Pla d'Acció del municipi d’Alcúdia per al 2014

Estat del Pla d’Acció 2012-2015
El Pla d’Acció 2012-2015 (aprovat al Ple de dia 6 de Juliol de 2012) preveia 122 projectes en total.
Aquests 122 projectes planificats es distribuïen per anys segons la seva prioritat (49 planificats i
temporalitzats i 73 que quedaven en reserva) i per línies estratègiques segons la seva temàtica

Projectes del Pla d'Acció 2012-2015
19

Línies estratègiques del Pla d'Acció
2012-2015
Planificació i gestió
econòmica, social i
cultural

Any 2012
Any 2013

17

17

11

Planificació i gestió
urbanística i territorial

Any 2014

73

15

Any 2015

En reserva

17

Planificació i gestió
ambiental

21

L’any 2012 es començaren a executar 41 projectes (encara que s’havien previst executar 19) i al
2013 es començaren a executar 54 projectes (encara que tan sols s’havia previst executar 19).

Projectes executats al 2012

Projectes executats al 2013

Corresponents al
2012

11

15

Corresponents al
2013

19

Corresponents al
2014
9

3

3

Corresponents al
2015

35

Prevists inicialment
No prevists inicialment

Projectes en reserva

Del total de projectes iniciats, a finals de 2013 es consideren ja finalitzats i executats 23 projectes,
que passen a formar part dels treballs municipals habituals (el detall de l’estat dels projectes al
2013 es pot consultar a l’enllaç http://mediambientalcudia.net/adjunts/documents/61.pdf).
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Pla d’Acció 2014
Degut als canvis soferts al Pla d’Acció inicial 2012-2015, i com que s’han executat molts dels
projectes previstos per als propers anys, es va habilitar entre el 10 de gener i el 14 de febrer de 2014
un canal online per a obrir la participació a la ciutadania i que els alcudiencs proposessin i
opinessin sobre quins projectes consideraven prioritaris per al municipi durant l’any 2014.

Captura de pantalla de l’enquesta online

Fruit d’aquesta votació online una trentena de participants anònims varen seleccionar aquells 5
projectes que consideraven més importants per fer al 2014.
El resultat de la votació online és molt variada, però destaca que no hi ha hagut cap projecte que
no s’hagi votat. No obstant això, pràcticament la meitat dels 33 projectes, presentats per continuar
executant-se al 2014, varen aconseguir més de 5 vots, pel que, en base a aquests resultats, s’ha
decidit dividir els projectes en 4 categories per tal de facilitar la seva execució: alta, mitja i baixa
(en funció de la urgència del projecte i dels recursos que s’haurien de destinar per a executar-ho
el més aviat possible) i en reserva (projectes que s’executaran tan sols en el cas que els recursos
econòmics i humans disponibles siguin els idonis).
Així, el 24 projectes que s’inclouen al Pla d’Acció 2014 es divideixen de la següent forma:
PRIORITAT ALTA

PRIORITAT MITJA

PRIORITAT BAIXA

EN RESERVA

Més de 9 vots

Entre 9 i 6 vots

Entre 5 i 4 vots

Menys de 4 vots

4 projectes

10 projectes

10 projectes

9 projectes

En funció d’aquesta divisió per categories es presenten els projectes per ordre de prioritat:
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PROJECTES DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ANY 2014
5.

Revisió i millora de la xarxa de clavegueram

17. Foment de les energies renovables

PRIORITAT
ALTA

35. Completar el carril bici
10. Campanya de sensibilització per als propietaris de cans fomentant hàbits cívics
24. Solucionar la degradació de la Platja d’Alcúdia
15. Auditories energètiques dels edificis municipals i de l’enllumenat públic
6.

Control i informació de les emissions contaminants

28. Millorar la imatge dels edificis i solars inacabats/abandonats
Millorar i humanitzar els espais públics
4.

PRIORITAT
MITJA

Fomentar l’ús de la xarxa terciària

19. Millora de la dinàmica de gestió municipal
32. Fomentar les campanyes arqueològiques
36. Embelliment dels accessos a Alcúdia
41. Optimitzar l’estació marítima
22. Pla de gestió de platges
31. Foment de la conservació del patrimoni i la nostra història
37. Millorar l’accessibilitat de les voravies
Soterrament de més unitats de fems
PRIORITAT
BAIXA

Ús social de les instal·lacions de la piscina de GESA
12. Fomentar i augmentar la separació de residus
27. Millorar la imatge del Port d’Alcúdia
Revisar i actualitzar el distintiu ecoturístic
Foment i coordinació d’activitats municipals
1.

Aplicació de les tarifes progressives

3.

Diversificar les fonts de subministrament: aljubs

9.

Vigilància i control en espais naturals

20. Millorar la influència dels joves als espais públics i a Alcúdia
33. Ampliar les concessions de línies de bus

En reserva

43. Millorar la neteja de la zona portuària
2.

Campanyes informatives

Augment de la dotació de papereres
Normalització del sector II de la platja

A l’annex es troba exposat detalladament el resultat de les votacions i els projectes inclosos.
Així mateix cal destacar que es va habilitar un espai per proposar altres projectes no contemplats i
que consideressin que eren necessaris per al municipi. En total s’han proposat 22 nous projectes
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que s’estudiarà la seva viabilitat tècnica i econòmica de cara a la seva execució. Són els
següents:


Ampliar el carril bici



Arreglar els carrers de la urbanització Manresa



Connexió per a vianants del passeig marítim amb Aucanada aprofitant el camí que
bordeja la costa



Continuar fomentant la restauració de façanes amb ajudes i plantes en tests on sigui
possible



Creació i millora de rutes per a vianants



Crear més espais d’esbarjo i esport a l'aire lliure (pistes tennis, petanca, velòdrom, ...)



Crear un voluntariat de joves i de tercera edat conjuntament



Cuidar la imatge d’Alcúdia amb més neteja i en solars sense barrar.



Fomentar l'ús d'aljubs per aprofitar les aigües pluvials



Fomentar Pol·lèntia



Habilitar un Banc d’aliments



Habilitar un carril bici de veritat, on els nins i nines amb els pares puguin anar a l´escola amb
bicicleta, des de diferents urbanitzacions, sense perills com els que hi ha ara



Millora de l'estat de conservació dels serveis públics a les urbanitzacions



Millorar l’enllumenat públic de la urbanització Manresa



Millorar la façana marítima d´Alcúdia i de les dues badies



Millorar la vigilància dels espais públics i escolars



Potenciar el cicloturisme i el turisme ornitològic a les dues albuferes



Recondicionar els llacs perquè gaudeixin els ciutadans amb passejades amb barca, vela,
rem, etc.



Reposició d'asfalts en vials i camins veïnals



Revisar l'enllumenat de muralles i monuments públics



Solucionar definitivament la depuradora d'Alcúdia i la xarxa de clavegueram



Tractar el Tram II de la Platja d’Alcúdia com el primer tram
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Annex: Detall del Pla d’Acció de l’any 2014 del municipi d’Alcúdia
DETALLS DELS PROJECTES DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ANY 2014

PRIORITAT

VOTS

Assegurar que es compleixin els procediments establerts per a la revisió de les tarifes i per a l’exposició a informació i consulta pública que garanteixi la
possibilitat de realitzar aportacions.

En reserva

3

En reserva

1

En reserva

3

MITJA

6

ALTA

14

MITJA

7

1.

2.

APLICACIÓ DE LES TARIFES PROGRESSIVES

CAMPANYES INFORMATIVES

Realitzar campanyes de sensibilització i informació per donar a conèixer les mesures correctores i potenciar bones pràctiques amb una triple dimensió:
•

Sobre la qualitat de l’aigua, fent públiques les dades de les analítiques, no només per a subministrament.

•

Sobre les mesures correctores per disminuir les pèrdues.

•

Sobre l’estalvi i la reutilització a nivell domèstic.

3.

DIVERSIFICAR LES FONTS DE SUBMINISTRAMENT: ALJUBS

Potenciar la recuperació d’aljubs, com a font de subministrament d’aigua de qualitat alternativa i cercant les fórmules de foment per al seu manteniment
i ús.
4.

FOMENTAR L’ÚS DE LA XARXA TERCIÀRIA

Fomentar el seu ús per a reg de jardins privats i de zones urbanes, agricultura per a usos permesos, etc., a més del seu ús de grans consumidors, com les
instal·lacions turístiques.
Solucionar els nivells de sals de les aigües regenerades procedents del tractament terciari.
5.

REVISIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Realitzar una revisió i renovació per trams de la xarxa de clavegueram.
Realitzar un major control i comprovació de les actuals connexions al clavegueram, modificant l’Ordenança si s’escau, i dels abocaments d’aigües
residuals al litoral per part d'hotels i vivendes.
6.

CONTROL I INFORMACIÓ DE LES EMISSIONS CONTAMINANTS

Realitzar controls periòdics de la qualitat de l’aire al municipi i fer comunicació i difusió del seu estat.
Realitzar un Pla de control i seguiment de certs focus d’emissions (vehicles, particulars, activitats, etc.).

5

Pla d'Acció del municipi d’Alcúdia per al 2014

DETALLS DELS PROJECTES DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ANY 2014
9.

PRIORITAT

VOTS

En reserva

3

ALTA

10

BAIXA

4

MITJA

8

ALTA

14

MITJA

6

En reserva

3

VIGILÀNCIA I CONTROL EN ESPAIS NATURALS

Realitzar una regulació, vigilància i control d’activitats en les àrees naturals (quads, bicicletes de muntanya, motos, etc.).
Analitzar la necessitat de realitzar un Pla d’usos dels monts públics que ajudi en aquestes tasques.
Estudiar la viabilitat de plantejar un programa de col·laboracions i voluntariat amb col·lectius del municipi (caçadors, etc.).
10. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER ALS PROPIETARIS DE CANS FOMENTANT HÀBITS CÍVICS
Realitzar una campanya de conscienciació contundent per al foment d’hàbits cívics vers el cuidat dels cans. Plantejar la possibilitat de dissenyar aquesta
campanya des del Fòrum Ciutadà.
Habilitar i mantenir pipi-cans i espais adients dins zona urbana.
12. FOMENTAR I AUGMENTAR LA SEPARACIÓ DE RESIDUS
Millorar el sistema de recollida selectiva (freqüència, personal, etc.).
Fomentar la separació i el reciclatge a les vivendes mitjançant la distribució gratuïta per part de l’Ajuntament de cubells petits de reciclatge (separació
de vidre, paper i envasos).
Establir un sistema per a la rebaixa de la taxa de fems dels qui reciclen.
15. AUDITORIES ENERGÈTIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Realitzar auditories energètiques dels edificis i instal·lacions municipals (escoles, policia, PAC, auditori, instal·lacions esportives, etc.) per millorar l’eficiència
energètica, a través de la contractació d’empreses consultores que ofereixen els serveis d'auditoria a canvi de part de l’estalvi que es produirà una
vegada realitzat el diagnòstic i la posada en marxa de les actuacions.
17. FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES
Fomentar les energies alternatives al municipi mitjançant mesures de foment i promoció de les mateixes (solar fotovoltaica, solar ACS, eòlica...), fent
especial èmfasis en les indústries.
19. MILLORA DE LA DINÀMICA DE GESTIÓ MUNICIPAL
Millorar la coordinació municipal, la comunicació interdepartamental, la transversalitat i la corresponsabilitat política, fent que tots els responsables polítics
actuïn com a vertaders representants del poble, deixant de banda els interessos de partit.
20. MILLORAR LA INFLUÈNCIA DELS JOVES ALS ESPAIS PÚBLICS I A ALCÚDIA
Augmentar la influència dels joves als espais públics i a la vida d'Alcúdia, facilitant el debat jove i la proposta d’idees.
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DETALLS DELS PROJECTES DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ANY 2014
22. PLA DE GESTIÓ DE PLATGES
Impulsar el projecte de Pla de gestió de platges, que inclogui un Sistema de Gestió Ambiental de Platges certificable.
24. SOLUCIONAR LA DEGRADACIÓ DE LA PLATJA D’ALCÚDIA
Solucionar la degradació de certes zones de la platja d’Alcúdia degradades com la zona propera a l’Hotel golf (zona XARA).
27. MILLORAR LA IMATGE DEL PORT D’ALCÚDIA
Realitzar una campanya de manteniment i neteja del Port d’Alcúdia per millorar la seva imatge.

PRIORITAT

VOTS

BAIXA

5

MITJA

9

BAIXA

4

MITJA

7

BAIXA

5

MITJA

6

En reserva

3

ALTA

13

MITJA

6

28. MILLORAR LA IMATGE DELS EDIFICIS I SOLARS INACABATS/ABANDONATS
Trobar una solució a les finques urbanes inacabades per problemes amb els promotors, així com la neteja de solars en urbanitzacions en les que no es
construeix.
31. FOMENT DE LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI I LA NOSTRA HISTÒRIA
Fomentar la conservació del patrimoni i el coneixement la nostra història, realitzant una major revisió i manteniment dels elements patrimonials del
municipi (alguns es troben un poc descuidats com les murades del segon cinturó, accessos a les murades, etc.) i augmentant el finançament per a la
conservació del patrimoni.
32. FOMENTAR LES CAMPANYES ARQUEOLÒGIQUES
Augmentar les campanyes arqueològiques, amb convenis amb la universitat, centres d’estudis, etc.
33. AMPLIAR LES CONCESSIONS DE LÍNIES DE BUS
Augmentar les concessions de línies de transport públic d’autobús per a que competeixin diverses empreses per a un millor preu i servei.
35. COMPLETAR EL CARRIL BICI
Completar la xarxa de carril bici, connectant les zones desconnectades, ampliant aquelles zones atractores de mobilitat i que permeti la connexió amb
municipis veïns.
Ampliar el carril bici d’Alcúdia al Port d’Alcúdia.
36. EMBELLIMENT DELS ACCESSOS A ALCÚDIA
Millorar la imatge dels accessos rodats a Alcúdia, tancant solars en mal estat, netejant solars urbans, obligant a neteges de façanes, etc.
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DETALLS DELS PROJECTES DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ANY 2014
37. MILLORAR L’ACCESSIBILITAT DE LES VORAVIES
Millorar l’accessibilitat de les voravies, eliminant els obstacles que impedeixen el seu ús (arbres, mobiliari, etc.).

PRIORITAT

VOTS

BAIXA

5

MITJA

6

En reserva

2

En reserva

1

BAIXA

5

En reserva

1

MITJA

7

BAIXA

4

41. OPTIMITZAR L’ESTACIÓ MARÍTIMA
Fomentar el turisme nàutic adequant i millorant l’ús de l’estació marítima, millorant el transport públic coincidint amb l’arribada i sortida d’embarcacions,
obrint noves línies marítimes, portant minicreuers, iots, etc.
43. MILLORAR LA NETEJA DE LA ZONA PORTUÀRIA
Millorar la neteja de la zona portuària mitjançant la conscienciació dels usuaris.
Realitzar una neteja del moll de passatgers del Port d’Alcúdia.
AUGMENT DE LA DOTACIÓ DE PAPERERES
Augmentar la dotació de papereres al carrer i substitució progressiva per papereres de major capacitat.
SOTERRAMENT DE MÉS UNITATS DE FEMS
Millorar la via pública substituint els contenidors clàssics per contenidors soterrats.
NORMALITZACIÓ DEL SECTOR II DE LA PLATJA
Normalització del sector II de la platja (dutxes, serveis, passadissos,...). Discrepància en aquest punt ja que són més els partidaris a mantenir el sector II tal i
com està actualment).
MILLORAR I HUMANITZAR ELS ESPAIS PÚBLICS
Millorar l’habitabilitat dels espais públics, zones verdes i parcs, permetent el seu ús diari per part dels ciutadans (habilitar i mantenir banys públics, bancs
sota arbratge, més bancs, ampliació zones de joc i/o ús, fonts, banys públics, ampliació dels pàrkings, etc.).
Posar enllumenat al camí de l’Hort dels Moros.
REVISAR I ACTUALITZAR EL DISTINTIU ECOTURÍSTIC
Revisar el distintiu ecoturístic essent més restrictius i exigents amb el compliment dels requisits necessaris.
Bonificació fiscal als establiments que tinguin el distintiu.
Ampliar el distintiu a altres sectors.
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DETALLS DELS PROJECTES DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ANY 2014
ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA DE GESA
Programar activitats socials i culturals a l’infrautilitzat espai de la piscina de GESA, i estirar amb aquestes activitats la temporada de març a octubre.

PRIORITAT

VOTS

BAIXA

5

BAIXA

4

FOMENT I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS
Coordinació de les diferents àrees per l’elaboració d’una agenda d’actes (culturals, esportius, ambientals...) coordinada per tal d’evitar la concentració
d’activitats, la superposició d’esdeveniments i horaris i així garantir l’oferta a tota la ciutadania.
Posar en marxa un sistema efectiu d’informació del calendari d’actes: Difusió en la web municipal i a través de 3-5 vitrines publicitàries lluminoses en llocs
estratègics (Passeig Marítim, plaça màgic, devora restaurant Miramar, devora la Victòria, ...).
Prioritzar a la població resident d’Alcúdia en la inscripció a les activitats de l’oferta cultural i esportiva municipal.
Informar bé de les activitats culturals i educatives que es fan al poble (amb cartells, pàgina web...). Per exemple els joves no sabien que es celebraven
reunions de Fòrum Ciutadà.
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