
S'HA TRIAT L'OPCIÓ D'UN CENTRE
DE DIA DAVANT LA IMPOSSIBILITAT
DE PODER COMPTAR AMB UNS

TERRENYS DE 10.000 M2, EN EL TER¬
MINI DE QUINZE DIES, EXIGITS PEL
GOVERN PER PODER CONSTRUIR
UNA RESIDÈNCIA.

L'antic centre sanitari serà el lloc on

l'Ajuntament construirà un edifici desti¬
nat a millorar les prestacions de les
persones majors del nostre municipi,
un centre d'estada diürna per a tots
aquells veïns i veïnes que en aquest
tram de la seva vida necessiten una

major atenció i un servei de qualitat a
prop de casa seva.

Aquesta és l'opció que fia adoptat
l'Ajuntament per donar l'atenció que
es mereixen els nostres majors. L'aitra
possibilitat era poder comptar amb
una residència d'acord al Pla que va
posar en marxa la Conselleria de
Presidència i Esports a la qual no es
va poder acollir l'Ajuntament davant
la impossibilitat de poder comptar, en
el termini màxim de quinze dies des
de la recepció de l'escrit de la
Conselleria, d'uns terrenys o solar
amb una extensió mínima de 10.000
m^ de propietat municipal i que gau¬
dissin de la qualificació urbanística
adient. Poder complir aquest requisit
en aquest període de temps sense dis¬
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L'AJUNTAMENT CONSTRUIRÀ UN CENTRE DE DIA
PER A LES PERSONES MAJORS A ALGAIDA.

posar de terrenys que siguin de pro¬
pietat municipal, això vol dir que s'ha¬
gin d'adquirir, és completament impos¬
sible.

El centre de dia d'Algaida tindrà una
capacitat per vint usuaris i comptarà
amb espais destinats a sala de des¬
cans, sala d'activitats, menjador, sala
de psicomotricitat, sala de cures,
banys adaptats i adequats a les neces¬
sitats dels usuaris, a més dels espais
destinats al personal, despatxos, dut¬
xes, etc. Tot això distribuït amb tres
plantes perfectament comunicades per
ascensor, un local que compleix amb
tots els requisits que exigeix la legisla¬
ció vigent.

El cost d'aquesta obra és de
863.455,60 € que seran finançats en
vint anys per la Conselleria de
Presidència i Esports del Govern de les
Illes Balears amb vint anualitats de
43.172,78 €. Per poder contractar
l'obra, l'Ajuntament haurà d'avançar
endeutant-se amb 771.1 10,04 € que
s'executarà en dos anys, aquest any
es realitzaran obres per un import de
747.317,84 € i l'any 2006 s'execu¬
tarà la resta, 1 16.137,76 €.

Sens dubte és una obra d'una gran
importància que millorarà la qualitat
de vida de les persones majors del
nostre municipi, un servei molt proper
que facilitarà el trasllat als usuaris i
que evitarà el desplaçament als cen¬
tres de Montuïri o Costitx.

Des de l'Ajuntament, l'equip de
govern vol apostar per millorar les
prestacions a les persones majors i ho
fa havent d'assumir les despeses dels
interessos que ocasionarà el préstec
que pujaran a uns 210.000 € aproxi¬
madament. Ho farà en la plena satis¬
facció de poder donar aquest nou ser¬
vei igual que ho va fer amb la cons¬
trucció del nou centre sanitari

d'Algaida inaugurat l'any 2003 que a
dia d'avui jo està completament liqui¬
dat i amortitzat ja que el conveni que
va signar l'Ajuntament amb ei Govern
de les Illes Balears l'any 2000 va ser
només per un període de quatre anys
la qual cosa va minvar molt considera¬
blement els costos dels interessos assu¬

mits per l'Ajuntament i no com el
finançament del centre de dia que és
per vint anys.

AMPLIACIÓ DE SES ESCOLES

ELS TERRENYS APORTATS PER L'AJUN¬
TAMENT PERMETEN l'AMPLIACIÓ
DEL CENTRE ESCOLAR

Quan acabi aquest curs escolar, està
previst l'inici de les obres de l'amplia¬
ció del CP Pare Pou l'expedient de les
quals actualment es troba en la fase
de presentació de propostes per part
de les empreses que estiguin interessa¬
des en la redacció i posterior n'execu-
ció d'aquest projecte.

L'Institut Balear d'Infrastructures i

Serveis Educatius i Culturals, IBISEC,
organisme públic que depèn de la
Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, va apro¬
var el plec de condicions administrati¬
ves que té per objecte la redacció del
projecte, direcció i execució de les
obres de l'ampliació del centre esco¬
lar per un pressupost de
1.236.1 37,10 € i que inclou la cons¬
trucció d'un mòdul d'educació infantil
format per sis aules i una aula de psi¬

comotricitat 0 més d'altres aules com¬

plementàries (salo de professors, des¬
patx de professors, lavabos alumnes i
professors, magatzem) i un menjador i
cuina. Igualment aquest projecte pre¬
veu zones dedicades a jocs d'infantil i
primària i una pista poliesportiva amb
il·luminació.

Aquests nous edificis es construiran a
la part situada darrera l'actual edifici
escolar. Ocuparan un total de 1.174
m^ de superfície construïda a més de
les superfícies destinades als patis,
zones de joc o pista poliesportiva.
Una part d'aquesta obra es construirà
als terrenys que l'Ajuntament va

adquirir el juliol de l'any passat i que
l'Ajuntament Ple, a la sessió que va
tenir lloc el 15 de desembre, va acor¬

dar per unanimitat posar a disposició
de la Conselleria d'Educació i

Cultura, amb la finalitat de què servis¬
sin per 0 la construcció d'un edifici on
s'imparteixin el segon cicle
d'Educació Infantil i el primer cicle
d'Educació Primària, així com la cons¬

trucció d'un nou menjador escolar i
cuina.

EL COMPROMÍS AMB LA COOPERACIÓ
AMB ELS PAÏSOS DEL SUD

El compromís de l'Ajuntament
d'Algaida amb els països del Sud con¬
forma una línia de compromís perma¬
nent. Aquest ajuntament com a mem¬
bre del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació manté una política conti¬

nuada de suport al desenvolupament i
la cooperació.

Una aportació anual del seu pressu¬

post ho garanteix. Darrerament s'ha
incrementat l'aportació mitjançant el

que es destina a l'Associació Algaida
Solidari, entitat intrínsecament com¬

promesa amb els projectes de coope¬
ració i desenvolupament del Fons
Mallorquí.

El suporta programes de desenvolupa¬
ment i cooperació, ens lliguen ferma¬
ment especialment a moltes comunitats
de Centre Amèrica. Alguns d'aquests

conjuntament amb la Mancomunitat
Pla de Mallorca amb l'Agermanament
amb Nueva Segovia -AMUNSE- a

Nicaragua, on es desenvolupen diver¬
ses projectes de cooperació, sempre
sota el suport i coordinació del Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.



Sobre aquest acord la Conselleria de Salut i Consum
no va donar - ni ha donat cap tipus de resposta - i
l'Ajuntament va seguir realitzant la neteja i manteni¬
ment dels tres centres assumint un cost que no li
corresponia, fins que en data de 9 d'octubre de
2004 els professionals que treballen al centre sanita¬
ri d'Algaida varen comunicar a l'Ajuntament defi¬
ciències en el servei de neteja que realitzava l'empre¬
sa contractada per l'Ajuntament i que es tingués en
compte a l'hora de renovar-li el contracte.

Si a tot aixó s'afegeix que des del juliol de 2003, que
coincideix amb la presa de possessió de l'actual
Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Algaida
no ha rebut les despeses pendents del manteniment
del segon semestre del 2003, si bé dins aquest mes
de març la Conselleria de Salut i Consum ha ingres¬
sat a l'Ajuntament 4.291,63 € corresponents a
aquest semestre encara queden pendents 10.477,05
€ , i del primer semestre del 2004 que ascendeixen
a 17.592,98 € - no estan comptabilitzades les des¬
peses dels darrers quatre mesos del 2004 -,

l'Ajuntament d'Algaida va comunicar en data 14
d'octubre a l'IBSALUT que o partir de I'l de novem¬
bre de 2004 deixarà de realitzar les tasques de nete¬
ja dels tres centres sanitaris del municipi, avisant a
l'IBSALUT amb disset dies d'antelació per a la qual
cosa el servei de neteja no havia de quedar interrom¬
put en cap moment.

Aquest ha estat el motiu de no poder continuar assu¬
mint aquest servei ja que a dia d'avui només s'ha
cobrat una part de les despeses pendents del darrer
semestre del 2003 i no s'han ingressat les despeses
corresponents als deu mesos de l'any 2004.

L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA VA DEIXAR DE FER eia de la
NET ELS CENTRES SANITARIS. hAjunt'amLt Z

mia aquest servei, a
través d'una empre¬
sa de neteja, fent-se
càrrec de la despe¬
sa i semestralment
remetia els costos

ocasionats a la
Conselleria de Salut
i Consum del
Govern de les Illes
Balears, concreta¬
ment a l'IBSALUT,
que abonava a la
tresoreria municipal
les despeses d'a¬
quest servei.

EL RETRÀS DEL GOVERN EN EL PAGAMENT A L'A¬

JUNTAMENT DE LES DESPESES OCASIONADES PER
AQUEST SERVEI OBLIGUEN A L'AJUNTAMENT A
DEIXAR LA NETEJA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS.

Des de la posada en marxa del nou centre sanitari
d'Algaida el març de 2003 les despeses de manteni¬
ment i neteja del centres sanitaris d'Algaida, Pina i
Randa, varen augmentar considerablement. Essent
aquest servei de neteja i manteniment una competèn-

Degut a aquest aug¬
ment de despeses,
l'Ajuntament Ple, a
la sessió que va tenir

lloc el 1 3 de novembre de 2003, per unanimitat dels
grups polítics va adoptar el següent acord:

"Que vist l'increment de les despeses corrents que
comporta el manteniment, la neteja i el subministra¬
ment elèctric dels tres centres sanitaris del municipi,
Algaida, Pina i Randa, sol-licitara l'IBSALUT, que des
de I' 1 de gener de 2004, assumeixi directament i con¬
tracti el servei de neteja d'aquests tres centres i assu¬
meixi directament les tasques i les despeses de submi¬
nistrament i manteniment dels tres centres sanitaris."

FESTA DE LA PAU
CASTELLITX 2005
Programa

Dijous, 24 de març
10,30 h. XI Torneig de Futbol de Pasqua Vila d'Algaida

Al camp de futbol es Porrassar. (Programes a part)

Divendres, 25 de març
XI Torneig de Pasqua Vila d'Algaida.
Durant tot el dia, al camp de futbol es Porrassar

Dissabte, 26 de març
FINALS XI Torneig de Pasqua Vila d'Algaida

Durant tot el dia, al camp de futbol es Porrassar

Diumenge de Pasqua, 27 de març
1 8,30 h. Concert de cloenda de la campanya Algaida amb el

Sud-est Asiàtic a càrrec del quartet de saxos Multifònic.
Aquest acte està organitzat per la Comissió del Festival de Música Clàssica Pla de
Mallorca. A l'església.

Dilluns de Pasqua, 28 de març
19,00 h. Exhibició spinning

Al pavelló municipal d'esports.

21,00 h. NIT ALGAIDINA DE LA CULTURA, a l'església d'Algaida
Acte de lliurament dels Premis Castellitx 2005.

En el decurs de la vetlada es presentarà també el número 1 8 de les Plaquetes
d'Història i Cultura editades per l'Ajuntament d'Algaida que recull les obres
guardonades a l'àmbit literari dels Premis Castellitx 2004.

A continuació concert o càrrec del Joan Valent Ars Ensemble amb els Cors de
l'Aula de cant del Conservatori Professional de Palma que interpretaran la M/sso
Ruris Al-gaidina de Joan Valent Capellà dirigida pel mateix compositor. Actua
de solista Teresa Barrientes.

23,30 h. Koraoque. Obert o tothom. A sa Plaça.
Animau-vos a participar-hi. Organitzat pels Quintos i Quintes de 2005

Dimarts de la Pau, 29 de març,
FESTA DE LA PAU DE CASTELLITX

9,00 h. Amollada de coets i repicada de campanes anunciant el comença¬
ment de la festa.

9,30 h. Concentració a sa Plaça,
l'Ajuntament distribuirà gratuïtament a tots els assistents

el mocador oficial de la Festa de La Pau, 2005.

1 2,00 h. Missa a l'església de la Pau de Castellitx
Predicarà mossèn Josep Ramon Ortega i Fons

En acabar la missa, al porxo, exposició (rejlectura de Ramon i/u//organitzada
pel vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB. Fins dia 7 d'abril aquesta exposi¬
ció sobre còmics basats en Ramon Llull es podrà visitar al Casal dels Joves.

1 2,45 h. Vi per a tothom.

13,00 h. Paella Solidària
Benefici de les obres de l'església
Ho organitza el Consell Parroquial

15,00 h. Ballada popular damunt s'era amb el grup Tramudança

16,00 h. Festa damunt s'era, organitzada pels Quintos i Quintes 2005.
Hi haurà premis per a tots els participants.

Dissabte, 2 d'abril
9,30 h. Diada mediambiental de neteja de Castellitx. A Sa Plaça

A l'hora de dinar se servirà paella a tots els assistents

16,00 h. II torneig Local de Tennis lo Pou de Castellitx.
Sistema Tie-Break, a les pistes de tennis des Porrasssar
Sorteig dels partits i a continuació inici dels partits



OBRES AL CENTRE DE

L'EMPRESA CONSTRUCTORA RENUN¬
CIA SEGUIR LES OBRES DEL FUTUR
LOCAL DE LA GENT MAJOR DE PINA

Després de pràcticament dos mesos
d'inoctivitot, l'empreso constructoro
EMDECO, SA, vo comunicor el possot
mes de febrer o l'Ajuntoment
d'Algoido lo seva renuncio per ocobor
les obres de l'omplioció de con Lluís.
Els problemes econòmics que poteix
oquesto empreso han demorot l'oco-
boment d'oquesto obro i finolment
l'hon obligot o hover d'obondonor-lo.

Aquesto obro fou odjudicodo o oques¬
to empreso per hover presentot l'oferto
més boixo o lo subhasto que vo convo-
cor l'Ajuntoment per o rodjudicoció
d'oquest projecte jo que pel sistema de
subhosto és obligotori occeptor l'oferto
més baixo. Aro uno vegodo hovent
presentot lo sevo renuncio
l'Ajuntoment ho iniciot l'expedient
odministrotiu per resoldre el controcte

omb l'empreso constructoro i quedor-
se lo fianço del 4% del pressupost que
o lo signoturo del controcte es vo dipo-
sitor.

Lo direcció de l'obro, orquitecte i opo-
rellodor, hon redoctot un informe que
determino l'estot octuol de les obres, les

que jo s'hon executot - que hon estat
liquidodes per port de l'Ajuntoment o
l'empreso quont oquesto ho presentot
les certificocions d'obro reolitzodo - i

les que queden per executor.

Uno vegodo resolt l'expedient,
l'Ajuntoment controctorà uno oltro

empreso constructoro per ocobor defi¬
nitivament les obres. El mobiliori i l'e-
quipoment d'oquest locol jo ho estot
odquirit per l'Ajuntoment i només folto
instol·lor-lo uno vegodo ocobodes les
obres.

LA REFORMA CIRCULATÒRIA PREST DEIXARÀ DE SER UN TEMA PENDENT
L'EMPRESA GADESO HA INICIAT
L'ESTUDI DEL TRÀNSIT DEL NUCLI
URBÀ D'ALGAIDA.

Dovont lo problemático que poteix el
trànsit urbà d'Algoido i després
d'onolitzor que totes les octuocions
fetes fins oro per ordenor el trànsit
s'hon reolitzot sempre de mañero pun-
tuol i no seguint uno visió globo! del

problemo circulotori, l'Ajuntoment
d'Algoido ho encorregot o l'empreso
Godeso el disseny d'un pla d'orde-
noció de lo circulació, de l'oporco-
ment i senyolitzoció o l'interior del
nucli urbà d'Algoido, que ens permeti
enfocor lo reformo circulotòrio des
d'uno perspectiva real, globol, vioble i
tècnicoment sostenible.

Sobem el poble que tenim, que hi ho
corrers estrets que suporten molt de
trànsit, que hi ho manco d'oporco-
ments, que hi ho troms soturots de
vehicles, com és el cos de hores d'en-
trodo i sortido de les escoles.

Lo intenció de l'Ajuntoment és, que
uno vegodo rebudo lo proposto o pro¬

postes dels tècnics especiolistes en

trànsit urbà que són els responsobles
de l'estudi circulotori o Algoido, con-
vocor ois ciutodons/es o uno reunió
informotivo, consultivo i decisorio per
tol de estudiar i conèixer les olterno-
tives proposodes i poder l'Ajuntoment
començor o implontor els convis que
segur que repercutiran en lo milloro
circulotòrio dins el poble i focilitorò
l'augment dels oporcoments.

PERE OLIVER, NOU REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

L'AJUNTAMENT PREPARA LA CON¬
VOCATÒRIA DE LES SUBVEN¬
CIONS DE L'ANY 2005 DESTINA¬
DES A ENTITATS I ASSOCIACIONS
ESPORTIVES I CULTURALS.

L'entrodo en vigor de lo Llei que

regulo lo concessió de subvencions
ho implicot que l'Ajuntoment hogi
oprovot un reglament que ve determi-
not per l'Ordenonço Generals de
Subvencions-ocord de l'Ajuntoment
Ple de 1 3 de gener de 2005- que
regulorò les convocatòries i conces¬
sions de subvencions que

l'Ajuntoment otorgo onuolment o les
diferents entitats i ossociocions.

S'ho ojornot lo reunió previsto amb
les entitots i ossociocions culturols i

esportives del municipi jo que en

aquests moments l'equip de Govern
està preparant el model de lo convo-
cotòrio per poder sol·licitor les sub¬
vencions. Uno vegodo redoctodo se
celebrorò lo reunió previsto per tol
d'explicor els continguts de
l'Ordenonço, els nous ospectes que

contemplo aquest regloment o lo tra¬
mitació o seguir per lo concessió de
les ojudes.

PROTECCIÓ CIVILL'ACTUAL BATLE DE PINA ASSUMIRÀ
L'ÀREA DE MEDI AMBIENT, TURISME
I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

A lo sessió de l'Ajuntoment Ple que vo
tenir lloc el 3 de març, l'octuol botle
de Pino, en Pere Oliver Cirer, vo

prendre possessió del seu càrrec com
o nou regidor pel PSOE de lo
Corporoció. Substitueix o no

Morgolido Trobot Vego i ossumirò l'ò-
reo de Medi Ambient, Turisme i

Promoció Económico. A més de presi¬
dir aquesto comissió informotivo,
formo port de les comissions d'urbo-
nisme, de culturo, esports i joventut i
de serveis sociols.

A lo moteixo sessió tombé es vo opro-
vor lo reestructuroció de les comis¬
sions informotives creont-se lo
Comissió de Festes, lo presidèncio de
lo quoi serà ossumido pel Botle
d'Algoido.

VINT-I-NOU PERSONES ASSISTEIXEN

AL CURS DE VOLUNTARIS DE

PROTECCIÓ CIVIL.

L'Agrupoció de Voluntaris de Protecció
Civil ho organitzat, durant els mesos
de gener i febrer, el curs per ser volun¬
taris d'oquesto ogrupoció. A aquest
curs que s'ho celebrot o Algoido hi
hon porticipot vint-i-nou persones que

hon obtingut el títol de voluntori de
Protecció Civil.

Igualment durant aquest mes de morç
l'Agrupació ho orgonitzot, al Casal
Pere Copellò, el curs per o lo preven¬
ció i l'extinció d'incendis destinot ol

perfeccionament dels voluntaris. A
aquest curs hi hon assistit vint-i-sis per¬
sones.



ADRECES DMNTERES
CASA DE LA VILA

C/delRei,6
Tel.: 971 1 2 50 76 - 971 12 53 35

Fax: 971 12 50 44
Correu electrònic: aiuntament@a¡algaida,net

POLICIA LOCAL D'ALGAIDA

C/del Rei, 6. Tel.: 971 12 50 76 - Mòbil: 639 68 11 70
PROTECCIÓ CIVIL D'ALGAIDA

Tel.: 971 66 50 86

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tel. i Fox.: 971 66 56 79 - Correu : algaida@ctv.es

CASAL DELS JOVES
C/ d'Anselm Turmeda, 3. Tel.: 971 66 80 66

CENTRE UNIVERSITARI D'ALGAIDA
Tel.:971 66 56 79

COL·LEGI PÚBLIC PARE B. POU
Tel.: 971 66 53 48

ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
Tel.: 971 12 53 32

ESCOLA MUNICIPAL D'INFANTS
Tel.: 971 66 58 20

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Tel.: 971 66 56 79

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL
Tel.i Fax.: 971 66 56 79 - Correu : algaida@ctv.es

TITOIETA RÀDIO, EMISSORA MUNICIPAL -108 FM
Tel.iFax.:971 12 53 81

Correu: radio@titoieta.com Web: www.titoieta.com
""

CAMP M. D'ESPORTS ES PORRASSAR
Tel.: 971 12 56 78

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS
Tel.: 971 66 52 63

PISCINES MUNICIPALS
Tel.: 971 12 57 71

EMPRESA DE TRANSPORTS CALDENTEY

(Autocars de línia d'Algaida): Tel.: 971 58 01 53
EMPRESA DE TRANSPORTS CLADERA FERRER

(Autocars de línia de Pina): Tel.: 971 27 69 06
ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS

Tel.: 971 1 2 50 64
RECTORIA D'ALGAIDA

Tel.: 971 66 50 22
REVISTA ES SAIG
Tel.: 971 66 50 42

RECOLLIDA DE FEMS
Tel.: 971 1 8 06 54

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Tel.: 971 64 40 04

OFICINES LEADER PLUS
Tel.: 971 66 54 04

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA
Tel.: 971 83 04 41

APOTECARIA D'ALGAIDA
Tel.: 971 12 53 45

ASSISTÈNCIA SOCIAL
Tel.: 971 66 57 10

UNITAT SANITÀRIA D'ALGAIDA
Tel.: 971 12 50 51

UNITAT SANITÀRIA DE PINA
Tel.: 971 12 54 78

UNITAT SANITÀRIA DE RANDA
Tel.: 971 66 92 51

UNITAT SANITÀRIA (CITA PRÈVIA)
Tel.: 902 07 90 79

PAC DE LLUCMAJOR (URGÈNCIES)
Tel.: 971 66 14 11

GUÀRDIA CIVIL D'ALGAIDA
Tel.: 971 66 51 05

TELÈFON D'EMERGÈNCIES: 112
Bombers - Guàrdia Civil - IB-SALUT

S'HAN APROVAT ELS COMPTES MUNICIPALS PER A L'ANY 2005

1.558.432,58 € , UN 47,23 %
DE LES DESPESES, SÓN PER A
INVERSIONS.

El pressupost municipal, que
aquest any puja a 3.299.151,54
€, fou aprovat per l'Ajuntament
Ple amb el vots favorables de l'e¬

quip de govern (PSOE - UM) i
del regidor del PSM - EN i l'abs¬
tenció dels regidors del grup
Popular

Amb un augment del 35,59 %
respecte al pressupost de l'exerci¬
ci anterior, el pressupost aprovat
inicialment el passat 10 de març
dedica quasi lo meitat de les
seves despeses a inversions. La
segona fase de l'ampliació de la
Casa de la Vila, la construcció
del nou centre de dia per a per¬
sones majors, la construcció d'un
espai públic i lo reforma dels car¬
rers de l'Església i sa Font a
Randa i la primera fase de l'enllu¬
menat públic de Pina són les
inversions més importants que
s'executaran dins aquest any.

INGRESSOS

Capítol Concepte Quantia en €

1 Imposts directes 724.823,16
2 Imposts indirectes 195.042,33
3 Taxes, preus públics i altres . . 229.734,01
4 Transferències corrents 585.621,89
5 Ingressos patrimonials 19.000,00
7 Transferències de capital 740.927,51
9 Passius financers 804.002,64

Ingressos corrents 1.754.221,39
Ingressos de capital 804.002,64

TOTAL 3.299.151,54

DESPESES

Capítol Concepte Quantia en €

1 Despeses de Personal 696.483,40
2 Compra de béns corrents 698.560,07
3 Despeses financeres 24.539,82
4 Transferències corrents 137.777,81
6 Inversions per obres 1.558.432,58
7 Transferències de capital 83.500,00
9 Passius financers 99.857,86

Despeses corrents 1.557.361,10
Despeses de capital 1.741.790,44

TOTAL 3.299.151,54

EL SUPORT AL SUD-EST ASIÀTIC
S'HAN RECAPTAT 14.737,07 €
PELS DAMNIFICATS DEL TSUNAMI

Una de les aportacions més importants que a hores
d'ora s'han dut a terme és la Xarxa Algaida amb el
sud-est asiàtic. La gent del nostre municipi s'ha abo¬
cat amb gran generositat vers la situació dels
pobles afectats pel tsunami.

La iniciativa municipal des de la regidoría de Serveis
Socials ha marcat el camí que ha fet possible que,

especialment amb el suport de l'Associació Algaida
Solidari, s'hi hagin sumat la pràctica totalitat de les
entitats i organitzacions, empreses, comerços del
municipi amb la finalitat de recollir i canalitzar la
solidaritat de tothom, d'Algaida Pina i Randa.

Les activitats s'han tancades, amb la FESTA
SOLIDÀRIA el dia 1 9 de març, amb la qual, de
forma comunitària es converteix en convivència

solidària de tots els esforços realitzats, a la vegada

que es podrà recollir el fruit de les aportacions de
les persones que s'acostin a sopar.

Després el diumenge 27 de març, diumenge de
Pasqua, un concert de música clàssica amb el quar¬
tet de saxos Multifónic, que té el suport de la
Mancomunitat Pla de Mallorca, és el punt final
d'aquesta dinàmica d'acostament als pobles afec¬
tats, una onada solidària que el municipi d'Algaida
ha expressat vers el Sud-est Asiàtic.

El compromís de l'Ajuntament d'Algaida, representa
una mirada d'agermanament i lligam solidari amb els
pobles del Sud, per justícia, per deure que expressem
i concretem amb les aportacions i una línia de treball
continuat a la que volem convidar a tothom.

El resultat íntegre de les aportacions fetes es desti¬
naran mitjançant el Fons Mallorqui de Solidaritat a
projectes de reconstrucció que va duent a terme la
Fundació Vicenç Ferrer.

ACTIVITAT

Bacina a la missa de sant Honorat 1.249,50
Venda de tiquets torrades sant Honorat i sant Antoni:
Algaida, Pina i Randa 2.862,33
Recaptació Caixes Solidàries 2.386,05
Vetlada solidària 1 9 de març 2.726,1 9
Subtotal 9.224,07
Aportacions del regidors ( indemnitzacions corresponents al quart trimestre 2004)
Grup PSOE: 2.540,00
GrupPP: 1.155,00
Grup UM: 1.060,00
Grup PSM: 558,00
Subtotal 5.513,00
TOTAL 14.737,07 €


