Estat d’execució dels projectes desenvolupats a Alcúdia 2012-2015
INTRODUCCIÓ
A l’any 1997 es va engegar l'Agenda Local 21 del municipi d'Alcúdia, iniciant els treballs de Diagnòstic Ambiental de la Platja d'Alcúdia, que es va
revisar l'any 1999 per incloure'l dintre d’un programa d'Agenda Local 21 per a tot el municipi.
Al 2001 es va elaborar i presentar el primer Diagnòstic ambiental d'Alcúdia de l’Agenda Local 21 i des de llavors Alcúdia ha continuat amb les
tasques d'elaboració, implementació i seguiment de la seva Agenda Local 21 i ha anat treballant i aprovant Plans d'Acció Municipals Anuals:


Pla d'Acció de l'any 2002 (77 projectes)



Pla d'Acció de l'any 2007 (97 projectes)



Pla d'Acció dels anys 2010-2011 (43 projectes)



Pla d’Acció dels anys 2012-2015 (49 projectes, encara que es deixava una bateria de projectes en reserva de 73)

En el present document es presenten els resultats detallats de tots els projectes inclosos en el darrer Pla d’Acció 2012-2015 que s’han anat planificant i
executant durant aquests anys. Aquest són alguns dels resultats gràfics d’aquest procés:

A continuació s’exposa amb detall cada un dels projectes engegats (en color verd els finalitzats o en vies de fer-ho, en groc els començats i en
vermell els anul·lats) i el seu estat d’execució (amb un percentatge d’execució). Al final del document es troben els projectes no començats.
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ESTAT DELS PROJECTES INICIATS DEL PLA D’ACCIÓ 2012-2015

2012

1.

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.

4.
2013

APLICACIÓ DE LES TARIFES PROGRESSIVES

100%

executat

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.

50%

executat

REVISIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

2012-2015

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.

Al 2012 es va fer un estudi per a donar solució a l’excés de salinitat (excés de clorurs) de l’aigua
terciària per a reg, ja que el 90 % de la xarxa de clavegueram es trobava sota el nivell freàtic. Es
segueix amb el problema dels clorurs.
Al 2014 es va presentar un projecte d’ampliació de la depuradora (ampliat el ja presentat al
2010) i s’ha acordat amb el Govern Balear que l’Ajuntament faci un avançament del doblers de
la inversió (6.700.000 €). S’està pendent de la contestació de la Comissió Balear de Medi
Ambient sobre la excepció de presentar de nou el projecte a Avaluació d’Impacte Ambiental.

Solucionar els nivells de sals de les aigües regenerades
procedents del tractament terciari.

5.

Es va aprovar per ple al 2012 i es va dur a la junta de preus. Actualment es troba en aplicació
després de la seva publicació al Butlletí Oficial (BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012)

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Al 2012 es va fer un estudi per a donar solució a l’excés de salinitat (excés de clorurs) de l’aigua
terciària per a reg, ja que el 90 % de la xarxa de clavegueram es trobava sota el nivell freàtic. Es
segueix amb el problema dels clorurs.
Al 2012 es van planificar i executar diverses obres de renovació de la xarxa de clavegueram a
Bonaire, Mal Pas, Manresa i Sa Marina.
Es realitza un control i comprovació de les connexions de clavegueram una vegada es posa en
marxa el servei a noves instal·lacions.
Al 2013 s’elabora el projecte d’obres de renovació de la xarxa de clavegueram a Sa Marina,
que s’espera executar al 2015 (500.000 €).
Al 2013 s’executen les obres de dotació de pluvials al C. Joan Miró – Ca l’Anglès (100.000 €) i al
C. Jaume II (57.000 €).
Al 2014 s’executen les obres de dotació de pluvials a l’Av. Tucan (300.000 €).
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7.

CONTROLAR LES PLAGUES AL MUNICIPI

Realitzar un tractament de paneroles (“cuques”) i
rates per sectors generalitzat per a tot el municipi.

100%

executat

Insistir en el tractament de les palmeres i vigilar la
proliferació de l’escarabat en coordinació amb la
Conselleria de Medi Ambient.

Tots els controls de plagues que es realitzen per part de l’Ajuntament es realitzen amb productes
“ecològics”.
Al 2013 es va fer una campanya de tractament d’insectes i rosegadors al medi urbà ( per a
paneroles, formigues vespes, paparres, rosegadors, etc.).

2012-2015

Al 2014 s’inicia un tractament nou per a paneroles al subsòl amb gasejat de canalitzacions de
aigües brutes.
Es realitza de manera continua tractaments per al control de plagues en medi urbà.
Al 2012 es va posar en marxa una campanya informativa per a particulars en relació al Becut
Vermell (escarabat de les palmeres). Es varen editar fulletons i es varen distribuir a les vivendes
amb palmeres afectades.
Es porta a terme un contracte anual de tractament combinat químic i de nematodes per a les
palmeres municipals.
Al 2104 es comença a tractar la problemàtica que ocasionen els coloms al medi urbà.

8.

PLA DE TREBALL PER A COL·LECTIUS VULNERABLES I
SISTEMA DE VOLUNTARIAT VINCULAT A LA PROTECCIÓ

2015

DE LA BIODIVERSITAT

Organitzar un sistema de voluntariat que pugui
realitzar algunes tasques dels projectes relacionats
amb la protecció de la biodiversitat.

50%

executat

Al 2014 es realitza un inventari de zones afectades per plantes invasores com el carpobrotus, la
grama, etc., de cara a plantejar feines de neteja de les zones costaneres al 2015.
Al 2014 es realitza per part del Govern Balear, amb el vistiplau de l’Ajuntament, una neteja de
plantes invasores a la zona de S’Albufereta.

Incloure una secció de Pla d’Ocupació per a
col·lectius vulnerables a través de ONGs i entitats.
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2015

9.

VIGILÀNCIA I CONTROL EN ESPAIS NATURALS

Realitzar una regulació, vigilància i control d’activitats
en les àrees naturals (quads, bicicletes de muntanya,
motos, etc.).

75%

executat

Analitzar la necessitat de realitzar un Pla d’usos dels
monts públics que ajudi en aquestes tasques.

10. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER ALS PROPIETARIS
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.

2012

Habilitar i mantenir pipi-cans i espais adients dins zona
urbana.

Al 21014 s’ha portat una feina de revisió d’aquests esborranys de cara a portar-los a la
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear per negociar la seva aprovació (ja que són
l’organisme competent).
Durant el 2013 i 2014 s’ha assistit i participat activament en el Pla de Participació Pública dels
Plans de Gestió dels Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000.

Estudiar la viabilitat de plantejar un programa de
col·laboracions i voluntariat amb col·lectius del
municipi (caçadors, etc.).

DE CANS FOMENTANT HÀBITS CÍVICS

Al 2012 es va elaborar un esborrany de Pla Regulador d’Usos i Gestió (PRUG) per a la Victòria i al
Puig de Sant Martí.

100%

executat

Al 2012 es va posar en marxa la campanya “Mantenir Alcúdia Neta” (sobre residus, cans, etc.) i
es varen instal·lar diversos cartells associats a la campanya. Es varen repartir fulletons a l’escola i
a les festes de Sant Antoni, i es varen instal·lar pipicans amb bosses (una inversió de 500 €).
Durant els anys 2013 i 2014 s’han continuant instal·lant cartells informatius sobre els excrements
de cans, i els imports de les sancions associades, en diferents zones del municipi (parcs, platges,
zones infantils, etc.).
La policia Local porta una labor de control continu i va aixecant actes d’infracció pel tema dels
excrements dels cans (6 al 2012, 12 al 2013 i 10 al 2014), així com per dur els cans amollats (11 al
2012, 8 al 2013 i 18 al 2014).
A l’Octubre de 2013 s’aprova una Ordenança Municipal específica sobre tinència de animals al
municipi.
Al 2013 es comença a fer un seguiment més actiu als propietaris de cans de races perilloses i
s’informa de la obligatorietat d’inscriure en el registre municipal i treure llicència per portar cans
de races considerats perilloses.
Al 2014 s’inicia un estudi per habilitar zones adequades per a cans com parcs i zones de bany
en el terme municipal.
Al 2014 es realitza un estudi de situació en el que es troba el municipi en relació als moixos
assilvestrats, amb l’objecte de començar a treballar damunt aquest assumpte.
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12. FOMENTAR I AUGMENTAR LA SEPARACIÓ DE RESIDUS

2014

Millorar el sistema de recollida selectiva (freqüència,
personal, etc.).

50%

executat

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).

L’Ajuntament d’Alcúdia està col·laborant amb la plataforma dondelotiro.com per posar a
disposició pública tota la informació sobre com separar i reciclar al municipi d’Alcúdia.
L'any 2014 es va posar en marxa una campanya de conscienciació pel tema dels residus i la
seva correcta separació juntament amb el Consell de Mallorca i ECOEMBES.

Establir un sistema per a la rebaixa de la taxa de fems
dels qui reciclen.

13. REDUIR ELS RESIDUS GENERATS A LES FESTES I
2012

ESDEVENIMENTS

Implantar i mantenir un sistema de préstec municipal
de vaixella reutilitzable. Els joves podrien col·laborar
voluntàriament en la gestió de la vaixella retornable.
Adaptar el sistema de fitxes de l’IES Alcúdia a les
festes locals per mantenir nets els carrers.

2012-2013

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.

75%

executat
-

Al 2012 es va fer la primera compra de vaixella reutilitzable(4.500 €) i es va posar en marxa un
sistema d’utilització de tassons reutilitzables per a actes municipals (Fira, Carnaval, Festa Blava a
la platja, etc.). Es segueix cada any amb els sistema d’utilització dels tassons reutilitzables i es
compren de nou en funció de les necessitats (pèrdues, tassons trencats, etc.).

EN MARXA
PER AL 2015

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Al 2013 es comença a utilitzar un sistema de càlcul d’indicadors sostenibles (de moment aigua i
energia) als edificis municipals de cara a reduir la seva petjada ecològica (Policia Local,
Depuradora, Edificis municipals, Escoles, etc.). Al 2014 es continua amb aquest seguiment dels
indicadors i s’obtenen alguns resultats que provoquen la realització de més estudis, com és la
revisió de les tarifes aplicables als comptadors dels edificis municipals (ja que hi ha certes
incongruències).
Al 2014 es posa en marxa també un control de l’enllumenat de les dependències policials amb
rellotges i es fa un seguiment, revisió i apagat de totes les llums no utilitzades una vegada surt el
sol.
Al 2014 es posa en marxa un projecte a les escoles per a l’estalvi energètic associat a un
programa de sensibilització dels nins i proposta de millores als centres, en el que es donen premis
al que més estalvien.

5

Estat d’execució dels projectes desenvolupats a Alcúdia 2012-2015

16. REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC I DE LA

2012

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

Realitzar una il·luminació més racional dels
monuments del municipi, apagant l’enllumenat
públic de monuments i edificis municipals després de
mitjanit, realitzant una gestió estacional (amb menor
il·luminació durant els mesos d’hivern), reduint la
il·luminació excessiva de les zones turístiques i altres
d’interès, o instal·lant pantalles reflectores.

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

2014

Al 2012 es va posar en marxa un canvi sistemàtic de totes les lluminàries públiques per
làmpades de sodi (baix consum) i es varen ajustar els rellotges astronòmics, reduint el seu
funcionament en zones de poc trànsit. Es va aconseguir estalviar 200.000€ l’any 2012.
Al 2013 es comença a utilitzar un sistema de càlcul d’indicadors sostenibles (de moment aigua i
energia) als edificis municipals de cara a reduir la seva petjada ecològica (Policia Local,
Depuradora, Edificis municipals, Escoles, etc.). Al 2014 es continua amb el seguiment dels
indicadors sostenibles posats en marxa al 2013.

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.

Es duu un control continu dels consums energètics, revisant les instal·lacions i donant solució als
problemes.

25%

Al 2014 es posa en marxa un projecte d’instal·lació de plaques solars a l’Edifici de Can Ramis.

executat
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18. FINESTRA ÚNICA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Crear una oficina presencial i virtual d’atenció
ciutadana que informi als ciutadans i serveixi com a
canal d’interlocució amb l’Ajuntament.

100%

executat

Al 2012 es posen en marxa dues oficines presencials multitràmit (Alcúdia i al Moll) i un servei
d’atenció telefònica per contestador (365 dies - 24 hores) que complementava el número 010
per rebre informació municipal o administrativa, així com també per formular incidències i/o
suggeriments.
Al 2012 es va posar en marxa la seu electrònica de l’Ajuntament (http://sac.alcudia.net), com
un servei electrònic d’atenció ciutadana, així com també les xarxes Socials (Facebook i Twitter)
associades a un compte d’informació municipal SAC-Alcúdia (compta en l’actualitat de 3.946
seguidors).

2015

Al 2012 es va realitzar un enviament de 5.000 exemplars del fulletó explicatiu dels nous serveis
d’atenció al ciutadà, i es va posar una paradeta als mercats d’Alcúdia (dies 16 i 23 d’octubre)
per donar informació als ciutadans.
Des del 2010 s’han invertit en el funcionament de l’Administració electrònica 330.000 € (55.000 €
de servidors, 65.000 € per al planejament municipal, 210.000 € a l’atenció al ciutadana).
Al 2014 es va iniciar una adaptació competencial del Departament de Participació Ciutadana
per adaptar-lo a la normativa vigent i posar en marxa els requeriments de la Llei de Bon Govern,
transparència municipal i qualitat als serveis municipals. A finals de 2015 està previst la posada
en funcionament del Portal de Transparència Municipal.
El municipi d’Alcúdia està formant part de la Comissió nacional de Participació ciutadana i
qualitat municipal de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).

2015

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.

50%

executat

Amb el projecte de Pla de Gestió de Platges i d’Agenda Local 21 s’està augmentant la
coordinació i col·laboració entre departaments municipals.
Amb els nous serveis d’atenció al ciutadà s’ha creat una comissió tècnica de seguiment del
projecte en el que també participa l’oposició.
Al 2012 es va redactar el Catàleg de serveis municipals.
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2015

21. NETEJA DELS LLACS
Millorar la gestió de la neteja dels llacs i de la seva
circulació (controlar els horaris del guèisers, etc.).

100%

executat

Es van realitzant diverses neteges del Llac Esperanza i dels canals. Als canals urbans es realitzen
a l’estiu neteges dels residus flotants. Al Llac Esperança es fan neteges periòdicament. Als canals
es fan neteges quan es necessari o hi ha demandes ciutadanes al respecte.
Els guèisers funcionen cada mitja hora i s’apaguen al vespre.

2012-2015

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.

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Al 2012 s ’ha aconseguit la certificació de gestió ambiental ISO 14001 a la platja d’Alcúdia,
Alcanada, Can Cap de Bou, Sa Marina, Morell Vermell, Sant Pere, Sant Joan i S’Illot (Octubre
2012). S’han invertit directament en l’implantació uns 12.000 € i uns 17.000 € en mobiliari i
senyalització i delimitació. Al 2014 s’ha aconseguit renovar la certificació ISO 14001 i s’ha
ampliat aconseguint la certificació de gestió de la qualitat ISO 9001.
Al 2012 s’ha fet l’estudi previ del projecte d’Estudi de detall de la primera línia de costa del
municipi.
Al 2014 s’ha renovat el premi “Bandera ECOPLAYAS” de la Platja d’Alcúdia i s’ha aconseguit el
premi per a la Platja d’Alcanada per la instal·lació de boies ecològiques que garanteixen la
protecció de les praderies de Posidonia.

2012

2012-2013

23. RETORN ECONÒMIC A LES PLATGES DELS SERVEIS DE
PLATGES

Dissenyar i implementar un sistema per al retorn
econòmic dels guanys obtinguts mitjançant els serveis
desenvolupats a les platges per a que retornin
directament a les platges per al seu manteniment i
millora.

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).

100%

executat

Els guanys dels serveis de platges (al no ser ingressos finalistes) es van a l’Ajuntament i es destina
posteriorment a EMSA un pressupost per a les platges en funció de les seves necessitats.
Amb aquest guanys, al 2014 s’han adquirit Terminals Punt de Venda (TPV) per als professionals
que gestionen les hamaques.
Al 2104 s’ha elaborat un projecte d’instal·lació de banys al Sector II i s’està pendent de trobar
pressupost per a la seva execució.

50%

executat

Al 2012 s’han demanat a Costes actuacions com la reparació de murs i voravies esbucats a
Platja d’Alcanada, Canal Orquídea, etc. Al 2014 es va aprovar per part de Costes la reparació
dels murs del passeig d’Alcanada amb vistes a la seva execució al 2015.
Al 2013 s’ha demanat un estudi a Costes sobre el canvi de la dinàmica litoral per la acumulació
d’arena a la zona Xara.
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2012

25. CONTROLAR EL TIPUS D’ARBRATGE MUNICIPAL
Controlar i utilitzar arbratge que sigui autòcton, amb
menys requeriments hídrics, que produeixin menys
danys al paviment i que produeixin menys al·lèrgies
als ciutadans.

100%

executat

2013

26. DISMINUIR L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Restringir l’ocupació de l’espai públic per part dels
restaurants i bars a punts amb molta ocupació,
analitzant la necessitat d’introduir canvis a
l’ordenança perquè els negocis privats respecten
l’espai públic.

100%

executat

Es porta a terme un treball conjunt i cooperació entre el Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament, l’empresa de jardineria i EMSA per a dur aquest control.
Al 2014 personal de l’Àrea de medi ambient assisteix com a alumnat al Curs de manteniment de
zones verdes.

Al 2012 es va redactar una ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic, que es va
revisar i modificar al 2014 per part dels responsables polítics i tècnics de les àrees municipals
afectades. Es va enviar al novembre de 2014 per a la seva aprovació plenària.
La policia Local porta una labor de control continu de l’ocupació de l’espai públic i va aixecant
actes d’infracció (10 al 2012, 12 al 2013 i 7 al 2014).

Aconseguir que es pugui passejar sense molèsties per
les zones en les que hi ha xalets o vivendes amb
plantes que ocupen les voravies i impedeixen poder
passejar tranquil·lament sense sortir de la voravia.

2015

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.

25%

executat

Al 2012 es va destinar una partida pressupostària per al tancament del solar municipal de la
policia local amb barres massisses de metall (43.000 €), portant-se a terme al 2013 el tancament
del solar lateral.
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2014

30. DIFUSIÓ DEL PATRIMONI LOCAL
Realitzar una major difusió local i internacional del
nostre patrimoni històric i cultural (Pol·lèntia, viafora,
etc.).

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Al 2014 s’ha posat en marxa una aplicació mòbil que serveix com a audioguia per a realitzar
visites culturals al municipal (en 6 idiomes, 15 punts d’interès, lector de codis QR, funciona sense
internet, i conté un mapa dinàmic)
Al 2014 s’ha posat en marxa un projecte de senyalització turística municipal, per tal de facilitar
la ubicació dels visitants i poder identificar fàcilment aquells punts d’interès cultural i/o turístic
(monòlits amb codis QR i una app de recolzament).
Al 2014 s’ha posat en marxa una aplicació mòbil per permetre entendre el Viafora als turistes i
visitants ja que es fa en català (ara mateix es tradueix amb la app al castellà i anglès).
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31. FOMENT DE LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI I LA
NOSTRA HISTÒRIA

2014

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.

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Al 2012 es varen completar les fitxes del Catàleg de Protecció del Patrimoni d’Alcúdia, i està
pendent continuar la seva tramitació.
Es duen a terme de manera contínua projectes de restauració i rehabilitació d'elements
patrimonials com les sínies i edificacions annexes a la finca de Santa Anna (planificat el 2014), la
muralla renaixentista del baluard del rei i de la reina (executant des del 2014 ), la muralla
medieval a la zona de l'escola de la Porta del Moll (planificat el 2014), el “Ornabeque”
(planificat el 2014), el mur de pedra en sec del teatre romà (planificat el 2014), o la muralla
medieval donin Pere Ventanyol (executat el 2014).
De la mateixa manera es duen a terme actuacions de reparació i manteniment com els de la
reparació de la baranes de la muralla a la zona del carrer Ronda Muralla i del carrer Sant
Francesc (executats en 2014) o l'eliminació de graffitis a la muralla medieval (prevista una
partida de 3.000 € per a 2015). Al 2012 es va preveure una partida pressupostària de 202.000 €
per a la rehabilitació del Bastió de Santa Maria quan es va caure, que s’ha executat durant els
anys 2013 i 2014.
Així mateix es duen a terme actuacions de millora dels elements patrimonials com la instal·lació
de baranes de protecció en camí de Randa de la zona del Port des Moll (executat el 2014), el
tancament provisional del pati del col·legi de la Punta des Moll (executat el 2014), la instal·lació
d'una barrera al mur del teatre romà (planificat el 2014) i la instal·lació del recinte firal a la zona
arqueològica (executat el 2013).
Al 2012 es va elaborar el Pla de reforma interior i protecció (PEPRI) del casc antic i està pendent
d’adaptació al nou àmbit del casc històric.
És porten a terme diversos projectes de millora del paviment i de les voravies, com els de
reposició del paviment del nucli antic (planificat el 2013 i executant des 2014) o la prolongació
de les voravies del parc de Sa Pilota (planificat el 2014).
De la mateixa model s'han posat en marxa diversos projectes d'ordenació com el de
"Ordenació d'usos comercials" (planificat el 2014) o el de la "Ordenació d'alçades del conjunt
històric d'Alcúdia" (planificat el 2014).
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32. FOMENTAR LES CAMPANYES ARQUEOLÒGIQUES
Augmentar les campanyes arqueològiques, amb
convenis amb la universitat, centres d’estudis, etc.

75%

executat
-

2013

EN MARXA
PER AL 2015

Es realitza una tasca continua de foment de les campanyes arqueològiques.
Al 2013 s’ha posat en marxa el projecte d’excavacions arqueològiques en Pol·lèntia per tal de
cobrir les restes de la ciutat romana. El Ministeri de Cultura hi ha destinat 600.000 € a l’any. Al
2014 ha continuat el projecte amb el pressupost indicat.
Al 2014 es projecten les excavacions arqueològiques del Port Romà de Pol·lèntia amb l’objectiu
de detectar la ubicació exacta el port romà. El finançament és privat i es preveu el seu
començament amb cates al 2015.
Al 2014 s’executa l’excavació arqueològica de l'Església de Santa Ana, en el que l'Ajuntament
col·labora (finançament privat). Es preveu un projecte de fer-ho visitable al 2015.

2015

34. POSAR EN MARXA UN BUS NOCTURN A L’ESTIU
Posar en marxa un bus nocturn a l’estiu per cobrir el
trajecte Magic-Port d’Alcúdia-Alcúdia.

ANUL·LAT

2013-2014

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.

75%

executat
EN MARXA

PER AL 2015

El bus nocturn es va posar en marxa però es va suspendre al 2013 per temes d’impossibilitat de
pagament degut a la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Al 2012 es varen estudiar possibles itineraris del carril i alternatives de traçat (com l’Avinguda
d’Inca). Al 2014 el projecte de carril bici es va incloure dintre del Pla Estratègic de la Badia
d’Alcúdia (que té un pressupost de 3 milions d’euros). Els Ajuntaments d’Alcúdia, Muro i Santa
Margalida varen acordar posar-ho en marxa i assumir el diferencial que suposés el projecte en
el seu municipi del que no entri dintre del pressupost assignat pel Consorci d’Allotjament turístic
(200.000 € per a cada Ajuntament) i actualment es troba en supervisió.
Al 2012 es varen instal·lar diversos aparcaments de bicicletes als principals accessos de la Platja
d’Alcúdia.

2015

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.

50%

executat

Al 2012 es va destinar una partida pressupostària de 15.000 € per a reparacions diverses als
carrers. Al 2014 es varen destinar 200.000 € per a reparacions als carrers.
Al 2012 es va preveure una partida pressupostària de 387.000 € per a la remodelació de
l’Avinguda Pere Mas Reus, que s’ha executat al 2013.
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2015

37. MILLORAR L’ACCESSIBILITAT DE LES VORAVIES
Millorar l’accessibilitat de les voravies, eliminant els
obstacles que impedeixen el seu ús (arbres, mobiliari,
etc.).

25%

executat

38. FOMENTAR L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Augmentar les subvencions per a l’esport base.
Optimitzar l’ús de les instal·lacions esportives del
municipi, permetent una millora en el seu servei i en el
seu preu.

2014

Rebaixar el preu de les activitats esportives com
inversió en salut.
Fomentar les activitats esportives a les platges. Els
joves podrien ser a banda d’usuaris, responsables de
l’organització d’activitats.

100%

executat

Al 2012 es va destinar una partida pressupostària de 15.000 € per a reparacions diverses als
carrers. Al 2014 es varen destinar 200.000 € per a reparacions als carrers.
Al 2012 es va preveure una partida pressupostària de 80.000 € per a un pas elevat al davant de
Can Ramis, que s’ha executat al 2013.

En els darrers anys el Patronat d’Esports ha ampliat el capítol de subvencions passant de 52.000€
(any 2012) a 85.000€ destinat al foment de l’esport ja sigui per fomentar activitats, per ajudes a
esportistes o als clubs i entitats esportives.
Els preus de les activitats segueixen essent mòdics (els mateixos des del 2012). Cal recalcar que
son preus econòmics per tal de que tothom tingui la possibilitat de practicar esport al municipi
(en absolut són preus comercials o que cerquin una afany de lucre).
El Patronat d’Esports té un programa de promoció fisicoesportiva escolar. Aquest programa
consisteix en oferir un dia per setmana de forma gratuïta a les 4 escoles públiques i els 2 instituts
una hora de activitat multiesportiva. Això dona la possibilitat de que totes aquelles persones que
no poden accedir a la practica esportiva be per que no tinguin recursos econòmics o per que
no tenen una definició clara de quin esport volen practicar puguin realitzar una hora d’activitat
física setmanal.
Es realitzen algunes activitats esportives a les platges com el vòlei platja, així com també escoles
esportives, esdeveniments i activitats d’estiu que formen part del nostre dia a dia, així com
també s’intenta col·laborar amb els Clubs i les iniciatives privades que fomentin l’esport al
municipi.
L’any 2014 es va realitzar el primer Iron Man Full al municipi, amb vistes de repetir a posteriors
anys.
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39. CREIXEMENT CONSTRUCTIU I DEMOGRÀFIC
2012

CONDICIONAT A LA DOTACIÓ DE SERVEIS

Considerar la població flotant i la disponibilitat de
recursos per dimensionar el serveis i infraestructures en
els nous desenvolupaments urbanístics (com per
exemple la depuradora).

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

2012-2015

40. FOMENTAR EL TURISME ESPORTIU
Fomentar el turisme esportiu mitjançant l’adequació
de rutes, publicant calendaris d’esdeveniments,
millorant les instal·lacions, creant de material
promocional adequat ales demandes d’aquest
segment, etc.

100%

executat

Totes les infraestructures es dissenyen tenint en compte la població total.
La depuradora té 3 línies modulars que funcionen a ple rendiment a l’estiu i a l’hivern s’aturen
dues. Al 2014 es va presentar un projecte d’ampliació de la depuradora (ampliat el ja presentat
al 2010) i s’ha acordat amb el Govern Balear que l’Ajuntament faci un avançament del doblers
de la inversió (6.700.000 €). S’està pendent de la contestació de la Comissió Balear de Medi
Ambient sobre la excepció de presentar de nou el projecte a Avaluació d’Impacte Ambiental.

Hi ha una col·laboració continua entre el Consorci de promoció exterior, el Patronat d' Esports i
l'Àrea de turisme de l’Ajuntament per a fomentar esdeveniments esportius (Travessa nedant en
aigües obertes, Iron-man, mitja marató, curses de muntanya, actes esportius a les festes
patronals, tornejos nacionals i internacionals de vòlei plata, etc.). El Patronat d’Esports col·labora
amb altres esdeveniments organitzats per iniciativa privada que tinguin un impacte econòmic i
turístic en el municipi i els ciutadans d’Alcúdia.
Al 2012 es va realitzar una regata de vaixells antics i una altra de vela per a nins.
Al 2013 i 2014 s’ha elaborat un calendari anual d’esdeveniments (inclòs esportius) del municipi.
Per a la seva difusió i publicitat s’han editat fulletons, així com també s’ha assistit per part de
l’Àrea de Turisme a diverses fires turístiques (ITB de Berlin, Londres, Madrid, etc.).
Al 2014 s’ha editat una revista amb totes les activitats i esdeveniments que es fan al municipi i
s’ha repartit a hotels i a establiments inclosos als SICTED.

2012-2013

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.

75%

executat
EN MARXA

PER AL 2015

Des de l'Àrea de turisme de l’Ajuntament es realitza una tasca de difusió i potenciació de
l’estació marítima i del turisme nàutic (promoció a la Fira de Miami, participació al funtrip, etc.).
Des de l’estiu del 2012, en el que va fer l’escala el primer creuer, segueixen arribant creuers de
manera moderada: 1 creuer al 2012 (47 passatgers i 65 tripulants), 2 creuers al 2013 i 2 creuers al
2014
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2015

42. MILLORAR LA FORMACIÓ EN MATÈRIA TURÍSTICA
Estudiar la viabilitat de crear al municipi una escola
de formació en hoteleria que millori la formació
professional de tots els sectors, i/o crear una espècie
de finestra única de formació.
Analitzar la possibilitat de millorar la comunicació de
l’oferta formativa mitjançant coordinació entre els
agents implicats, ampliant-la, vinculant pràctiques a
empreses locals i oferint també llocs de treball al
mateix municipi.

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

2012-2015

Al 2013 es va fer un curs per a Hotels i Restaurants que estaven interessats en el distintiu
ecoturístic.
Al 2014 s’ha començat a plantejar un projecte formatiu de manipulació d’aliments per als
restaurants adherits.
Al 2014 l’Ajuntament d'Alcúdia va instar a la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear
a construir un espai propi per ubicar el grau d’Hosteleria de l’IES Alcúdia per a disposar de les
infraestructures adequades i augmentar l’oferta educativa del municipi.

47. MANTENIMENT D’EDIFICIS PÚBLICS
Realitzar un inventari de les necessitats de
manteniment que hi ha als edificis públics educatius,
cívics i culturals, i realitzar a través de la brigada
municipal les reparacions diàries necessàries.

Es manté un contacte directe amb la Federació hotelera per oferir formació (manipulador
d’aliments, prevenció de riscos laborals, etc.).

100%

executat

Al 2012 es va preveure una partida pressupostària de 20.000 € per a reparacions als edificis
públics i de 30.000 € per a equipaments d’instal·lacions municipals.
Al 2012 es va preveure una partida pressupostària de 60.000 € per al condicionament de les
dependències de la Policia Local, executant-se entre finals de 2013 i principis de 2014 obres de
condicionament de la Caserna de la Policia Local .
Al 2012 s’ha portat a terme una reforma de la planta baixa de l’edifici de Ca Ses Monges per un
import de 190.000 €.
Des de EMSA es realitzen diversos treballs de reparacions (fontaneria, fusteria, vidres, etc.).
El 2014 s'han instal·lat alarmes en l’Auditori, Ajuntament i Can Ramis.

2012

48. MANTENIMENT DE LES ESCOLES PÚBLIQUES
Conveniar amb la Conselleria d’Educació per
garantir un manteniment equitatiu dels equipaments i
mitjans dels col·legis.
Implementar programes de voluntariat amb joves per
col·laborar en part de les tasques de restauració i
manteniment de les escoles (pintura, murals, etc.).

100%

executat

Al 2012 es va destinar un pressupost de 180.000 € per a diversos treballs de reparacions
(fontaneria, fusteria, vidres, etc.).
Es realitzen cada any diverses actuacions de manteniment puntual durant el curs (manteniment
ordinari) i a final de curs (estiu) es realitza el manteniment anual.
Al 2014 es posa en marxa un projecte a les escoles per a l’estalvi energètic (Euronet 50/50)
associat a un programa de sensibilització dels nins i proposta de millores als centres, en el que es
donen premis al que més estalvien.
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49. PROMOCIÓ DELS ARTISTES D’ALCÚDIA
Realitzar una promoció dels artistes joves d’Alcúdia
ampliant i enfortint els concursos artístics per a les
diferents disciplines (pintura, relat, fotografia,
música...).
Realitzar una promoció dels artistes novells a través
dels artistes ja consagrats d’Alcúdia, fomentant una
mena de padrí artístic “Artistes d’avui i de demà”.

100%

executat

Es fa una promoció dels artistes l’Ajuntament d’Alcúdia amb el Programa de Tardor Cultural:






Tallers de teatre per a nins i joves que tenen la seva màxima expressió en les Mostres de
teatre escolar que es realitzen cada any amb la participació d’alumnes de totes les
escoles d’Alcúdia (3.000 assistents aprox. i més de 300 actors i actrius novells).
Cursos i tallers de ceràmica i pintura per a totes les edats de la ma de professionals de
les arts plàstiques com Jaume Poma i na Lorena Reynés. Els tallers acaben amb una
exposició a l’Auditori i a Can Torró dels treballs realitzats.
Cursos i tallers de fotografia de diversos nivells, dirigits per Sebastià Torrens. Una exposició
a final de curs de la feina feta s’exhibeix a l’Auditori d’Alcúdia.

2015

Cada any es publica un calendari d’activitats per a la tardor cultural i es disposa d’una Sala
d’exposicions on poden exposar els artistes del municipi.
Al 2012 es varen fer accions de promoció artística com la Nit de la cultura (on va exposar
l’artista Pere Reus i un graffitero), un Concurs i exposició d’art jove (no se va presentar cap artista
d’Alcúdia), o l’exposició de’n Mike Camps (Auditori) i d’en Pep Manresa (Can Fondo).
L’Ajuntament també aprofita el teixit associatiu i les Associacions culturals per fer feina conjunta:






Assoc. Set d’Art: organitzem cursos de teatre i fan actuacions a l’Auditori d’Alcúdia.
Assoc. Amants de Teatre TEATREROS: Organitzen cada any el Festival de Teatre
Grecollatí. Oferim espai d’assaig i presenten la producció al teatre romà de Pol·lèntia.
Assoc. de Pares i Mares d’Alcúdia: Subvencionem el fomentar el teatre escolar (5.000€)
Assoc. COC TEATRE, els hi cedim espais i col·laborem amb la producció dels
espectacles La ventafocs, La moixa amb botes, El tio Pep, ...
Altres associacions culturals que complementen la feina: Escola Municipal de Música
d’Alcúdia, Assoc. Coral Coral Ciutat d’Alcúdia o la Banda Municipal de Música.

Al Via Fora donam una oportunitat a totes les persones que fan teatre a participar a aquest
espectacle de carrer produït per l’Ajuntament d’Alcúdia.
La programació de l’Auditori d’Alcúdia i de l’Àrea de Cultura en general sempre té com a
objectiu donar una oportunitat a la gent que comença però no és imprescindible que sigui jove,
tot i que tenim una especial sensibilitat per aquest col·lectiu.
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52. CONTROL DE RENOUS

Reserva

Incrementar els controls de renous de vehicles i
activitats:

100%

executat

Campanya específica pel control de renous de
motos.

Al 2014 es va aprovar una nova modificació de l’ordenança municipal de renous per controlar
més exhaustivament aquest tema ( que es va publicar al BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014).

Regulació del renou de l’activitat de mercat (que
comencen a les 5'30 h. del matí).

Actualment hi ha instal·lats, i són revisats periòdicament, limitadors de potència en 34 hotels, 30
bars, 25 bars de nit, 12 cafès concert i 5 discoteques.

Sistemes per a la minimització del renou de les
bufadores.

Reserva

55. PROTEGIR LES PRADERES DE POSIDONIA
Realitzar un control i seguiment de les àrees on la
posidònia estigui més protegida. Els joves es podrien
implicar en la protecció i informació.

La policia Local porta una labor de control continu de l’emissió de renous amb sonometries i va
aixecant actes d’infracció (6 al 2012, 3 al 2013 i 2 al 2014). La major part de queixes de renous és
motivada per la presència de gent a la via pública, agreujat amb la nova normativa del tabac.

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Al 2014 s’han començat a retirar els fondejos antics (que estiguin localitzables) i s’han anant
instal·lat boies ecològiques en les platges a les zones de competència municipal (a les platges
de Sa marina, Es Corral den Bennasar, Sant Joan, Sant Pere, Zona annexa al Cocodrilo, S’Illot,
Alcanada i Platja d’Alcúdia). S’instal·len a les boies per al dia 1 de maig i es retiren a partir del 31
d’octubre. Es preveu seguir en aquesta línia i reforçar-lo en els propers anys (es preveuen
partides anuals d’uns 18.000 €).
Des del 2014 es demana a totes els concessionaris de platja que instal·lin abalisament ecològics
per continuar la línia de treball de l’Ajuntament.

Reserva

56. SEGUIMENT I NETEJA DELS ESPAIS NATURALS PÚBLICS
Seguiment i neteja dels espais públics per part de
l’Ajuntament:
• Neteja de la muntanya pública.
• Seguiment de la neteja dels tallafocs (IBANAT) i
neteja dels voltants de les urbanitzacions.

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Al 2014 la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, amb el vistiplau de l’Ajuntament, han
realitzat una neteja dels tallafocs del Puig de Sant Martí i de la Victòria per tal de prevenir els
incendis forestals.
Es porten a terme de manera periòdica neteges de les platges del municipi a la temporada
d’hivern (a més de les que es realitzen habitualment a l’estiu).

• Incloure també la neteja del litoral i les platges.
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Reserva

57. AUGMENT DE LA DOTACIÓ DE PAPERERES
Augmentar la dotació de papereres al carrer i
substitució progressiva per papereres de major
capacitat.

75%

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Reserva

58. SOTERRAMENT DE MÉS UNITATS DE FEMS
Millorar la via pública substituint els contenidors
clàssics per contenidors soterrats.

75%

executat
EN MARXA

Al 2012 es va ampliar el nombre de papereres a les platges i també de contenidors de recollida
selectiva per als visitants i per als “xiringuitos”.
Als anys 2013 i 2014 s’han instal·lat contenidors de reforç de les fraccions de recollida selectiva i
de la fracció resta o rebuig a les platges del municipi.
S’està portant a terme un augment de les freqüències del buidatge de les papereres i
contenidors a les platges els horabaixes.

Al 2012 es va posar en marxa el soterrament del contenidors de la Finca de Sa Pilota i Carrer
Hostaleria per un import de 55.000 €.
Al 2014 s’han soterrat més contenidors a Sa Pilota i a l’Avinguda de les Palmeres i s’han previst
diversos soterraments més per al 2015.

PER AL 2015

Reserva

61. SOTERRAMENT DEL CABLEJAT AERI
Realitzar el soterrament del cablejat aeri encara
existent al municipi, en especial el cablejat del casc
antic.

25%

Al 2014 s’ha previst una partida pressupostària de 352.000 € per a soterrar el cablejat als carrers
Sant Jaume i Serra (la instal·lació està ja feta per a soterrar-ho en el futur).

executat

Per tal de que el projecte d’inversió no sigui
inassolible, intentar aprofitar els tubs que ja estan
instal·lats, i fer les actualitzacions que marquin les
normatives actuals per tal de soterrar tot el sistema
elèctric.
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Reserva

62. UNA PASSA MÉS EN LES CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC
Fa anys que es treballa en campanyes d’informació i
sensibilització, per tant es requereix donar una passa
més per a que les accions comunicatives siguin
efectives de cara a un canvi d’hàbits real. S'ha de
treballar no només en informació que aporta
coneixements, sinó també en valors i creences.

50%

executat

Al 2014 es posa en marxa un projecte a les escoles per a l’estalvi energètic (Euronet 50/50)
associat a un programa de sensibilització dels nins i proposta de millores als centres, en el que es
donen premis al que més estalvien.

Atenció personalitzada als ciutadans.

Reserva

66. MILLORA DE L’ATENCIÓ CIUTADANA
Millorar la qualitat de l’atenció ciutadana dels
empleats de l’administració.

25%

executat

Reserva

67. NETEJA DE LES PLATGES
Millorar la gestió de la neteja de les platges amb una
major neteja o una millor planificació del seu horari
(neteja de l’arena de les platges, neteja i
manteniment de les dutxes, del buidatge de les
papereres, etc.).
Per la millora del manteniment de les platges els joves
podrien col·laborar a través de programes de
voluntariat.

100%

executat

Al 2014 s’han posat en marxa diversos cursos per al personal de platges que millorin la seva
qualitat d’atenció ciutadana (Rus i Anglès).
Al 2014 s’ha començat a plantejar un projecte formatiu d’atenció al client exclusiu per al
personal de platges.
Amb la certificació de qualitat ISO 9001, juntament amb la ISO 14001 de medi ambient, de les
platges del municipi, s’està estandarditzant la millora de la neteja a les platges, s’estan
incorporant més clàusules ambientals als contractes i s’estan exigint millores que beneficien la
neteja de les platges (bosses de colors per als contenidors de selectiva i pesatge separat de tots
el residus generats a les platges).
S’ha previst elaborar al 2013 una nova ordenança que reguli l’ús de les platges del municipi,
però a dia d’avui no s’ha aprovat un pressupost per posar-ho en marxa.

Per part de l’Ajuntament s'haurien de posar més
sancions i multes per a aquells que contaminen les
platges.
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Reserva

68. 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).

75%

executat

Amb la certificació de qualitat ISO 9001, juntament amb la ISO 14001 de medi ambient, de les
platges del municipi, s’han realitzat algunes actuacions relacionades (augment del nombre de
papereres i punts de recollida selectiva, i la instal·lació de panells informatius ).
Al 2013 es va començar un estudi de necessitats de dutxes a les platges, que ha acabat al 2014
amb la simplificació de les dutxes (han passat de 4 “carxofes” a 2).
Al 2014 s’ha presentat un projecte d’instal·lació de mòduls de bany desmuntables de fusta als
accessos de la platja del Sector I. També es va plantejar un projecte d’instal·lació de banys als
accessos de les altres platges però no s’ha aconseguit executar-ho.

Reserva

Al 2014 s’ha tramitat la concessió administrativa per a adequar el Sector II de la platja al Sector I
(passeig blau), amb l’objectiu d’allargar el passeig blau al Sector I.

69. MILLORAR EL COLOR DE LES HAMAQUES DE LA PLATJA
Per tal de reduir l’impacte paisatgístic de les
hamaques a la platja es podria escollir un altre color
més integrat amb el exòtic paisatge.

50%

Al 2014 s’han anant canviant les antigues hamaques (amb la part superior fixa) per unes més
modernes (regulables) i amb uniformitat de colors.

75%

Al 2014 s’ha destinat una partida de millora i manteniment per a camins urbans i carrers de
370.000 € i una partida per a camins rurals de 200.000 €.

executat

Reserva

71. MANTENIMENT DEL PAVIMENT
Realitzar un manteniment del paviment (clots i rajoles)
del municipi per millorar la imatge del mateix.

executat
EN MARXA
PER AL 2015

Reserva

73. 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.).

25%

A partir del 2013 s’obrin banys públics gratuïts al Passeig (oberts dimarts i diumenges a l’hivern i a
l’estiu sempre).

executat

Posar enllumenat al camí de l’Hort dels Moros.
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75. IMPLEMENTAR LES AUDIOGUIES
Implementar un sistema d’audioguies com a sistema
d’informació turística del patrimoni local.

100%

Al 2014 s’ha posat en marxa una aplicació mòbil que serveix com a audioguia per a realitzar
visites culturals al municipal (en 6 idiomes, 15 punts d’interès, lector de codis QR, funciona sense
internet, i conté un mapa dinàmic)

75%

Al 2014 s’ha posat en marxa una aplicació mòbil que serveix com a audioguia per a realitzar
visites culturals al municipal (en 6 idiomes, 15 punts d’interès, lector de codis QR, funciona sense
internet, i conté un mapa dinàmic)

executat

Reserva

76. FOMENTAR L’ACTIVITAT TURÍSTICA NOCTURNA
ASSOCIADA AL PATRIMONI

Augmentar els horaris de visites de certs elements
patrimonials per a que es puguin visitar a la nit.

executat
EN MARXA
PER AL 2015

77. MILLORAR I FOMENTAR L’ÚS DE LES TARGETES DE

Reserva

Reserva

TRANSPORT PÚBLIC

Solucionar els problemes actuals de la targeta de
transport integrada (caducitat, etc.).

25%

Al 2014 s’ha posat en marxa un projecte de senyalització turística municipal, per tal de facilitar
la ubicació dels visitants i poder identificar fàcilment aquells punts d’interès cultural i/o turístic
(monòlits amb codis QR i una app de recolzament).

Al 2012 es va aprovar un conveni amb el TIB i l’Ajuntament de Palma per al descompte i
integració de la targeta intermodal T20 amb la targeta de l’EMT.

executat

Realitzar un conveni entre l’Ajuntament d’Alcúdia i
l’Ajuntament de Palma per ampliar les tarifes reduïdes
de la targeta ciutadana a residents d’Alcúdia, sobre
tot per a la tercera edat i jubilats.

84. MILLORAR LES CARRETERES
Millora de les carreteres d’Alcúdia.

S’ha fet una inversió d’entorn 200.000 € en l’asfaltat de carrers i camins del municipi.

25%

executat
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Reserva

86. AMPLIAR I MILLORAR LES RUTES DEL MUNICIPI (BICI,
MUNTANYA, LITORAL, ETC.)
Realitzar un manteniment dels camins de senderisme,
bici, etc. del municipi per millorar el seu estat i la seva
senyalització.

50%

executat

Reserva

89. REVISAR I ACTUALITZAR EL DISTINTIU ECOTURÍSTIC

Es va preveure la seva revisió i actualització al 2013, però a dia d’avui no s’ha executat.

50%

executat

Bonificació fiscal als establiments que tinguin el
distintiu.

Reserva

90. FORMACIÓ EN GESTIÓ AMBIENTAL I BONES PRÀCTIQUES
Per tal de que les bones pràctiques siguin reals, els
programes formatius s’han d’ampliar a les plantilles
de treballadors dels establiments.

Al 2014 es va presentar una proposta de bonificació fiscal en la taxa de residus per als
establiments amb distintiu però queda pendent la seva aprovació.
Al 2014 s’ha començat a plantejar un projecte formatiu de manipulació d’aliments per als
restaurants adherits.

Ampliar el distintiu a altres sectors.

ALS TREBALLADORS

Al 2014 es presenta un projecte per a l’adequació dels aparcaments de la Victòria (amb una
partida pressupostària de 190.000 €).
Al 2014 es presenta un projecte de passeig blau a la platja d’Alcanada i del passeig peatonal al
Sector I (amb una partida pressupostària de 285.000 €).

Habilitar més rutes per a l’esbarjo a la zona litoral. Un
camí per passejar vora mar que es podria recuperar
és l’antic camí d’Alcanada.

Revisar el distintiu ecoturístic essent més restrictius i
exigents amb el compliment dels requisits necessaris.

Al 2014 es va començar a fer excursions guiades de Nordicwalking a començaments i final de
temporada (Març, Abril, Maig, Setembre i Octubre).

Al 2013 es va fer un curs per a Hotels i Restaurants que estaven interessats en el distintiu.

25%

executat

Al 2014 s’ha començat a plantejar un projecte formatiu de manipulació d’aliments per als
restaurants adherits.
Al 2014 personal de l’Àrea de medi ambient assisteix com a alumnat al Curs de manteniment de
zones verdes.
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92. FOMENTAR L’ACTIVITAT TURÍSTICA FORA DE
TEMPORADA

Fomentar l’oferta de paquets turístics en temporada
baixa (cursos de castellà, cuina, senderisme, ciclisme,
esports, platja, cultura, patrimoni, etc.). Promocionarho a través de les fires de turisme i de la web de
l’Ajuntament.

Reserva

Sensibilització per a la utilització de serveis i comerços
de les zones turístiques a l’hivern. Mesura per evitar
que Alcúdia es quedi deserta en determinades zones.
Fomentar mitjançant incentius fiscals i/o bonificacions
fiscals per a l’obertura d’aquests comerços i serveis
fora de temporada.
Realitzar una campanya de conscienciació per
cuidar la imatge dels establiments tancats i les seves
rodalies.

100%

executat

Des del 2014 gràcies als projectes posats en marxa al municipi pel sector i les administracions
públiques, es comencen a donar més casos d’hotels que obren fora de temporada alta per tal
d’acollir a turistes de ciclisme.
Hi ha una col·laboració estable entre el Consorci de promoció exterior i l'Àrea de turisme de
l’Ajuntament per realitzar de manera continua una promoció del turisme al municipi i de les
activitats i esdeveniments que es realitzen. Es continua anant a fires més generalistes però poc a
poc Àrea i Consorci assisteixen més a fires més temàtiques i específiques.
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 31 de març de 2014, va acordar l’aprovació del Pla
de desenvolupament Turístic Municipal d’Alcúdia (BOIB 03.04.2014), consensuat prèviament
amb els diversos agents implicats.
Al 2013 i 2014 s’ha elaborat un calendari anual d’esdeveniments del municipi. Per a la seva
difusió i publicitat s’han editat fulletons, així com també s’ha assistit per part de l’Àrea de Turisme
a diverses fires turístiques (ITB de Berlin, Londres, Madrid, etc.).
Al 2014 s’ha editat una revista amb totes les activitats i esdeveniments que es fan al municipi i
s’ha repartit a hotels i a establiments inclosos als SICTED.
Al 2014 s’ha començat a elaborar una nova pàgina de turisme al municipi, juntament entre el
Consorci i l’Àrea de Turisme.
Al 2014 s’ha posat en funcionament una xarxa WIFI a tot el casc antic i està en projecte
implantar-ho al passeig i la platja.
Al 2014 s’ha posat en marxa una aplicació mòbil que serveixi com a audioguia per a realitzar
visites culturals al municipal (en 6 idiomes).
Al 2014 s’ha posat en marxa un projecte de senyalització turística municipal, per tal de facilitar
la ubicació dels visitants i poder identificar fàcilment aquells punts d’interès cultural i/o turístic
(monòlits amb codis QR i una app de recolzament).
Es realitzen visites turístiques guiades pel casc antic de manera continua (689 al 2012, 601 al
2013 i 503 al 2014)
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93. MILLORAR L’OFERTA D’ACTIVITATS
Ampliar l’oferta d’activitats al municipi
(excursionisme, esport, caça, etc.).

100%

executat

Al 2013 i 2014 s’ha elaborat un calendari anual d’esdeveniments del municipi. Per a la seva
difusió i publicitat s’han editat fulletons, així com també s’ha assistit per part de l’Àrea de Turisme
a diverses fires turístiques (ITB de Berlin, Londres, Madrid, etc.).

Reserva

Oferta d’un programa turístic cultural. Els joves
podrien participar en la elaboració del programa.

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 31 de març de 2014, va acordar l’aprovació del Pla
de desenvolupament Turístic Municipal d’Alcúdia (BOIB 03.04.2014), consensuat prèviament
amb els diversos agents implicats.

Al 2014 s’ha editat una revista amb totes les activitats i esdeveniments que es fan al municipi i
s’ha repartit a hotels i a establiments inclosos als SICTED.
Al 2014 s’ha començat a elaborar una nova pàgina de turisme al municipi, juntament entre el
Consorci i l’Àrea de Turisme.
El Patronat d’Esports està obert a qualsevol iniciativa o suggeriment d’activitat i està en constant
creixement, pel que cada any s’incorporen activitats, com l’escola de vòlei.

94. ALCÚDIA COM A PRODUCTE TURÍSTIC
Fomentar Alcúdia com a producte turístic, que sigui
objecte de campanyes de venda i promoció.

100%

executat

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 31 de març de 2014, va acordar l’aprovació del Pla
de desenvolupament Turístic Municipal d’Alcúdia (BOIB 03.04.2014), consensuat prèviament
amb els diversos agents implicats.

Reserva

Al 2013 i 2014 s’ha elaborat un calendari anual d’esdeveniments del municipi. Per a la seva
difusió i publicitat s’han editat fulletons, així com també s’ha assistit per part de l’Àrea de Turisme
a diverses fires turístiques (ITB de Berlin, Londres, Madrid, etc.).
Al 2014 s’ha editat una revista amb totes les activitats i esdeveniments que es fan al municipi i
s’ha repartit a hotels i a establiments inclosos als SICTED.
Al 2014 s’ha començat a elaborar una nova pàgina de turisme al municipi, juntament entre el
Consorci i l’Àrea de Turisme.

Reserva

97. POLÍGON INDUSTRIAL
Posar en marxa el polígon industrial. Solucionar els
problemes tècnics de la subestació elèctrica.

25%

executat

Al 2014 es varen començar a arreglar els problemes tècnics de la subestació elèctrica i s’està
pendent dels informes favorables corresponents.
Al 2014 varen començar a contactar empreses per instal·lar-se al polígon.

El polígon industrial atrauria a empreses i indústries i
crearia feina local. Requerirà feina institucional de
promoció.
24

Reserva

Estat d’execució dels projectes desenvolupats a Alcúdia 2012-2015

101. SERVEI POLICIAL PER AL REPARTIMENT D’URGÈNCIES
FARMACÈUTIQUES NOCTURNES

ANUL·LAT

Servei policial per al repartiment d’urgències
farmacèutiques nocturnes a usuaris dependents.

Reserva

Reserva

Reserva

102. POTENCIAR LES ACTIVITATS PER ALS JOVES

Reserva

Fins al 2014 no s’ha tingut constància de demandes d’aquest servei ja que hi ha diverses
farmàcies obertes les 24 hores.

Potenciar les activitats culturals gratuïtes per als joves
com exposicions, fotografia, poesia, música, ...

50%

executat

Habilitar un centre de trobada com per exemple Can
Ramis.

Al 2012 es va elaborar i enviar a ple una Pla de dinamització de la joventut. No s’ha aprovat per
un defecte de forma.
Es realitzen moltes activitats però no són exclusives de joves, encara que tenen molta
acceptació entre el col·lectiu jove (tardor cultural). Anualment es fan diverses activitats
exclusives per a joves (Cau l’estiu, Canya a l’estiu, ...), així com també per a famílies.

Seleccionar un lloc específic per a la trobada dels
joves i la realització d’activitats. En aquest espai els
joves podrien col·laborar en la seva gestió i en la
decoració.

103. 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.

25%

executat

104. CREACIÓ D’UN ALTRE CENTRE DE DIA
Voluntariat amb joves per atendre i fer companyia a
persones majors.

ANUL·LAT

105. MILLORAR I AMPLIAR LES FESTES DEL POBLE
Millora de les festes i celebracions. Els joves es podrien
implicar en l’organització de certes activitats.

75%

executat

Hi ha problemes amb la concessió de la piscina. Hi havia previst per al 2012 una inversió per a
reformes però Autoritat Portuària demana que es pagui pel manteniment de la concessió (el
conveni signat posa que es dona una cessió de l’espai per 50 anys però no diu res de la
contraprestació econòmica). S’està negociant per no haver d’anar als tribunals.

Amb la reforma del 2011 de la residència d’Alcúdia, el projecte es cancel·la perquè ja no és
necessari.

Durant els anys 2009 a 2013 el departament de participació ciutadana ha anat potenciant
aquestes iniciatives dins les festes locals, però posteriorment s’han anat deixant de banda per
manca de recursos humans en dinamització sòcio-comunitària.
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Reserva

Reserva

Reserva

106. HABILITAR UNA ZONA PER FER BOTELLÓ
Seleccionar un lloc per fer botelló, només un lloc que
eviti embrutar per tot arreu.

100%

executat

Aquest tipus d’activitat ha anat disminuint als darrers anys, concentrant-se en la zona
d’aparcament de la Piscina Municipal (pista de skate), al solar de l’Av. Tucán (enfront de
Magic) i voltants.
El departament de participació ciutadana coordina la seguretat i la neteja d’aquesta zona
d’aparcament de la Piscina Municipal, així com la il·luminació d’aquest espai en que col·lectius
de joves es reuneixen de forma natural per la seva comoditat, possibilitats, fàcil accés i ubicació
(fora veïns propers). És una zona molt concorreguda que el jovent considera el seu espai, en el
que diàriament es pot veure a altes hores de la nit joves practicant skate i fent “festa”.

107. LOCALS D’OCI PER A MENORS
Habilitar locals d’oci per a menors de 18 anys, sense
alcohol.

ANUL·LAT

Aquest tipus d’iniciatives comunitàries no estan previstes actualment, ja que aquest models
d’intervenció sociocomunitària estan tècnicament en desús. Actualment s’incideix més en la
dinamització social que aprofita els espais i àmbits naturals del jovent.

Habilitar un espai que serveixi de discoteca infantil.

110. HABILITAR EL FAR D’ALCANADA
Cercar un ús per al Far d’Alcanada (centre
d’interpretació, museu, etc.).

25%

Al 2014 es va presentar per part d’Autoritat Portuària un projecte de Centre d’Interpretació o
restaurant al Far d’Alcanada. Està pendent dels informes corresponents de l’Ajuntament.

executat
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111. FOMENT I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS

Reserva

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.

25%

S’ha començat a elaborar un calendari conjunt amb les activitats anuals. Es publica a la Revista
Sa Plaça. Es preveu seguir en aquesta línia i fer més difusió al respecte.

executat

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.

Reserva

112. CALENDARI TURÍSTIC
Elaboració d’un calendari en diferents idiomes dirigit
als turistes, amb informació detallada de les diferents
festes tradicionals ( Fira, Sant Antoni, Sant Jaume, els
Reis, Sant Pere....).

100%

executat

Al 2013 i 2014 s’ha elaborat un calendari anual d’esdeveniments del municipi. Per a la seva
difusió i publicitat s’han editat fulletons, així com també s’ha assistit per part de l’Àrea de Turisme
a diverses fires turístiques (ITB de Berlin, Londres, Madrid, etc.).

Difusió del calendari turístic a través de la pàgina
web, dels establiments hotelers i a través de les Fires
turístiques.
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Reserva

113. HABILITAR LLOCS D’ESTUDI PÚBLICS PER ALS JOVES
Oferir espais i locals d’estudis per als joves. Més
biblioteques, més ordinadors amb internet, etc. Per
exemple a Can Torró desconeixien l’existència de les
taules que hi ha a l’espai on es reuneix el fòrum.

Al 2014 es va reformar la biblioteca de l’institut i es va ampliar el seu horari d’apertura.

25%

executat

Al 2014 es substitueix l’actual ascensor de Can Torró per un hidràulic.
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ESTAT DELS PROJECTES NO INICIATS DEL PLA D’ACCIÓ 2012-2015

2012

2.

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.

2012

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.).

2013

11. CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ EN ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ SOBRE RESIDUS
Realitzar una campanya de conscienciació en establiments de restauració sobre el compliment de les normes i horaris en quant a l’abocament de residus.

2013

14. SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D'HOTELS
Instal·lar sistemes GPS als contenidors i camions de fems dels hotels per millorar la recollida (facilitarà de forma àgil les dades de producció de residus per generador i
permetrà establir estratègies de reducció, sensibilització i millora del servei).
Establir bonificacions als productors de residus que apliquin bones pràctiques en la separació en origen dels residus.

2013

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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2014

27. MILLORAR LA IMATGE DEL PORT D’ALCÚDIA
Realitzar una campanya de manteniment i neteja del Port d’Alcúdia per millorar la seva imatge.

2015

29. NETEJA DE FINQUES RURALS
Realitzar una campanya de conscienciació sobre la importància de la neteja de finques rurals.

2013

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.

2014

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.

2013

44. POTENCIAR LES SINÈRGIES EMPRESARIALS
Crear un sistema d’intercanvi de serveis i subproductes entre el teixit empresarial d’Alcúdia, per tal de ser més eficients amb els recursos. El residu d’una empresa pot
esdevenir la matèria prima d’una altra.

2014

45. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS EN ELS SERVEIS SOCIALS
Fomentar la participació dels ciutadans en els serveis socials i en les seves activitats, participant-hi tots els ciutadans i els mateixos joves.
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46. MILLORAR EL SERVEI DE COMPANYIA I DE TREBALLADORS FAMILIARS
Millorar el servei d’atenció a persones majors amb cobertura dels 365 dies de l’any.
Possibilitar l’atenció durant la nit per farmàcies de guàrdia.

50. MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA POTABLE
Millorar la qualitat de l’aigua potable de subministrament mitjançant prevenció de la contaminació i millorant el sistema de potabilització.
Una anàlisi realitzada pels joves a totes les aigües d’Alcúdia va detectar alta quantitat de calç; seria interessant un procés de descalcificació de l’aigua de consum
humà.

51. COMPENSACIÓ DELS PERJUDICIS DE LA CENTRAL DE GESA
Realitzar un Conveni amb GESA per compensar els perjudicis que genera l’activitat de GESA al municipi, i que permeti finançar projectes de caire energètic i/o de
millora de la qualitat de l’aire, així com la neteja de les restes de carbó que queden als vials i zones pròximes.

53. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE S’ALBUFERETA
Habilitar un Centre d’interpretació de s’Albufereta on es faciliti informació de l’espai natural, reculli reclamacions, i sigui punt de trobada i començament d’itineraris.

54. CONTROL SOBRE LA POBLACIÓ DE CABRES
Realitzar un control més exhaustiu sobre la població de cabres que hi ha a la zona de Bonaire i de La Victòria.

59. VIGILÀNCIA AMBIENTAL I CONTROL EN MATÈRIA DE RESIDUS
Reforçar la vigilància o control del sistema de recollida de residus per part de l’agent ambiental.
Conscienciació i sanció a les males pràctiques. Controlar més els punts d’abocaments il·legals regulars, així com la neteja dels punts ja existents.
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60. INCORPORACIÓ DE TECNOLOGIA LED ALS NOUS PROJECTES URBANÍSTICS
Incorporació de tecnologia LED per il·luminació pública en aquells nous desenvolupaments urbanístics i noves construccions, així com una substitució progressiva en la
resta del municipi que presenta baix consum.

63. VOLUNTARIAT PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS
Fomentar el voluntariat entre les distintes associacions del poble amb l’objectiu d’anar a peu de carrer i servir de canal per integrar grups d’immigrants i millorar la
seva integració social.

64. CREAR UN DEFENSOR DEL CIUTADÀ
Crear la figura del defensor del ciutadà per a que qualsevol es pugui dirigir de manera inequívoca a l’hora d’interactuar amb l’Ajuntament i la resta d’Administracions
públiques.

65. HABILITAR DE NOU EL CONSELL ASSESSOR DE TURISME
Tornar a engegar el Consell Assessor de Turisme coma òrgan decisori al municipi en matèria turística.

70. NETEJA DE LES ZONES LIMÍTROFES AMB EL CASC ANTIC
Ampliar el servei de neteja i manteniment que s’efectua al centre històric a les zones limítrofes.
Es pot cercar solucions per a la seva contractació a través de voluntaris, treballs a canvi de redempció de penes, etc.

72. AMPLIAR LES ZONES VERDES
Augmentar el nombre de zones verdes existents al municipi.
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74. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES MURADES
Crear un centre d’interpretació de les murades com a punt informatiu i educatiu sobre el patrimoni.

78. FOMENTAR ELS VEHICLES MENYS CONTAMINANTS
Fomentar la compra/ús de vehicles menys contaminants (gas, elèctric, etc.).

79. IMPLEMENTAR UNA REGULACIÓ DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES
Implementar un sistema que reguli l’estància de vehicles en la zona d’Alcúdia, afavorint els estacionaments ràpids.

Reserva

80. MILLORAR EL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC D’AUTOBUSOS
Millorar el servei de transport públic d’autobusos en relació a la seva capacitat, freqüència, aturades, preu, etc.
Renovar els panells d’horaris de les aturades del bus (imprimir uns horaris en els quals constin els horaris d’hivern). Un grup de joves voluntari podria realitzar aquesta
tasca.

Reserva

Reserva

Solucionar els problemes de saturació per esdeveniments concrets (mercat, estació marítima, etc.).

81. AMPLIAR ZONES D’APARCAMENT
Ampliar zones d’aparcaments a certes zones com l’estació marítima.
Habilitar aparcaments per als usuaris d'embarcacions dins el moll.

82. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE LLOGUER DE BICIS A BON PREU MITJANÇANT VOLUNTARIAT JOVE
Crear un servei de lloguer de bicis a bon preu. Es podria fomentar el servei a l’estiu. El seu manteniment es podria realitzar amb treball voluntari de joves, els quals
rebrien a canvi de les hores treballades hores gratuïtes en bicicleta.
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83. TREN FINS A ALCÚDIA
Realitzar les gestions perquè el tren arribi fins a Alcúdia.

85. HABILITAR UN PASSEIG PER A VIANANTS A LA ZONA D’ES BARCARÈS
Habilitar un passeig per a vianants que connecti la zona d’Es Barcarès amb la del Morer Vermell.

87. HABILITAR REFUGIS ALS CAMINS DE SENDERISME
Habilitar els refugis existents als camins de senderisme per a que es puguin fer servir en cas de necessitat i analitzar la viabilitat de crear nous refugis per al seu per part
de senderistes.

88. AMPLIAR ELS EQUIPAMENTS SANITARIS
Ampliar els equipaments sanitaris del municipi.

91. PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ AGRÀRIA
Control de l'ús de plaguicides i fertilitzants que perjudiquen l'entorn natural o afecten a animals i/o persones.

95. MILLORAR L’OFERTA COMERCIAL
Millorar l’oferta comercial de cara a una diferenciació de la mateixa.

34

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Estat d’execució dels projectes desenvolupats a Alcúdia 2012-2015

96. AMPLIACIÓ DE LES ZONES D’ACAMPADA
Establiment de zones noves d’acampada. El joves es podrien implicar en el seu manteniment.

98. POTENCIAR L’ACTIVITAT AGRÍCOLA
Potenciar l’agricultura local per incrementar l’autoabastiment.
Facilitar la cessió d’horts urbans per part de l’Ajuntament a la població d’Alcúdia.

99. MILLORA DE L’IMPACTE PAISATGÍSTIC I APROFITAMENT DE L’EDIFICI DE GESA
Dur a terme el projecte de Museu Industrial a GESA que ja està redactat.
Programes de voluntariat amb joves podrien col·laborar en part de les tasques de restauració i manteniment de l’antiga central elèctrica (pintura, murals, ...).
Instar al Consell de Mallorca per la seva col·laboració.

100. FOMENTAR LES COOPERATIVES LOCALS
Promocionar les iniciatives d’economia social locals basades en el treball cooperatiu.

108. TREBALL DE VOLUNTARIAT PER A LA GENT JOVE
Organització de programes de voluntariat per a la gent jove d’Alcúdia.

109. NO TANTA AGRESSIVITAT
Treball des de Serveis socials en accions encaminades a disminuir l’agressivitat i fomentar la convivència.
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114. PROGRAMA DE LLENGÜES ESTRANGERES
Implementar un Programa de llengües estrangeres, igual que hi ha un ampli ventall d’activitats esportives seria interessant una oferta en llengües estrangeres.

115. PROGRAMES ALTERNATIUS D’ESTUDI
Implementar Programes alternatius d’estudi com l’antic programa biblioteca-escola.

116. BATXILLERAT ARTÍSTIC/ MUSICAL A ALCÚDIA
Implantar el Batxillerat artístic/ musical a Alcúdia.

117. FOMENTAR L'EDUCACIÓ MUSICAL
Posar en marxa classes de música gratis a l’escola.

118. MILLORAR ELS SERVEIS DE LES BIBLIOTEQUES
Ampliar l’oferta de llibres de la biblioteca.

119. ESCOLETA PER A DISCAPACITATS
Habilitar un espai/servei d'escoleta per a discapacitats.
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120. VOLUNTARIAT PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS
Fomentar el voluntariat entre les distintes associacions del poble amb l’objectiu servir de canal per integrar grups d’immigrants i millorar la seva integració social.
(Projecte proposat també en el programa de governabilitat municipal).

121. CARPETA DE BENVINGUDA

Reserva

Elaboració d’una carpeta de benvinguda en diferents idiomes amb informació útil, per facilitar el coneixement dels serveis públics i les principals normes de
convivència.

122. MANTENIR ELS RATIS ACTUALS D’IMMIGRACIÓ
Evitar la immigració massiva ja que la tendència està estabilitzada. Evitar la immigració il·legal.
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