Ajuntament Sant Llorenç des Cardassar (gener 2016-juny 2016)

• Piscina polivalent reformada: 317,74 m2
• Nova piscina infantil: 56,06 m2
• Nous magatzems i sales tècniques a
l'edifici semisoterrat: 61,45 m2
• Nova pèrgola metàl·lica: 42,54 m2

Esports

El projecte de reforma i ampliació de la piscina municipal forma
part d'una proposta de reforma del Centre Esportiu de Sant
Llorenç des Cardassar, amb la finalitat de dotar d'una unitat de
conjunt a aquest espai esportiu que actualment està configurat
a partir de recintes separats. El projecte té un pressupost de
566.067,38 € sense iva i recull les següents actuacions:
• Remodelació de la piscina polivalent existent, es suprimirà la
piscina infantil i es reduirà la seva profunditat.
• Construcció d'una nova piscina infantil.
• Construcció d'un pati d'accés a la sala tècnica.
• Millora de l'estanquitat del dipòsit existent.
• Reforç dels forjats de la sala tècnica i del dipòsit.
• Construcció d'una pèrgola metàl·lica sobre la sala.
• Construcció d'uns nous magatzems i sales.
• Ampliació del solàrium existent.
• Construcció de nous murs de contenció.

L'Ajuntament
avalua els propis
serveis
L'Ajuntament ha duit a
terme una valoració
externalitzada per
conèixer el grau de
satisfacció dels serveis
relacionats amb els
centres de dia; les
escoletes municipals i la
Policia Local. Les
puntuacions globals són:
8,43 als centres de dia;
8,59 a les escoletes; i 7,14
a la Policia Local. Tot i els
resultats positius, la
finalitat de l'estudi era
identificar àrees de
millora. Ara cada regidoria
fa feina en un Pla
d'Actuació per millorar els
punts més febles
detectats.

Més informació a la web.

Esports
Una aposta pel turisme familiar i de qualitat
L’Ajuntament ha activat la participació ciutadana en matèria esportiva i ha aprovat, en el ple
de març i per unanimitat de tots els grups municipals, el Consell Municipal d'Esports.
El Consell Municipal d’Esports es va consituir oficialment a finals de juliol i ja ha començat a
involucrar-se en la configuració i el desenvolupament de la política esportiva de Sant Llorenç.
Aquest consta d'una assemblea plenària on hi poden estar representades totes les
associacions esportives del municipi. L’assemblea es reunirà com a mínim una vegada cada
trimestre.

S'ha construit un porxo a les instal·lacions
que hi ha al camp de futbol "Es Moleter" i
s'han suprimit les barreres
arquitectòniques, tant per accedir als
banys com al bar.

Per primera vegada s'han regulat les bases per concedir subvencions a clubs i esportistes
individuals i els criteris s'han consensuat amb el Consell Municipal d'Esports. L’Ajuntament hi
destinarà 30.000 euros.

L’Ajuntament de Sant Llorenç dóna suport al
desenvolupament, respecte i visibilitat de la diversitat
sexual i de gènere desplegant la bandera de l’Orgull.

Es va llançar una campanya puntual de
conscienciació on van participar funcionàries i
personal laboral: "365 sense dies sense
discriminacions".
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Noves Tecnologies
S'han centralitzat totes les plataformes
d'incidències que hi havia a
l'Ajuntament. Ara des d'una única
plataforma es poden gestionar les
incidències tant de cara al ciutadà com
de cara als serveis.
La ciutadania es pot descarregar de
forma gratuïta l'app "Incidències Sant
Llorenç" a través de iTunes o Google
Play Stores, també hi pot accedir a
través de la plana web
www.santllorenc.cat.

S'ha posat a disposició de la ciutadania
la seu electrònica per poder fer tràmits
online. Ja s'ha activat: El tauler
d'edictes, el perfil del contractant, la carpeta del ciutadà, el validador de documents
electrònics i la bústia de notificacions electròniques.

784
usuaris el
2015
L’Ajuntament ha
atès a 784 usuaris
el 2015, un 9,42%
de la població total
del terme
municipal. Aquest percentatge és el més elevat de la comarca del Llevant. La demanda de
serveis socials no és conseqüència d’un increment de les mancances bàsiques, si no resultat
d’una millora en els sistemes d’informació, de registre i d’organització. Aquest departament ha
estat el primer de Mallorca en rebre el certificat de qualitat ISO 9001.
El major grup d’usuaris ha participat en els programes de prevenció i inserció social, 350
persones, un 44,64% del total. El Programa d’Informació, orientació i assessorament ha atès a
270 persones, i és el que més s’ha incrementat en un 39% respecte a l’any passat. En el
programa de suport a la unitat convivencial i ajuda a domicili s’han atesos 274 usuaris, això
representa un 32% més que el 2014.
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Turisme
Milloram la qualitat ambiental
Un any més, les platges de Cala Millor-Cala Nau i sa
Coma han obtingut la distinció de la Bandera Blava, que
atorga la Fundació per a l’Educació Ambiental i que
reconeix el compliment dels criteris de legalitat, sanitat,
neteja, seguretat i informació medi ambiental

El Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des
Cardassar ha presentat un model de gestió territorial
basat en la col·laboració activa i efectiva entre els sectors
públics i privats amb responsabilitat en el territori. Per ferho realitat s'ha creat el consell assessor el qual integrarà
les associacions empresarials. També s'ha presentat el
nou gerent en funcions. S'estan elaborant campanyes pel
turisme interior i per temàtica de producte esportiu,
cultural i una revista corporativa del Consorci. S'ha assistit
a les fires ITB de Berlín i a la BWM International Golf Opern.

S'han construït reductors de velocitat
adaptats per a persones amb discapacitat a
sa Coma. S'han retolat carrers a Cala Millor i
sa Coma. Dins la campanya de prevenció
d'innundació de pluges fortes i
embassaments, s'han revisat i netejat les
canonades i s'ha netejat els emissors de les
platges de sa Coma i Cala Millor. S'ha
implantat el sistema de qualitat SICTED a
les tres oficines de turisme i a la platja de
Cala Millor i a la Policia Local.

Hisenda
Sant Llorenç és un dels set municipis de les Balears amb deute zero, juntament amb Alcúdia,
Ariany, Campos, Deià, Selva i Formentera, segons fons de l'entitat financera Bankinter. El
resultat de l’exercici passat va registrar un superàvit de 4.414.275, 31 euros.
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Obres públiques

Per poder realitzar l'ampliació i la posterior redistribució de l’espai s'ha reduït el passadís
d’accés a la biblioteca i als departaments de Medi Ambient i Serveis Socials. La superfície de
la biblioteca passarà a tenir uns 30 metres quadrats més. També es construirà un despatx per
a la delegació.

S'han s'executat les obres
previstes al projecte d’instal·lació
de l’ampliació de la segona fase
del parc de Son Carrió. Aquesta
fase incloïa una zona de pícnic, a
més de la instal·lació d’una font
per jugar els nins i nines.

S'han asfaltat els carrers Ordines i
Clavell, a Sant Llorenç. Aquest
mes de juliol s'asfaltarà el camí
d'Infern i, posteriorment, el camí
de sa Begura.
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Medi ambient
El 95% de la planta hotelera recicla 2.553 tones d'orgànic
El 95% de la planta
hotelera de la zona
costanera ha participat
enguany en el circuit de
recollida selectiva
implantat per
l’Ajuntament i ha reciclat
2.553,50 de tones de
matèria orgànica, la qual
cosa representa un augment del 8,71% respecte al 2014.
L'Ajuntament ha bonificat els establiments hotelers que han reciclat un total de 111.393,96 €
(45 €/tn). La planta hotelera de la zona costanera és la que més recicla de Mallorca.

Nova empresa: UTE Cespa - Coexa
Retirada de les àrees d’aportació: zona
pàdel, sa Cova, carrer Eivissa i ses Rotes
Noves. Es reforça l'àrea exterior del Parc
Verd.
Nou número de telèfon gratuït
d’incidències i per demanar cita prèvia
per retirar voluminosos
.

900 10 44 98

Sanitat
L’Ajuntament subvenciona l’administració de la vacuna antiràbica i la
col·locació del microxip als cans, i també l’esterilització de
moixos. L’import de les ajudes és:
• 23 euros per cada ca que s’hagi de posar vacuna i microxip.
• 10 euros per cada moix mascle que s’hagi de sotmetre a
esterilització.
• 20 euros per cada moix femella que s’hagi de sotmetre a
esterilització.
Cada propietari pot demanar un màxim de 3 ajudes per a tres
animals diferents. Es subvencionaran les 100 primeres peticions.
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Educació

S'han començat les obres per
reforçar els forjats del CEIP
Mestre Guillem Galmés.
L'Ajuntament va redactar
l'informe de deficiències i el
projecte de reforma. L'obra té
un pressupost de 16.896,36
euros amb iva inclòs.

S'ha redactat l'estudi d'ampliació del CEIP Punta de n'Amer a sa Coma, prèvia modificació de
la normativa urbanística. Al CEIP Sant Miquel també s'han modificat les normes subsidiàries
per fer possible l'ampliació del centre. D'altra banda, s'ha negociat amb la Conselleria
d'Educació per redactar el projecte d'ampliació de l'IES Puig de sa Font per garantir el mòdul
de cuina. També s'ha adjudicat la gestió de les tres escoletes públiques a la cooperativa Aixa
per un període de quatre anys.

Pels qui no poden fer ús del bus escolar que contracta l'Ajuntament s'ha aprovat la concessió
de les beques de transport de 0,095 euros per quilòmetre i dia. La subvenció concedida no
pot excedir de 665 euros per alumne.

450 alumnes de 1r i fins a 6è de primària
de les escoles del terme municipal han
participat a la fireta de tallers
organitzada pel departament de Medi
Ambient per celebrar el Dia Mundial del
Medi Ambient.
El projecte Relaciona't han estat tot un
èxit. “Relaciona’t” és una de les activitats
emmarcades dins les propostes
educatives de l’àrea d’Educació i amb la
qual es potencia la interrelació entre els
infants i les persones majors.
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Espai 36

• Març: 1.488 usuaris
• Abril: 1.951 usuaris
• Maig: 1.736 usuaris
• Juny: 2.620 usuaris
Des que el passat 15
de març es va obrir
l'Espai 36 i fins a finals
de juny, han passat pel
centre multifuncional
7.795 usuaris.
Aquest projecte
polivalent ha donat
cabuda a activitats tan
diverses com són la
música, el teatre, la
dansa, el cinema, les exposicions artístiques, les conferències, els cursos de formació i
també la presentació de llibres i tallers.

Talaiot de s'Illot

L’objectiu principal del
projecte és revalorar el
jaciment, i acabar de donar-li
l’empenta definitiva perquè es
consolidi com a un atractiu
turístic i cultural de referència
de l’illa. El pressupost de
l’obra és de 99.825 €, i està
finançada pel Ministeri de
Foment a través de la línia de
subvencions de l’1,5% cultural. El Poblat Talaiòtic és l’únic Bé d’Interès Cultural de Mallorca,
junt amb el voladís de Cort, que ha aconseguit la subvenció del Ministeri.
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