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EL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA PER A L’ANY 2010 

INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Santa Eugènia inicià el seu procés de l’Agenda Local 21 a l’any 2001, quan va 
decidir sumar-se al Moviment de Ciutats i Pobles Sostenibles aprovant en Ple i per unanimitat 
l’adhesió a la Carta d’Aalborg. 

Es van començar els treballs d’elaboració del Diagnòstic a l’abril de 2007 amb l’elaboració d’un 
Prediagnòstic i posteriorment d’un Diagnòstic, gràcies als quals, mitjançant un procés de 
participació, es va arribar a la validació ciutadana final del document “Diagnòstic de l’Agenda 
Local 21 de Santa Eugènia” en novembre de 2007.  

L'1 d'abril de 2008 l’Ajuntament de Santa Eugènia va ratificar en plenari els compromisos d’Aalborg 
+10, i tot seguit, començà el procés d’elaboració del Pla d’Acció que culminà amb la validació 
pel Fòrum Ciutadà al Gener de 2009 i la posterior validació i ratificació pel Ple de l’Ajuntament, el 
Comitè Especialitzat Insular d’Agendes 21 i la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

El present document, que forma part del Pla de Seguiment de l’Agenda Local 21, planifica els 
projectes i propostes a realitzar durant l’any 2010. 

 

METODOLOGIA 

D’acord amb els articles 8 i 11 del Decret 123/2002 sobre implantació de l'Agenda Local 21, el Pla 
d’acció ha de definir les propostes a realitzar, basant-se en el diagnòstic, incloent l’estructura 
organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, les accions i els recursos per 
portar a terme la millora sostenible del municipi. Així mateix, a l’article 11, fent referència a l’article 
4, del Decret 123/2002 es disposa que el Pla d’Acció ha d’incloure com a mínim els següents 
documents: 

• Pla de Participació: regula la participació dels diferents actors implicats (Administració i 
Fòrum) en la forma, definició i priorització de les solucions, l’estructura organitzativa dels 
participants en l’Agenda Local 21, les responsabilitats, les pràctiques i el procediment per 
desenvolupar el Pla d’Acció. 

• Pla d’Actuació: defineix les accions a realitzar per solucionar els punts febles o potenciar els 
punts forts detectats en el Diagnòstic. Aquestes accions es defineixen progressivament 
d’accions generals (d’objectius i àmbits d’abast general) a accions concretes (en 
projectes precisos i particulars). El Pla d’Actuació ha de definir les Línies Estratègiques, les 
quals se subdividiran en Programes i aquests en Accions. Cada una de les Accions es 
traduirà en Projectes concrets. 

• Pla de Seguiment: defineix un sistema d’avaluació continua i periòdica del 
desenvolupament i dels resultats obtinguts per implantar el Pla d’Acció. 
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PLA DE PARTICIPACIÓ 

L’element principal del Pla d’Acció de l’Agenda 21 de Santa Eugènia per a l’any 2010 és el Fòrum 
Ciutadà, que ha desenvolupat el seu Pla d’Acció mitjançant un procés participatiu amb els seus 
protagonistes quotidians: les entitats i associacions, els agents socials i econòmics, l’ajuntament, i la 
ciutadania en general. 

Aquesta participació ciutadana ha tingut com a finalitat reflexionar i intercanviar idees sobre els 
principals aspectes socioambientals que afecten al municipi, així com sobre les possibles 
alternatives, arribant a un consens sobre les propostes finals, priorització i calendari. 

 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

Degut a la proximitat temporal amb l’aprovació inicial del Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 per 
als anys 2009-2012, s’ha realitzat una planificació molt senzilla de les diferents accions necessàries 
per desenvolupar el procés participatiu. 

Durant el mes d’agost de 2009 es va dissenyar el procés participatiu del Pla d’Acció del 2010; es va 
establir el calendari de treball, es van detallar els objectius i continguts de les possibles sessions de 
treball i es van definir les tasques procedimentals. 

 

ESTRUCTURA I CRONOGRAMA 

El procés de participació del Pla d’Acció del 2010 de l’Agenda 21 de Santa Eugènia ha seguit una 
estructura i temporalització molt senzilla derivada de la proximitat temporal esmentada 
anteriorment: 

ACTUACIONS DEL PLA DE PARTICIPACIÓ 

2009 

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Comunicació       

Recursos comunicatius      

Fòrum Ciutadà      

Reunió del Plenari      

Reunió informativa sobre projectes a executar      

Pla d’Acció      

Proposta de Pla d'Acció per al 2010      

Actuacions de seguiment      

Avaluació de l’estat del Pla d’Acció 2009      

Evolució dels indicadors de sostenibilitat      
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PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Per la simplicitat del procés participatiu, únicament es planifica 1 sessió de treball del Fòrum 
Ciutadà amb diversos objectius específics i una reunió merament informativa. 

Òrgan Objectiu Informació detallada del contingut 

Plenari del 
Fòrum Ciutadà 

Seguiment del Pla d’Acció 2009 

• Revisió de l’estat d’execució dels projectes inclosos 
al Pla d’Acció de l'any 2009. 

• Seguiment de l’evolució de la sostenibilitat del 
municipi a l’any 2009 en base als indicadors de 
sostenibilitat. 

Revisió i validació del Pla 
d’Acció previst per al 2010 

• Anàlisi i debat de l’esborrany de Pla d’Acció per a 
l'any 2010. 

Ciutadania en 
general 

Informar sobre 4 projectes que 
afecten al poble i a l’Agenda 
Local 21 

• Projecte de normalització de l’escut municipal. 
• Projecte de reforma de la plaça Bernat de Santa 

Eugènia i Carrer Major. 
• Projecte del futur espai escènic polivalent. 
• Projecte de l’obra de millores, condicionament i 

accessibilitat de la Zona Comercial i Mercat 
Setmanal del Carrer Escoles i Major. 

 

ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA DEL PROCÉS 

Seguint l’esquema inicial del Pla d’Acció 2009-2012, i per a l’òptim desenvolupament del procés 
participatiu, es realitza una planificació inicial de les tasques organitzatives i logístiques: 

• Gestió d’espai i equips necessari per al desenvolupament de la sessió. 

• Disseny del protocol de convocatòria en base a l’anàlisi d’experiències participatives 
prèvies i a l’anàlisi d’involucrats (inclòs al Pla d’Acció 2009-2012), sempre amb antelació 
prèvia i oferint el màxim d’informació. 

• Preparació d’informació i material bàsic per a la sessió. Per facilitar la comprensió i discussió 
ciutadana, s’elaboren materials específics: 

o Enquesta de percepció del impacte de les actuacions previstes al 2009. 

o Fitxa resum de l’informe d’execució del Pla d’Acció 2009. 

o Fitxa resum del Pla d’Acció previst per al 2010 i del seu cronograma d’execució. 

• Disseny de la dinamització pautada de la sessió. 

 

AGENTS SOCIALS CONVOCATS 

Amb el disseny i implementació inicial del Pla d’Acció 2009-2012 es va realitzar una anàlisi dels 
agents socials presents al municipi per identificar les partes interessades i intensificar els canals de 
convocatòria, a banda de que el procés hagués estat obert a la ciutadania en general. Així, i 
aprofitant la feina feta, s’ha realitzat la convocatòria en base a aquest anàlisi d’involucrats.  
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

Per tal d’aconseguir la màxima participació i implicació de la ciutadania i els agents socials 
presents als municipi en el procés participatiu, s’han portat a terme petites accions de 
comunicació que han combinat diferents recursos, seleccionant els més adients per a cada 
objectiu comunicatiu. 

A continuació es descriuen els diferents recursos i accions comunicatives desenvolupats. 

 

CARTELL DE DIFUSIÓ 

Tal i com es va realitzar a l’anterior etapa, s’ha dissenyat un cartell 
que acompanya i fa difusió del procés de participació. 

En concret, s’ha dissenyat un cartell en format Din-A3 a color, amb 
un missatge suggerent que pretén motivar la participació 
ciutadana. Aquest cartell ha estat penjat amb unes setmanes 
d’antelació als llocs més freqüentats del municipi (Ajuntament, 
biblioteca, poliesportiu, centre de persones majors, botigues, 
panells informatius al nucli i als llogarets, etc.). 

 

 

 

 

 

FULLETÓ PORTA A PORTA 

A l’igual que a l’anterior etapa, i per tal de reforçar la 
comunicació i facilitar la informació, s’ha dissenyat un fulletó amb 
la imatge del cartell que acompanya la comunicació fins a 
l’interior de les cases del poble. Aquest fulletó en format Din-A5 en 
blanc i negre, s’ha repartit porta a porta a les vivendes del poble. 
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ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS 

A l’anterior etapa, es va consolidar una base de dades de contactes de l’Agenda Local 21, que 
va ser inclosa a l’aplicació web per a la comunicació i gestió d’usuaris “Comunica”, 
desenvolupada per Lmental Sostenibilitat i Futur, S. Coop. 

A tota la base de dades de contactes s’han enviat diversos correus electrònics personalitzats 
informant sobre el procés participatiu, amb suficients dies d’antelació per facilitar la seva 
participació. 

 
Correu d’informació sobre 

l’aprovació pel Comité 
Insular del Pla d’Acció 

 
Correu de convocatòria 

del Fòrum Ciutadà 

 
Correu recordatori de la 
convocatòria del Fòrum 

Ciutadà 

 
Correu de convocatòria 
d’una reunió informativa 
de projectes a executar 

 

 

 

Aplicació web “Comunica” per a la comunicació i 
gestió de participants 

 

ENVIAMENT DE SMS 

A l’igual que a l’anterior etapa, l’Ajuntament de Santa Eugènia realitza enviaments de missatges 
SMS (sistema de missatges de text per a telèfons mòbils), a cadascuns dels contactes de la base 
de dades de contactes, per a cada convocatòria i reunió de treball, just amb un dia d’antelació, 
per tal de recordar el dia, hora i lloc de reunió.  

Aquest sistema ha estat molt bé valorat pels diferents participants donada l’eficàcia i comoditat 
de la comunicació. 
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PÀGINA WEB 

Un altre recurs utilitzat per a la comunicació del procés ha esta la pàgina web de l’Ajuntament. 
Aquesta ha vist remodelada i reforçada la seva secció reservada per a l’Agenda Local 21, 
reestructurant-se tots els continguts i el seu mode de presentació per a un millor enteniment del 
mateixos i per facilitar la labor de comunicació i difusió. Aquests canvis han estat motivats per 
l’ingent quantitat d’informació que s’ha arribat a incloure a aquest apartat durant els darrers anys. 

Així, s’han format diversos menús: 

• Agenda Local 21: Conté informació de caràcter general sobre què és un procés d’Agenda 
Local 21. Inclou així mateix les dades de contacte de l’equip tècnic. 

• Diagnòstic: Conté informació sobre el procés portat a terme per elaborar el Diagnòstic de 
Santa Eugènia, així com els resultats del mateix: 

o Diagnòstic de l’Agenda Local 21 de Santa Eugènia. 

o Enquesta ciutadana 2007. 

o Acta fòrum presentació 2007. 

• Pla d’Acció: Conté informació sobre el procés portat a terme per elaborar el Pla d’Acció 
de Santa Eugènia, així com els resultats del mateix: 

o Pla d'Acció de l'Agenda 21 de Santa Eugènia. 

o Resum del Pla Acció Agenda 21 Santa Eugènia. 

o Diagnòstic de divulgació de l'Agenda 21 de Santa Eugènia. 

o Proposta de Normes reguladores per al funcionament del Fòrum Ciutadà. 

• Estat actual de l'Agenda 21 de Santa Eugènia: Conté tota aquella informació disponible 
sobre l’estat en el que es troba actualment l’Agenda Local 21. 

Així mateix, s’ha inclòs un butlletí digital d’inscripció a la base de dades de contactes de l’Agenda 
21 de Santa Eugènia. 

 

 

 

 

Apartat de l’Agenda Local 21 de la pàgina web 
oficial de l’Ajuntament de Santa Eugènia 
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MEMÒRIA DE LES SESSIONS DE TREBALL 

PLENARI DEL FÒRUM CIUTADÀ 

La sessió de treball de participació del Plenari es va celebrar el dia 7 de novembre de 2009, al 
Centre de les persones majors de Santa Eugènia.  

La reunió es va desenvolupar en una sessió de dues hores, en la que es va revisar el treball fet al 
2009 i es presentà l’esborrany de propostes de projecte per al 2010. Durant la celebració del Fòrum 
Ciutadà es varen fer les següents intervencions: 

• El Batle de Santa Eugènia, Guillem Sastre, dona la benvinguda i agraeix l’assistència de les 
persones assistents.  

• El tècnic de Lmental, Xavier Vergés, presenta els continguts de l’informe d’execució del Pla 
d’Acció 2009 i de la proposta de Pla d’Acció per al 2010. 

• La tècnica de Lmental, Antònia Amengual, explica la dinàmica de funcionament de la 
sessió del Fòrum. 

• La dinàmica de treball és per grups d’unes 6-8 persones que, en primer lloc, emplenen una 
enquesta de percepció de l’impacte de les actuacions, fent una valoració individual i 
posteriorment una valoració per part de tot el grup. A continuació es presenten el nombre 
de respostes positives i negatives que s’han donat i els comentaris que ha generat cada 
una de les qüestions. Així mateix, i a part de la valoració de l’impacte de les actuacions 
realitzades, es debat i es realitzen aportacions al Pla d’Acció 2010 i sobre el funcionament 
del propi Fòrum ciutadà. 

A la jornada van assistir aproximadament 32 participants, que es varen agrupar en 5 grups de 
debat, als quals se’ls va fer entrega dels següents materials:  

• 1 Enquesta de percepció de l’impacte de les actuacions previstes al 2009. 

• 1 Fitxa resum de l’informe d’execució del Pla d’Acció 2009. 

• 1 Fitxa resum del Pla d’Acció previst per al 2010 i del seu cronograma d’execució.  
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En base als documents entregats, es varen debatre els següents punts: 

• Revisió del Pla d’Acció de l’any 2009: presentat el resum de l’informe d’execució del Pla 
d’Acció 2009, les persones participants varen revisar els projectes executats a l’any 2009 i el 
seu impacte en base als objectius inicials fixats, i s’acordà continuar amb la seva execució. 

• Proposta de Pla d’Acció per al 2010: del procés de participació que es va fer l’any 2008, en 
va sorgir un Pla d’Acció 2009-2012, per tant, en aquesta sessió es pretenia revisar les 
actuacions que s’havien consensuat realitzar al 2010. A aquestes se li han afegit algunes 
que al 2009 no s’han pogut realitzar.Les persones participants varen revisar les actuacions 
per tal de debatre la seva necessitat i fer noves aportacions. Tots els grups varen coincidir 
que es veia encertat el plantejament inicial i que es continuava amb el cronograma previst 
per a l’any 2010. 

• Continuïtat del Fòrum Ciutadà: es va debatre sobre la continuïtat del Fòrum ciutadà i quina 
havia de ser la freqüència de les convocatòries les persones participants consideren que 
com més sessions es celebrin millor. Una bona freqüència seria cada trimestre, màxim cada 
4 mesos. Es veu preferible que el Fòrum ciutadà no tingui càrrecs però no s'arriba a una 
proposta sobre com organitzar-se per tal d'autoconvocar-se. Així mateix, es troba a faltar la 
participació de més persones, principalment, persones més joves. 

Les persones del Fòrum es comprometen a convidar una persona cadascú a la propera 
convocatòria. Es comenta que si s’oferís menjar vendria més gent, en aquest sentit, sorgeix 
la proposta que al proper Fòrum hi hagi menjar que porti cadascú ja que no es veu 
necessari que l'Ajuntament assumeixi aquesta despesa. 
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PLA D’ACTUACIÓ 

El Pla d'Actuació de l’Agenda 21 de Santa Eugènia, que es presenta en aquest document, 
continuant amb la metodologia inicial del Pla d’Acció 2009-2012, està estructurat de la següent 
manera, d’acord amb el Decret 123/2002 sobre implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de 
les Illes Balears: 

• Les línies estratègiques són els temes claus que afecten a un tema i que precisen 
incorporar en la seva gestió criteris de sostenibilitat. Aquestes línies defineixen unes 
actuacions globals per tal d’assolir objectius del Pla d’Acció i actuen com a principals eixos 
de treball. 

• De la mateixa manera, aquestes línies estan compostes per diversos programes d'actuació 
que es dirigeixen als diferents àmbits d’actuació en que s’ha d’actuar per assolir l’objectiu 
de la línia estratègica. 

• A la seva vegada, dins de cada programa d’actuació es defineixen unes accions 
necessàries per a la consecució del programa, i aquestes accions es concreten en 
projectes. 

En la següent figura s’aprecia l'estructura d'una línia estratègica d’exemple: 

 

 

  

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 

Acció 

Acció 

Acció 

Projecte 

Projecte 

 

Projecte 

 

Projecte 

 

Projecte 

 

Projecte 

 

Projecte 

 

Projecte 

 

Projecte 

 

Programa 

Programa 
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DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCIÓ 2010 

Continuant amb l’esquema del Pla d’Acció 2009-2012, el Pla d’Acció es desenvolupa mitjançant 
unes línies estratègiques que sintetitzen les grans línies d'actuació i els objectius a aconseguir amb 
el seu desenvolupament. Així, el Pla d'Acció de Santa Eugènia, estava estructurat en 4 grans línies 
estratègiques, vertebrades en 16 programes i 44 accions concretes, que abasten els principals 
aspectes implicats en la sostenibilitat municipal. Finalment, aquests programes d’actuació es 
desenvolupaven desenvolupats en un total de 79 projectes. 

 

Per a la seva millor visualització, les línies estratègiques es representaven en colors diferents. 
D’aquesta manera, les línees estratègiques són les següents: 

LÍNIA 1 
Planificació i gestió 

sostenible del model 
territorial 

 

LÍNIA 2 
Planificació i gestió 

sostenible dels aspectes 
ambientals 

 
LÍNIA 3 

Desenvolupament social 
i equitat 

 
LÍNIA 4 

Promoció econòmica i 
desenvolupament local 

 

Per tal de redactar i consensuar el Pla d’Acció per a l’any 2010, i establir el cronograma 
d’execució temporal, a més d’incorporar els projectes que estaven prevists per a l’any 2010, s’han 
tingut en compte també els projectes programats per al 2009 i s’han identificat si alguns d’ells 
s’havien endarrerit i/o si s’havien de realitzar total o parcialment al 2010. 

Tots els projectes executats al 2009 i 2010 han rebut una priorització per part del Fòrum Ciutadà, 
tant en l’anterior etapa d’aprovació del Pla d’Acció 2009-2012, com en la present etapa 
d’aprovació del Pla d’Acció 2010. 

 

  

79 
Projectes 

44 
Accions 

16 
Programes 

4  
Línies estratègiques 
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PROJECTES PREVISTS INICIALMENT PER AL 2009 

Durant l’any 2009 no s’han executat tots aquells projectes prevists en el Pla d’Acció inicial; en total, 
dels 28 projectes prevists per a l’any 2009, tan sols estan pendents d’executar 8 d’ells. No obstant 
això, alguns dels projectes prevists tenien una durada plurianual, en total 21 d’ells, i per tant 
s’hauran de mantenir aquests projectes durant el 2010. 

Així, ens trobem amb 26 projectes previstos per a l’any 2009 que s’incorporen al cronograma del 
Pla d’Acció per a l’any 2010: 

PROJECTES PREVISTS PER AL 2009 QUE ES MANTENEN AL 2010 2009 2010 2011 2012 

1. Foment de l’accés a la primera vivenda.     
2. Millora del paisatge urbà.     
3. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible.     
4. Ampliació i millora de les aturades del bus escolar.     
5. Ampliació i millora de les aturades del TIB.     
6. Creació d’una xarxa d’itineraris a peu principals.      
7. Peatonalització de carrers.     
8. Projecte pilot de camins escolars segurs.     
9. Creació d’una xarxa d’itineraris en bici.     
10. Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat.     
11. Reordenació dels sentits únics.     
12. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris.     
13. Regulació de l'aparcament públic.     
14. Millora dels espais naturals emblemàtics.     
15. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua.     
16. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors.     
17. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament.     
18. Fomentar la reutilització de les aigües residuals.     
19. Controlar la qualitat de l’aigua subministrada.     
20. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’energia.     
21. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància i els 

avantatges de la separació dels residus.     

22. Fer un parc verd.     
23. Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a 

cada fracció.     

24. Difusió dels pressupostos municipals.     
25. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat.     
26. Creació de punts de informació laboral local.     
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PROJECTES PREVISTS INICIALMENT PER AL 2010 

En la planificació inicial del Pla d’Acció 2009-2012 estaven prevists per començar durant l’any 2010 
41 nous projectes, encara que 3 d’ells ja s’han executat a l’any 2009: 

• Programa d’hort ecològic a l’escola. 

• Potenciar el catàleg de patrimoni. 

• Consensuar les festes. 

Així, els projectes prevists inicialment per executar al 2010 es redueixen a 38 que s’incorporen al 
cronograma del Pla d’Acció per a l’any 2010: 

PROJECTES PREVISTS PER AL 2010 QUE ES MANTENEN AL 2010 2010 2011 2012 

1. Foment dels habitatges de protecció oficial.    
2. Revitalització de la vivenda desocupada.    
3. Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl urbanitzable.    
4. Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés.    
5. Conservació de les zones protegides.    
6. Sistemes de promoció de vehicles compartits.    
7. Estudi de bonificacions fiscals per a l’ambientalització de vehicles.    
8. Vigilància i recolzament del Pla de Contra els Incendis Forestals del Govern.    
9. Conservació de l’entorn del poble i millora de l’entorn rural.    
10. Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats.    
11. Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva.    
12. Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials.    
13. Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites.    
14. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves.    
15. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d’energia.    
16. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables.    
17. Millorar l’enllumenat públic.    
18. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la contaminació acústica.    
19. Redacció i aprovació d’una normativa de renous.    
20. Controlar el nivell de contaminació acústica.    
21. Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al municipi.    
22. Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds.    
23. Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals.    
24. Creació d’un espai públic sociocultural polivalent.    
25. Augmentar les places de l’escoleta municipal.    
26. Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l’IES Sineu.    
27. Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o abandonament d’animals.    
28. Regular la convivència amb els animals domèstics.    
29. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius.    
30. Potenciar l’energia social.    
31. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència.    
32. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans.    
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PROJECTES PREVISTS PER AL 2010 QUE ES MANTENEN AL 2010 2010 2011 2012 

33. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni.    
34. Fomentar l’ús de la llengua pròpia.    
35. Potenciar a l’agricultor.    
36. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt de venda de productes 

ecològics.    

37. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi.    
38. Foment de l’activitat econòmica al municipi per tal de desenvolupar l’activitat 

econòmica local.    
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PROJECTES A EXECUTAR AL 2010 

Al Pla d’Acció de l’any 2010 es tenen en compte els projectes plurianuals que van tenir inici en 
anys anteriors i aquells que estaven previst iniciar l’any 2010 i que no s’han executat anteriorment. 

PROJECTES PER A L’ANY 2010 PRIORITAT 

1. Foment dels habitatges de protecció oficial. Mitjana 
2. Foment de l’accés a la primera vivenda. Alta 
3. Revitalització de la vivenda desocupada. Mitjana 
4. Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl urbanitzable. Mitjana 
5. Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés. Mitjana 
6. Millora del paisatge urbà. Alta 
7. Conservació de les zones protegides. Mitjana 
8. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. Alta 
9. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar Alta 
10. Ampliació i millora de les aturades del TIB Alta 
11. Creació d’una xarxa d’itineraris a peu principals.  Alta 
12. Peatonalització de carrers. Alta 
13. Projecte pilot de camins escolars segurs. Alta 
14. Creació d’una xarxa d’itineraris en bici. Alta 
15. Sistemes de promoció de vehicles compartits. Mitjana 
16. Estudi de bonificacions fiscals per a l’ambientalització de vehicles. Mitjana 
17. Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat. Alta 
18. Reordenació dels sentits únics Alta 
19. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris Mitjana 
20. Regulació de l'aparcament públic. Mitjana 
21. Vigilància i recolzament del Pla de Contra els Incendis Forestals del Govern. Mitjana 
22. Conservació de l’entorn del poble i millora de l’entorn rural. Mitjana 
23. Millora dels espais naturals emblemàtics. Alta 
24. Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats. Mitjana 
25. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua. Alta 
26. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors Alta 
27. Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva. Mitjana 
28. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament. Alta 
29. Fomentar la reutilització de les aigües residuals. Alta 
30. Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials. Mitjana 
31. Controlar la qualitat de l’aigua subministrada. Alta 
32. Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites. Mitjana 
33. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves. Mitjana 
34. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’energia. Alta 
35. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d’energia. Mitjana 
36. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables. Mitjana 
37. Millorar l’enllumenat públic. Mitjana 
38. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la contaminació acústica. Mitjana 
39. Redacció i aprovació d’una normativa de renous. Mitjana 
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PROJECTES PER A L’ANY 2010 PRIORITAT 

40. Controlar el nivell de contaminació acústica. Mitjana 
41. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància i els avantatges de la 

separació dels residus. Alta 

42. Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al municipi. Mitjana 
43. Fer un parc verd. Alta 
44. Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a cada fracció. Alta 
45. Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds. Mitjana 
46. Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals. Mitjana 
47. Creació d’un espai públic sociocultural polivalent. Mitjana 
48. Estudiar la possibilitat d’augmentar les places de l’escoleta municipal. Mitjana 
49. Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l’IES Sineu. Mitjana 
50. Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o abandonament d’animals. Mitjana 
51. Regular la convivència amb els animals domèstics. Mitjana 
52. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius. Mitjana 
53. Potenciar l’energia social. Mitjana 
54. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència. Mitjana 
55. Difusió dels pressupostos municipals. Alta 
56. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans. Mitjana 
57. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni. Mitjana 
58. Fomentar l’ús de la llengua pròpia. Mitjana 
59. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat. Alta 
60. Creació de punts de informació laboral local. Alta 
61. Potenciar a l’agricultor. Mitjana 
62. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes ecològics. Mitjana 
63. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca 

tranquil·litat. Mitjana 

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

 

D’aquesta manera, el Pla d’Acció de l’Agenda 21 de Santa Eugènia per a l’any 2010 està 
constituït per 64 projectes a executar durant el 2010 que mantenen la prioritat establerta 
inicialment al Pla d’Acció 2009-2013 i es distribueixen de la següent manera: 

24 projectes a la 
Línia 1 (Planificació i 
gestió sostenible del 

model territorial) 

 22 projectes a la 
Línia 2 (Planificació i 
gestió sostenible dels 
aspectes ambientals) 

 12 projectes a la 
Línia 3 (Desenvolup. 

social i equitat) 

 6 projectes a la 
Línia 4 (Promoció 

econòmica i 
desenvolup. local) 

12 de prioritat màxima 
 

9 de prioritat màxima 
 

1 de prioritat màxima 
 

2 de prioritat màxima 
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PROPOSTA DE CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ PER AL 2010 

En base als projectes suggerits per al 2010, es proposa el següent cronograma d’execució temporal: 

PROJECTES PER A L’ANY 2010 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

1. Foment dels habitatges de protecció oficial.             
2. Foment de l’accés a la primera vivenda.             
3. Revitalització de la vivenda desocupada.             
4. Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl 

urbanitzable. *** 
            

5. Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés. ***             
6. Millora del paisatge urbà.             
7. Conservació de les zones protegides.             
8. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible.             
9. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar             
10. Ampliació i millora de les aturades del TIB             
11. Creació d’una xarxa d’itineraris a peu principals.              
12. Peatonalització de carrers.             
13. Projecte pilot de camins escolars segurs.             
14. Creació d’una xarxa d’itineraris en bici. ***             
15. Sistemes de promoció de vehicles compartits.             
16. Estudi de bonificacions fiscals per a l’ambientalització de vehicles. ***             
17. Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat. ***             
18. Reordenació dels sentits únics             
19. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris             
20. Regulació de l'aparcament públic.             
21. Vigilància i recolzament del Pla de Contra els Incendis Forestals del Govern.             
22. Conservació de l’entorn del poble i millora de l’entorn rural.             
23. Millora dels espais naturals emblemàtics.             
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PROJECTES PER A L’ANY 2010 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

24. Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats.             
25. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua.             
26. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors             
27. Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva. ***             
28. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament.             
29. Fomentar la reutilització de les aigües residuals.             
30. Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials.             
31. Controlar la qualitat de l’aigua subministrada.             
32. Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites.             
33. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves.             
34. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’energia.             
35. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d’energia.             
36. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables.             
37. Millorar l’enllumenat públic.             
38. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la contaminació acústica.             
39. Redacció i aprovació d’una normativa de renous. ***             
40. Controlar el nivell de contaminació acústica.             
41. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància i els 

avantatges de la separació dels residus. 
            

42. Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al municipi. ***             
43. Fer un parc verd.             
44. Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a cada 

fracció. 
            

45. Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds. ***             
46. Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals.             
47. Creació d’un espai públic sociocultural polivalent.             
48. Estudiar la possibilitat d’augmentar les places de l’escoleta municipal.             
49. Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l’IES Sineu.             
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PROJECTES PER A L’ANY 2010 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

50. Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o abandonament 
d’animals. 

            

51. Regular la convivència amb els animals domèstics.             
52. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius.             
53. Potenciar l’energia social.             
54. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència.             
55. Difusió dels pressupostos municipals.             
56. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans.             
57. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni.             
58. Fomentar l’ús de la llengua pròpia.             
59. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat.             
60. Creació de punts de informació laboral local. ***             
61. Potenciar a l’agricultor.             
62. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes 

ecològics. 
            

63. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca 
tranquil·litat. 

            

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

            

 

*** Els projectes marcats amb asteriscs no tenen programació temporal ja que no es disposa encara de recursos materials o humans per executar-los, 
o bé s’estan executant per altres organismes i s’ha de conveniar la col·laboració en el projecte. 
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PLA DE SEGUIMENT 

Un Pla de Seguiment, d’acord amb l’establert al Decret 123/2002 sobre implantació de l'Agenda 
Local 21 als municipis de les Illes Balears, és el document del Pla d’Acció que defineix un sistema 
d’avaluació continua i periòdica del desenvolupament i dels resultats obtinguts per implantar el 
Pla d’Acció. 

El present Pla de Seguiment de l’Agenda 21 de Santa Eugènia segueix la mateixa metodologia 
establerta al Pla d’Acció 2009-2012 per avaluar de manera continua i periòdica el 
desenvolupament i els resultats obtinguts amb la implantació del Pla d’Acció. 

El Pla de Seguiment s’estructura en dos apartats: 

• Sistema Municipal d’indicadors: Consisteix en la vigilància d’una sèrie d’indicadors que 
mesuren tant l’evolució de les actuacions previstes al Pla d’Acció, com de variables 
relatives a la tendència del municipi cap a la sostenibilitat, com pot ser el volum de 
generació de residus, el rati de dependència, o les taxes d’atur. 

• Estructures per al Seguiment del Pla d’Acció: Consisteix en l’assignació de responsabilitats 
en el seguiment i la vigilància de la consecució de les accions i tasques programades en el 
Pla d'Acció i dels compromisos adquirits. 

 

SISTEMA MUNICIPAL D’INDICADORS 

El Sistema Municipal d’indicadors consisteix en la vigilància d’una sèrie d’indicadors que mesuren 
tant l’evolució de les actuacions previstes al Pla d’Acció, com de variables relatives a la tendència 
del municipi cap a la sostenibilitat. Aquest sistema d’indicadors ens donarà informació clau per 
poder replantejar les accions previstes si no estan obtenint els resultats esperats. 

Així, el Sistema Municipal d’Indicadors de l’Agenda 21 de Santa Eugènia està conformat per dos 
sistemes o conjunts d’indicadors: 

1. Indicadors de Sostenibilitat: ens indiquen com evoluciona el municipi en el seu camí cap a 
la sostenibilitat. 

2. Indicadors de projecte: ens indiquen el grau d’execució i els resultats de les accions 
realitzades. Estan integrats en les fitxes descriptives dels projectes i es poden diferenciar 
entre: 

2.1. Indicadors de seguiment: ens indiquen el grau d’execució de les accions 
contingudes en el Pla d’Acció. 

2.2. Indicadors d’impacte: ens indiquen l’impacte que té l’execució d’una acció i s'està 
aconseguint l'efecte previst, l'objectiu desitjat. 
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ESTRUCTURES PER AL SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ 

El seguiment del Pla d’Acció es realitza per part dels dos principals agents socials implicats en el 
desenvolupament de l’Agenda Local 21: 

• L’Ajuntament de Santa Eugènia, com a responsable de l’Agenda Local 21. 

• El Fòrum Ciutadà, com a organisme de consulta i de participació pública. 

Per a això, es varen definir al Pla d’Acció 2009-2012 les responsabilitats de cada un d’ells a l’hora 
de realitzar el seguiment i la vigilància de la consecució de les accions i tasques programades en 
el Pla d'Acció i dels compromisos adquirits. 

 

CRONOGRAMA DE TASQUES PER AL SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ 

A continuació s’exposa un cronograma estimat on es descriuen temporalment per quadrimestres 
les tasques que s’han de dur a terme per realitzar el control, seguiment i revisió del present Pla 
d’Acció de l’Agenda 21 de Santa Eugènia: 

ACTUACIONS DE SEGUIMENT PER QUADRISEMESTRES 

2010 2011 

1er 2on 3er 1er 

Redacció d’informes i posada a informació pública     

Informe d’evolució de la sostenibilitat del municipi.     

Estat d’execució del Pla d’Acció.     

Esborrany de Pla d’Acció anual.     

Enquesta de percepció sobre l’evolució de la sostenibilitat del municipi.     

Fòrum Ciutadà     

Convocatòria i celebració del Fòrum Ciutadà de Seguiment.     

Comunicació al Comitè Especialitzat Insular      

Informar els avanços, retards, nivell d’èxit obtinguts, modificacions, etc.     
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FITXES INICIALS DELS PROJECTES A DESENVOLUPAR AL 2010 
 

Projecte número 1.1.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Ordenació territorial i de l’habitatge sostenible 

Acció: 

Facilitar l’accés a l’habitatge 
 

Fitxa de projecte 

Nom: Foment dels habitatges de protecció oficial. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Oferir vivendes de qualitat a preus competitius. 
2. Facilitar l’accés a una vivenda a la població que més ho necessiti (persones amb pocs 

recursos, gent jove, etc.). 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudi de viabilitat de construcció de vivendes de protecció oficial en els terrenys urbans o urbanitzables 

del municipi de Santa Eugènia. 
3. Realitzar les vivendes de protecció oficial. 
4. Comunicació del projecte. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast a 

noves vivendes. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Habitatge (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2012 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del número de VPO respecte 
anys anteriors. 
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Projecte número 1.1.1.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Ordenació territorial i de l’habitatge sostenible 

Acció: 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Foment de l’accés a la primera vivenda. 

Descripció: Donar facilitats als joves de Santa Eugènia per tal de dotar-los de certes facilitats per 
accedir a la primera vivenda. 

Objectius: 1. Facilitar l’accés a la primera vivenda als joves. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudi de les millors alternatives per fomentar l’accés a la primera vivenda. 
3. Comunicació i posada en pràctica de les alternatives. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast a 

noves idees. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Habitatge (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del número de joves que s’han 
acollit a l’iniciativa d’accés a la primera 
vivenda. 

• Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 1.1.1.3 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Ordenació territorial i de l’habitatge sostenible 

Acció: 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Revitalització de la vivenda desocupada. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Afavorir l’accés a la vivenda. 
2. Fomentar l’acondicionament d’aquelles vivendes desocupades del municipi que es 

trobin en mal estat. 
3. Afavorir el creixement poblacional del municipi sense que això suposi un creixement 

urbanístic. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudiar les millors solucions per afavorir la rehabilitació de les vivendes desocupades, fent especial èmfasi 

en el centre històric del poble. 
3. Estudiar les millors solucions per afavorir el lloguer o la venta de les vivendes desocupades. 
5. Comunicació i posada en pràctica de les solucions. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Habitatge (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del número de vivendes acollides 
a l’iniciativa de revitalització de l’ocupació 
de vivendes en relació al total de vivendes 
desocupades. 
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Projecte número 1.1.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Ordenació territorial i de l’habitatge sostenible 

Acció: 

Millora del planejament urbà 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl urbanitzable. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Regular un creixement urbà sostenible pel municipi. 
2. Preservar el paisatge natural del municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudiar les zones urbanes consolidades on es podrien construir nous habitatges. 
3. Estudiar mesures que permetin a la iniciativa privada construir en aquests terrenys en comptes de fer-ho 

en sòl urbanitzable. 
6. Comunicació i posada en pràctica de les mesures. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast a 

noves idees. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Habitatge (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Descens del sòl no urbà construït en relació al 
total construït. 

 
  



 
PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA PER A L’ANY 2010 

 
 

 25 
 

 

Projecte número 1.1.3.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Ordenació territorial i de l’habitatge sostenible 

Acció: 

Conservació i millora del medi urbà 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés. 

Descripció: Habilitar una nou espai públic obert (plaça, parc, etc.) al nucli urbà de Santa Eugènia per 
a què tots els taujans puguin gaudir-ne. 

Objectius: 1. Facilitar una nova zona d’oci al nucli per a l’esbarjo que compleixi amb els requisits 
d’accessibilitat. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar la millor ubicació del nou espai públic, així com els serveis que es considera important que disposi 
(zona d’oci per infants, bancs, arbrat, ...). 

2. Condicionament del nou espai públic. 
3. Comunicació i sensibilització del projecte. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant la construcció 

de nous espais públics. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de l’índex d’utilització del nou 
espai públic. 
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Projecte número 1.1.3.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Ordenació territorial i de l’habitatge sostenible 

Acció: 

Conservació i millora del medi urbà 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Millora del paisatge urbà. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Millorar el paisatge urbà. 

Tasques a realitzar: 

1. Identificar aquelles mesures que permetin millorar el paisatge urbà, conservant l’arquitectura autòctona. 
2. Comunicació i posada en pràctica de les mesures, tant aquelles que afectin a les infraestructures 

públiques com a les privades. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es por determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del número d’elements rehabilitats 
en relació al total d’elements afectats per la 
iniciativa. 
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Projecte número 1.1.3.3 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Ordenació territorial i de l’habitatge sostenible 

Acció: 

Conservació i millora del medi urbà 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Conservació de les zones protegides. 

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

Objectius: 1. Conservar el medi natural de Santa Eugènia. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de les millors solucions per a la conservació de les zones protegides. 
2. Comunicació i posada en pràctica de les mesures. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 1.2.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Sensibilització i promoció de la mobilitat sostenible 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. 

Descripció: 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 formatives, xerrades, fulletons, cartells i 
anuncis. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi d’hàbits cap a una mobilitat sostenible. 
2. Donar a conèixer la realització del PMUS i explicar els motius pels quals s’han 

seleccionat les accions que es duran a terme per millorar la mobilitat a Santa Eugènia. 

Tasques a realitzar: 

1. Redacció de la Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. 
2. Realització de xerrades informatives sobre formes de mobilitat sostenible. 
3. Realització de cursos de conducció eficient. 
4. Edició de fulletons i cartells informatius sobre les mesures derivades del Pla de Mobilitat Sostenible de 

Santa Eugènia. 
5. Publicació d’anuncis en premsa i web. 
6. Implantació d’un educador vial per als nins de l’escola. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Arribar al 100 % de la població objectiu de la 
campanya per a una mobilitat sostenible. 

 
 
  



 
PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA PER A L’ANY 2010 

 
 

 29 
 

 

Projecte número 1.2.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Afavorir els desplaçaments d’escolars en transport 
públic 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Ampliació i millora de les aturades del bus escolar. 

Descripció: 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 per a aquest fi. 

Objectius: 1. Millorar la seguretat i confortabilitat dels escolars usuaris de l’aturada de Josep Balaguer 
i protegir-los de les inclemències del temps. 

2. Afavorir els desplaçaments en transport públic, fent més fàcils i còmodes aquests 
desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l’ús 
indiscriminat del vehicle. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi concret d’actuacions per a la realització de l’ampliació i millora de les aturades. 
4. Comunicació i posada en pràctica de les actuacions. 
2. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast 

del projecte. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia 
Transunion 

IES Sineu 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2009 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 
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Projecte número 1.2.3.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Afavorir els desplaçaments en transport públic 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Ampliació i millora de les aturades del TIB. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Afavorir els desplaçaments en transport públic, fent més fàcils i còmodes aquests 
desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l’ús 
indiscriminat del vehicle. 

2. Millorar la seguretat i confortabilitat dels usuaris del TIB i protegir-los de les inclemències 
del temps. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi concret d’actuacions per a la realització de l’ampliació i millora de les aturades. 
2. Estudi per a la inclusió d’usuaris del SILOE. 
3. Comunicació i posada en pràctica de les actuacions. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast 

del projecte. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia 
Transunion 

 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2009 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 

 
 
 
 
  



 
PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA PER A L’ANY 2010 

 
 

 31 
 

 

Projecte número 1.2.4.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Afavorir els desplaçaments a peu dintre del municipi 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Creació d’una xarxa d’itineraris a peu principals (Veure mapa a l’Annex 1). 

Descripció:  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 (Veure mapa 
a l’Annex 1). A més, es recuperaran els antics camins que unien els llogarets amb el poble. 

Objectius: 1. Afavorir els desplaçaments a peu dintre del municipi, fent més fàcils i còmodes aquests 
desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l’ús 
indiscriminat del vehicle. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de les millores que cal realitzar a l’itinerari accessible per tal d’acondicionar-lo. 
2. Estudi per a la recuperació dels antics camins que unien els llogarets amb el poble. 
3. Realitzar l’ampliació de les voravies en aquells llocs que sigui insuficient. 
4. Condicionament i creació de rampes per a l’accés sense dificultats en el cas de cotxets, cadires de 

rodes, etc. 
5. Millorar la il·luminació en aquells trams que així ho requereixin. 
6. Habilitar passos de vianants. 
7. Comunicació i posada en pràctica de les millores. 
8. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast a 

altres carrers. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia 
 

Consell de Mallorca 
Govern Balear 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 
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Projecte número 1.2.4.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Afavorir els desplaçaments a peu dintre del municipi 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Peatonalització de carrers. 

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

Objectius: 1. Reduir la intensitat de vehicles en el centre del nucli urbà de Santa Eugènia. 
2. Afavorir els desplaçaments a peu dintre del municipi, fent més fàcils i còmodes aquests 

desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l’ús 
indiscriminat del vehicle. 

3. Recuperació de l’espai urbà per als vianants. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi del tipus de condicionament que es vol realitzar als carrers peatonals i les limitacions a realitzar als 
vehicles privats. 

2. Condicionament dels carrers pels desplaçaments a peu en dues fases: 
a. una primera fase limitant l’accés en un únic sentit, i  
b. una segona fase de peatonalització total, si s’observa que es pot desenvolupar correctament. 

3. Comunicació i posada en pràctica de les millores. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast a 

altres carrers. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: 

Es necessari un ampli consens de la ciutadania per al correcte desenvolupament 
de l’acció. 
Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Gener 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 

• Disminució de l’intensitat de cotxes pel nucli 
urbà.  
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Projecte número 1.2.4.3 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Afavorir els desplaçaments a peu dintre del municipi 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Projecte pilot de camins escolars segurs. 

Descripció: 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.). 

Objectius: 1. Establir vies de circulació segures i preferents per a escolars, facilitant l’accés a l’escola 
amb modalitats de mobilitat no contaminants. 

2. Fer que anar a l’escola sigui una experiència d’autonomia i de contacte directe dels 
nins i nines amb el seu entorn quotidià, el poble i els seus veïns. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi dels recorreguts segurs en funció dels domicilis dels nens, i anàlisi de la seguretat del camí. 
2. Cursets de formació per a monitors / voluntaris. 
3. Preparació de material identificatiu per als nens. 
4. Recerca de la implicació de l’escola, comerços, policia local, veïns, etc. 
5. Senyalització del camí. 
6. Comunicació i posada en pràctica de l’iniciativa. 
7. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar les opcions de futur per al projecte 

de cara al següent any escolar.  

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Col·legi públic Mestre Guillemet 
APIMA 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: 

Es necessària una implicació molt alta de la comunitat escolar i de la ciutadania 
per al correcte desenvolupament de l’acció. 
No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Setembre 2009 Final: Juny 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 
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Projecte número 1.2.5.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Afavorir els desplaçaments en bici dintre del 
municipi 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Creació d’una xarxa d’itineraris en bici  

Descripció: 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 carril bici la ruta que uneix l’antiga via del tren, s’Estació, 
Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Juníper Serra (Veure mapa a l’Annex 1). A més, es 
crearà també un carril bici que uneixi el poble amb els llogarets. 

Objectius: 1. Afavorir els desplaçaments en bici dintre del municipi, fent més fàcils i còmodes aquests 
desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l’ús 
indiscriminat del vehicle. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi del tipus de carril bici que millor s’adapti a cada zona de la ruta seleccionada. 
2. Estudi per a la recuperació dels antics camins que unien els llogarets amb el poble. 
3. Realitzar el condicionament de la ruta en tot l’itinerari. 
4. Millorar la il·luminació en aquells trams que així ho requereixin. 
8. Comunicació i posada en pràctica de les actuacions. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l’abast a 

altres carrers. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Consell de Mallorca 
Govern Balear 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 

• Disminució de l’intensitat de cotxes pel nucli 
urbà.  
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Projecte número 1.2.6.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Promoure la compartició de vehicles privats 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Sistemes de promoció de vehicles compartits. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Fomentar un ús eficient del transport privat per reduir el consum energètic i les emissions 
de gasos contaminants 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar el sistemes per dur a terme el projecte (web, taulons d’anuncis, etc.). 
2. Implantar el sistema de vehicle compartit. 
3. Anunciar i explicar la posada en pràctica del projecte. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: 

Es necessària una implicació de la ciutadania molt alta per al correcte 
desenvolupament de l’acció. 
Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Maig 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment dels sistemes per a la compartició 
de vehicles privats.  
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Projecte número 1.2.7.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Promoció de vehicles privats amb menys impacte 
ambiental 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Estudi per a la implantació de bonificacions fiscals per a l’ambientalització de vehicles. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Minimitzar l’impacte ambiental del parc de vehicles al municipi. 
2. Incentivar mètodes de transport menys contaminants. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de viabilitat jurídica de la implantació de la bonificació fiscal d’acord amb la normativa vigent, i en 
concret amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

2. Estudi de l’impacte econòmic sobre el pressupost municipal de la implantació de la bonificació fiscal. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites.  
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Projecte número 1.2.8.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Compatibilitzar la mobilitat motoritzada i la no 
motoritzada 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat. 

Descripció: 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: 
• 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. 

Objectius: 1. Regular la convivència dels modes de transport motoritzat i no motoritzat, establint 
sancions en cas d’incompliment. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de normatives i experiències similars. 
2. Redacció i aprovació de l’ordenança. 
3. Realitzar una tasca informativa durant els primers 6 mesos després de l’entrada en vigor de l’ordenança, i 

sancionar l’incompliment un cop passat els primers sis mesos. 
4. Comunicació i sensibilització del projecte. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Juny 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 1.2.9.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Mobilitat sostenible 

Acció: 

Ordenació dels aparcaments lliures al carrer 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Regulació de l’aparcament públic. 

Descripció: Senyalització pintada a la calçada d’aquelles zones lliures habilitades al carrer per a 
l’aparcament de vehicles privats. 

Objectius: 1. Aconseguir un estacionament ordenat al municipi que afavoreixi la mobilitat i la 
comoditat dels desplaçaments. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de les zones que es poden habilitar per a l’aparcament. 
2. Senyalització de les zones d’estacionament. 
3. Comunicació i sensibilització del projecte. 
4. Realitzar una tasca informativa durant els primers 6 mesos després de l’entrada en vigor de la mesura. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: 

Es necessari un ampli consens de la ciutadania per al correcte desenvolupament 
de l’acció. 
Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 

• Disminució de les infraccions associades a 
l’aparcament. 
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Projecte número 1.3.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Millora i protecció de l’entorn natural i del paisatge 

Acció: 

Prevenir els incendis forestals 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Vigilància i recolzament del Pla de Defensa contra els Incendis Forestals del Govern Balear. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Minimitzar el risc d’incendis forestals. 
2. Preservar el medi natural. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar les diferents mesures per recolzar el pla de defensa contra incendis. 
2. Netejar les zones forestals amb alt risc d’incendi. 
1. Comunicació i posada en pràctica de les mesures. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Govern Balear 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Disminució de les hectàrees cremades. 
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Projecte número 1.3.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Millora i protecció de l’entorn natural i del paisatge 

Acció: 

Conservació i millora de l’entorn natural i el paisatge 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Conservació de l’entorn de poble i millorar l’entorn rural. 

Descripció: 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 de les terres de 
conreu. 

Objectius: 1. Conservar la qualitat paisatgística de l’entorn del poble. 
2. Condicionar aquelles zones rurals mes degradades. 

Tasques a realitzar: 

1. Protegir les zones al voltant dels nuclis per tal d’evitar un creixement urbà no sostenible. 
2. Estudiar les mesures necessàries per condicionar aquelles zones rurals mes degradades. 
3. Posada en pràctica de les mesures. 
4. Realitzar una campanya de comunicació del projecte. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor ELEVAT del projecte (entre 50.000 € i 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 
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Projecte número 1.3.2.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Millora i protecció de l’entorn natural i del paisatge 

Acció: 

Conservació i millora de l’entorn natural i el paisatge 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Millora dels espais naturals emblemàtics. 

Descripció: 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 per al municipi. 

Objectius: 1. Millorar la qualitat dels espais naturals. 
2. Evitar la possible creació d’incendis forestals. 
3. Fomentar el turisme ecològic. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar les principals mancances dels espais naturals del municipi i les mesures per al seu 
condicionament. 

2. Netejar les zones amb més risc d’incendi. 
3. Posada en pràctica de les mesures. 
4. Realitzar una campanya de comunicació del projecte. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels usuaris. 

• Disminució de les hectàrees cremades. 
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Projecte número 1.3.2.4 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DEL MODEL TERRITORIAL 

Millora i protecció de l’entorn natural i del paisatge 

Acció: 

Conservació i millora de l’entorn natural i el paisatge 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Controlar el creixement urbà del municipi. 
2. Preservar el paisatge rural. 
3. Evitar construccions il·legals en sòl rústic. 

Tasques a realitzar: 

1. Elaborar un pla de vigilància per controlar les possibles activitats que es realitzin en el sòl rústic del 
municipi. 

2. Realitzar un seguiment de les actuacions de control per part del Consell de Mallorca. 
3. Realitzar una campanya de conscienciació ciutadana per evitar aquest tipus d’actuacions. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia 
Consell Insular de Mallorca 

 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2012 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de les activitats de control de la 
disciplina urbanística. 
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Projecte número 2.1.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Sensibilització i promoció del consum responsable 
de l’aigua 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi d’hàbits cap a un ús responsable de l’aigua. 
2. Reduir el consum d’aigua al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Redacció de la campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua. 
2. Informar sobre els diferents mecanismes i bones pràctiques que faciliten l’ús responsable de l’aigua. 
3. Realitzar programes i activitats que promoguin l’ús responsable de l’aigua. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’aigua al municipi. 
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Projecte número 2.1.1.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Sensibilització i promoció del consum responsable 
de l’aigua 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi d’hàbits cap a un ús responsable de l’aigua. 
2. Reduir el consum d’aigua al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de les millors alternatives per facilitar l’adquisició de sistemes estalviadors d’aigua. 
2. Informar sobre els diferents sistemes estalviadors d’aigua i les alternatives per a la seva adquisició. 
3. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2009 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’aigua al municipi. 
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Projecte número 2.1.1.3 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Sensibilització i promoció del consum responsable 
de l’aigua 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva. 

Descripció: 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 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. 

Objectius: 1. Incentivar l’ús responsable de l’aigua. 
2. Reduir el consum d’aigua al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Realització de l’estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva a Santa Eugènia. 
2. Realització de l’estudi de necessitats de dispositius per fer efectiva la implantació del sistema tarifari. 
3. Programació de les mesures necessàries per desenvolupar la tarificació progressiva. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia SOREA 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’aigua al municipi. 
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Projecte número 2.1.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Garantir la disponibilitat d’aigua en qualitat i en 
quantitat 

 
Fitxa de projecte 

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

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Assegurar el subministrament d’aigua al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb la Conselleria de Medi Ambient la compartició del projecte. 
2. Realització de l’estudi de viabilitat de la localització de noves fonts de subministrament d’aigua. 
3. Programació de les mesures necessàries per fer efectives les noves fonts. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria 
de Medi Ambient) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Inexistència de dies sense subministrament 
d’aigua al municipi. 
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Projecte número 2.1.2.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Garantir la disponibilitat d’aigua en qualitat i en 
quantitat 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fomentar la reutilització de les aigües residuals. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Diversificar les fonts de subministrament d’aigua per a usos no consuntius. 
2. Reduir el consum d’aigua al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de les millors alternatives per fomentar la utilització d’aigua regenerada, adequant la qualitat als 
diferents usos. 

2. Estudi per incloure un dipòsit regulador de les aigües regenerades. 
3. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat 
Ambiental (ABAQUA) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’aigua al municipi. 
• Increment del volum d’aigua regenerada 

consumida. 
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Projecte número 2.1.2.3 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Garantir la disponibilitat d’aigua en qualitat i en 
quantitat 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials. 

Descripció: 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). 

Objectius: 1. Diversificar les fonts de subministrament d’aigua. 
2. Reduir el consum d’aigua al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb la Conselleria de Medi Ambient la compartició del projecte. 
2. Realització de l’estudi de viabilitat per a l’aprofitament de les aigües pluvials, tant per a ús privat com 

públic. Fer especial èmfasis en l’aprofitament de l’aljub del Carrer Aljub. 
3. Programació de les mesures necessàries per fer efectiu l’aprofitament d’aigües pluvials. 
4. Informar sobre els diferents usos i protocols d’actuació en l’aprofitament de les aigües pluvials recollides 

als aljubs domèstics (analítiques necessàries, tractament i estalvi d’aigües de la xarxa). 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria 
de Medi Ambient) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’aigua al municipi. 
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Projecte número 2.1.2.4 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Garantir la disponibilitat d’aigua en qualitat i en 
quantitat 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Controlar la qualitat de l’aigua subministrada. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Informar que l’aigua subministrada compleix tots els paràmetres legals exigibles. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb l’empresa encarregada del subministrament d’aigua la compartició del projecte. 
2. Exigir els resultats de les analítiques de qualitat de l’aigua subministrada i posar-les a informació pública a 

través dels sistemes de comunicació municipal. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia SOREA 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2012 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Inexistència d’analítiques no posades a 
informació pública. 
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Projecte número 2.1.2.5 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Garantir la disponibilitat d’aigua en qualitat i en 
quantitat 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Reduir el consum d’aigua al municipi. 
2. Reduir la despesa municipal. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb l’empresa encarregada del subministrament d’aigua la compartició del projecte. 
2. Realització de l’estudi per a la detecció de fuites en la xarxa d’abastiment. 
3. Realització de l’estudi per a la renovació, millora, i manteniment de la xarxa. 
4. Programació de les mesures necessàries per fer efectiva la renovació, millora, i manteniment de la xarxa. 
5. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia SOREA 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor ELEVAT del projecte (entre 50.000 € i 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2012 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’aigua al municipi. 
• Reducció de la despesa municipal en aigua. 
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Projecte número 2.1.3.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’aigua 

Acció: 

Millora de la xarxa de sanejament 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Evitar focus de contaminació difusa. 

Tasques a realitzar: 

1. Realització de l’estudi de connexió de la xarxa de clavegueram a Ses Coves. 
2. Programació de les mesures necessàries per fer efectiva connexió de la xarxa de clavegueram a Ses 

Coves. 
3. Comunicació i posada en pràctica de les mesures necessàries. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia SOREA 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Inexistència de nuclis urbans sense connexió 
al clavegueram municipal. 
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Projecte número 2.2.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’energia 

Acció: 

Sensibilització i promoció del consum responsable 
d’energia 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’energia. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi d’hàbits cap a un consum responsable de l’energia. 
2. Reduir el consum d’energia al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Redacció de la campanya de conscienciació sobre el consum d’energia. 
2. Informar sobre els diferents mecanismes i bones pràctiques que faciliten el consum responsable de 

l’energia. 
3. Realitzar programes i activitats que promoguin el consum responsable de l’energia. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’energia al municipi. 
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Projecte número 2.2.1.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’energia 

Acció: 

Sensibilització i promoció del consum responsable 
d’energia 

 
Fitxa de projecte 

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

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi d’hàbits cap a un consum responsable de l’energia. 
2. Reduir el consum d’energia al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudi de les millors alternatives per facilitar l’adquisició de sistemes estalviadors d’energia. 
3. Informar sobre els diferents sistemes estalviadors d’energia i les alternatives per a la seva adquisició. 
4. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Energia (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció dels consums d’energia al municipi. 
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Projecte número 2.2.1.3 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’energia 

Acció: 

Sensibilització i promoció del consum responsable 
d’energia 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Promoure la utilització de fonts d’energia renovables. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi de model energètic cap a les energies renovables. 
2. Reduir el consum d’energia elèctrica convencional al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudi de les millors alternatives per a implantar les energies renovables al municipi, incloent l’anàlisi de 

l’impacte paisatgístic que suposaria. 
3. Informar sobre les diferents alternatives energètiques sostenibles i promoció per a la seva adquisició. 
4. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Energia (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del consum d’energia de fonts 
renovables. 

• Reducció del consum d’energia elèctrica 
convencional. 
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Projecte número 2.2.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible de l’energia 

Acció: 

Racionalitzar el consum d’energia públic municipal 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Millorar l’enllumenat públic. 

Descripció: 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). 

Objectius: 1. Facilitar un canvi de model energètic municipal cap a les energies renovables. 
2. Reduir la despesa municipal d’energia elèctrica. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Realització de l’auditoria energètica de l’enllumenat públic i un estudi d’ambientalització del mateix. 
3. Programació de les mesures necessàries per fer efectiva l’ambientalització de l’enllumenat. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Energia (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del consum d’energia de fonts 
renovables. 

• Reducció de la despesa municipal d’energia. 
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Projecte número 2.3.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Millora de la qualitat de l’aire 

Acció: 

Sensibilització i conscienciació sobre la 
contaminació acústica 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fer una campanya de informació i conscienciació sobre la contaminació acústica. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi d’hàbits per evitar la contaminació acústica. 
2. Reduir els nivells de renou al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Redacció de la campanya d’informació i conscienciació sobre la contaminació acústica. 
2. Realitzar programes i/o activitats específiques per conscienciar als usuaris de motocicletes. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Disminució del nivell de renou existent al 
municipi. 

• Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 2.3.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Millora de la qualitat de l’aire 

Acció: 

Planificació i control de la contaminació acústica 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Redacció i aprovació d’una normativa de renous. 

Descripció: 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 inspecció i el règim de sancions. 

Objectius: 1. Reduir els nivells de renou al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de normatives i experiències similars. 
2. Redacció i aprovació de l’ordenança. 
3. Comunicació i sensibilització del projecte. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Disminució del nivell de renou existent al 
municipi. 

• Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 2.3.2.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Millora de la qualitat de l’aire 

Acció: 

Planificació i control de la contaminació acústica 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Controlar el nivell de contaminació acústica. 

Descripció: 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.). 

Objectius: 1. Reduir els nivells de renou al municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Identificar les diferents de zones sensibilitat acústica al municipi. 
2. Redacció del programa de control i avaluació per sistematitzar el monitoreig de la contaminació 

acústica al municipi. 
3. Aplicació de les mesures necessàries per reduir el nivells acústics. 
4. Comunicació i sensibilització del projecte. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Disminució del nivell de renou existent al 
municipi. 

• Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 2.4.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible dels residus 

Acció: 

Sensibilització i promoció de la producció 
responsable de residus i la seva correcta gestió 

 
Fitxa de projecte 

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

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Facilitar un canvi d’hàbits per a una correcta gestió i separació dels residus. 
2. Reduir el volum de residus generat al municipi. 
3. Separar en origen tots els residus. 

Tasques a realitzar: 

1. Redacció de la campanya d’informació i conscienciació per a la correcta gestió i separació dels residus. 
2. Realitzar programes i/o activitats específiques per conscienciar a usuaris domèstics, comunitat educativa, 

sector agrícola, així com a la resta dels sectors productius del municipi. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Disminució del volum de residus generats al 
municipi. 

• Augment de la separació en origen dels 
residus generats al municipi. 
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Projecte número 2.4.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible dels residus 

Acció: 

Possibilitar l’autogestió del residus urbans al municipi 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al municipi. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Millorar la gestió dels residus del municipi. 
2. Garantir el control sobre tot el cicle de gestió dels residus. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar la possibilitat de conveniar amb la Mancomunitat del Pla la compartició del projecte. 
2. Realització de l’estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió dels residus municipals (RSU) al 

municipi. 
3. Programació de les mesures necessàries per fer efectiva l’autogestió. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Mancomunitat del Pla 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 

• Augment de la separació en origen dels 
residus generats al municipi. 
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Projecte número 2.4.3.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible dels residus 

Acció: 

Facilitar una correcta gestió i separació dels residus 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fer un parc verd. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Possibilitar la separació de tots els residus en origen. 
2. Millorar la gestió dels residus del municipi. 
3. Garantir el control sobre tot el cicle de gestió dels residus. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudi per a la creació del parc verd: necessitats, tipus d’infraestructura necessària, ubicació, etc. 
3. Programació de les mesures necessàries per a la seva creació. 
4. Construcció del parc verd. 
5. Comunicació i sensibilització del projecte. 
6. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Govern Balear 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor ELEVAT del projecte (entre 50.000 € i 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 

D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Augment de la separació en origen dels 
residus generats al municipi. 

• Increment del volum de residus recollit en 
relació als usuaris del Parc Verd. 

• Increment de les fraccions de residus 
recollides al municipi. 

• Increment del percentatge de valorització 
de residus recollits al Parc Verd. 
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Projecte número 2.4.3.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible dels residus 

Acció: 

Facilitar una correcta gestió i separació dels residus 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a cada fracció. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Possibilitar la separació de tots els residus en origen. 
2. Millorar la gestió dels residus del municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Realització de l’estudi de viabilitat per a l’establiment de nous punts verds (contenidors) per a les 

fraccions de residus que no disposen d’una recollida específica en àrea d’aportació. 
3. Programació de les mesures necessàries per fer efectiu l’establiment dels nous punts verds. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Govern Balear 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Juny 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Augment de la separació en origen dels 
residus generats al municipi. 

• Increment de les fraccions de residus 
recollides al municipi.  
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Projecte número 2.4.3.3 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible dels residus 

Acció: 

Facilitar una correcta gestió i separació dels residus 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds. 

Descripció: Realització de campanyes periòdiques de vigilància i de manteniment dels punts verds per 
tal de tenir-los en òptimes condicions. 

Objectius: 1. Preservar l’higiene i l’aspecte dels punts verds i promoure així el seu ús. 

Tasques a realitzar: 

1. Programar unes campanyes periòdiques a l’any per realitzar la vigilància i les actuacions necessàries per 
mantenir els punts verds en òptimes condicions. 

2. Realització de les campanyes previstes. 
3. Comunicació i sensibilització del projecte. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 2.4.4.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Gestió sostenible dels residus 

Acció: 

Evitar abocaments de residus il·legals 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals. 

Descripció: Establir l’obligatorietat dintre dels municipi de tancar els solars no edificats per tal d’evitar 
abocadors il·legals. 

Objectius: 1. Evitar focus de contaminació difusa. 
2. Conservar la qualitat paisatgística de l’entorn del poble. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de les millors alternatives per exigir el barrat en base a normatives i experiències similars. 
2. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extra municipal. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Disminució dels punts d’abocament il·legal 
de residus. 
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Projecte número 3.1.1.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Millora dels equipaments i serveis socials 

Acció: 

Millorar la dotació d’equipaments 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Creació d’un espai públic sociocultural polivalent. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Augmentar l’oferta sociocultural al municipi. 
2. Dotar al municipi d’un nou equipament. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de la millor ubicació per al nou espai polivalent. 
2. Condicionament del nou espai polivalent. 
3. Comunicació i sensibilització del projecte. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MOLT ELEVAT del projecte (superior a 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de l’oferta cultural (activitats 
socioculturals). 
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Projecte número 3.2.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Recolzament de l’educació i formació 

Acció: 

Millora de l’oferta d’educació infantil 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Augmentar les places de l’escoleta municipal. 

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

Objectius: 1. Donar servei d’escoleta a tots els infants del municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de la demanda real de places d’escoleta en el municipi. 
2. Condicionament de l’escoleta per poder fer front a la demanda. 
3. Comunicació i sensibilització del projecte. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del percentatge d’infants en 
coberts per l’iniciativa en relació als infants 
en edat d’anar a l’escoleta. 
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Projecte número 3.2.2.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Recolzament de l’educació i formació 

Acció: 

Revisió de preus i taxes associats a l’educació 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l’IES Sineu. 

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

Objectius: 1. Fomentar l’ús del transport públic entre els alumnes de batxiller. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Realització de l’estudi de viabilitat per reduir els preus del transport públic de l’IES Sineu. 
3. Comunicació i posada en pràctica de les mesures necessàries. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia 
Transunion 

Govern Balear 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Augment de l’ús del transport públic de l’IES 
Sineu. 
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Projecte número 3.3.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Desenvolupament social 

Acció: 

Foment del civisme 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o abandonament d’animals. 

Descripció: Realització d’un procés de comunicació i conscienciació per tal de fomentar l’adopció 
d’animals abandonats i evitar els abandonaments. 

Objectius: 1. Evitar els abandonaments d’animals domèstics. 

Tasques a realitzar: 

1. Realització d’una campanya informativa de l’adopció i abandonament d’animals domèstics. 
2. Informar dels diferents mecanismes per adoptar animals. 
3. Informar dels diferents mecanismes per donar en adopció els animals. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No és necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es por determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció del número d’animals abandonats. 
• Increment del número d’animals adoptats. 
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Projecte número 3.3.1.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Desenvolupament social 

Acció: 

Foment del civisme 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Regular la convivència amb els animals domèstics. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Millorar la convivència amb els animals domèstics. 
2. Reduir el nombre d’abandonaments d’animals domèstics. 
3. Reduir la quantitat d’excrements animals presents a la via pública. 
4. Reduir el nombre de denúncies per fets relacionats amb animals domèstics. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de normatives i experiències similars. 
2. Redacció i aprovació de l’ordenança. 
3. Comunicació i sensibilització del projecte. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Ajuntament de Santa Eugènia 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No és necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Reducció del número d’animals abandonats. 
• Reducció del número de denúncies per fets 

relacionats amb animals domèstics. 
• Increment de la percepció positiva per part 

dels taujans. 
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Projecte número 3.3.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Desenvolupament social 

Acció: 

Incentivar la participació i la implicació ciutadana 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius. 

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

Objectius: 1. Establir un canal efectiu de democràcia participativa. 
2. Millorar els canals de comunicació entre l’ajuntament i els veïns. 
3. Generar espais de reflexió col·lectiva en torn a les demandes. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi de les partides que es podran sotmetre als pressuposts participatius. 
2. Gestió de la participació i organització dels grups. 
3. Realització d’assemblees per decidir els capítols d’inversió. 
4. Creació d’un consell de Pressuposts Participatius. 
5. Aprovació dels pressuposts. 
6. Comunicació i sensibilització del projecte. 
7. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No és necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 

• Augment de la partida pressupostària 
destinada al seu consens ciutadà. 
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Projecte número 3.3.2.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Desenvolupament social 

Acció: 

Incentivar la participació i la implicació ciutadana 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Potenciar l’energia social. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Fomentar la cohesió social i la participació ciutadana. 
2. Augmentar l’oferta sociocultural del municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar les millors solucions per potenciar la participació social. 
2. Comunicació i posada en pràctica de les millors solucions trobades. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: És necessari la implicació de tot el teixit social de Santa Eugènia. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 

• Increment de l’oferta cultural (activitats 
socioculturals). 
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Projecte número 3.3.3.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Desenvolupament social 

Acció: 

Promoure l’autonomia personal i l’atenció a 
persones en situació de dependència 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fer una campanya de difusió de la llei de dependència. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Donar a conèixer la llei entre els veïns. 
2. Ajudar a les famílies de persones dependents a sol·licitar els ajuts que s’estableixen en 

la llei. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar les possibilitats per ajudar a les famílies que puguin acollir-se a la llei per sol·licitar els ajuts. 
2. Realitzar una campanya per donar a conèixer el contingut de la llei de dependència i les vies per trobar 

ajuts públics o privats. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si es pot ampliar a altres lleis. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No és necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es por determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del percentatge de persones en 
cobertes per l’iniciativa en relació al total de 
persones afectades per la llei de 
dependència. 
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Projecte número 3.4.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Millora de la gestió i l’organització municipal 

Acció: 

Fer efectiva la transparència pressupostària 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Difusió dels pressupostos municipals. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Fer més transparents els pressuposts municipals. 
2. Donar a conèixer a tota la població el destí de les partides municipals. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar la millor forma per donar a conèixer a tots els veïns i a les associacions els pressuposts municipals. 
2. Posada a disposició pública dels pressupostos municipals d’acord amb l’estudi previ, fent especial 

èmfasis al llenguatge utilitzat. 
3. Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització de la iniciativa. 
4. Realitzar una campanya de vigilància per comprovar l’efectivitat de la mesura. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No és necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2012 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 3.5.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Recolzament de la cultura, festes i patrimoni cultural 

Acció: 

Foment i millora del patrimoni cultural 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans. 

Descripció: 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.). 

Objectius: 1. Donar a conèixer el patrimoni del municipi. 
2. Augmentar l’oferta sociocultural. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi dels llocs d’interès del municipi. 
2. Donar a conèixer aquest patrimoni entre els taujans realitzant una guia i organitzant visites pels veïns. 
3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar la possibilitat d’ampliar-la a gent 

de fora del municipi. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es por determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 

• Increment de l’oferta cultural (activitats 
socioculturals). 
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Projecte número 3.5.3.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Recolzament de la cultura, festes i patrimoni cultural 

Acció: 

Recuperació i foment de la cultura i de la identitat 
pròpia 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni. 

Descripció: Recuperació del folklore i de l’esperit més tradicional de les festes de Sant Antoni. 

Objectius: 1. Fomentar la participació ciutadana. 
2. Fer ús de la comissió de festes. 

Tasques a realitzar: 

1. Consensuar la recuperació d’aquesta festa. 
2. Donar a conèixer la iniciativa entre els veïns. 
3. Portar a terme les accions necessàries per recuperar el folklore. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 3.5.3.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITATIU 

Recolzament de la cultura, festes i patrimoni cultural 

Acció: 

Recuperació i foment de la cultura i de la identitat 
pròpia 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fomentar l’ús de la llengua pròpia. 

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

Objectius: 1. Fomentar l’ús del català com a vehicle de comunicació dintre del municipi. 
2. Donar a conèixer la llengua entre els nouvinguts. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Realitzar una campanya de sensibilització per a l’ús del català. 
3. Realitzar cursos d’aprenentatge de català per als nouvinguts. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General de Política Lingüística (Govern 
Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

Existeix finançament municipal per dur a terme el projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No es necessari cap recurs extraordinari. 

Valor total del 
projecte: 

No es por determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2012 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 
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Projecte número 4.1.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Promoció del treball 

Acció: 

Augmentar la competitivitat laboral 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Augmentar el grau de formació dels joves taujans. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar les possibilitats que tenen els joves per augmentar la seva formació. 
2. Realitzar una campanya d’informació en temes de treball i formació per als joves. 
3. Realitzar programes i/o activitats específiques de formació. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor ELEVAT del projecte (entre 50.000 € i 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de l’índex de formació dels joves 
taujans. 
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Projecte número 4.1.1.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Promoció del treball 

Acció: 

Augmentar la competitivitat laboral 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Creació de punts d’informació laboral local. 

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

Objectius: 1. Facilitar l’accés laboral als taujans en atur. 
2. Facilitar la comunicació d’ofertes de feina dintre del municipi als negocis interessats 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb la Mancomunitat del Pla la compartició del projecte. 
2. Estudiar les possibilitats per crear punts d’informació laboral 
3. Realitzar una campanya d’informació de la iniciativa entre les empreses que puguin aportar ofertes 

laborals i entre els taujans als qui pugui ser d’utilitat el servei. 
5. Instal·lació del punt d’informació laboral local. 
4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Mancomunitat del Pla 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: Són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor ELEVAT del projecte (entre 50.000 € i 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2009 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment dels índex d’ocupació. 

 
  



 
PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA PER A L’ANY 2010 

 
 

 79 
 

 

Projecte número 4.2.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Desenvolupament del món rural 

Acció: 

Millora de l’agricultura 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Potenciar a l’agricultor  

Descripció: Realització de polítiques públiques per tal d’incentivar el treball en el camp mitjançant 
dotacions econòmiques o altres sistemes. 

Objectius: 1. Donar viabilitat econòmica a l’agricultor. 
2. Preservar el paisatge natural de Santa Eugènia. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Estudi del millor sistema per tal d’incentivar el treball en el camp. 
3. Posada en pràctica dels millors sistemes d’incentivació. 
4. Realitzar una campanya de difusió de les mesures adoptades. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Agricultura (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es por determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la percepció positiva per part 
dels taujans. 

• Augment de l’índex d’ocupació en el sector 
agricultura. 
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Projecte número 4.2.2.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Desenvolupament del món rural 

Acció: 

Foment de l’agricultura ecològica 

 
Fitxa de projecte 

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

Descripció: Agrupació de tots aquells veïns que estiguin interessats en adquirir aliments 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. 

Objectius: 1. Potenciar el consum de productes ecològics. 
2. Fomentar els petits agricultors d’aliments ecològics. 
3. Potenciar l’associacionisme en el poble. 

Tasques a realitzar: 

1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 
2. Fer una campanya de difusió de la iniciativa. 
3. Ajudar a la creació de la cooperativa. 
4. Trobar agricultors ecològics que puguin satisfer la demanda. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia Direcció General d’Agricultura (Govern Balear) 

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: 

No són necessaris recursos extra municipals. 
És necessària la implicació del poble per tal de dur endavant aquesta iniciativa. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor BAIX del projecte (inferior a 18.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de la superfície cultivada amb 
producció ecològica.  

• Increment del número d’unitats familiars 
acollides a l’iniciativa de la cooperativa de 
consum. 
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Projecte número 4.3.1.2 
 

Línia estratègica: Programa: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Desenvolupament turístic i de l’oferta 
complementària 

Acció: 

Potenciar el turisme 

 
Fitxa de projecte 

Nom: Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca 
tranquil·litat. 

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Potenciar el turisme. 
2. Incentivar l’economia del municipi. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudi dels principals atractius turístics del municipi i de les actuacions necessàries per desenvolupar-los. 
2. Priorització dels objectius turístics de la regió. 
3. Portar a terme les accions necessàries per desenvolupar els atractius turístics del municipi. 
4. Realització de campanyes de difusió i fulletons informatius dels atractius turístics del municipi. 
5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: 

No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 
Existeix la possibilitat d’aconseguir finançament extraordinari per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es por determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor MIG del projecte (entre 18.000 € i 50.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment de l’índex de pressió turística. 
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Projecte número 4.4.1.1 
 

Línia estratègica: Programa: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Recolzament de les activitats econòmiques 

Acció: 

Foment del comerç local 

 
Fitxa de projecte 

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

Descripció: 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. 

Objectius: 1. Fomentar el comerç local. 

Tasques a realitzar: 

1. Estudiar les possibilitats que tenen els petits comerços del poble per adaptar-se a les noves necessitats i 
satisfer les noves demandes dels veïns. 

2. Realitzar una campanya de foment del petit comerç del municipi en front les grans superfícies 
comercials. 

3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. 

Entitat/s responsable/s del desenvolupament: Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: 

Ajuntament de Santa Eugènia  

Re
cu

rs
os

 

Existència de 
finançament: No existeixen partides pressupostàries municipals específiques per al projecte. 

Necessitat tècnica i 
humana: No són necessaris recursos extra municipals. 

Valor total del 
projecte: 

No es pot determinar el valor exacte del projecte. 
S’estima un valor ELEVAT del projecte (entre 50.000 € i 100.000 €). 

Ex
ec

uc
ió

 Estat:  En execució  Planejat i  
programat  Planejat i no 

programat 

Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2011 

Prioritat:  Alta  Mitjana  Baixa 

In
di

ca
do

rs
 D’execució D’impacte 

• Realització de totes les tasques descrites. • Increment del número de petits comerços 
establerts al municipi. 
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