FOTONOTÍCIES
Als plenaris de l’Ajuntament de Santa Eugènia no
existeix la possibilitat de plantejar un debat d’idees
ni cap intent d’arribar a acords. Com a regidors en
l’oposició no tenim ni segons torns de paraula, ni
rèpliques, ni intervencions per al·lusions. Cal recordar que l’article 91 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals diu “que els assumptes han de ser objecte
de debat abans de ser sotmesos a votació”.
Diumenge 29 de novembre es celebrà a Sineu una
trobada de diverses candidatures alternatives municipalistes de Mallorca per compartir experiències
i fer una xarxa que permeti compartir recursos i iniciatives. Les agrupacions presents en aquesta reunió van ser Gent per Sineu, La Valldemossa que Volem, Alternativa per Santanyí, Alternativa per Artà,
MOVEM SANTA EUGÈNIA, Bloc per Felanitx, CUP
Palma i Alternativa per Pollença.
L’Escola de Música de Santa Eugènia no ha funcionat el mes d’octubre de 2015. Una professora
de l’escola va esser acomiadada per l’Ajuntament
amb l’únic motiu que hi havia pares que deien
que era massa dura amb els alumnes. Passat un
mes,i davant de les queixes del molts pares que
no estaven d’acord amb la decisió, aquesta professora ha hagut d’esser readmesa i el batle s’ha
hagut de disculpar amb ella.
Al ple de dia 28 de setembre MOVEM va informar a l’equip de Govern d’una subvenció del Consell, que era al registre de l’Ajuntament i que no
havien sol·licitat. Només quedaven tres dies per
presentar el projecte. Aleshores, l’equip de Govern improvisà un projecte basat en la construcció d’un gimnàs al poliesportiu. El Consell va informar desfavorablement ja que el lloc elegit,, on
ara hi ha el vestidor prefabricat, no és prou gran.
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MOVEM avança les seves
primeres accions de 2016
Els regidors de l’agrupació presentaran al primer ple de
l’any propostes i mocions incloses al seu programa electoral

Les darreres iniciatives de Movem han estat rebutjades per l’equip de Govern.

La darrera setmana
de gener, segons la
planificació exposada
per batlia a principi
de legislatura, tendrà
lloc un ple ordinari a
l’Ajuntament de Santa Eugènia. En aquest
segon número de
Movem Notícies us explicam algunes de les
propostes, mocions i
preguntes que hi presentarem.

MOVEM SANTA EUGÈNIA presentarà una
proposta per invertir
la recaptació dels anys
2015 (66.000€) i 2016
de la Llei d’ordenació
i l’ús del sòl de les
Illes Balears, que permet la legalització
d’edificacions en sòl
rústic, en la construcció i dotació d’un punt
verd en condicions al
municipi.

També presentarem
una moció referent a
l’Inventari de Béns i
Drets de la Corporació. La darrera actualització d’aquest inventari data del període
1992/96, i fou aprovat
en ple l’11/05/98. És
evident que el catàleg
està desfasat en molts
d’aspectes i que necessita ser actualitzat de
manera urgent. Així

mateix, juntament amb
la seva actualització,
demanarem també la
seva digitalització i exposició a la web de la
casa de la vila com ja
fan altres ajuntaments
(Santa Maria, per
exemple). En aquest
inventari s’hi troben,
entre d’altres: béns immobles i equipaments,
patrimoni, solars i
parcel·les, vies, carrers
i avingudes, places, camins públics, infraestructures, vehicles...
			
Preguntes pel ple de
gener
1- Al juliol de 2015
es van contractar tres
peons a través del
SOIB amb un contracte
d’obra i servei per construir uns vestidors nous
al camp de futbol. A hores d’ara els vestidors
no estan acabats, però
les persones contractades ja no treballen a
l’Ajuntament. Al llarg
d’aquests sis mesos
aquests treballadors no
han dedicat tot el seu
temps de feina als vestuaris, tot i estar contractats exclusivament
per dur a terme aquesta
feina. Per què no s’ha
prorrogat aquest con-

tracte si l’obra no està
acabada? S’ha respectat el contracte fent fer
a aquests treballadors
moltes altres feines que
no estaven contemplades en el seu contracte?
2- Santa Eugènia perd
una altra subvenció del
Consell de Mallorca.La
subvenció demanada
per la Mostra de Teatre
ha estat denegada. La
justificació dels requisits
feta pel batle i la regidora de Cultura no ha estat
l’adequada. Hi manca
d’un dels requisits per
accedir a la subvenció
que és la certificació de
la presència de programadors a la Mostra de
Teatre. Segons el batle hi havia la previsió
d’ingressar 10.000€ per
aquest concepte. Una
vegada més ens trobam
davant una deixadesa
total i absoluta, una evidència més que la feina
mal feta té conseqüències directes per a la butxaca de tots els taujans
i taujanes. Perquè no
es justificà la presència
de programadors? Per
què s’imcompliren els
requisits establerts a la
convoctatòria? Suposarà
una despesa municipal
superior a la prevista?
3- La Unitat Bàsica
de Salut de Santa Eugènia roman tancada
cada dimecres a partir
del mes de desembre
del 2015. Les urgències
s’atenen al Centre de

l’illa i facilitar-los els tràmits administratius davant aquesta institució.
2- Moció pel 0’7% solidari pel Tercer Món. Per
un Santa Eugènia més
solidari.
També es presentaren
tres propostes que foren rebutjades:

Actual estat dels vestidors nous del camp de fútbol.

Salut de Santa Maria.
Al ple de dilluns de 30
de novembre de 2015
vàrem recordar al batle
la moció aprovada per
unanimitat al ple de
setembre on MOVEM
SANTA EUGÈNIA demanava la convocatòria
en el menor temps possible d’una reunió amb
la Consellera de Salut
i el Director General
d’Atenció Primària. Al
mes d’octubre el batle
ens va dir que s’havia
oblidat de telefonar per
concertar la cita, però
que hi pensava. I al ple
del mes de novembre
ens va dir que no s’havia

demanat la reunió perquè no hi havia necessitat, de moment, ja que
el servei de metge i infermera està ben cobert
a Santa Eugènia. Finalment, dia 3 de desembre l’ajuntament va enviar una carta de queixa
a la Conselleria de Salut
demanant una rectificació del canvi d’horari. Ha
contestat la Conselleria
de Salut? S’ha sol·licitat
una reunió amb la consellera de Salut i el director
general d’Atenció Primària? Quines seran les
mesures que adoptarà
l’ajuntament per solucionar el problema?

4- Per a l’any 2015
hi havia una dotació
pressupostària
de
5.000€ per a subvencions a entitats sense
fi lucratiu, però només
s’han repartit 3.576€.
Vuit associacions s’han
beneficiat d’aquestes
subvencions. Per quin
motiu no s’ha repartit tot
el pressupost destinat a
aquesta partida? A què
s’han destinat o es destinaran aquests doblers
que han sobrat?
Rebuig de les mocions i
propostes de novembre
El mes de novembre
MVSE registrà dues mocions per debatre al ple,
que foren rebutjades:
1- Moció per al conveni de registre únic
amb el Consell de Mallorca que possibilita
registrar els documents
adreçats al Consell de
Mallorca al registre
de l’Ajuntament. Així
s’aconsegueix acostar
més el Consell de Mallorca als ciutadans de

1- Proposta per a la
creació d’uns Pressupostos participatius.
2-Proposta d’instal·lació de bandes reductores de velocitat
a la camada del Terme
i al camí de Muntanya
que comptava amb un
informe favorable per

part de la Policia local
i el suport dels veïnats
del camí de Muntanya.
3- Proposta per un
plenari més participatiu ja que l’horari i el
funcionament actual no
permet assistir-hi a la
immensa majoria de la
gent. Es proposa:

a.- Que les sessions
plenàries, tant ordinàries com extraordinàries, es duguin a
terme a partir de les
19.30 h.
b.- La creació d’un Reglament de participació
de particulars i associacions als plenaris.

Per un punt verd en condicions óptimes

El magatzem de l’Ajuntament en una imatge presa fa uns dies, a principis de gener de 2016.

En el nostre programa electoral proposàvem que “els propers
quatre anys de legislatura havien de permetre iniciar noves
mesures ambientals
més efectives, amb
més consens i més
eficaces”. Una nova
mesura
ambiental
que proposàvem era
tenir un punt verd en
condicions amb tots
els contenidors corresponents.

MOVEM SANTA EUGÈNIA proposa que la
recaptació dels anys
2015 (66.000€) i 2016
de la Llei d’ordenació
i l’ús del sòl de les
Illes Balears, que permet la legalització
d’edificacions en sòl
rústic, es destini a la
construcció i dotació
d’un punt verd en condicions.
Per llei els doblers recaptats per a aquestes
legalitzacions
s’han

de destinar a uns usos
concrets entre els que
hi trobam els temes
mediambientals. Santa
Eugènia presenta una
gran mancança en el
tema de residus, ja que
no tenim un Parc Verd
en condicions.
Des de Movem proposam emprar aquests
doblers per construir
un punt verd a Santa
Eugènia amb personal i un horari concret.
Proposam que sigui

de gestió municipal
o cogestionat mitjançant un conveni
amb la Fundació
Deixalles, que compta amb experiència
en aquest camp.
Un exemple del que
proposam el tenim al
Parc Verd de Sencelles de gestió municipal que té d’horari
d’hivern de dl a dg,
festius
inclosos,
de 8:30 a 13:00 i de
16:00 a 21:00 hores.

