
APOSTA PEL SERVEI D'EDUCACIÓ INFANTIL
DE 0 A 2 ANYS (EEI FLOR DE MURTA)
L'Ajuntament segueix promocionant i finançant la
despesa del servei educatiu de 0 a 2 anys dels
infants del nostre Municipi. Per aquest any, igual
que l'any 2013, no rebrem cap ajuda del Govern
de les Illes Balears, per tant, l'Ajuntament ha
d'assumir més dèficit d'aquest servei ja que no
s'han incrementat les taxes de l'escola ni per al curs
de 2011, 2012, 2013 i 2014.

CONSOLIDACIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA D'ALGAIDA
L'Ajuntament segueix promocionant l'aprenentatge
de música per als infants i joves del Municipi. Igual
que l'Escoleta, no es preveu cap subvenció de la
Conselleria d'Educació així com teníem abans i per
tant també assumim un major dèficit per aquest
servei ja que tampoc incrementam les taxes als
alumnes.

DESPESES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
DE SES ESCOLES

L'Ajuntament segueix pagant les despeses de consum
elèctric i gasoil, manteniment i neteja de les
instal·lacions de ses Escoles.

EDICIÓ DEL CD SOBRE CANÇONS ALGAIDINES
I DEL LLIBRE SOBRE GEOLOGIA DE RANDA
La Banda de Música impulsa un projecte d'edició
d'un CD amb cançons algaidines, l'Ajuntament
patrocinarà la seva edició. L'Ajuntament editarà un
llibre sobre la geologia i les fonts del massís de
Randa.

ACTIVITATS PER ALS JOVES (CASAL DE
JOVES)
Es tracta de promoure activitats de divulgació entre
els joves del nostre Municipi a través del Servei de
Dinamització juvenil del Casal dels Joves. Per
potenciar aquest Servei, es preveu incrementar les
hores de treball de la dinamitzadora de les 8,5 hores
setmanals actuals a 17 hores setmanals. A més, es
preveu la dotació de les beques de formació per als
joves que es vulguin formar per realitzar activitats
de suport a entitats i associacions sense ànim de
lucre.

CURSOS I ACTIVITATS ESPORTIVES
Es mantenen les subvencions deis cursos esportius
(ioga, pilâtes, gimnàstica, spinning, bodycombat.

bodypump, natació, aquagyn) a través del
concessionari dels serveis esportius municipals.

FESTES
Per a l'any 2014 s'incrementa la partida en 1.500
euros per fer front a l'SGAE. Com sabeu vàrem
regularitzar els deutes amb la Societat i ajustam
millor la despesa que hem d'assumir enguany.

PROMOCIÓ D'EMPRESES I COMERÇOS
Igual que el pressupost de 2013, aquest preveu la
dotació econòmica per desenvolupar activitats i
projectes de dinamització econòmica i comercial del
Municipi.

En aquesta partida es preveuen les despeses per
a la realització de la Fira d'Algaida, la Fira de Pina,
les diferents firetes temàtiques, la part corresponent
del curs de formació per a emprenedors en el mon
rural. Destaca la creació d'una web de promoció
turística del municipi i l'edició de continguts i recursos
turístics.

MANTENIMENT I NETEJA DELS CAMINS DE
FORAVILA
Com cada any, es preveu una partida per al
manteniment, neteja i millora dels camins públics
de foravila. S'incrementa la partida dels 28.000
euros per a l'any 2013 als 77.300 euros per a l'any
2014.

PLA DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
En el marc de la participació ciutadana, es donarà
continuïtat als programes desenvolupats per
l'Ajuntament, com ara l'elaboració d'aquests
pressuposts i es posaran en marxa noves iniciatives
per promoure la participació dels ciutadans.

REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL
Ates que des de l'aprovació de la Relació de Llocs
de Treball actual, l'any 2000, s'han produït canvis
substancials en la realitat laboral i competencial
dels Ajuntaments, en la manera de prestar els
serveis municipals i la irrupció de les noves
tecnologies. Dins l'any 2014 encetarem la revisió
d'aquesta Relació per tal de fer possible una nova
organització administrativa dels serveis municipals.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL PRESSUPOST 2014
DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Benvolguts veïnats i benvolgudes veïnades.

Durant el mes de novembre des de l'Ajuntament
hem impulsat una iniciativa novedosa al nostre
Municipi i que també ho és a la majoria de
pobles de les nostres Illes.

Es tracta d'un procés de foment de la participació
dels ciutadans en l'elaboració dels pressuposts
de l'Ajuntament destacant la difusió dinformació
als veïnats de l'origen (ingressos) i el destí
(despeses) dels doblers que gestiona
l'Ajuntament a l'hora de prestar els serveis
públics municipals.

Així, durant aquest procés vàrem rebre 21
propostes per incloure als Pressuposts Municipals
i al llarg de les reunions que hem mantingut
han participat al voltant de 40 veïnats del
Municipi.

Aquestes propostes es varen estudiar i tenir en
compte a l'hora de planificar els projectes que
desenvoluparem durant l'any 2014. Finalment
es varen incloure un total de 9 projectes que
foren proposats per diferents veïnats i que són
els següents:

• Acabar d'arreglar la voravia del Carrer
Tanqueta (Algaida)

• Canviar les papereres per unes que permetin
la recollida selectiva

• Incrementar el nombre de papereres
Adquirir material de joc per als infants de segon

cicle d'educació infantil de Ses Escoles

• Publicar un llibre de n'Espardanyeta vinculat
al projecte solidari realitzat a Ciudad Antigua

• Arreglar la voravia del Camí de s'Estació
(Algaida)

• Arreglar la voravia del Camí de son Perot fins
el Camp de futbol Es Figueral (Pina)

• Arreglar la voravia del Carrer de Sineu (Pina)

• Instal·lar bancs al voltant del terreny de joc
del Camp de futbol Es Figueral (Pina)

A més d'aquestes accions concretes, voldríem
destacar que els participants obtingueren
informació de primera mà sobre el destí dels
ingressos municipals i del cost dels serveis que
prestam des de l'Ajuntament.

Així, la valoració feta d'aquest procés és positiva
i és per això que ja Organitzam un nou procés
per treballar i elaborar el Pressupost Municipal
de 2015. Vos animam a participar-hi!

Des de l'Ajuntament pensam que els ciutadans
tenim dret a estar informats del destí dels
recursos públics i creim en la transparència en
la gestió dels interessos i recursos públics, i és
per això que promovem la participació en el
debat del destí d'aquests recursos per millorar
el nostre Municipi.

A continuació vos facilitam més informació sobre
el contingut del pressupost i altres accions i
iniciatives que desenvoluparem al llarg de 2014.
Si voleu consultar el contingut íntegre del
Pressupost podeu fer-ho a la web de
l'Ajuntament: www.ajalgaida.net.

Volem aprofitar per desitjar-vos unes bones
festes i molts d'anysl!

EL BATLE,

Francesc Miralles Mascaró



REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT MUNICIPAL CONGELACIÓ DELS IMPOSTS
Seguim reduint l'endeutament bancari any a any. L'Ajuntament congela tots els imposts i les taxes
Malgrat tenir un endeutament molt inferior al màxim municipals per a l'any 2014.
permès per la legislació vigent, l'Ajuntament preveu
destinar 273.675,18 euros a reduir-lo al llarg de
l'any 2014.

INVERSIONS

^
Concepte Import

Voravies Algaida (Tanqueta, Cavallers, Estació, Sol, Pare B. Pou i Roca) 88.648,66 €

Voravies Pina (Son Perot fins camp futbol. Carretera Algaida i Sineu) 18.400,00 €

Pavimentació carrers (Roca, Nou, Tanqueta) 61.000,00 €

Compra contenidors 3.000,00 €

Llum i càmera gravació Àrea de residus del camí de Muntanya 7.000,00 €

Papereres de reciclatge 4 places del Municipi 2.500,00 €

Adquisició rentadora Escola d'Infantil Flor de Murta 400,00 €

Adquisició jocs infantils Escola d'Infantil CEIP Pare Pou 1.000,00 €

Aire condicionat a l'auditori del Casal Pere Capellà 10.000,00 €

Bancs recinte esportiu Es Figueral 3.500,00 €

Millora vestidors des Porrassar 15.000,00 €

Tancament del terreny de joc des Porrassar 10.000,00 €

Escala depuradora piscina 1.500,00 €

^ TOTAL 221.948,66

PROMOCIO DEL TRANSPORT PUBLIC
Dia a dia s'incrementa el nombre de veïnats que
usen la targeta ciutadana pel transport d'autobusos
públics de l'EMT de Palma. L'Ajuntament subvenciona
aquest transport i per això ampliam la partida que
es destina a aquest servei.

ADAPTACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA
Per atendre les obligacions urbanístiques de
l'Ajuntament imposades pel Consell de Mallorca, es

preveu una partida de 20.000 euros per continuar
els treballs per a l'adaptació de les Normes
Subsidiàries d'Algaida al Pla Territorial de Mallorca.

RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DELS
RESIDUS
D'acord amb l'estimació de cost de la Mancomunitat,
hem previst una reducció del cost del servei de
460.0000 euros a 430.000 euros gràcies a l'increment
del % de reciclatge al nostre Municipi.

Per altra part, pel que fa al Pare Verd d'Algaida, es
contempla la despesa d'obertura i gestió del Parc
Verd d'Algaida amb l'empresa Fomento de
Construcciones i Contratas que s'encarrega de la
prestació d'aquest servei, de dilluns a diumenge de
les 9h a les 13 hores i de les 16h a les 20 hores,
per un import de 38.000 euros.

També es preveu la despesa per a la contractació
del servei de seguiment i control del programa de
foment del reciclatge ITR aplicat al nostre Municipi
per un import de 16.000 euros i diferents campanyes
de sensibilització i foment del reciclatge per un
import de 4.500 euros.

MANTENIMENT DELS CARRERS
Es preveu una partida pressupostària per al
manteniment de la xarxa viària urbana de 12.000
euros amb la finalitat de solucionar diverses
problemes d'acumulació d'aigua a la via pública que
perjudiquen als veïnats.

NETEJA VIÀRIA
Es preveu un el servei de neteja viària amb
l'agranadora dels nuclis urbans d'Algaida, Pina i
Randa. Es dobla la quantia per Incrementar els dies
de neteja durant l'any. S'ha incrementat respecte
l'any passat de 7.000 euros a 16.800 euros.

JARDINERIA
Es preveu el servei de jardineria d'Algaida, Pina i
Randa que s'encarrega del manteniment de les
zones enjardinades i l'arbrat dels carrers amb un
import de 17.000 euros. L'any 2013 hi havia una
consignació de 23.500 euros. Aquest import s'ha
reduït atès que s'ha incorporat el caminer de Pina
i Randa.

ENLLUMENAT MUNICIPAL I ENERGIA
Després d'haver realitzat la inversió de substitució
de l'enllumenat d'Algaida, disposam de tot
l'enllumenat públic del Municipi de baix consum.
Això ens permet reduir la despesa prevista per al
seu manteniment i pel seu consum energètic.

GESTIÓ I INVERSIONS ALS CEMENTIRIS
MUNICIPALS
Pel que fa als cementiris municipals, es preveu la
continuació del servei de gestió i manteniment dels
cementiris municipals que tan bona acollida ha
tingut entre els usuaris d'aquest servei municipal i
la realització de les millores als Cementiris proposades
en la seva oferta tècnica.

AJUDES ANTICRISIS (BONOS ALIMENTS)
Per aquest any 2014, igual que els anys 2012 i
2013, a més de disposar de les ajudes per a les
famílies que es tramiten i gestionen a través de la
Mancomunitat, es crea una bossa d'ajudes per fer
front a la crisis de 10.000 euros. Aquests 10.000
euros es varen reduir de la partida de festes.

SERVEIS SOCIALS
Atesa la previsió de la Mancomunitat, es preveuen
les aportacions a la Mancomunitat Pla de Mallorca
en concepte dels Serveis Socials que es presten al
Municipi d'Algaida: Centre de Dia, Servei d'Ajuda a
Domicili, Ajudes econòmiques. Assistenta Social,
Servei de Menjar a Domicili.

BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR DELS
ALUMNES DE BATXILLERAT A L'IES
LLUCMAJOR
Es dobla la partida per fer front a les Beques pel
transport escolar dels alumnes d'educació no
obligatòria de l'IES de Llucmajor fins arribar als
10.000 euros.

AGERMANAMENT AMB CIUDAD ANTIGUA
Al pressupost de 2014, igual que els anys 2012 i
2013, també es preveu una consignació de 10.000
euros per al Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat
que es destinarà a l'agermanament del Municipi
d'Algaida amb el Municipi de Ciudad Antigua de
Nicaragua. Es mantenen les Beques de Cooperació
per promoure la cooperació internacional dels veïnats
del Municipi.

COMPROMÍS AMB LES ASSOCIACIONS I
ENTITATS DEL NOSTRE MUNICIPI
Es mantenen les subvencions a les associacions i
entitats sense ànim de lucre del nostre Municipi que
treballen desinteressadament per dinamitzar Algaida,
Pina i Randa.

RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS
Es preveuen 20.000 euros per fer front al servei de
recollida de cans i moixos abandonats als carrers

i camins del nostre Municipi. El servei el presta la
Fundació Natura Parc.

SUBVENCIÓ LLIBRES ESCOLARS
Per a l'any 2014, es preveu continuar col·laborant
amb el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Pare
Bartomeu Pou per dur a terme el programa de
reutilitzacló dels llibres escolars per aquelles famílies
que no poden adquirir els llibres escolars per als
infants.


