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FÒRUM CIUTADÀ DE L’AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA 

Data: Dijous dia 15 de Juliol de 2010 

Hora: De 19’30 a 20’30 hores 

Lloc de realització: Centre de Persones Majors de Santa Eugènia 

 

1 ORDRE DEL DIA 

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

• Benvinguda i agraïment per l’assistència. 

• Presentació dels resultats d’execució dels projectes del 2010. 

• Presentació del calendari de treball per proposar projectes per al 2011. 

• Agraïment i tancament de l’acte. 

 

2 ASSISTENTS 

Han assistit 32 persones, entre les quals es troben membres del Fòrum, veïns i veïnes del municipi, 

regidors i regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Eugènia, representants 

d’entitats socials, representants del sector econòmic, així com a personal tècnic de la Xarxa 

Balear de Sostenibilitat i del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca. 

 

3 MATERIALS LLIURATS 

A la sessió es varen lliurar els següents materials: 

• Resum de l'estat dels projectes del 2010. 

• Calendari de treball del Fòrum Ciutadà per proposar projectes per al 2011. 

• Informe complet sobre l'estat d'execució del Pla d'Acció 2010. 

• Plànol d'itineraris a peu. 

• Plànols d'ubicació de les noves àrees d'aportació de residus. 

• Manual de rutes culturals. 

• Enquesta PAES (Pla Estratègic de Sostenibilitat Energètica). 

 

Aquests materials s’annexen al present document. 

  



Seguiment del 

Pla d’Acció de  
l’Agenda Local 21 
de Santa Eugènia per a l’any 2010 

 
 

 
5 

 

4 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La reunió del Fòrum Ciutadà es va desenvolupar en una sessió d’una (1) hora, en la que, amb un 

caràcter més informatiu, es va presentar l’estat d’execució dels projectes previstos al Pla d’Acció 

de l’any 2010 i el calendari de treball previst per proposar projectes per a l’any 2011. 

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

 Iván González, de la cooperativa Lmental, exposa de manera detallada, basant-se en 

els documents lliurats al fòrum, l’estat dels projectes que estan previstos al Pla d’Acció 

2010 i les tasques que s’han realitzat fins a la data. 

 Per part del Fòrum ciutadà es comenten les següents qüestions: 

o Pep Martorell demana, en relació al projecte de foment de la reutilització de les 

aigües residuals, si està conformada legalment la comunitat de regants. El Batle 

comenta que la redacció no és del tot correcte ja que no s’ha conformat 

realment aquesta comunitat de regants; es varen iniciar els tràmits per 

consolidar aquesta comunitat de regants a través d’un ban municipal i tan sols 

6 persones es varen interessar. 

o Beatriz Cryns comenta que li pareix que s’estan fent molts dels projectes dels 

previstos al Pla d’Acció i que s’està treballant molt per part de l’Ajuntament. 

o Pep Martorell comenta que li pareix bé l’enfocament fet per ajuntar el projecte 

de pressupost municipal participatiu amb el Pla d’Acció de l’Agenda Local 21, 

ja que s’ha de fer una planificació més acord i ajustada a la previsió d’ingressos 

de l’Ajuntament. 

 Iván González, de la cooperativa Lmental, explica les reunions previstes a la tardor de 

2010 per a la confecció del Pla d’Acció 2011 a través d’un projecte de pressupost 

municipal participatiu. Es comenta que aquest calendari està condicionat per tres 

aspectes: 

o Està pendent d’elaboració d’un PAES (Pla Estratègic de Sostenibilitat 

Energètica) que possibilitarà la reducció d’un 20 % de les emissions municipals 

per a l’any 2020, d’acord amb els compromisos adquirits per l’Ajuntament amb 

la signatura del Pacte de Batles de la Unió Europea (Covenant of Majors). 

Aquest Pla es tindrà en compte per al Pla d’Acció 2011 i per tant serà objecte 

de participació pública activa. 
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o La proposta de pressupost municipal per a l’any 2011 es realitzarà al setembre 

de 2010, i serà un dels elements imprescindibles per al debat del Pla d’Acció 

2011. 

o Els treballs de seguiment de l’Agenda Local 21 poden ser objecte de subvenció 

per part del Consell de Mallorca i per tant s’han de complir els terminis establerts 

a l’ordre de subvencions que l’Ajuntament ha sol·licitat per a l’any 2010. 

En concret, al calendari plantejat es preveuen tres reunions: 

o 14 d’octubre: Reunió plenària del Fòrum Ciutadà de pressupost municipal 

participatiu per al Pla d’Acció 2011. 

o 21 d’octubre: Comissió de joves de pressupost municipal participatiu de la 

partida joventut (Diguis on vols que vagin els duros). 

o 28 d’octubre: Reunió plenària del Fòrum Ciutadà de validació del Pla d’Acció 

2011. 

 Iván González, de la cooperativa Lmental, comenta que en el marc del projecte de 

PAES esmentat anteriorment s’ha posat a disposició pública una enquesta per a que 

sigui contestada pels veïns i veïnes del municipi, i els demana la seva col·laboració 

contestant l’enquesta en aquest mateix moment o en qualsevol moment portant 

l’enquesta emplenada a l’Ajuntament. A tal efecte es passa a cada un dels assistents 

una enquesta. 

 Iván González, de la cooperativa Lmental, agraeix l’assistència de les persones assistents 

i tanca l’acte. 
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5 GALERIA FOTOGRÀFICA 

A continuació s’exposen algunes de les fotografies de l’esdeveniment: 
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Annex 1. Resum de l'estat dels projectes del 2010. 

Projecte Estat 
Nom Sense començar En execució Finalitzat 

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 de 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.    
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.    
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Projecte Estat 
Nom Sense començar En execució Finalitzat 

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 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.    
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.    
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Projecte Estat 
Nom Sense començar En execució Finalitzat 

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.    
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Annex 2. Calendari de treball del Fòrum Ciutadà per proposar projectes per al 2011. 
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Annex 3. Informe complet sobre l'estat d'execució del Pla d'Acció 2010. 

Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2010-2012 
Previsió de terrenys per executar habitatges de 
Protecció Oficial, dins l'actual Revisió i adaptació al 
Pla Territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries 

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

   2009-2010 Manca de finançament municipal. 

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

   2010-2011 Manca finançament. 

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

   2010-2011  

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

   2010-2011 Manca finançament. 

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

   2009-2011 

Realitzat el projecte d'Àrea de descans per a ciclistes 
al Camp den Sec i millora de la neteja del seu entorn. 
Realitzat projecte de rehabilitació del Pou de Ses 
Coves, però manca finançament. 

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

   2010  

8. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. 
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. 

   2009-2010 S’ha dissenyat una campanya de comunicació 
ambiental que es posarà en marxa a l’estiu de 2010. 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2009 
Realitzades millores a la voravia. 
Instal·lades les aturades al C. Josep Balaguer i a 
l’Església. 

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

   2009 

Instal·lada una aturada a Ses Coves i dues més dins el 
tram de la carretera MA-3040. 
Realitzada l'ampliació de la voravia al carrer 
Balanguera per instal·lar una marquesina per als 
usuaris del TIB. 

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

   2009-2010 

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

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

   2009-2010 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009-2010 Redactat el projecte de camins escolars segurs. 
Pendent de finançament la implantació del mateix. 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

14. Creació d’una xarxa d’itineraris en bici. 
Creació d’una ruta que uneixi els principals punts d’atracció de desplaçaments 
del poble mitjançant un carril bici que serà en alguns casos d’ús compartit amb 
els vianants. En una primera etapa s’habilitarà com a carril bici la ruta que uneix 
l’antiga via del tren, s’Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Juníper Serra. A 
més, es crearà també un carril bici que uneixi el poble amb els llogarets. 

   2009-2010 Manca finançament. 

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

   2010 Manca finançament. 

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

   2010 Manca finançament. 

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

• Normes generals de trànsit i seguretat vial: 
• 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. 

   2009-2010 Manca finançament. 

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

 

 
 
 
 
 
 

 2009 Realitzades accions de reordenació dels sentits únics 
d’acord amb el PMUS. 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2009 Realitzada la senyalització en els propis aparcaments. 
Pendent la senyalització a l’entrada del municipi. 

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

   2009-2010 Manca finançament. 

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

   2010  

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

   2010  

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

   2009-2010 Manca finançament. 

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

   2010-2012 L'augment de la vigilància en sòl rústic es realitza 
amb la presència d'un nou auxiliar de policia. 

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

   2009-2010 S’ha dissenyat una campanya de comunicació 
ambiental que es posarà en marxa a l’estiu de 2010. 

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

 

 
 
 
 
 
 

 2009 S’ha dissenyat una campanya de comunicació 
ambiental que es posarà en marxa a l’estiu de 2010. 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2010 

L'Ajuntament ha plantejat aquesta iniciativa dins la 
Junta Rectora del Consorci d'Aigües del Pla de 
Mallorca, atès que l'establiment de les tarifes és 
competència del Consorci. 

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

   2009-2010 
S’ha realitzat un estudi per identificar la millor 
localització de noves fonts de subministrament. 
Pendent que Sorea realitzi les perforacions. 

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

   2009-2010 

S’ha conformat una comunitat de regants i s’ha 
sol·licitat a Agricultura l’autorització per reutilitzar les 
aigües de l’EDAR. 
Actualment tan sols hi ha 6 regants disponibles i són 
insuficients. 

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

   2010-2011  

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2012 
SOREA realitza controls de la qualitat de l’aigua 
mensuals que són comunicats a l’ajuntament. 
Pendent de la publicació a la web dels resultats. 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2010-2012 

Sol·licitada subvenció per a la revisió de la xarxa. 
Manca finançament, la crisi econòmica ha paralitzat 
sense data els projectes d'ABAQUA, organisme 
competent per realitzar les obres. 

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

   2010 Manca finançament. 

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

   2009-2010 S’ha dissenyat una campanya de comunicació 
ambiental que es posarà en marxa a l’estiu de 2010. 

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

   2010  

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

   2010-2011 L’ordenança sobre l’IBI contempla una bonificació 
per aprofitament d’energies renovables. 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010-2011 

Dins els projectes del Plan E 2010, s'ha previst realitzar 
millores d'enllumenat del Poliesportiu, incrementar els 
punts de llum al carrer Balanguera amb 7 nous fanals 
i la realització d'una nova línia soterrada 
d'enllumenat a l'antic tram de la carretera Sta. Maria 
- Sencelles, des de s'Hostal den Comuna fins a 
s'Hostalet. 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2010-2011  

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

   2010  

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

   2010  

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

   2009-2010 S’ha dissenyat una campanya de comunicació 
ambiental que es posarà en marxa a l’estiu de 2010. 

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

   2010  

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

  

 
 
 
 
 

2009-2010 Manca finançament i aprovació de les NNSS: 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2009-2010 

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

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

   2010 
L’àrea d'aportació de Juníper Serra estarà oberta de 
8 a 20 h i la de la zona de Santa Maria anirà amb una 
targeta d'accés exclusiva de veïns. 

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

   2010  

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

   2010-2011 Dissenyat el projecte de construcció. 
S’està cercant finançament. 

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

   2010 No s’estan cobrint totes les places de l’escoleta (30 
enguany). 

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

   2010  

50. Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o abandonament 
d’animals. 
Realització d’un procés de comunicació i conscienciació per tal de fomentar 
l’adopció d’animals abandonats i evitar els abandonaments. 

   2010 S’ha dissenyat una campanya de comunicació 
ambiental que es posarà en marxa a l’estiu de 2010. 

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

   2010  

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

  

 
 
 
 

2010 Es té previst la implantació del projecte pilot a través 
de l'Agenda Local 21 i el seu Pla d'Acció. 
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Projecte Estat 

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2010  

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

   2010  

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

   2009-2012 
Fins ara els pressuposts només es publiquen a la web 
tot i que no es realitzen tasques de difusió per fer-los 
més comprensibles. 

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

   2010 
S'ha dissenyat un projecte de difusió de rutes culturals 
del nostre poble i dels 3 llogarets per penjar a la web 
municipal, manca la seva presentació. 

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

   2010  

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

   2010-2012 Es gestionen per part de l'Ajuntament els cursos de 
català per a estrangers del COFUC. 

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

   2009-2010 S’ha creat la figura de l’assessor de 
desenvolupament local. 

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

   2009-2010 

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

Nom Sense 
començar 

En 
execució Finalitzat Període 

d’execució Observacions 

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

   2010-2011  

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

   2010  

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

   2010-2011  

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

   2010-2011 Sol·licitada subvenció per accions de millora de la 
senyalització comercial del poble. 
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Total dels projectes relacionats: 64 
 

 Prevista la seva finalització al 2009 i executats al 2010: 5 
o Finalitzats: 1 
o En execució: 4 
o Sense començar: 0 

 Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2010: 18 
o Finalitzats: 0 
o En execució: 12 
o Sense començar: 6 

 Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2011: 1 
o Finalitzats: 0 
o En execució: 1  
o Sense començar: 0 

 Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2012: 2 
o Finalitzats: 0 
o En execució: 2 
o Sense començar: 0  

 Prevista el seu inici i finalització al 2010: 23 
o Finalitzats: 0 
o En execució: 6 
o Sense començar:  17 

 Previst el seu inici al 2010 i la seva finalització al 2011: 11 
o Finalitzats:  0 
o En execució: 5 
o Sense començar: 6 

 Previst el seu inici al 2010 i la seva finalització al 2012: 4 
o Finalitzats: 0 
o En execució:  3 
o Sense començar:1
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Annex 4. Plànol d'itineraris a peu. 
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Annex 5. Plànols d'ubicació de les noves àrees d'aportació de residus. 
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Annex 6. Enquesta PAES (Pla Estratègic de Sostenibilitat Energètica). 

 

 
 
Cal respondre una enquesta per família. 
1.- Marqueu les accions que feu habitualment relacionades amb el consum 

energètic. 

 
Mai 

A 

vegades 
Sovint Sempre 

Utilitzeu bombetes de baix consum?     

Tanqueu els llums quan són innecessaris?     

Poseu els electrodomèstics (rentadora, rentaplats...) 

només quan la càrrega és plena? 

    

Utilitzeu assecadora?     

Teniu en compte la classificació energètica dels 

electrodomèstics quan els compreu? 

    

Reguleu el termòstat de la calefacció/aire condicionat? 

(20ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu) 

    

Utilitzeu mesures d’estalvi d’aigua (difusors de flux a 

les aixetes, doble descàrrega)? 

    

Compreu productes respectuosos amb el medi 

ambient i/o amb poc embolcall? 

    

2. Feu alguna altra cosa per estalviar energia que no s’hagi mencionat? Quina? 

 

3. Quina font energètica utilitzeu a casa per a la calefacció, cuina, aigua calenta 

i aire condicionat?  

 Calefacció Cuina Aire condicionat Aigua Calenta 

Electricitat     

Gas butà     

Gasoil     

Energia solar     

Altres     

4. Disposeu d’algun sistema de captació de fonts d’energia renovable (plaques 

solars)? Quin? 

 

  

HÀBITS ENERGÈTICS DELS CIUTADANS DE SANTA EUGÈNIA 
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5. Com us desplaceu per a fer les vostres activitats diàries? Marqueu tantes 

opcions com sigui necessari. 

 

A peu Bicicleta 

Ciclomotor 

o 

motocicleta 

Cotxe Taxi Bus 

Ús habitual       

Ús secundari       

De manera 

puntual 

      

6. A quin poble o ciutat feu habitualment les activitats següents? Si cal, 

indiqueu més d’un lloc a cada línia. 

Treballar  

Estudiar  

Compres  

Activitats d’oci  

7. Quants vehicles hi ha a casa vostra? Poseu el nombre per cada tipus. 

Cotxe 
Motocicleta o 

ciclomotor 
Vehicle de treball Bicicleta 

    

 

 

 

L’enquesta es pot retornar a les bústies que s’han col·locat per aquest motiu a 

l’Ajuntament. L’últim dia de recollida és el 23 d’agost de 2010.  

Moltes gràcies per participar, la vostra col·laboració és molt important!  

  



Seguiment del 

Pla d’Acció de  
l’Agenda Local 21 
de Santa Eugènia per a l’any 2010 
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       Església parroquial de Santa Eugènia

Edifici d’una sola nau ,amb planta de creu llatina, 
amb el creuer poc marcat i amb quatre capelles 
laterals, a més dels braços del creuer,la coberta 
de la nau és de volta de canó, com a elements a 
destacar de l’interior, el retaule major d´ estil barroc, 
amb elements rococons. Segle XVII- XX.

       La rectoria 
Situada a escassos metres del temple parroquial, 
edifici amb alçat de dues plantes, el portal forà s´ 
aixeca damunt un sòcol que corregeix el desnivell 
del carrer, a l’interior destaquem les pintures de sant 
Onofre i Sant Pau ermità. Segle XIX -XX.

       Ca ses Monges

Edifici de les monges franciscanes, filles de la 
Misericòrdia, presenta una façana amb alçat de 
tres plantes. Destaquem a l’interior el llenç barroc 
que representa a la Immaculada i el petit oratori 
neogòtic acabat al 1900. Segle XIX- XX.

       ajuntament

Situat davant la plaça de Sant Bernat, en aquest lloc 
es troben alguns dels edificis més representatius de 
la vida política, administrativa i social de la localitat. 
Segle XIX- XX.

       Plaça de Bernat de Santa Eugènia

Situada al vessant oest del nucli urbà, es on trobem 
alguns edificis representatius de la localitat com: la 
Casa de la Vila, el cafè Can Prim, el casal de Can 
Torres així com l´ antic teatre de Can Perico.

       Son Bosso

També conegut amb el nom de Can Paterno o sa 
Casa Paterna,segons la tradició les cases de Son 
Bosso podrien constituir el nucli central de l’alqueria 
islàmica de Benibazari. Segle XVI- XX.
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       Ca Don andreu 
Casa amb alçat de tres plantes amb un petit 
portalet que condueix als depòsits de vi d’un  celler 
modernitzat. Segle XIX –XX. 

       s’aljub

L´ aljub que li dona nom al carrer, és una interessant 
mostra del sistema hidràulic tradicional. Dipòsit d´ 
aigua de planta rectangular adossat pel lateral al 
parament de la casa veïna, la coberta és de volta 
molt rebaixada, fins al 1950  l´ aljub subministrava 
bona part de l´ aigua que consumia la població. 
Possiblement aquest aljub es tracti de l´ antecessor 
de l´ aljub  de    l´ alqueria islàmica de Benibazari.

        Jornets

Casa que destaca dins la barriada des Puget, façana 
amb alçat de tres plantes, amb portal d´ arc rodó, 
amb brancals de pedra viva a  cada costat del 
portal hi ha una finestra rectangular. Es conserva 
parcialment la tafona des Jornets.

       Els Molins des Puget

Els elements més característics des Puget són els 
tres molins de vent fariners (El Molí de cas Moliner 
Vell, el Molí de Can Camarada i el Molí de Can 
Fideu o de Can Toni Xel·la), que s’aixecaren durant 
els segles XVIII i principis del XIX, no obstant amb 
les innovacions tecnològiques del segle XX els van 
convertir en inoperants.

       Cas Senyor

El bloc principal de les cases de Cas Senyor 
segueixen  l’estil regionalista. Destaquem l´ 
acompanyament amb una torre quadrangular a les 
cases, així com la presència d’arcs rodó motllurats i 
adovellats als portals principals. Segle XIX- XX.
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s’aljub

L´ aljub que li dona nom al carrer, és una interessant 
mostra del sistema hidràulic tradicional. Dipòsit d´ 
aigua de planta rectangular adossat pel lateral al 
parament de la casa veïna, la coberta és de volta 
molt rebaixada, fins al 1950  l´ aljub subministrava 
bona part de l´ aigua que consumia la població. 
Possiblement aquest aljub es tracti de l´ antecessor 
de l´ aljub  de    l´ alqueria islàmica de Benibazari.

Estació

L’edifici de l’estació fou construït en les primeres 
dècades de segle XX,amb alçat de dues plantes i 
coberta de dos aiguavessos quan es va inaugurar 
la línia ferroviària Santa Maria- Felanitx a finals del 
segle XIX.

Pou de na Perota

L’origen del Pou és islàmic segle XIII. Amb coll de 
cisterna de secció circular, de mamposteria, amb 
l’exterior lligat amb argamassa de calç.

sa Síquia

Travessa la carretera  i circula en paral·lel  vora els 
terrenys de Can Vanrell, el jaç del canal es troba 
emmarcat per gran peces de pedra, acompanyada  
a més per un conjunt d´ oms.

Ses alqueries

El nom  prové de les dues alqueries (Benibahari 
o Benibafari i Beniporrex)  o possessions d’arrel 
islàmica ( s. XIII), que constituïren la base del 
llogaret.

Hostal d’en Comuna

Constituïa antigament un punt d’aturada dels 
transeünts que anaven pel camí de Sencelles: ja 
fossin  a llom de cavalleria o a peu .Edifici amb 
alçat d’una planta amb portal de llinda de marès i 
coberta a dos aiguavessos. Segle XIX-XX.
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Molí d’en Pau

Molí que pertany al llogaret de s’Alqueria,té dues 
plantes amb torre de secció circular, base quadrada 
i voltes de mig punt; amb paredat amb peu de 
murada i coberta de teules. L’interior es troba 
totalment restaurat. Segle XIX-XX.

Possessió de Sa torre

Les cases de la possessió són unes de les més 
representatives de Santa Eugènia, destacam la 
portalada d’entrada, que consta d’un arc rodó 
d’ampla llum amb dovelles, coronat per una teulada 
a dos vessants. Segle XVI- XX.

Es Molí

Molí de vent fariner, de base quadrada  construït en 
paredat amb una base d’una planta, i la coberta de 
teules a un aiguavés. Segle XIX-XX.

Pou de ses alqueries

És de  tipologia de base circular, el coll del pou és 
de secció quadrada, de marès. Va sofrir un procés 
de restauració al 1996. Segle XIII.

Cementeri Jueu

Al costat del cementeri del poble trobam el 
cementeri jueu, recinte tancat amb barreres de 
metall que mostren grafies hebraiques, amb 
baladres i xiprers pels costats. Es fundà al 1978 i és 
l’únic cementeri jueu de l’illa.

Cementeri del poble

Es troba vora el cementeri jueu, tancat amb una 
paret d´ esquena  aixecada davant un eixamplament 
del camí de Muntanya. Destacam el portal principal 
del cementeri que consta  d´ un arc rebaixat protegit 
per un trencaaigües coronat amb una creu de ferro, 
desornamentada.

Cova d’ en tro

Amagada entre mates , la cova del Tro és una 
antiga cavitat artificial d´ enterrament; hi ha una 
expressió referida a les persones que semblaven 
morir :  ” ja és per devers sa cova d´ en Tro”. 
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