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1. INTRODUCCIÓ
El Pla d’Acció Local Cap a la Sostenibilitat (PALS) de Santa Eulària des Riu és un pla
estratègic que integra els diferents aspectes socials, ambientals i econòmics seguint
els principis d’un desenvolupament sostenible.
El Pla d’Acció Local es concep com un projecte integral, global i participatiu:
-

Integral, perquè afecta directament a l’Ajuntament, però també a les entitats,
institucions i sectors amb més capacitat de decisió en el municipi, amb una
clar sentit de cooperació entre el sector públic i privat.

“En l’àmbit local té una importància clau els enfocaments basats en la comunitat per
a assolir el desenvolupament sostenible. En particular, cal emprendre esforços per
establir la cooperació entre el sector privat i les autoritats locals per poder avançar,
per exemple, en una major eco-eficiència en els productes i serveis” (Conferència de
Turku, Finlàndia 1998. Noticiari Campanya Europea, 15: 6).
-

Global, perquè planteja de manera transversal un conjunt d’estratègies i
actuacions que han de fer caminar el municipi cap un desenvolupament
sostenible.

-

Participatiu, perquè la participació ciutadana es considera un element clau
en el procés per obtenir el consens social i per assolir els objectius plantejats.

El Pla d’Acció Local (PALS) de Santa Eulària des Riu s’estructura jeràrquicament en
línies estratègiques, programes d’actuació i accions:
- Línies estratègiques: definició de les línies estratègiques d’actuació que han de
definir la política municipal cap a la sostenibilitat.
- Programes d’actuació: camps concrets d’actuació dins de cada línia
estratègica.
- Accions i projectes: concreta els projectes, treballs i accions
concretes que es proposa portar a terme.
Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les
fitxes detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, es
fa una descripció detallada de l’acció i dels objectius que es volen complir, i
finalment es fa una valoració, bàsicament qualitativa, sobre diversos aspectes
relacionats amb l’aplicació de l’acció (valoració temporal d’execució, prioritat, fonts
de finançament, sectors involucrats en l’execució, valoració econòmica).
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Els aspectes considerats en aquesta valoració són:
-

-

Valoració temporal: Indica el temps per l’execució de l’acció, diferenciant si
el termini és curt o immediat (< 1 any), mitjà (1 – 4 anys) o llarg (4 – 8 anys).
Prioritat: Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix termini
de temps. Es valora en alta, mitjana i baixa.
Sectors involucrats en la seva execució: es valora el grau de competència
municipal per a portar a terme l’acció. En algunes accions l’Ajuntament pot
fer poc més que de mediador o d’impulsor, mentre que en d’altres n’és el
principal responsable. El codi d’identificació d’organismes i institucions
implicats amb aquesta execució és el mateix requadre de les possibles fonts
de finançament (proper quadre).
Fonts de finançament: es valora la possibilitat de trobar subvencions o ajuts
per a l’aplicació de la mesura, indicant les institucions i organismes que
poden finançar l’acció. El codi d’identificació d’organismes i institucions és el
següent:
Ajuntament
Consell Insular
Govern
Altres

-

-

AJU
CIS
GVB
TRE

Valoració econòmica: es valora el grau d’inversió necessari per a portar a
terme l’acció. El grau d’inversió s’estima sempre que sigui possible. Es valora
com a organitzatiu i/o tècnic quan la inversió depèn bàsicament de tasques
tècniques o gestions que pot dur a terme l’Ajuntament.
Indicadors de seguiment: es determinen els hipotètics indicadors vàlids per tal
d’analitzar l’evolució o seguiment de l’acció (si té una tendència positiva o
bé negativa).

A continuació es presenten les taules resum de les accions seguint l’estructura inicial
del pla d’acció, és a dir, en funció de la línia estratègica al qual pertany i la prioritat
atorgada pels Fòrum de Participació Ciutadana de cada parròquia. Seguidament,
es presenten les fitxes del Pla d’Acció on s’especifiquen els altres aspectes
considerats.
De les actuacions i projectes proposats (55 projectes), s’han marcat en color blau
els 25 més votats (s’ha contabilitzat els més votats per cada parròquia).
La prioritat s’ha calculat amb la puntuació (prioritat) total rebuda (el total de les 5
parròquies).
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2. DEFINICIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES D’ACTUACIÓ.
LÍNIA ESTRATÈGICA

1. GOVERNABILITAT

PROGRAMES D’ACTUACIÓ

1.1. ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS I
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA

2.1. GESTIÓ AMBIENTAL INTEGRADA A LES PLATGES DEL
MUNICIPI.
2. ACCIÓ LOCAL CAP A
LA SOSTENIBILITAT
2.3. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I
PROMOCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21.

3.BÉNS NATURALS
COMUNS
4. CONSUM I ESTILS DE
VIDA RESPONSABLE

3.1. REUTILITZACIÓ D’AIGÜES DEPURADES
3.2. SOSTENIBILITAT EN LA NETEJA DE PLATGES I ZONES
LITORALS.
4.1. REDUCCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA DE
LA NETEJA VIÀRIA.

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net

Tel. 971 319407

ACTUACIONS I PROJECTES
CREACIÓ DE L’ÀREA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA A L’AJUNTAMENT
I FOMENT DE LES REUNIONS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I MILLORA DELS CANALS DE
COMUNICACIÓ PER ARRIBAR A TOTHOM
MANTENIR ELS SGA IMPLANTATS A LES PLATGES I
POTENCIAR LA CERTIFICACIÓ DE LA RESTA AMB
L’ISO 14001.
INFORMACIÓ SOBRE RESIDUS A LES PLATGES I
INSTAL·LACIÓ DE PUNTS VERDS DE RECOLLIDA
SELECTIVA. (PROHIBICIONS, CARTELLS MÉS
PROPERS, ETC).
PROMOCIÓ I INFORMACIÓ SOBRE L’AGENDA
LOCAL 21
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
ENTRE LA GENT DEL MUNICIPI.
PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR
PLA PER A MILLORAR LA QUALITAT D’AIGÜES
DEPURADES I FOMENT DEL REG AMB AQUESTES
PLA INTEGRAL DE NETEJA SOSTENIBLE DE
PLATGES.
PLA PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS,
ACTUACIONS DE COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ (CIUTADANS, ESCOLES, ETC)
CONTROL DELS ABOCAMENTS NO
AUTORITZATS QUE GENEREN ABOCADORS
INCONTROLATS A DIFERENTS PUNTS DEL
MUNICIPI.

PRIORITAT

ALTA

MITJA
ALTA
FORO STA.
EULALIA./STA.
GERTRUDIS
ALTA
FORO STA.
EULALIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

MITJA
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5. URBANISME I
DISSENY.

5.1.FOMENTAR L’ÚS MIXT D’EDIFICIS I PROMOURE
L’ARQUITECTURA I LES TECNOLOGIES DE CONSTRUCCIÓ
D’ALTRA QUALITAT.

5.2. GARANTIR EL PATRIMONI CULTURAL URBÀ I RURAL DEL
MUNICIPI.

6.1. FOMENT DELS DEPLAÇAMENTS A PEU O EN BICI ALS
NUCLIS URBANS.
6. MILLOR MOBILITAT,
MENYS TRÀNSIT.

6.2. PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC.

7. ACCIÓ LOCAL PER LA

7.1. FOMENT DE LA SALUT I L’ESPORT
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CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA TINENÇA
D’ANIMALS DE COMPANYIA I EXCREMENTS A LA
VIA PÚBLICA I PLATGES.
ADEQUAR ELS ANTICS VESTUARIS DE PUIG D’EN
VALLS PER HABILITAR UN RETÉN DE LA POLICIA.
EXECUTAR EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PER HABILITAR
NOUS ESPAIS PER A ACTIVITATS SOCIALS,
CULTURALS I FORMATIVES.
AGILITZAR LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE
SOCIO-CULTURAL DE JESÚS.
PROMOCIONAR EL NOU CENTRE CÍVIC-SOCIAL
CONSTRUÏT A PUIG D’EN VALLS.
ELABORACIÓ D’UNA GUIA DE PATRIMONI DE
SANTA EULÀRIA I PROMOCIÓ D’AQUEST
PATRIMONI AMB INFORMACIÓ HISTÒRICA I
CULTURAL A TOTS ELS POBLES.
PEATONALITZACIÓ DEL CENTRE DE SANTA
EULÀRIA.
PEATONALITZACIÓ DEL CENTRE DE SANT
CARLES, VIA DE CIRCUMVALACIÓ I APARCAMENT
PÚBLIC AL COSTAT DEL CEMENTERI.
CONNEXIÓ PER A VIANANTS (VORERES-ACERAS)
DES DEL NUCLI DE SANT CARLES A LA ZONA DE
LAS DALIAS.
CREACIÓ D’UN NOU APARCAMENT A LES
PROXIMITATS DE L’ESGLÉSIA DE PUIG D’EN
VALLS.
SENYALITZACIÓ CORRECTA PROVISIONAL DE
L’ATURADA DE BUS DE SANTA EULÀRIA

MITJA
ALTA

ALTA
MITJA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA
MITJA
MITJA

MILLORA DE LES ATURADES DE BUS (HORARIS,
IL·LUMINACIÓ, SEIENTS I MARQUESINAS)

ALTA
TOTS ELS
FOROS

AGILITZAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE

MITJA
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GESPA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A SANTA
GERTRUDIS.
PERMANENT SUPORT I ATENCIÓ AL PROJECTE
DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ ESPORTIU A
PUIG D’EN VALLS.
PROJECTE D’ANÀLISI DE LA NECESSITAT D’UNA
PISTA D’SKATE A PUIG D’EN VALLS.
ELABORACIÓ DE TRÍPTICS INFORMATIUS SOBRE
BONES PRÀCTIQUES SANITÀRIES PER FER
MATANCES.
CAMPANYA PROMOCIÓ VIDA SALUDABLE

SALUT

8. ECONOMIA LOCAL
ACTIVA I SOSTENIBLE

PROMOCIÓ DEL TURISME FAMILIAR I DE
QUALITAT

8.1. FOMENTAR UN TURISME LOCAL SOSTENIBLE.

8.2. PROMOCIÓ DELS PRODUCTES LOCALS TRADICIONALS.
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PRESENTACIÓ DE LES RUTES CICLOTURÍSTIQUES
DEL MUNICIPI I MILLORA DEL MATERIAL
PROMOCIONAL
POTENCIAR I SOL·LICITAR LA SEGONA PART DEL
PALAU DE CONGRESSOS.
DESENVOLUPAMENT DELS PLANS “FOMIT” DE LA
CIUTAT ESPORTIVA DE SANTA EULÀRIA.
DESENVOLUPAMENT DEL MOLÍ DE CA’N
PLANETES COM A CENTRE D’ATRACCIÓ
TURÍSTICA.
INSTAR AL CONSELL D’EIVISSA QUE REPRENGUI
LES RUTES DES FALCÓ
SUPORT A LA PRODUCCIÓ DE L’AMETLLA
EIVISSENCA PER A LA PRODUCCIÓ DE
PRODUCTES ALIMENTARIS I EVITAR LA COMPRA
EXTERIOR.
PROMOCIÓ DE LA GASTRONOMIA LOCAL.
SUPORT A LA PRODUCCIÓ DE LA GARROVA PER
AL CONSUM HUMÀ.

MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
ALTA
MITJA
ALTA
MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA
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8.3. ADOPTAR MESURES QUE ESTIMULIN I DONIN SUPORT A
LA OCUPACIÓ LOCAL.
9. REALITAT SOCIAL I
JUSTÍCIA

9.1.GARANTIR UN ACCÉS EQUITATIU A LES OPORTUNITATS
DE TREBALL, LA FORMACIÓ, L’EDUCACIÓ, ALS SERVEIS
PÚBLICS I A LES ACTIVITATS CULTURALS.

9.2. MILLORAR LA SEGURETAT DE LA COMUNITAT.

9.3. MUNICIPI CÍVIC
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CREACIÓ D’UNA OFICINA COMERCIAL DE
PROMOCIÓ ESPECÍFICA DEL PALAU DE
CONGRESSOS I DEL PRODUCTE MICE
ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA MILLORA EN
EDUCACIÓ AL MUNICIPI.
CREACIÓ DE LA SEU DEL SERVEI D’OCUPACIÓ
(CLUB DE FEINA)
PROMOCIÓ I PUBLICITAT DEL CURSOS
GRATUÏTS
REACTIVAR EL PROJECTE DE TELECENTRES.
REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
CULTURAL DE PUIG D’EN VALLS PER PODER
AMPLIAR L’OFERTA.
PROJECTE D'INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL
PLA INTEGRAL DE JOVENTUT
REACTIVAR EL PUNT JOVE DE SANTA EULÀRIA.
CREACIÓ D’UN PUNT JOVE A SANTA
GERTRUDIS.
CREACIÓ D’UN PUNT JOVE A JESÚS
CREACIÓ D’UN PUNT JOVE A SANT CARLES.
DOTAR DE MÉS EFECTIIUS DE LA POLICIA LOCAL
DEDICADA A LA PROXIMITAT ALS NUCLIS DE
SANTA GERTRUDIS, ES CANAR, PUIG D’EN
VALLS, JESÚS, ETC.
INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE SEGURETAT ALS
CENTRES ESCOLARES QUE ENCARA NO N’HI HA
DETERMINAR ALGUNES ZONES DELS NUCLIS
URBANS PER UBICAR CÀMERES DE SEGURETAT
QUE POGUIN AJUDAR EN LA VIGILÀNCIA.
DONAR SUPORT EN LES PUBLICACIONS DELS
CENTRES ECOLARS QUE TINGUIN COM A
OBJECTIU LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA.

ALTA
ALTA
ALTA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJA
ALTA
MITJA
MITJA
MITJA
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10. DEL LOCAL AL
GLOBAL

10.1. POTENCIAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES.
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ESCOLA DE PARES I MARES 2011 I ANYS
POSTERIORS.
POTENCIAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES
MITJANÇANT UNA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER
A PARTICULARS.

MITJA
ALTA
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3. FITXES PLA D’ACCIÓ LOCAL DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU.
LÍNIA ESTRATÈGICA 1. GOVERNABILITAT.
El municipi de Santa Eulària des Riu es compromet a enfortir el procés de presa de decisions
a través d'una democràcia creixent participativa.
Els processos de governabilitat eficaços ajuden a fer efectiva la sostenibilitat local a través
de maneres innovadores de gestionar la relació entre els governs locals i la societat civil,
mitjançant plans d'acció Agenda Local 21 o accions similars de desenvolupament
sostenible.
Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar el pla d’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.
ACCIÓ

1.1.1.

CREACIÓ DE L’ÀREA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA A
L’AJUNTAMENT I FOMENT DE
LES REUNIONS
PARTICIPATIVES

DAFO RELACIONADA
(APORTACIÓ CIUTADANA
2009)
RESULTATS ENQUESTES
PERCEPCIÓ 2009
Informar i permetre la
participació pública en la presa
de decisions lligades a
infraestructures, serveis i
equipaments (O).
Resposta del fòrum de Santa
Eulària des Riu enfront de
l'Agenda 21 (F).
Bona comunicació entre el
poble i els responsables de
l'ajuntament (F). Puig d’en
Valls.
Tenir en compte l’opinió dels
nens i fer-los partícips de la
vida del nucli. (O).
Potenciar l’associacionisme
(O).

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net

APORTACIÓ FÒRUM
CIUTADÀ 2011

Fomentar les reunions de
participació ciutadana,
millorant els canals de
comunicació per arribar
a tothom.
Potenciar la informació
al ciutadà per SMS i per
e-mail.
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PROGRAMA 1.1. ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS I IMPULSAR ELS
CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA

Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

1. GOVERNABILITAT
1.1. ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS I IMPULSAR
ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA
1.1.1. CREACIÓ DE L’ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A
L’AJUNTAMENT
Tipus:

Participació i sensibilització ciutadana.
Descripció:
Creació de l’àrea de Participació Ciutadana, definició de les funcions i serveis al ciutadà, elaboració
d’un reglament de Participació Ciutadana, actualització del registre municipal d’associacions i
dinamització i promoció de la participació ciutadana en tots els seus aspectes.
Grau de Prioritat:
ALTA..

Termini d’implantació:
Curt termini <2 any.

Període d’execució:
Es un projecte amb continuïtat. Des del 2012 en
endavant.

Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Consell Insular d’Eivissa (Departament de
Participació Ciutadana).
Associacions, fundacions i entitats municipals.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Cost organitzatiu (sense valoració econòmica).
Personal propi de l’Ajuntament.(assistència
tècnica).

Interrelació amb d’altres accions del pla:
És un projecte transversal a totes les àrees, ja que la
Participació Ciutadana i foment de la comunicació
afecta a tots.

Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Consell Insular d’Eivissa (possibles subvencions i/o
altres)

Indicadors de seguiment:
IC 7. Nombre de persones implicades en fòrums
de participació
Nº associacions inscrites al Registre Municipal
d’Associacions.
Nº de reunions/activitats participatives a l’any.

Àmbits afectats:
Tot el terme municipal de Santa Eulària. Teixit associatiu.

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ACCIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT.
Segons el segon compromís d’Aalborg+10, el municipi de Santa Eulària des Riu es
compromet a implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva formulació fins a la seva
implementació i avaluació.
Aquest compromís es refereix a l'enfortiment dels processos de sostenibilitat local, donant la
importància merescuda a la sostenibilitat en els plans de govern locals i en el treball diari i
fent la verificació i les comparances regulars dels resultats basades en els diferents tipus
d'indicadors. Això requereix, per tant, la implementació de cicles eficaços de sostenibilitat.
Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar el pla d’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.

ACCIÓ
2.1.1. MANTENIR ELS SISTEMES DE
GESTIÓ AMBIENTAL IMPLANTATS A
LES PLATGES I POTENCIAR LA
CERTIFICACIÓ DE LA RESTA DE
PLATGES DEL MUNICIPI AMB L’ISO
14001 DE GESTIÓ AMBIENTAL.
2.1.2. INFORMACIÓ SOBRE RESIDUS
A LES PLATGES I INSTAL·LACIÓ DE
PUNTS VERDS DE RECOLLIDA
SELECTIVA. (PROHIBICIONS,
CARTELLS MÉS PROPERS, ETC).

2.1.1.PROMOCIÓ I INFORMACIÓ
SOBRE L’AGENDA LOCAL 21.

2.2.2.CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL ENTRE
LA GENT DEL MUNICIPI.

DAFO RELACIONADA
(APORTACIÓ CIUTADANA
2009)
RESULTATS ENQUESTES
PERCEPCIÓ 2009

APORTACIÓ
CIUTADANA 2011

Intensificar la neteja i millorar
l'ordenació de les platges (O).
Neteja de platges i presència
de cans a les mateixes (D).

Donar informació sobre
residus a les platges
(prohibicions, cartells,
bones pràctiques
ambientals).

Neteja de platges i presència
de cans a les mateixes (D).

Donar informació sobre
residus a les platges
(prohibicions, cartells,
bones pràctiques).

Informar i permetre la
participació pública en la presa
de decisions lligades a
infraestructures, serveis i
equipaments (O).
Resposta del fòrum de Santa
Eulària des Riu enfront de
l'Agenda 21 (F).
Bona comunicació entre el
poble i els responsables de
l'ajuntament (F). Puig d’en
Valls.
Tenir en compte l’opinió dels
nens i fer-los partícips de la
vida del nucli. (O).
Potenciar l’associacionisme
(O).
36% de la població
enquestada, afirma tenir gens
de respecte cap al medi
ambient, i un 23% un nivell
regular de respecte cap al

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net

Fomentar les reunions de
participació ciutadana,
millorant els canals de
comunicació per arribar
a tothom.

Potenciar campanyes de
Sensibilització Ambiental
entre la gent del
municipi.
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medi ambient.

2.2.3. PROGRAMA AGENDA 21
ESCOLAR

Tenir en compte l’opinió dels
nens i fer-los partícips de la
vida del nucli. (O).
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Potenciar la relació de
l’Ajuntament amb els
centres educatius.
Incloure criteris
d’ambientalització de
centres.
Millora de l’entorn més
pròxim als centres
educatius pel que fa a la
mobilitat.
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PROGRAMA 2.1. GESTIÓ AMBIENTAL INTEGRADA A LES PLATGES DEL MUNICIPI.
Línia estratègica

2. ACCIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT

Programa

2.1. GESTIÓ AMBIENTAL INTEGRADA A LES PLATGES DEL MUNICIPI.

Acció
Àmbit:

2.1.1. MANTENIR ELS SGA IMPLANTATS A LES PLATGES I POTENCIAR
LA CERTIFICACIÓ DE LA RESTA AMB L’ISO 14001.
Tipus:

Integració de criteris ambientals en la gestió i a les
instal·lacions municipals.

Manteniment dels SGA implantats a les platges, i
millora contínua d’aquests.

Descripció:
La implantació de Sistemes de Gestió Ambiental a les platges de Santa Eulària, Riu de Santa Eulària,
Cala Llonga i Es Canar, té com a objectiu millorar la gestió de les platges i mitigar el impacte ambiental
que generen les activitats que es desenvolupen a les mateixes. Mitjançant l’ampliació de la certificació
ISO 14001 a altres platges del municipi aconseguirem anar millorant la gestió a totes les platges del
municipi des de el punt de vista ambiental. Per al proper any, es pretén la implantació i certificació d’un
sistema de gestió ambiental a la platja de Es Figueral.
Grau de Prioritat:
Termini d’implantació:
MITJA
El SGMA a les platges es troba implantat des de
2008. A partir d’aquí s’ha anat realitzant el
manteniment del mateix el qual es mantindrà durant
un termini llarg tenguent en compte que de moment
els recursos econòmics i tècnics son suficients.
Període d’execució:
El manteniment del SGMA a platges, es tracta d’una
acció que es preveu repetitiva. Es a dir, per verificar
el correcte manteniment del SGMA es realitzen
auditories periòdiques que es porten a terme
aproximadament en juny de cada any.

Cost econòmic:

Sectors implicats:
Estan implicats en aquest projecte: oficina de litoral
i platges, concessionaris de les platges, servei de
neteja de platges (Herbusa), servei de salvament i
socorrisme (Creu Roja), servei de manteniment de
dutxes (Idyne, S.L i Dr. Marí), hotelers,
bars/restaurants propers a platges certificades,
usuaris...
Fonts de finançament:

Cost de manteniment anual del SGMA (només
contant assistència tècnica): 12.000 euros aprox.
Cost de manteniment anual del SGMA (auditories
de renovació i manteniment anual): 3.175 euros
aprox.

Les fonts de finançament per portar a terme aquest
projecte son locals. S’ha rebut una subvenció per
part del Govern Balear per a cobrir despeses de la
implantació del SGMA a les platges (assistència
tècnica en la implantació).

Interrelació amb d’altres accions del pla:
Aquest projecte està relacionat amb el “Pla de
Neteja Sostenible de Platges” ja que aquest s’ha
proposat com a millora de la gestió municipal de
platges. Implica la consecució d’objectius anuals per
a la millora del SGMA de platges.
Àmbits afectats:
Litoral del municipi.

Indicadors de seguiment:
Per avaluar aquesta acció es pot establir l’indicador:
Nombre de No Conformitats / Auditories anuals.
Seguiment dels objectius del SGMA.
Seguiment del indicadors del SGMA.

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net
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PROGRAMA 2.2. SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I PROMOCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21.
Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

2. ACCIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
2.2.SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I PROMOCIÓ DE L’AGENDA LOCAL
21.
2.2.2. PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR
Tipus:

Educació ambiental i participació del món educatiu.

Programa de promoció de l’educació ambiental i
participació del món educatiu en el
desenvolupament sostenible.

Descripció:
Seguint un dels objectius marcats per l’Agenda 21 d’impulsar l’educació ambiental dels centres educatius
i, d’acord amb les aportacions ciutadanes del món educatiu envers una major participació i relació de
l’Ajuntament amb els centres docents, s’engega el programa AGENDA 21 ESCOLAR.
Les autoritats municipals de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, a través de l’Agenda Local 21,
convoquen als centres educatius a participar en el desenvolupament de la iniciativa de l’Agenda 21
Escolar. L’Ajuntament posa a disposició dels grups de treball els recursos necessaris per a desenvoluparla amb garanties.
Les tasques de l’equip tècnic de suport de l’Ajuntament serà la coordinació de les feines i el seguiment,
amb la finalitat de que pugin integrar-se en el procés general de l’Agenda 21 Local.
Els objectius que es volen assolir amb el programa Agenda 21 Escolar, són:
- Impulsar l’educació ambiental i sostenibilitat en el currículum dels centres educatius del municipi
de Santa Eulària.
- Donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.
- Integrar les iniciatives d’Agenda 21 escolar en les més generals d’Agenda 21 local.
- Dotar als centres participants de suport i recursos orientats a la promoció de la sostenibilitat.
- Crear una xarxa de centres educatius més sostenibles.
- Promocionar la trobada de centres per compartir experiències en temes de sostenibilitat.
Grau de Prioritat:
Termini d’implantació:
Curt termini (<2 anys)
ALTA.
2011-2012
Període d’execució:
Inici del Programa 2011-2012. Durant tot el curs
escolar.
Es preveu que sigui un projecte amb continuïtat.

Cost econòmic:
Cost organitzatiu i desplaçament als centres
escolars.
Personal tècnic de l’Agenda Local 21. (Assistència
tècnica Oficina Litoral i Platges):
Interrelació amb d’altres accions del pla:
Transversal a tots els àmbits.

Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària (Regidoria de Medi
Ambient i Regidoria d’Educació), Centres
Educatius, Associacions de Pares i Mares,
Professors i mestres, personal administratiu dels
centres docents, personal de neteja, etc.
ONG relacionades amb el medi ambent i que
desenvolupen qualsevol actvitat als centres.
Fonts de finançament:
Ajuntament de Santa Eulària i altres entitats
públiques, ONG’s, etc.
Indicadors de seguiment:
Nº de centres escolars adherits al programa.
Les aportacions a les reunions de Xarxa escola
APIMES i Xarxa escola directors.

Àmbits afectats:
Tot els centres educatius del T.M de Santa Eulària des Riu que s’adhereixen al Programa.

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3. BÉNS NATURALS COMUNS.
Ens hem compromès a assumir completament la nostra responsabilitat per protegir,
preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.
Per tant, al present Pla d’Acció anem a treballar en la nostra comunitat per a:
- millorar la qualitat de l'aigua, estalviar aigua i fer un ús més eficient de la mateixa.
- promoure i augmentar la biodiversitat i augmentar i cuidar els espais verds i les
àrees naturals.
Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar l’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.

ACCIÓ

3.1.1. REDACCIÓ DEL PLA DE
MILLORA AIGÜES DEPURADES.

3.2.1.PLA INTEGRAL DE NETEJA
SOSTENIBLE DE PLATGES.

DAFO RELACIONADA (APORTACIÓ
CIUTADANA 2009)
RESULTATS ENQUESTES PERCEPCIÓ
2009
- Existència d'una bona xarxa de reg
amb aigües depurades. (F).
- Aqüífers. (F).
- Reutilització de les aigües
depurades. (O).
- Fomentar el tractament i reutilització
de les aigües grises. (O).
- Mal funcionament de les estacions
Depuradores d’Aigües Residuals. (D).
- Salinització d’aqüífers. (A).
- Zones sense connexió a la xarxa de
sanejament (Jesús). (D).
- Recuperació del cabdal del riu de
Santa Eulària. (O).
Intensificar la neteja i millorar
l'ordenació de les platges (O).
Neteja de platges i presència de cans
a les mateixes (D).
Realitzar una aportació de sorra en la
part nord de la badia de Talamanca
(O).
Percepció negativa de la Posidònia
oceànica. (D).
Erosió costanera. (A).
Desaparició de la tortuga marina i de
la tortuga terrestre. (A).
Degradació del medi marí. (A).

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net

APORTACIÓ
CIUTADANA 2011
Instaurar la reutilització
d’aigües depurades per
al reg de zones verdes,
jardins, etc.
Revisió de la xarxa
d’abastiment d’aigua i
millora de la mateixa,
per evitar pèrdues
d’aigua i aprofitar el
recurs des d’un punt de
vista sostenible.

Donar informació sobre
residus a les platges
(prohibicions, cartells,
bones pràctiques).

Tel. 971 319407

16

PROGRAMA 3.1. REUTILITZACIÓ D’AIGÜES DEPURADES
Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

3. BÉNS NATURALS COMUNS
3.1. MILLORA QUALITAT AIGÜES DEPURADES I FOMENT DEL REG
AMB AQUESTES.
3.1.1. PLA PER A MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DEPURADES I
FOMENT DEL REG AMB AQUESTES..
Tipus:
Redacció d’un Pla per a la millora de la qualitat de
les aigües depurades per poder regar amb aquestes.

Descripció:
Amb la millora de la qualitat de les aigües depurades, les captacions d’aigües freàtiques per part dels
regants es reduirà, recuperant les reserves. A la llarga hi cab la possibilitat de recuperar el cabdal
permanent del riu.
Els objectius del pla seran:
- Identificar entrades de clorurs a la xarxa de sanejament.
- Possible modificació de l’ordenança de sanejament.
- Executar obres de millora on es detectin intrusions d’aigües de mar a la xarxa de sanejament.
- Col·laborar amb establiments hotelers i altres per buscar solucions a la gestió de les salmorres
dels equips depuradors.
Col·laborar amb el consell d’Eivissa per incentivar l’ús d’aigües depurades una vegada siguin de bona
qualitat
Grau de Prioritat:
ALTA

Termini d’implantació:
Llarg termini (> 5 anys).
Període 2012-2016

Període d’execució:

Sectors implicats:

¾ Detecció d’intrusions marines i abocaments.
Anàlisi i Avaluació dels resultats.: 1er trimestre
2012.
¾ Actualització de la normativa municipal:
2012.
¾ Reparació trams xarxa i EBARS: en funció dels
resultats obtinguts.
Cost econòmic:
Estudi diagnòstic: 64.021,35 €
Regulació i normativa: 15.000 € aprox.
Obres de millora de la xarxa: en funció dels
resultats del estudi
Interrelació amb d’altres accions del pla:

Administracions (Ministeri, Govern Balear, Consell
d’Eivissa i Ajuntament de Santa Eulària)
Sector hoteler
Població en general

Fonts de finançament:
Municipals (Ajuntament de Santa Eulària).
Pendent ajuda sol·licitada al Consell
Indicadors de seguiment:
Conductivitat elèctrica de les aigües residuals
Concentració de Cl- de les aigües residuals.

Àmbits afectats:
Àmbit amb gran abast. Aqüífers del TM de Santa Eulària i Riu de Santa Eulària

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net
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PROGRAMA 3.2. SOSTENIBILITAT EN LA NETEJA DE PLATGES I ZONES LITORALS.
Línia estratègica

3. BÉNS NATURALS COMUNS

Programa

3.2. LITORAL SOSTENIBLE

Acció
Àmbit:

3.2.1. REDACCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE NETEJA SOSTENIBLE DE
PLATGES.
Tipus:

Medi ambient i sostenibilitat

Redacció del Pla i execució de les actuacions segons
l’estudi.

Descripció:
Redacció d’un pla de neteja sostenible de platges, evitant els impactes generats per les actuacions de
neteja portades a terme durant els 35 darrers anys, per evitar així la desaparició de la superfície de platja
per pèrdua d’arena. Aquest Pla anirà acompanyat d’una potent campanya d’informació i sensibilització
entre els usuaris i altres agents implicats (hotelers, concessionaris, operaris de neteja, etc).

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA

Fase de redacció:< 6 mesos.
Fase d’implantació: 2012-2013

Període d’execució:

Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària.
Concessionaris de platges.
Agents econòmics i turístics de les platges.
Usuaris de les platges
Fonts de finançament:

Redacció del Pla: Abril de 2011 a gener 2012.
Execució del Pla: 2012-2013.
Cost econòmic:
Fase de redacció: 20.880,1 €
Fase d’implantació previst: 60.000 €/any
Part d’aquests costos ja es venen consumint (neteja
de platges, etc)
Interrelació amb d’altres accions del pla:
2.1.1. MANTENIR ELS SGA IMPLANTATS A LES
PLATGES I POTENCIAR LA CERTIFICACIÓ DE LA
RESTA AMB L’ISO 14001.

Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Indicadors de seguiment:
Seguiment fotografies aèries d’anys successius.
Enquestes.

Àmbits afectats:
Tot l’àmbit litoral (totes les platges i cales) del T.M de Santa Eulària.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4. CONSUM I ESTILS DE VIDA RESPONSABLE.
Ens hem compromès a adoptar i facilitar un ús prudent i eficient dels recursos i a fomentar
el consum i la producció sostenibles.
Per tant, al present Pla d’Acció anem a treballar en la nostra comunitat per a:
- evitar i reduir els residus i augmentar el reciclatge i la reutilització.
- gestionar i tractar els residus d'acord als estàndards de bones pràctiques.
Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar l’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.
ACCIÓ
4.1.1. REDACCIÓ D’UN PLA
LOCAL PER A LA REDUCCIÓ
DE RESIDUS AL MUNICIPI.
4.1.2. IMPLANTACIÓ
PROGRESSIVA DEL PLA DE
REDUCCIÓ DE RESIDUS AL
MUNICIPI.

DAFO RELACIONADA (APORTACIÓ
CIUTADANA 2009)
RESULTATS ENQUESTES PERCEPCIÓ
2009
Fomentar el "no utilitzar" bosses de plàstic,
mitjançant un programa d'ajudes als
establiments. (O).
Canvi climàtic (A).
Campanya de conscienciació en matèria
de residus (recollida selectiva) portada a
terme per la corporació municipal. (F).
Incentivar la gestió de residus. (O)

4.2.1. CAMPANYA
INFORMATIVA SOBRE LA
TINENÇA D’ANIMALS DE
COMPANYIA I EXCREMENTS
A LA VIA PÚBLICA I PLATGES.

Presència d'excrements d'animals
domèstics als carrers.(D)

4.2.2. CONTROL DELS
ABOCAMENTS NO
AUTORITZATS QUE
GENEREN ABOCADORS
INCONTROLATS A
DIFERENTS PUNTS DEL
MUNICIPI.

Existència d'abocadors incontrolats de
residus. (D)
Falta d'informació sobre la correcta gestió
dels residus voluminosos. (D).
Molts de residus al medi natural derivats
de la celebració de "torrades". (D).
Enderrocs al medi natural (bosques,
torrents, etc). (D).
Abandonament de bateries i animals
morts a llocs no adequats. (D).
Presència de residus als espais públics
(parcs, camp de futbol, …) sobretot
durant els caps de setmana. (D).
Acumulació d'escombraries al voltant dels
punts de recollida de residus. (D).
Mala disposició dels residus (fora dels
contenidors). (D).
Establir una col·laboració entre
l'Ajuntament i les escoles per a millorar la
conscienciació en matèria de recollida
selectiva. (O).
Abandonament de bateries i animals
morts a llocs no adequats. (D).
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APORTACIÓ
CIUTADANA 2011
Implementar un Pla de
Reducció de Residus,
implicar als col·legis i
les famílies en el pla
(tallers, bones
pràctiques, lliurament
de bosses per
l’esmorzar, etc).
Campanyes de
sensibilització
ambiental adreçades
als ciutadans del
municipi.

Potenciar la neteja de
les zones verdes i
parcs del municipi.
Inventariat dels
abocadors incontrolats
dels residus.
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PROGRAMA 4.1. REDUCCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS.
Línia estratègica

4. CONSUM I ESTILS DE VIDA RESPONSABLE

Programa

4.1. REDUCCIÓ DE RESIDUS

Acció
Àmbit:

4.1.1. PLA LOCAL PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS AL MUNICIPI.
Tipus:

Residus.

Redacció del Pla i Implantació

Descripció:
REDUCCIÓ de la generació de residus, sobretot pel que fa a les bosses d’un sol ús, mitjançant
l’adquisició de bosses reutilitzables, amb col·laboració amb els comerços que s’adhereixin al Pla.
Aquests tipus d’actuacions aniran acompanyades de campanyes de comunicació i sensibilització
ambiental, així com implicació del món educatiu (tallers, bones pràctiques, etc).
Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA

Curt termini (< 2 anys): 2012-2013

Període d’execució:
Març 2012 -desembre 2013

Sectors implicats:
Sectors socials, comerços, escolars, etc.
Ciutadans en general.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Redacció:5.000 euros.
Execució: 15.000 euros
Interrelació amb d’altres accions del pla:

Municipals ( Ajuntament de Santa Eulària des Riu).

2.1.1. MANTENIR ELS SGA IMPLANTATS A LES
PLATGES I POTENCIAR LA CERTIFICACIÓ DE LA
RESTA AMB L’ISO 14001.
3.2.1. REDACCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE NETEJA
SOSTENIBLE DE PLATGES.

Indicadors de seguiment:
Nº activitats realitzades a centres escolars.
IC 30. Producció de residus (inclou el
fraccionament)

Àmbits afectats:
TM Santa Eulària des Riu.
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PROGRAMA 4.2. MILLORA DE LA NETEJA VIÀRIA.
Línia estratègica

4. CONSUM I ESTILS DE VIDA RESPONSABLE

Programa

4.2. MILLORA DE LA NETEJA I ESTAT DELS CARRERS I ESPAIS PÚBLICS.

Acció
Àmbit:

4.2.1. CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE
COMPANYIA I EXCREMENTS A LA VIA PÚBLICA I PLATGES.
Tipus:

Neteja viària i residus.

Campanya informativa.

Descripció:
Des del 2009 fins a l’actualitat s’han realitzat molts esforços en aquest aspecte i la situació ha millorat.
No obstant, és prioritari seguir actuant en aquest aspecte, per evitar la deposició d’excrements a la via
pública i a les platges del municipi, mitjançant campanyes informatives i sancions als infractors.
Per controlar d’una forma més efectiva, es proposa una coordinació amb els serveis de neteja, per
informar a la Policia dels punts de deposició més habituals (establiment d’un protocol de col·laboració).
Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

MITJA

Curt termini (1 mes, dues o tres vegades a l’any).
Any 2012.

Període d’execució:

Sectors implicats:

Durant l’any 2012, es repetirà la campanya entre
dues o tres vegades a l’any.

Ajuntament , Associacions de veïns, població en
general

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

5.000 € anuals

Ajuntament de Sta Eularia

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
- Sancions/ multes relacionades amb deposicions a
la via pública.

3.2.1. REDACCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE NETEJA
SOSTENIBLE DE PLATGES.
4.1.1. PLA LOCAL PER A LA REDUCCIÓ DE
RESIDUS AL MUNICIPI.
Àmbits afectats:
Tot el terme municipal de Santa Eulària des Riu.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5. URBANISME I DISSENY.
Ens hem compromès a assumir un paper estratègic en el disseny i planificació urbana i a
enfocar els temes ambientals, socials, econòmics, de salut i culturals cap al benefici comú.
Per tant anem a treballar per a:
-

-

evitar el creixement urbà desmesurat, aconseguint densitats urbanes apropiades i
prioritzant el desenvolupament urbà en zones ocupades enfront de zones verdes.
assegurar un urbanisme d'usos del sòl mixts, amb un balanç equilibrat entre
l'activitat laboral, residencial i de serveis, donant prioritat a un ús residencial en el
nucli urbà.
assegurar una conservació, renovació i reutilització apropiada de la nostra herència
cultural urbana.
aplicar requeriments per a un disseny i construcció sostenibles i promoure
l'arquitectura d'alta qualitat afavorint les noves tecnologies de construcció
regenerar i reutilitzar les zones degradades i abandonades.

Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar l’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.
ACCIÓ
5.1.1. RETÉN DE POLICIA
LOCAL COMPLET PER LA ZONA
DE PUIG D’EN VALLS I JESÚS,
QUE COMPTI AMB UNA
OFICINA PER ATENDRE AL
CIUTADÀ.
5.1.2. EXECUTAR EL PROJECTE
DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC
EDIFICI DE LA POLICIA PER
HABILITAR NOUS ESPAIS PER A
ACTIVITATS SOCIALS,
CULTURALS I FORMATIVES.
5.1.3. PROMOCIONAR EL
NOU CENTRE CÍVIC-SOCIAL
CONSTRUÏT A PUIG D’EN
VALLS.
5.2.1. ELABORACIÓ D’UNA
GUIA DE PATRIMONI DE
SANTA EULÀRIA.
5.3.1. AGILITZAR LA
CONSTRUCCIÓ DEL NOU
CENTRE SOCIO-CULTURAL DE
JESÚS.

DAFO RELACIONADA (APORTACIÓ
CIUTADANA 2009)
RESULTATS ENQUESTES PERCEPCIÓ
2009
Instal·lar un retén de la policia al
nucli de Puig d’en Valls (O).
Augmentar els serveis de seguretat.
Major dotació. (O).
Augment de la incidència dels
robatoris. (D).

APORTACIÓ
CIUTADANA 2011

Manca d'espais on desenvolupar
activitats cíviques i socials (APIMAS,
AAVV, ..). (D).

Promoció d’activitats
culturals integradores.

Manca d'espais on desenvolupar
activitats cíviques i socials (APIMAS,
AAVV, ..). (D).
Falta d’equipament socioculturals (D).

Promoció d’activitats
culturals integradores.

Urbanització “Can Pep Simó” com a
element patrimonial a destacar (O).
Impulsar la restauració del retaule de
l’església de Jesús. (O).

Recuperació de la “Sínia
de Can Bassó” de Jesús.
Impulsar ajudes per la
restauració d’elements
patrimonials privats:
Molins, pous, sínies.

Creació d’un espai socio-cultural
(centre cívic o similar) a Jesús (O).
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Promoció d’activitats
culturals integradores.
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PROGRAMA 5.1.FOMENTAR L’ÚS MIXT D’EDIFICIS
Línia estratègica

5. URBANISME I DISSENY.

Programa

5.1. FOMENTAR L’ÚS MIXT D’EDIFICIS.

Acció
Àmbit:

5.1.2. EXECUTAR EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI
DE LA POLICIA PER HABILITAR NOUS ESPAIS PER A ACTIVITATS
SOCIALS, CULTURALS I FORMATIVES.
*Tipus:

Equipaments municipals.

Fase I: Gestió d’espais i tasques administratives.

Associacionisme i activitats socio-culturals.

Fase II: Obres de remodelació i modernització.

Descripció:
Seguint les directrius dels compromisos d’Aalborg, per tal de garantir la conservació, la utilització i
reutilització del nostre patrimoni urbà, s’executa el projecte de rehabilitació i condicionament de l’antic
edifici de la policia per tal d’habilitar nous espais per a desenvolupar activitats socials, culturals i
formatives.
Aquest projecte consisteix en dues fases:
- Fase I: Fer ús de l’edifici sense remodelació (sense obres). Aprofitament d’un espai ja existent pel
benefici del interessos dels ciutadans.
L’objectiu del projecte es posar a disposició de qualsevol associació i/o col·lectiu que vulgui utilitzar
aquest espai per a desenvolupar activitats socio-culturals i formatives.
Actualment s’ha traslladat material i mobiliari de l’antiga escola d’adults a fi de poder-hi
desenvolupar tallers (pintura i confecció), classes de català, així com reunions de diverses
associacions, assajos de Ball Pagès, etc. Com a previsions futures d’activitats a desenvolupar, es té
previst realitzar Tallers de caràcter etnològic, amb la col·laboració d’associacions culturals.
Per tal de poder optimitzar al màxim l’utilització de les instal·lacions, en necessària la incorporació
d’un auxiliar administratiu per poder tramitar reserves, dur un control i seguiment d’activitats
realitzades, i gestionar les peticions i demandes, per poder donar un millor servei.
- Fase II: Remodelació i modernització de l’edifici, incloent obres d’accessibilitat.
L’objectiu de la fase II consisteix en remodelar i modernitzar l’edifici i promoure l’arquitectura i les
tecnologies de construcció d’alta qualitat. Es vol incloure també la supressió de barreres
arquitectòniques per a que l’edifici sigui un edifici accessible per qualsevol persona que en vulgui fer
ús.
Hi ha que destacar, que l’edifici compta amb planta baixa, primer i segon pis. Al segon pis ja s’ha
instal·lat el Jutjat de Pau i les oficines d’Emergències del Govern Balear, al primer pis s’ha instal·lat el
despatx de la Regidora d’Educació i a la planta baixa s’ha vingut utilitzant com a sala d’exposicions
(pintura, fotografia, etc).El despatx de la regidora també serà utilitzat per la governanta la responsable dels
serveis socials.
Grau de Prioritat:
ALTA

Termini d’implantació:
Fase I: Aprofitament de l’ús i l’espai. Gestió de la
utilització de l’espai. Curt termini. Des de setembre
de 2011-2012.
Fase II: Obres de modernització. Mig termini.
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Període d’execució:
Fase I: Constant durant tot l’any, ja que la gestió de
la demanda es un servei constant.
Setembre -octubre habilitar la sala de treball i
reunions de la regidora d’educació.
Novembre-desembre habilitar la sala per les
APIMES.
Des de setembre organitzar els espais per
desenvolupar les classes de Català, tallers de
l’escola d’adults i altres.
Des de setembre organitzar un espai pel material
multimèdia de l’empresa que s’encarrega del so i
vídeo en les activitats organitzades per l’ajuntament.
Realitzar al despatx les reunions de personal de
l’ajuntament.
Fase II: Obres de remodelació pendent definir.

Sectors implicats:
- Àrea IV de l’Ajuntament: Àrea de Patrimoni,
Cultura, Joventud, Educació i Serveis
Assistencials.
- Personal tècnic de manteniment.
- Associacions.
- APIMAs
- Escoles.
- Artistes (pintors, escritors, ..).
- Jutjat de Pau.
- Emergències.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Fase I: Cost de gestió del servei de demanada i
organització: 1 Auxiliar Administratiu + despeses
de manteniment de l’edifici: 30.000 €/any.
Reutilitzar el material de l’antiga aula d’adults:
pissarres, taulers, cadires, cadires amb braç per
escriure, taules
Adquirir un taula ovalada, armaris, ordinador i
impressora pel despatx

Materials de l’ajuntament.
Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Fase II: Cost de les obres de modernització,
rehabilitació i supressió de barreres
arquitectòniques. Pendent pressupost.
Interrelació amb d’altres accions del pla:
Agenda 21 Escolar.
Accions de promoció de la millora en Educació al
Municipi.
Club de Feina.

Indicadors de seguiment:
Nº de reunions/mes.
Nº tallers/mes.
Nº d’associacions que utilitzen l’espai./mes
Nº d’exposicions/mes
Demandes realitzades en les diferents reunions.

Àmbits afectats:
Tot l’àmbit municipal, T.M de Santa Eulària des Riu.
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PROGRAMA 5.2. GARANTIR EL PATRIMONI CULTURAL URBÀ I RURAL DEL MUNICIPI.
Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

5. URBANISME I DISSENY.
5.2. GARANTIR EL PATRIMONI CULTURAL URBÀ I RURAL DEL
MUNICIPI.
5.2.1. ELABORACIÓ D’UNA GUIA DE PATRIMONI DE SANTA
EULÀRIA.”CONEIX EL TEU MUNICIPI”
*Tipus:

Cultura, patrimoni i turisme.

Elaboració de continguts i disseny, edició i distribució
de la Guia de Patrimoni de Sta. Eulària.

Descripció:
Elaboració d’una guia de patrimoni del municipi de Santa Eulària (esglésies, BIC, bens interès etnològic,
..), per donar a conèixer el patrimoni històric entre els diferents grups d’interès (escolars, residents,
turistes, ...).
El projecte es distribueix en varies fases:
Fase I: Recollida d’informació i elaboració d’estudis historico-culturals i patrimonials.
Fase II: Adaptació de la informació obtinguda al grup d’interès.
- Escolars: Guies didàctiques “Coneix el teu Municipi”.
- Turistes i Residents: Guies de patrimoni de Santa Eulària, amb itineraris (itinerari des Riu de
Santa Eulària fins al Molí de Can Planetes, itinerari dels Bens culturals dels pobles, etc). Edició
en tres idiomes (català, castellà i anglès).
Es fomentarà l’edició de les guies incloent criteris de sostenibilitat, avaluant molt bé els destinataris.
També es possibilitarà descarregar la guia de la web de l’Ajuntament, podent així escollir l’idioma.
Les guies didàctiques també s’hauran de descarregar de la web.
Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA

Curt termini. (< 2 anys)

Període d’execució:
2012-2014

Sectors implicats:
Regidoria de Cultura, Patrimoni, Educació i Turisme
Població resident, població turista i Escolars

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

50.000 € tot el projecte.

Ajuntament de Santa Eulària
Consell Insular d’Eivissa (Departament de Patrimoni).

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Nº de visitants al molí de Can Planetes.
Nº de descàrregues de la guia de la web municipal.
Nº de centres escolars i nivells educatius que
participen a l’activitat.

-

Promoció turísitca.
Accions de promoció de l’Educació al
Municipi (Xarxa Escola).
Agenda 21 Escolar

Àmbits afectats:
Tot el T.M de Santa Eulària des Riu, destacant els elements patrimonials i llocs d’interès cultural i turísitc.
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PROGRAMA 5.3. PROMOURE L’ARQUITECTURA I LES TECNOLOGIES DE CONTRUCCIÓ
D’ALTA QUALITAT.
Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

5. URBANISME I DISSENY.
5.3. PROMOURE L’ARQUITECTURA I LES TECNOLOGIES DE
CONTRUCCIÓ D’ALTA QUALITAT.
5.3.1. CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE SOCIO-CULTURAL DE
JESÚS.
Tipus:

Equipaments municipals

Execució d’obres.

Cultural-administratiu.
Descripció:
Després de la participació ciutadana en el concurs d’idees per a la construcció del centre cultural,
s’iniciaran els tràmits oportuns per iniciar el projecte per a poder licitar d’una forma àgil les obres de
construcció del centre per a l’any 2012.
El projecte está redactat, i es preveu licitar les obres al mes de març-abril de 2012. No s’ha pogut licitar
abans, ja que el municipi estava pendent de la publicació definitiva de les NNSS al BOIB.
Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

MITJA

Mig termini (3-5 anys).

Període d’execució:

Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària.
Associacions.
Població en general.

2012-2014

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Aproximadament 3.500.000 euros.

Plans FOMIT 2010

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Data de licitació de les obres.
Compliment amb el planning d’obres.

Rehabilitació antic edifici de la Policia Local per a
habilitar nous espais per activitats socio-culturals.

Àmbits afectats:
Parròquia de Jesús.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT.
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient i estem
compromesos a promoure fermament els models de mobilitat sostenibles.
Per tant anem a treballar para:
- reduir la dependència del transport privat motoritzat i promoure alternatives
atractives que siguin accessibles per a tots.
- augmentar el percentatge de desplaçaments en transport públic, per als vianants i
amb bicicleta.
- promoure el canvi a vehicles amb baixes emissions.
Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar l’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.
ACCIÓ
6.1.1. PEATONALITZACIÓ DEL
CENTRE DE SANTA EULÀRIA.
6.1.2. PEATONALITZACIÓ DEL
CENTRE DE SANT CARLES, VIA
DE CIRCUMVALACIÓ I
APARCAMENT PÚBLIC AL
COSTAT DEL CEMENTERI.

DAFO RELACIONADA (APORTACIÓ
CIUTADANA 2009)
RESULTATS ENQUESTES PERCEPCIÓ
2009
Elevat trànsit de vehicles amb
problemes de saturació als nuclis
urbans. (D).
Saturació de trànsit en l'interior del
nucli de St. Carles. (D).
Falta d'aparcaments en el nucli urbà
de Sant Carles. (D).
“Peatonalitzar” el centre del poble de
Sant Carles. (O).
Fomentar el trànsit peatonal (O):

APORTACIÓ
CIUTADANA 2011
Peatonalització i
recuperació de l’espai
per a vianants.
Peatonalització i
recuperació de l’espai
per a vianants.

6.1.3. CONNEXIÓ PER A
VIANANTS (VORERES-ACERAS)
DES DEL NUCLI DE SANT
CARLES A LA ZONA DE LAS
DALIAS

Inexistència de voreres en les
principals carreteres d'accés al nucli,
el que dificulta el trànsit de vianants a
la seva aproximació a St. Carles. (D).

Peatonalització i
recuperació de l’espai
per a vianants.

6.1.4. CREACIÓ D’UN NOU
APARCAMENT A LES
PROXIMITATS DE L’ESGLÉSIA
DE PUIG D’EN VALLS.

Falta aparcament en les
immediacions de l’església de Puig
d'en Valls. (D).
Millorar o crear més aparcaments en
les proximitats de l’església de Puig
d'en Valls. (O).

Peatonalització i
recuperació de l’espai
per a vianants.

6.2.1. SENYALITZACIÓ
CORRECTA PROVISIONAL DE
L’ATURADA DE BUS DE SANTA
EULÀRIA
6.2.2. MILLORA DE LES
ATURADES DE BUS (HORARIS,
IL·LUMINACIÓ, SEIENTS I
MARQUESINAS)

Falta d'informació sobre el transport
públic. (D).
* Destacar que aquesta actuació es
competència del Consell Insular
d’Eivissa.
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PROGRAMA 6.1. FOMENT DELS DEPLAÇAMENTS A PEU O EN BICI ALS NUCLIS URBANS.
Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT.
6.1. FOMENT DELS DEPLAÇAMENTS A PEU O EN BICI ALS NUCLIS
URBANS.
6.1.1. PEATONALITZACIÓ DEL CENTRE DE SANTA EULÀRIA.
*Tipus:

Mobilitat i trànsit als nuclis urbans.

Projecte d’infraestructures i obres

Comerç local
Descripció:
Peatonalització del centre de Santa Eulària, des de l’Ajuntament fins al Passeig Marítim, passant pel
passeig de s’Alamera, així com del casc antic del poble.
S’eliminarà d’aquesta forma el trànsit i aparcament de vehicles en la zona, i l’impacte visual negatiu que
causen, així com disminució de la contaminació acústica, aconseguint un recorregut de vianants que
travessi el poble.
Els objectius són la dinamització comercial de la zona, major esbarjo per als ciutadans i turistes i una
millor conservació de l’entorn.

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA

Mig termini (3-5 anys).

Període d’execució:
Finals de 2012-inicis 2013.
Durada aproximada 2 anys.

Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària.
Comerç local
Ciutadans en general.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Aproximadament 1.000.000 euros.

Plans FOMIT 2010

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Data de licitació de les obres.
Compliment amb el planning d’obres.
Dinamització del comerç local.
Percepció ciutadana.

Peatonalització del centre de Sant Carles.

Àmbits afectats:
Parròquia Santa Eulària
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Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT.
6.1. FOMENT DELS DESPLAÇAMENTS A PEU O EN BICI ALS NUCLIS
URBANS.
6.1.2. PEATONALITZACIÓ DEL CENTRE DE SANT CARLES, VIA DE
CIRCUMVALACIÓ I APARCAMENT PÚBLIC AL COSTAT DEL
CEMENTERI.
*Tipus:

Mobilitat i trànsit als nuclis urbans.

Projecte d’infraestructures i obres

Comerç local.
Descripció:
Creació d’un vial de circumval·lació que substitueixi a l’actual, de millors dimensions, que s’evitin els
problemes de trànsit existents al centre del nucli.
Creant a la vegada una nova zona d’aparcament al costat del nou vial que ajudarà a eliminar els
vehicles a l’interior del nucli, aconseguint descongestionar la zona i dinamitzar els comerços al
aconseguir una major zona d’esbarjo dels ciutadans i visitants, una millor conservació de l’entorn i
minimització de l’impacte visual.
Fase I: Circumvalació (aprovat a les NNSS).
Fase II: Peatonalització del centre i adequació d’un aparcament dissuasori.

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA

Mig termini (3-5 anys).

Període d’execució:

Sectors implicats:

Fase I: Abans o després de l’estiu de 2012. Duració
total de l’obra, uns 4 mesos.
Fase II: 2013-2014.

Ajuntament, Comerç local
Turistes, Ciutadans i ciutadanes en general.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Fase I: Aprox. 400.000 euros.
Fase II: Pendent definir.

Municipals (Ajuntament de Santa Eulària).

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Data d’adjudicació d’obres.
Compliment amb el planning d’bres.
Millora de la percepció ciutadana.
Dinamització del comerç local

Peatonalització nucli Santa Eulària.
Connexió per vianants nucli de Sant Carles fins a la
zona de vivendes a prop de l’escola.

Àmbits afectats:
Poble de Sant Carles.
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Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT.
6.1. FOMENT DELS DEPLAÇAMENTS A PEU O EN BICI ALS NUCLIS
URBANS.
6.1.3. CONNEXIÓ PER A VIANANTS (VORERES-ACERAS) DES DEL
NUCLI DE SANT CARLES A LA ZONA DE LES ESCOLES.
*Tipus:

Mobilitat i trànsit als nuclis urbans.

Projecte d'infraestructures i obres

Descripció:
Es pretén potenciar els desplaçaments a peu o amb bicicleta dels habitants de la zona fins a Sant Carlos,
així com dinamitzar el flux turístic entre tots dos punts, millorant per tant la seguretat vial de la zona, en
realitzar-se en l'actualitat dits recorreguts a peu en zones freturoses de voral en la seva majoria i per
descomptat freturoses de voreres i enllumenat públic que garanteixi la seguretat dels vianants i ciclistes.

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA

Mig termini (de 3 a 5 anys). Havent de tenir en
compte que a més de l'execució de les obres,
prèviament s'hauran d'haver expropiat els terrenys
necessaris per dur-les a terme i reconstruir les
parets existents

Període d’execució:

Sectors implicats:

2012-2013

Ajuntament (departament d’urbanisme).

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Penent determinar (segons la forma en que
s’executi).

Ajuntament de Santa Eulària.

Interrelació amb d’altres accions del pla:
Peatonalització nucli de Sant Carles.

Indicadors de seguiment:
Data adjudicació de les obres.
Compliment amb el planning d’obres.
Satisfacció dels ciutadans.

Àmbits afectats:
Poble de Sant Carles
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Línia estratègica

6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT.

Programa

6.1. FOMENT DELS DEPLAÇAMENTS A PEU O EN BICI ALS NUCLIS
URBANS.

Acció
Àmbit:

6.1.4. CREACIÓ D’UN NOU APARCAMENT A LES PROXIMITATS DE
L’ESGLÉSIA DE PUIG D’EN VALLS.
*Tipus:

Mobilitat i trànsit als nuclis urbans.

Projecte d’infraestructures i obres

Descripció:
Creació d’un aparcament a les proximitats de l’església de Puig d’en valls, a la vora de la zona esportiva, per
a solucionar la falta d’aparcament en la zona e incentivar l’ús del transport públic i els desplaçaments a peu
o en bicicleta.

Grau de Prioritat:
MITJA

Termini d’implantació:
Curt termini (de 0 a 2 anys)

Període d’execució:

Sectors implicats:

Sis mesos des de l’inici de les obres.
Durant el 2012-2013.

Ajuntament de Santa Eulària
Altres administracions.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:
Pressupostos municipals (Ajuntament de Santa
Eulària).

Aproximadament 125.000 €

Interrelació amb d’altres accions del pla:
Peatonalització Sant Carles i creació d’un
aparcament dissuasori.

Indicadors de seguiment:
Data adjudicació de les obres.
Compliment amb el planning d’obres.

Àmbits afectats:
Poble de Puig d’en Valls.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7. ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT
Ens hem compromès a promoure i protegir la salut i el benestar de la nostra ciutadania.
Per tant anem a treballar para:
-

Augmentar la consciència pública i realitzar actuacions sobre un ampli conjunt de
determinants per a la salut, la majoria no relacionada directament amb el sector
sanitari.
Mobilitzar als agents de planificació urbana perquè incorporin consideracions cap a
la salut pública en les seves estratègies i iniciatives de planificació.
Promoure espais adequats per a la pràctica de l’esport al municipi.

Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar l’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.
ACCIÓ
7.1.1 AGILITZAR LA
CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP
DE GESPA I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES A SANTA
GERTRUDIS.
7.1.2. PERMANENT SUPORT I
ATENCIÓ AL PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D’UN
PAVELLÓ ESPORTIU A PUIG
D’EN VALLS.
7.1.3.PROJECTE D’ANÀLISI DE
LA NECESSITAT D’UNA PISTA
D’SKATE A PUIG D’EN VALLS.
7.2.1. ELABORACIÓ DE
TRÍPTICS INFORMATIUS SOBRE
BONES PRÀCTIQUES
SANITÀRIES PER FER
MATANCES.
7.2.2. CAMPANYA PROMOCIÓ
VIDA SALUDABLE

DAFO RELACIONADA (APORTACIÓ
CIUTADANA 2009)
RESULTATS ENQUESTES PERCEPCIÓ
2009
Falta un poliesportiu i un camp de
futbol amb herba a Santa Gertrudis.
(D).
Elaborar un projecte d’un poliesportiu
municipal del que pugui fer ús també
l’escola de Sta. Gertrudis (O).
Manca un pavelló esportiu al nucli de
Puig d’en Valls. (D).

APORTACIÓ
CIUTADANA 2011
Construcció d’espais
esportius lliures oberts,
pels joves, com pistes de
pàdel, petanca, etc.
Construcció d’espais
esportius lliures oberts,
pels joves, com pistes de
pàdel, petanca, etc.

Construcció d’una pista d’skate a
Puig d’en Valls (O).
Desaparició de les matances
tradicionals a causa de la normativa
sanitària. (A).
Venda de drogues a l’exterior
d’instal·lacions juvenils i en espais
públics (A).
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7.1. CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER FOMENTAR LA SALUT I
L’ESPORT.
Línia estratègica

7. ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT

Programa

7.1. SALUT I ESPORT

Acció
Àmbit:

7.1.1 CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE GESPA I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES A SANTA GERTRUDIS.
Tipus:

Equipaments esportius.

Execució d’obres.

Descripció:
El poble de Santa Gertrudis és l’únic de tota l’illa, que el seu camp de futbol encara és de terra. Per tant,
el projecte consisteix en la construcció d’un camp de gespa i ampliació de les instal·lacions esportives a
aquest poble.
Fase I: Camp de gespa.
Fase II: Instal·lacions esportives.

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

MITJA

Curt termini (< 2 anys).

Període d’execució:

Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària.
Clubs esportius.

Dos anys. 2011-2013.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Fase I: 1.337.833 euros.
Fase II: Pendent determinar.

PIOS 2011
FOMIT 2010.

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Data adjudicació de les obres.
Compliment amb el planning d’obres.
Nº d’esdeveniments esportius a l’any.

8.1.4. DESENVOLUPAMENT DELS PLANS
“FOMIT” DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE SANTA
EULÀRIA.

Àmbits afectats:
Parròquia de Santa Gertrudis.

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net

Tel. 971 319407

33

Línia estratègica

7. ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT

Programa

7.2. SALUT I SANITAT PÚBLICA

Acció
Àmbit:

7.2.2. CAMPANYA PROMOCIÓ VIDA SALUDABLE
Tipus:

Salut i sanitat pública.

Campanya de promoció.

Descripció:
L'objectiu de la campanya és fomentar la salut, l'alimentació equilibrada i l'esport entre els ciutadans i
ciutadanes per millorar la qualitat de vida, així com realitzar un cicle de xerrades entre els centres
escolars per ajudar a prevenir conductes de risc (tabac, alcohol i drogues).

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

MITJA

Curt (< 2 anys).

Període d’execució:

Sectors implicats:

Durant l’any 2013, coincidint amb les festes
patronals de cada parròquia.

Àrea sanitat i salut pública de l’Ajuntament.
Ciutadans del municipi.
Associacions
Escolars.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Assistència tècnica
(500 euros per actuació) x 5 parròquies = 2500
euros.

Ajuntament de Santa Eulària

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Nombre de persones que visiten l’estant i realitzen el
diagnòstic de salut (IMC).
Nº de xerrades sobre factors de risc als centres
escolars.
Nº d’alumnes que arriba la campanya.

CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE GESPA I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A SANTA
GERTRUDIS.

Àmbits afectats:
Tot el municipi.

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net

Tel. 971 319407

34

LÍNIA ESTRATÈGICA 8. ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE
Ens hem compromès a crear i assegurar una economia local viva que promogui l'ocupació
sense danyar el medi ambient.
Per tant anem a treballar per a:
- adoptar mesures que estimulin i recolzin l'ocupació local i la creació d'empreses.
- cooperar amb les empreses locals per promoure i implantar bones pràctiques
corporatives.
- desenvolupar i implantar principis de sostenibilitat en la localització de les empreses.
- incentivar als mercats cap als productes locals i regionals d'alta qualitat.
- promoure el turisme local sostenible
Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar l’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.

ACCIÓ

DAFO RELACIONADA (APORTACIÓ
CIUTADANA 2009)
RESULTATS ENQUESTES PERCEPCIÓ
2009

8.1.1. PROMOCIÓ DEL
TURISME FAMILIAR I DE
QUALITAT

Turisme familiar i de qualitat. (F).
Turisme com a recurs econòmic (F).

8.1.2. PRESENTACIÓ DE LES
RUTES CICLOTURÍSTIQUES DEL
MUNICIPI I MILLORA DEL
MATERIAL PROMOCIONAL

Creació d'una ruta per a ciclistes i
vianants que donin a conèixer la
bellesa paisatgística del municipi de
Santa Eulària. (O).

8.1.3. POTENCIAR I
SOL·LICITAR LA SEGONA PART
DEL PALAU DE CONGRESSOS.

Infraestructura hotelera apta para
turisme esportiu, cultural i de congres
a l’hivern. (F).

8.1.4. DESENVOLUPAMENT
DELS PLANS “FOMIT” DE LA
CIUTAT ESPORTIVA DE SANTA
EULÀRIA.

Infraestructura hotelera apta para
turisme esportiu, cultural i de congres
a l’hivern. (F).

8.1.5. DESENVOLUPAMENT
DEL MOLÍ DE CA’N PLANETES
COM A CENTRE D’ATRACCIÓ
TURÍSTICA.

Infraestructura hotelera apta para
turisme esportiu, cultural i de congres
a l’hivern. (F).

8.1.6. INSTAR AL CONSELL
D’EIVISSA QUE REPRENGUI LES
RUTES DES FALCÓ

Actualització de las rutes cicloturístiques "des Falcó". (O).

8.2.1. SUPORT A LA
PRODUCCIÓ DE L’AMETLLA
EIVISSENCA PER A LA
PRODUCCIÓ DE PRODUCTES

Fomentar els productes locals i el
sector primari. (O).
Ajudes al camp i a les activitats
tradicionals lligades a les mateixes

www.santaeulariadesriu.com agenda21@santaeulalia.net

APORTACIÓ
CIUTADANA 2011
Promoció i difusió del
turisme sostenible i de
qualitat.
Promoció i difusió del
turisme sostenible i de
qualitat.
Promoció i difusió del
turisme sostenible i de
qualitat.
Promoció i difusió del
turisme sostenible i de
qualitat.
Promocionar altre tipus
de turisme per a
desestacionalitzar.
Donar informació als
turistes sobre els
elements patrimonials,
informació històrica,
rutes de bicis, activitats
culturals i altra
informació d’interès.
Promoció i difusió del
turisme sostenible i de
qualitat.
Ajudes i promoció del
producte local.
Tel. 971 319407

35

ALIMENTARIS I EVITAR LA
COMPRA EXTERIOR.
8.2.2. PROMOCIÓ DE
GASTRONOMIA LOCAL.

(O).
LA

Gastronomia local (F).

Ajudes i promoció del
producte local.

8.2.3.
SUPORT
A
LA
PRODUCCIÓ DE LA GARROVA
PER AL CONSUM HUMÀ.

Fomentar els productes locals i el
sector primari. (O).
Ajudes al camp i a les activitats
tradicionals lligades a les mateixes
(O).

Ajudes i promoció del
producte local.

8.3.1.
CREACIÓ
D’UNA
OFICINA
COMERCIAL
DE
PROMOCIÓ ESPECÍFICA DEL
PALAU DE CONGRESSOS I DEL
PRODUCTE MICE

Palau de congressos d'Eivissa. (F).

Promocionar altre tipus
de turisme per a
desestacionalitzar.
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PROGRAMA 8.1. FOMENTAR UN TURISME LOCAL SOSTENIBLE.
Línia estratègica

8. ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE

Programa

8.1. FOMENTAR UN TURISME LOCAL SOSTENIBLE I RESPONSABLE

Acció
Àmbit:
Turisme

8.1.1. PROMOCIÓ DEL TURISME FAMILIAR, ACCESSIBLE I DE
QUALITAT
Tipus:
Promoció i difusió del turisme familiar i accessible per
a tothom.

Descripció:
Es proposa actuar i incidir en actuacions de promoció del turisme de qualitat, ja que per les
característiques del municipi, aquest turisme hi és, així com fer-lo accessible per a tothom.
Actuacions de foment de la web turística, edició de guies i major informació mitjançant les noves
tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
La promoció del turisme familiar, accesible i de qualitat és un procés continu en el temps. Per l’any 2012
es proposen aconseguir dos objectius:
- “Platges Accessibles”. Les platges de Santa Eulària ja compten amb un sistema de gestió
ambiental, però és vol anar més enllà, fent les platges també accessibles per a tots (persones
majors, nens, persones amb discapacitat, etc). El projecte consisteix en implantar les accions
d’accessibilitat segons la normativa vigent i segons l’UNE 170001, així com aconseguir la seva
certificació.
- Promoció Festes de Maig per ampliar el començament de la temporada (activitats culturals,
esportives, oci i festes).
Grau de Prioritat:
Termini d’implantació:
Curt termini. (<2 anys), encara que és una acció
ALTA
amb continuïtat.
Període d’execució:
Sectors implicats:
És un projecte continu de promoció del turisme
familiar i accessible.
Ajuntament
Empresa privada
Material de difusió i promocional per febrer de
Concessionaris
2012. (Feria Fitur 2012).
Hotels.
Platges accessibles segons UNE 170001Æ Platja
Oferta complementària.
Santa Eulària
Usuaris
Festa de Maig 2012
Cost econòmic:
Fonts de finançament:
5.000 material promocional
7.000 implantació sistema gestió accessibilitat i
Ajuntament de Santa Eulària.
certificació. + cost obres (segons Diagnòstic).
Interrelació amb d’altres accions del pla:
Indicadors de seguiment:
Nº de guies editades per febrer de 2012, relacionat
DESENVOLUPAMENT DELS PLANS “FOMIT” DE
amb el turisme familiar.
LA CIUTAT ESPORTIVA DE SANTA EULÀRIA.
Ocupació hotelera al mes de maig.
IC 12. Índex d’estacionalitat turística
CREACIÓ D’UNA OFICINA COMERCIAL DE
Nombre de No Conformitats / Auditories anuals.
PROMOCIÓ ESPECÍFICA DEL PALAU DE
Seguiment dels objectius del sistema gestió
CONGRESSOS I DEL PRODUCTE MICE
accessibilitat.
Seguiment del indicadors del sistema gestió
accessibilitat.
Enquestes opinió usuaris.
Àmbits afectats:
Tot l’àmbit municipal.
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Línia estratègica

8. ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE

Programa

8.1. FOMENTAR UN TURISME LOCAL SOSTENIBLE

Acció
Àmbit:

8.1.4. DESENVOLUPAMENT DELS PLANS “FOMIT” DE LA CIUTAT
ESPORTIVA DE SANTA EULÀRIA.
Tipus:

Turisme i esport

Foment i promoció turisme esportiu.
Construcció “Ciutat Esportiva Santa Eulària”.

Descripció:
Desenvolupament dels Plans FOMIT (Modernització d’Infraestructures Turístiques), mitjançant la
construcció de les instal·lacions turístiques i la seva posterior promoció, per fomentar el turisme esportiu.
Destacar que aquesta actuació és a mig-llarg termini.

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

MITJA

Mig termini (3-5 anys).

Període d’execució:

Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària.
Associacions esportives, turístiques, socials i
comercials.
Federacions esportives.

Tres o quatre anys des de la realització del projecte.

Cost econòmic:
Estudi econòmic, primera fase un 1.000.000 euros
aproximadament.

Fonts de finançament:

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Nº Esdeveniments esportius en temporada baixa.
Nº esdeveniments esportius en temporada mitja.
Nº esdeveniments esportius en temporada alta.
IC 12. Índex d’estacionalitat turística

PROMOCIÓ DEL TURISME FAMILIAR I DE
QUALITAT

Plans FOMIT 2010 (1era fase).

CREACIÓ D’UNA OFICINA COMERCIAL DE
PROMOCIÓ ESPECÍFICA DEL PALAU DE
CONGRESSOS I DEL PRODUCTE MICE
Àmbits afectats:
Nucli Santa Eulària i tot el municipi.
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PROGRAMA 8.2. PROMOCIÓ DELS PRODUCTES LOCALS TRADICIONALS.
Línia estratègica

8. ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE

Programa

8.2. PROMOCIÓ DELS PRODUCTES LOCALS TRADICIONALS.

Acció
Àmbit:

8.2.1. SUPORT A LA PRODUCCIÓ DE L’AMETLLA EIVISSENCA PER A LA
PRODUCCIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS I EVITAR LA COMPRA
EXTERIOR.
Tipus:

Agricultura i productes locals.

Suport a la promoció a l’agricultura i productes
locals.

Descripció:
L’acció consistirà amb el suport i impuls per part de l’Ajuntament per a la promoció de l’ametlla
d’Eivissa. Caldrà definir i concretar com es farà aquesta promoció (convenis amb cooperatives, suport
econòmic, revalorització del preu de les ametlles, etc).

Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

MITJA
Mig termini (3-5 anys)

Període d’execució:
2012-2014

Sectors implicats:
Ajuntament
Consell Insular
Govern Balear
Sector agrícola (cooperatives, associacions, etc).

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

A determinar.

A determinar.

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Revalorització de l’ametlla eivissenca.
% producte local distribuït.
Increment de la venda d’ametlla eivissenca per part
de particulars a cooperatives.

Àmbits afectats:
Tot l’àmbit municipal.
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PROGRAMA 8.3. ADOPTAR MESURES QUE ESTIMULIN I DONIN SUPORT A LA
OCUPACIÓ LOCAL.
Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

8. ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE
8.3. ADOPTAR MESURES QUE ESTIMULIN I DONIN SUPORT A LA
OCUPACIÓ LOCAL.
8.3.1. CREACIÓ D’UNA OFICINA COMERCIAL DE PROMOCIÓ
ESPECÍFICA DEL PALAU DE CONGRESSOS I DEL PRODUCTE MICE
Tipus:

Turisme.

Suport econòmic al ICB (Ibiza Convention Buerau).

Descripció:
Es proposa la creació d’un Departament Comercial per donar a conèixer el Palau de Congressos i el
producte MICE (Meetings, Incentivos, Convenciones, Eventos). Pot ser un projecte beneficiós per tot el
municipi, ja que també s’incentivaran les visites per tot el municipi (hotels, punts d’interès, esglésies,
rutes, restaurants, etc).
Suport a la creació i consolidació del ICB (Ibiza Convention Bureau), mitjançant aportacions
d’infraestructura i personal, per promocionar el turisme de congressos i incentius.
ICB és una entitat amb col·laboració pública i privada, on la seu estarà al Palau de Congressos d’Eivissa,
a Santa Eulària, i té com objectiu la promoció de la Illa com a destí de congressos, convencions i viatges
d’incentius.
Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA

Mig termini (3-5 anys).

Període d’execució:

Sectors implicats:

De l’actualitat fins a 3 anys.

Ajuntament
ICB (Ibiza Convention Bureau).
Palau de congressos.
Sector complementari

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Cost personal i promocional i funcionament de
l’oficina (60.000 euros). Æ Material fungible,
fotocopies, telèfon, llum, i material promocional
(carpetes, bolígrafs, assistència a fires, etc).

Ajuntament.
Consell Insular d’Eivissa.
Sector turístic i congressual (Hotels, Palau
congressos, auditoriums, etc).

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Nombre de congressos realitzats al PCI.
Nombre d’assistents a aquests events.
Dies d’ocupació del PCI.
Ocupació hotelera.
IC 12. Índex d’estacionalitat turística

8.1.1. PROMOCIÓ DEL TURISME FAMILIAR,
ACCESIBLE I DE QUALITAT
8.1.4. DESENVOLUPAMENT DELS PLANS
“FOMIT” DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE SANTA
EULÀRIA.
Àmbits afectats:
Tot municipi
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9. REALITAT SOCIAL I JUSTÍCIA
Ens hem compromès a assegurar comunitats integradores i solidàries.
Per tant anem a treballar per a:
-

Assegurar un accés equitatiu als serveis públics, educació, ocupació, formació i
informació, així com a les activitats culturals.
Promoure la inclusió social i la igualtat entre homes i dones.
Millorar la seguretat ciutadana.
Assegurar condicions de vida i allotjament de bona qualitat i socialment integrades.
Desenvolupar i implementar mesures per prevenir i pal·liar la pobresa.

Resum d’aportacions, suggeriments i propostes ciutadanes per elaborar l’acció:
*Accions marcades en taronja corresponen a les més votades i que s’inclouen al present Pla
d’Acció 2011-2014.

ACCIÓ

9.1.1. ACCIONS DE PROMOCIÓ DE
LA MILLORA EN EDUCACIÓ AL
MUNICIPI.
9.1.2. CREACIÓ DE LA SEU DEL
SERVEI D’OCUPACIÓ (CLUB DE
FEINA)
9.1.3. PROMOCIÓ I PUBLICITAT DEL
CURSOS GRATUÏTS

DAFO RELACIONADA
(APORTACIÓ CIUTADANA
2009)
RESULTATS ENQUESTES
PERCEPCIÓ 2009
Falta de formació professional.
(D)
Estudis superiors restringits. (D)
Falta d'estudis professionals
relacionats amb el medi
ambient. (D).
Augment de l'atur. (A).
Bona gestió de l'escola
municipal de formació. (F)
Augment de l'atur. (A).
Cursos formatius gratuïts. (O).
Millorar la informació relativa
als serveis existent i oferts en
les instal·lacions públiques
municipals. (O).

9.1.4. REACTIVAR EL PROJECTE DE
TELECENTRES.

Xarxa de telecentres. (F).
Taxa de joventut elevada.
Població municipal jove (F).

9.1.5. REVISIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
CULTURAL DE PUIG D’EN VALLS PER
PODER AMPLIAR L’OFERTA.

Optimitzar l'aprofitament que
actualment es dona al Centre
Cultural de Puig d'en Valls. (O)

9.1.6. PROJECTE D'INFORMACIÓ I
DIVULGACIÓ DEL PLA INTEGRAL DE
JOVENTUT

9.1.7. PROJECTE DE MILLORA DEL
PUNT JOVE DE STA. EULÀRIA

APORTACIÓ
CIUTADANA 2011

Ampliació CP Sta
Gertrudis.
Nou institut al municipi
de Santa Eulària.
Fomentar la creació de
llocs de feina al
municipi.

Augmentar oferta
cultural a tots els nuclis.

Taxa de joventut elevada.
Població municipal jove (F).
Falta de llocs per a
desenvolupar activitats
dirigides a nens i joves (“punt
jove”,...). (D).
"Punt Jove" de Santa Eulària
(F).
Taxa de joventut elevada.
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9.1.8. CREACIÓ D’UN PUNT JOVE A
SANTA GERTRUDIS.

9.1.9. CREACIÓ D’UN PUNT JOVE A
JESUS
9.1.10. CREACIÓ D’UN PUNT JOVE A
SANT CARLES
9.2.1. DOTAR DE MÉS EFECTIIUS DE
LA POLICIA LOCAL DEDICADA A LA
PROXIMITAT ALS NUCLIS DE SANTA
GERTRUDIS, ES CANAR, PUIG D’EN
VALLS, JESÚS, ETC.
9.2.2. INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE
SEGURETAT ALS CENTRES ESCOLARS
QUE ENCARA NO N’HI HA

9.2.3. DETERMINAR ALGUNES
ZONES DELS NUCLIS URBANS PER
UBICAR CÀMERES DE SEGURETAT
QUE POGUIN AJUDAR EN LA
VIGILÀNCIA.

Població municipal jove (F).
Posada en marxa d’un “Punt
Jove” a Santa Gertrudis (O).
Falta de llocs per a
desenvolupar activitats
dirigides a nens i joves (“punt
jove”,...). (D).
Taxa de joventut elevada.
Població municipal jove (F).
Posada en marxa d’un “Punt
Jove” a Jesús (O).
Taxa de joventut elevada.
Població municipal jove (F).
Posada en marxa d’un “Punt
Jove” a Sant Carles (O).
Taxa de joventut elevada.
Població municipal jove (F).
Augmentar els serveis de
seguretat. Major dotació. (O).
Presència de la policia local.
Seguretat ciutadana. (F).
Augment de la incidència dels
robatoris. (D).
Millorar la vigilància i control
dels usos que es desenvolupen
a les instal·lacions educatives
fora de l'horari escolar. (O)
Augmentar els serveis de
seguretat. Major dotació. (O).
Falta de control a l'entorn del
"punt jove" de Sta. Eulària
(exteriors del local). (D).
Venda de drogues al exterior
de les instal·lacions juvenils i
en espais públics. (A-D).
Augment de la incidència dels
robatoris. (D).

9.3.1. DONAR SUPORT EN LES
PUBLICACIONS DELS CENTRES
ECOLARS QUE TINGUIN COM A
OBJECTIU LA CONVIVÈNCIA A
L’ESCOLA.

Problemes de convivència. (A).

9.3.2. ESCOLA DE PARES I MARES
2011 I ANYS POSTERIORS.

Potenciar el desenvolupament
d’activitats dirigides a pares,
fomentar la participació dels
pares a l’escola (O).
Augment dels comportaments
incívics (gamberrisme,
vandalisme, etc). (D).
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Major presència policial
al carrer.
Creació d’un retén de la
policia a Santa
Gertrudis, o potenciar la
presència a aquest nucli.
Major presència policial i
millora de la seguretat i
control al carrer.

Major presència policial i
millora de la seguretat i
control al carrer.

Augmentar les relacions
de l’Ajuntament amb els
centres escolars, en
temes socials,
ambientals, etc.
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PROGRAMA 9.1.GARANTIR UN ACCÉS EQUITATIU A LES OPORTUNITATS DE TREBALL,
LA FORMACIÓ, L’EDUCACIÓ, ALS SERVEIS PÚBLICS I A LES ACTIVITATS CULTURALS.
Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:
Educació.

9. REALITAT SOCIAL I JUSTÍCIA
9.1.GARANTIR UN ACCÉS EQUITATIU A LES OPORTUNITATS DE
TREBALL, LA FORMACIÓ, L’EDUCACIÓ, ALS SERVEIS PÚBLICS I A LES
ACTIVITATS CULTURALS.
9.1.1. ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA MILLORA EN EDUCACIÓ AL
MUNICIPI.
Tipus:
Accions de promoció de la millora en educació al
municipi

Descripció:
Per part de la Regidora de d’Educació i Serveis socials continuar amb la tasca al Consell Escolar
Municipal, creat al 2008. Formen part del CEM diferents sectors del món educatiu (responsables dels
centres educatius, pares i mares del municipi, alumnes, sindicats i representants de l’Ajuntament). La
funció prioritària és analitzar la situació educativa en cada moment i fer arribar les necessitats detectades
a la Conselleria d’Educació del Govern Balear, responsable directe en la creació d’infraestructures. El
tècnic de cultura i la coordinadora de serveis socials continuaran amb la participació activa al Consell
Municipal.
En aquests moments les prioritats en l’educació reglada al municipi son: la construcció d’un segon institut
al poble de Santa Eulària i l’ampliació del CP Santa Gertrudis, la reforma del CEIP Sant Ciriac.
Plantejar noves necessitats del municipi aprovades en el CEM: desdoblar el CEIP Sant Carles, sol·licitar
una escola d’adults pel municipi i organitzar l’oferta de secundària (IES Xarc amb ESO, Batxiller i l’escola
d’adults i al nou institut 4 línies d’ESO i 2 cicles formatius).
Posar en marxa el proxecte Xarxa escola:
- Xarxa escola APIMES
- Xarxa escola equips directius.
- Xarxa escola voluntaris.
- Xarxa escola construïm sa nostra identitat.
Control de la gestió de l’escoleta municipal de Sta Gertrudis.
Grau de Prioritat:

Termini d’implantació:

ALTA.

Des del 2008 està creat el CEM com a òrgan
representatiu, consultiu, d’estudi i avaluació, amb el
recolzament i la participació de l’Ajuntament.
Continuament.
Des de l’inici de la nova legislatura fins a 2014. Mig
termini.
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Període d’execució:
- CEM: Indefinit, (durant tot el curs escolar).
- Xarxa escola APIMES i Xarxa escola directors des de
setembre de 2011.Durant tot el curs escolar.
- Xarxa escola voluntaris des de gener de 2012,
juntament amb l’aprovació del reglament de
voluntari municipal.
- Xarxa escola “Construïm sa nostra identitat” a partir
del curs 2012-13.
-Noves infraestructures: signar conveni amb
conselleria desembre de 2011, inici obres a partir de
2012.
- Publicació de les activitats de la Regidoria
d’Educació a través de la pàgina web de
l’ajuntament. Finals 2011
Cost econòmic:
6000€, aprox. Manteniment CEM.
Material de despatx.
Publicació materials.
Financiació d’un conveni amb la Conselleria per
realitzar les infraestructures de l’Institut i CEIP Sta
Gertrudis ( 7 milions d’euros)
Interrelació amb d’altres accions del pla:
Instal·lació de càmeres als centres escolars.
Club de feina.
Executar el projecte de rehabilitació de l’antic
Edifici de la Policia per habilitar nous espais per
activitats socials, culturals i formatives.

Sectors implicats:
Ajuntament, Consell Escolar Municipal, APIMAS,
Institut de Secundària Xarc, Col.legis Públics,
representants d’alumnes d’IES.
Conselleria d’Educació i Cultura.

Fonts de finançament:
Propi Ajuntament.
Per infraestructures conveni amb la Conselleria.

Indicadors de seguiment:
Memòria del CEM, Informe anual de la situació
socioeducativa elaborat pel CEM,Nº de Consells
Escolars als que ha participat la regidora, nº de
reunions de la regidora amb representants dels
centres escolars, nº de reunions de la regidora amb
representants de pares i mares d’alumnes, nº de
reunions de la regidora amb representants de la
Conselleria d’educació del Govern Balear.
Actes de les reunions.
Publicació a la pàgina web

Àmbits afectats:
Municipi de Santa Eulària des Riu.
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Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

9. REALITAT SOCIAL I JUSTÍCIA
9.1.GARANTIR UN ACCÉS EQUITATIU A LES OPORTUNITATS DE
TREBALL, LA FORMACIÓ, L’EDUCACIÓ, ALS SERVEIS PÚBLICS I A LES
ACTIVITATS CULTURALS.
9.1.2. CREACIÓ DE LA SEU DEL SERVEI D’OCUPACIÓ (CLUB DE
FEINA)
Tipus:

FORMACIÓ, JOVENTUT, OCI I TEMPS LLIURE

Gestió, participació i campanya d’informació.

Descripció:
L’àrea de formació de l’Ajuntament de Santa Eulària pretén posar en marxa un nou servei: El Club de
Feina. “El club de Feina” és un PROGRAMA PILOT dirigit a treballadors ocupats i desocupats, a
empresaris ja consolidats o a qui vulgui establir-se per la seva conta. És un programa de caràcter gratuït,
voluntari, sense necessitat de cita prèvia, pròxim i que ofereix atenció personalitzada i assessorament i qui
ho demani.
Objectius del projecte:
- Dinamitzar el mercat laboral, vinculant de manera àgil la oferta i la demanda d’ocupació, mitjançant la
participació de tots aquells agents implicats, tant al sector públic com del sector privat.
Objectius específics:
- Fomentar les relacions i les xarxes de contacte per a la millora de l'ocupació.
- Oferir les eines i recursos necessaris perquè la recerca activa d'ocupació resulti el més eficaç i
autònoma possible.
- Conèixer les necessitats i les dificultats de les empreses a l'hora de contractar treballadors,
ampliant la seva xarxa de candidats, avançant-nos a les seves necessitats.
- Millorar la competitivitat empresarial, mitjançant l'organització de jornades,
conferències i tallers.
- Impulsar i fomentar l'esperit emprenedor, la creació i consolidació d'empreses i de llocs de
treball, com a motor de la recuperació econòmica.
- Col·laborar amb altres serveis especialitzats tenint en compte les necessitats específiques de cada
usuari.
Actuacions a desenvolupar:
- Atenció personalitzada i de suport.
- Servei d'Orientació laboral reforçada.
- Organització de tallers i sessions informatives dirigides a millorar la empleabilitat: Confecció de
CV, ocupació i noves tecnologies habilitats socials, carta de presentació, l'entrevista de treball,
entitats relacionades amb la recerca d'ocupació, tipus de prestacions, subvencions i ajudes,
etc….
- Organització de jornades i conferències relacionades amb el món empresarial: Dinamització
econòmica i les noves tendències del mercat.
- Organització de jornades i conferències que suposin un pont entre teixit empresarial i
treballadors: SpeedNetworking (contactes exprés:Treballador-Empresa), Noves polítiques actives
d'ocupació.
- Engegada i desenvolupament de el “Fòrum Econòmic Municipal”.
Assessorament tècnic presencial a emprenedors.
- Llistat actualitzat de les ofertes d'ocupació de tota l'illa.
- Llistat actualitzat de la totalitat de l'oferta formativa.
- Premsa diària i revistes especialitzades en mercat laboral.
- Guia de recursos soci-laborals d'Eivissa.
- Relació de llocs de treball de difícil cobertura i dels nous jaciments d'ocupació.
- Connexió a Internet.
- Llistat i dades de contacte de les empreses del municipi separades per tipus d'activitat.
- Gestió de cita prèvia SEPE/SOIB
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Grau de Prioritat:
ALTA

Període d’execució:
Programa de continuïtat
Cost econòmic:
RECURSOS PERSONALS
2 Auxiliars Administratius
1 Orientador laboral
1 AODL
1 Tècnic Informàtic
L’ajuntament ja disposa d’aquestes persones.
Honoraris d'experts/serveis professionals
B. RECURSOS MATERIALS.
Ordinadors.
Creació i desenvolupament de l'Espai Virtual.
Desenvolupament d'un programa de suport
informàtic – Base de dades
Connexió Wifi a Internet
Fax
Impressora i fotocopiadora

Termini d’implantació:
Implantació a curt termini (actual- al llarg de 2011),
encara que és un projecte que ha de anar adaptantse als canvis i a les necessitats del mercat laboral i a
la realitat social i econòmica.
Sectors implicats:
Ajuntament de Santa Eulària, residents al municipi,
teixit empresarial, altres institucions,
Fonts de finançament:
Ajuntament de Santa Eulària des Riu i altres entitats
públiques que subvencionen aquests tipus de
programes.

Cost econòmic posada en marxa: 50.000€
Cost econòmic manteniment del servei:
150.000€/anual
Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Nombre persones ateses,
Nombre d’insercions laborals,
Nombre d’ofertes de feina
Nombre jornades realitzades.
IC 4. Població activa i taxa d’atur.
IC 8. Cursos de formació municipal.

Àmbits afectats:
Dirigit a tots els residents del municipi. Seu a Santa Eulària, però desplaçament també a Puig d’en Valls i
Jesús.
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Línia estratègica
Programa
Acció
Àmbit:

9. REALITAT SOCIAL I JUSTÍCIA
9.1.GARANTIR UN ACCÉS EQUITATIU A LES OPORTUNITATS DE
TREBALL, LA FORMACIÓ, L’EDUCACIÓ, ALS SERVEIS PÚBLICS I A LES
ACTIVITATS CULTURALS.
9.1.5. REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE CULTURAL DE
PUIG D’EN VALLS PER PODER AMPLIAR L’OFERTA.
Tipus:

Activitats socio-culturals.

Obres de condicionament i programa d’activitats.

Descripció:
Revisió instal·lacions elèctriques, seguretat, condicionament de nous espais, redistribució d’espais.
Adequació de les instal·lacions i plans de seguretat a les normatives en matèria de seguretat per activitats
que es volen ampliar, com és condicionar un espai per fer CINEMA.
Creació d’un programa d’activitats d’oci per ampliar l’oferta cultural a aquest espai.

Grau de Prioritat:
MITJA

Termini d’implantació:

Període d’execució:

Sectors implicats:
Ajuntament
Empresa pública
Associacions, Escoles, Residents, 3era edat, etc.

Finals 2012-principis 2013.

Cost econòmic:

Curt termini (< 2 anys).

Fonts de finançament:
Ajuntament de Santa Eulària.

Obres: 45.000 euros.
Programa d’activitats: 15.000 euros.

Interrelació amb d’altres accions del pla:
Centre cívic Jesús.
Remodelació antic edifici Policia Santa Eulària per
activitats socio-culturals.

Indicadors de seguiment:
Licitació d’obres i adjudicació.
Creació d’un programa d’activitats.
Nº d’activitats desenvolupades.
Nº d’assistents a les activitats.

Àmbits afectats:
Poble de Puig d’en Valls, Jesús i tot el municipi de Santa Eulària.
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PROGRAMA 9.2. MILLORAR LA SEGURETAT DE LA COMUNITAT.
Línia estratègica

9. REALITAT SOCIAL I JUSTÍCIA

Programa

9.2. MILLORAR LA SEGURETAT DE LA COMUNITAT.

Acció
Àmbit:

9.2.2. INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE SEGURETAT ALS CENTRES
ESCOLARS QUE ENCARA NO N’HI HA, REVISIÓ DELS PLANS
D’EMERGÈNCIA ALS CENTRES ESCOLARS I TREBALL DE
MANTENIMENT DE CENTRES.
Tipus:

Educació i seguretat ciutadana.

Programa de millora de la seguretat als centres
escolars

Descripció:
Es dotaran de càmeres de seguretat els centres escolars que encara no en disposen. Ja s’han instal·lat a
CP Sant Ciriac, CP Puig d’en Valls i CP s’Olivera. Es proposa que aquestes càmeres de seguretat estiguin
connectades amb la Policia Local (actualment no hi estan).
Revisió plans d’Evacuació dels centres i presentar propostes de millora.
Presentar proposta de sortida d’emergències al CEIP Sta. Eulària.
Obres de manteniment dels centres en general.
Obres específiques per reparar clara-bolles dels centres CEIP Jesús i CEIP Sta Eulària.
Grau de Prioritat:
MITJA

Termini d’implantació:
Càmeres de seguretat pel curs 2012-13. Curt
termini (<2 anys)
Escala de seguretat al CEIP Sta Eulària proposar a
Conselleria en cas de denegació valorar la
realització per part de l’ajuntament. Curt termini
(<2anys).

Període d’execució:
Càmeres colocar-les en estiu 2012.
Escala CEIP Sta Eulària fer un projecte a
l’ajuntament i entregar a la Conselleria i realitzar
aquest pel curs 2012-13

Sectors implicats:
Regidoria d’Interior.
Equips directius.
APIMES
Regidoria d’Educació
Personal de manteniment.

Cost econòmic:

Fonts de finançament:

Càmeres Æ A determinar.
Escala metàlica i dues sortides al porimer pis Æ
Pendent determinar.

Ajuntament de Santa Eulària
Conselleria d’Educació.

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
Realització de les obres

Accions de promoció de la millora de l’Educaicó al
municipi: Propostes del CEM de necessitats del
municipi.
Àmbits afectats:
Escoles Sta. Ciriac, S’Olivera i Sta Eulària
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LÍNIA ESTRATÈGICA 10. DEL LOCAL AL GLOBAL
Ens hem compromès a assumir la nostra responsabilitat global per a la pau, la justícia, la
igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.
PROGRAMA 10.1. POTENCIAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES.
Línia estratègica

10. DEL LOCAL AL GLOBAL

Programa

10.1. POTENCIAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES

Acció
Àmbit:

10.1. 1. POTENCIAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES MITJANÇANT
UNA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A PARTICULARS.
Tipus:

Energia.

Línia de subvencions.

Descripció:
L’acció consisteix en treure una línia de subvencions per a particulars per a la instal·lació d’energies
renovables (energia sola fotovoltaica, tèrmica i minieòlica), i així potenciar la implantació d’aquest tipus
d’energies netes al municipi de Santa Eulària des Riu.

Grau de Prioritat:
ALTA

Termini d’implantació:
Curt termini (< 2 anys)

Període d’execució:
2012-2013

Sectors implicats:
Població en general

Cost econòmic:
15.000 €

Fonts de finançament:
Municipal (Ajuntament de Santa Eulària).

Interrelació amb d’altres accions del pla:

Indicadors de seguiment:
IC25.Consum d’energia elèctrica del municipi.
IC26. Implantació energia renovable.

Àmbits afectats:
TM de Santa Eulària des Riu
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