonamental del nostre 
programa és informar 
els veïnats de Santa 
Eugènia de totes les 
nostres gestions i al-
tres temes d’interès. Es 
pot consultar aquesta 
informació al nostre Fa-
cebook.

BREUS
u Santa Eugènia és 
un dels 6 municipis de 
Mallorca on el batle 
ha incrementat el seu 
sou, que serà de més 
de 52.000€ anuals. 
D’aquests, uns 2.500€ 
sortiran directament 
de les arques de 
l’Ajuntament, ja que la 
subvenció màxima que 
atorga el Govern Ba-
lear és de 49.740,70€ 
anuals. 

u Els regidors del 
Grup Municipal MVSE 
faran donació dels do-
blers que cobrin en 
aquesta legislatura a 
l’agrupació d’electors 
MVSE. Aquests do-
blers serviran per pa-
gar les despeses que 
es generin durant 
aquests quatre anys i 
totes les accions que 
des de l’agrupació 
es duguin a terme. 
També s’ingressarà la 
subvenció aconseguida 
per cada vot rebut a les 
eleccions. 

u Davant el canvi de 
la direcció de la Mos-
tra de Teatre de Santa 
Eugènia, des de MVSE 
volem donar les gràcies 
a Antoni Picó per fer de 
Santa Eugènia un refe-
rent teatral a Mallorca. 
Així mateix, volem fe-
licitar el nou director, 
Mateu Canyelles.

Santa Eugènia ne-
cessita un canvi en 
la manera de gestio-
nar el funcionament 
de l’Ajuntament. 
És necessari impul-
sar les polítiques 
de participació i 
transparència. Cal que 
els taujans i taujanes 
puguin participar en 
la gestió directa d’una 
part dels recursos de 
l’Ajuntament amb uns 
pressuposts participa-
tius.

Informació
És necessari que els 

taujans i taujanes esti-
guin informats de pri-
mera mà d’allò que es 
decideix a l’Ajuntament, 
de quina és l’agenda 
del batle, de com es 
gasten els doblers que 
surten de les nostres 
butxaques i de qui con-
tracta l’Ajuntament. 
Establir mecanismes de 
participació als plenaris 
seria una eina fona-
mental de participació 
ciutadana.

MVSE intenta fer la 
seva feina d’oposició 
de manera honesta 
des del primer dia. El 
debat i la confrontació 
d’idees és fonamental 
per al bon funciona-
ment de l’Ajuntament. 
La nostra feina com a 
oposició és qüestionar 
la feina del batle i de 
l’equip de govern amb 
preguntes que poden 
ser incòmodes, però 
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necessàries. Sentir- se 
molest per aquest com-
portament demostra 
una manca de tradició 
democràtica.

MOVEM NOTÍCIES 
sorgeix amb la idea 
d’informar-vos de la 
feina que duim a terme 
a l’Ajuntament. Anirà 
acompanyat d’una as-
semblea oberta a tots 

els taujans i taujanes 
que tendrà lloc el proper 
divendres 23 d’octubre 
al centre parroquial. 
Vos exposarem la feina 
feta al llarg d’aquests 
sis mesos i respondrem 
les vostres preguntes, 
els vostres dubtes i re-
collirem tots els vostres 
suggeriments, queixes 
i peticions.

Joan Riutort
Mestre d’escola de pri-
mària. Des de fa 22 anys fa 
feina al Consell de Mallorca 
com a marger.Des de 2007  
és Mestre d’oficis marger. 

Núria Abad
Periodista, gestora i coordi-
nadora de projectes vincu-
lats amb el tercer i el quart 
sector, la cultura, la comu-
nicació i la sensibilització. 

M.Magdalena Guàrdia
Llicenciada en Geografia, 
màster en Formació de 
Professorat i docent en 
Ciències Socials. També 
monitora de temps lliure.


