Memòria 6 mesos de govern
Ajuntament Sant Llorenç des Cardassar (juny 2015-gener 2016)

"Volem que la informació
estigui a l'abast del major
nombre de ciutadans"
La gestió municipal, la de cada dia,
moltes vegades passa
desapercebuda i és per això que en
aquesta legislatura hem incrementat
la informació mitjançant l'ús de les
noves tecnologies (facebook, pàgina
web, etc.). Tot i així, previsiblement,
cada sis mesos anirem
complementant les publicacions que
farem via online amb l'edició d'un
breu butlletí informatiu amb el format
tradicional de paper. Volem facilitar
que aquesta informació estigui a
l'abast del major nombre possible de
ciutadans.
L'equip de govern.

Cultura
Auditori sa Màniga

Una aposta per a la dinamització cultural

(12 mesos en xifres)

L’Espai 36 (abans Sala Rigal) obrirà les portes al públic durant
el mes de març una vegada que hagin acabat les obres del
carrer Major. Aquest espai de dinamització cultural del
municipi consta de:

• 12.000 espectadors
• 68 espectacles
• 22 concerts
• 15 dansa
• 25 teatre
• 6 circ
• 4 exposicions
• 61 activitats formatives
• 24.931 total usuaris

• Una sala gran polivalent.
• Cinc aules de formació.
• Dos magatzems.
• Camerinos i banys.
• Entrada i recepció.

L'objectiu principal és que l’Espai 36 sigui el model i el motor de la cultura i de
l’associacionisme de Sant Llorenç.

Turisme
Una aposta pel turisme familiar i de qualitat
S'ha avançat en la millora dels serveis i equipaments de Cala Millor, ja que s'ha instal·lat un
nou parc infantil, taules de tennis taula, dues dutxes i uns serveis sanitaris, a més de caixes
de seguretat al passeig Marítim.
Per primera vegada, aquest estiu s'ha posat en marxa un
servei diari d’entreteniment i dinamització a la platja de
Cala Millor. L'Ajuntament ja ha adquirit la biblioplatja que
es posarà en funcionament la temporada vinent.

S'han habilitat dos carrils bicis, a sa Coma i a s’Illot: un al
llarg de la platja de sa Coma, i el de s’Illot es prolonga des
de la platja de sa Coma fins al Rivet de Manacor.

S'han instal·lat quatre jocs, un a cada platja, i dos a sa
Coma per fer un circuit biosaludable. Aquest projecte es
complementarà amb un plànol explicatiu dels recintes i la
seva ubicació.

La Setmana turística s’ha convertit en una setmana d’activitats conscients de l’acceptació que
té entre el sector turístic i la ciutadania.

El Consorci Turístic ha donat a conèixer el
portal web de destí
www.visitcalamillor.com i ha començat a
dissenyar el pla estratègic per
promocionar el turisme de la zona
costanera. Per tal de dur-ho a terme,
aquests mesos s'ha assistit a les fires
CTM de Stuttgard i la Reisen d'Hamburg.
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Serveis Socials

El camí cap a la qualitat

El segon semestre del 2015, l'empresa certificadora Aenor concedí la certificació de qualitat
ISO 9001 dels centres de Serveis socials de
l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
Aquesta fita ha vengut precedida per una feina
intensa iniciada el 2014 i que ha consistit en
organitzar el procediment d’atenció als usuaris
amb l’objectiu que estigui marcada per la seva
qualitat. En aquest procés i com a passa
necessària s’ha aprovat el Reglament dels
Serveis Socials Comunitaris Bàsics de Sant
Llorenç (BOIB Núm. 157 del 29/10/2015).
L'àrea de Serveis socials ha continuat desenvolupant els programes d’atenció i prevenció i en
destaca l’inici del programa Alter per Inserció Laboral de Joves, el programa Bon Dia Salut
amb col·laboració amb les escoles i el Programa d’Inserció Social per a Immigrants.
El passat 22 d’octubre es varen aprovar dos convenis, un de col·laboració per a la concessió
de les ajudes amb menors en situació de risc social i a persones en situació greu i d’urgent
necessitat, i un altre, que inclou un pla de prestacions socials bàsiques amb l’IMAS.

Web institucional, seu electrònica i xarxes socials
L'Ajuntament considera fonamental mantenir informada a la ciutadania de Sant
Llorenç, de son Carrió i de la zona costanera i és per això que ha llançat una nova
pàgina web. Els ciutadans poden consultar a www.santllorenc.cat informació
detallada del terme municipal, de les diferents àrees de gestió, a més de l’agenda d’actes i,
per descomptat, noticies referents a l’acció de govern.
Ara s'està desenvolupant la seu electrònica, un portal de notificacions telemàtiques on
està actiu el tauler d’edictes, el perfil del contractant, la factura-e, el certificat de
viatge, entre d’altres procediments. Des de la seu es pot accedir a la carpeta
ciutadana on cadascú pot consultar tota la informació personal existent a l’Ajuntament.
Es potencia el Facebook de l'Ajuntament de Sant Llorenç i s'han obert nous perfils,
per a la Policia Local, per a l'àrea d'Esports, per a les Biblioteques Municipals. També
comptam amb un perfil del Centre de Joves i un de l'Auditòrium de sa Màniga, amb
l'objectiu de poder escoltar la veu de la ciutadania i fer-vos arribar la informació que genera
l'Ajuntament, i que pot resultar d'interès general o específic en cada un dels perfils concrets.
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Esports
Nous i millors equipaments esportius públics
S’està acabant la construcció del centre
esportiu de Cala Millor, finançat
majoritàriament pel Fons de Places
Turístiques de l'ATB i l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar.

L’Ajuntament redacta el projecte de reforma
de la piscina municipal de Sant Llorenç. El
projecte preveu reduir la profunditat de la
piscina per disminuir el consum d’aigua i el cost de manteniment. També inclou la construcció
d’una nova piscina infantil i substituir totes les instal·lacions, ja que han quedat actualment
obsoletes.

Durant el 2015 s'han intensificat les
actuacions per a la millora de les
instal·lacions esportives municipals. S'ha
pintat el bar i els vestidors del camp de
futbol de «Es Moleter», i s'han reparat les
calderes per optimitzar l’ús de l’aigua
calenta.
Així mateix, s'ha intensificat el manteniment
de la gespa del camp de futbol de Sant
Llorenç i de les pistes de pàdel del municipi. La pista esportiva de sa Coma també ha estat
objecte de reforma, s'ha pavimentada, pintada, canviat el tancament i compta amb noves
porteries de futbet i cistelles de bàsquet.

Hisenda
La tasca desenvolupada aquests darrers anys de control de la despesa, ha permès rebaixar
la pressió fiscal en 180.000 euros anuals. La voluntat de l’equip de govern és mantenir els
imposts estables i no incrementar-los i seguir amb l'endeutament zero.
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Obres públiques

El projecte de pavimentació dels carrers majors de
Sant Llorenç i Son Carrió consisteix, bàsicament,
en la millora del paviment i en la supressió de
barreres arquitectòniques per facilitar la circulació
dels vianants. Aquesta obra està finançada
parcialment pel Consell de Mallorca.

Actualment s'executen les obres previstes al
projecte d’instal·lació de l’ampliació de la segona
fase del parc de Son Carrió. Aquest projecte
preveu la construcció d’una zona de pícnic, a més
de la instal·lació d’una font per jugar els nins.

S'ha asfaltat el camí de ses Andreves. També s'ha asfaltat, pintat i senyalitzat la plaça de la
delegació de sa Coma i de la Policia Local, i s'ha asfaltat de nou el camí de sa Torrenova com
també el camí de na Gatera. Ja s'ha redactat el projecte per arreglar el camí d'Infern.

Festes
L'Ajuntament ha potenciat el Nadal Cultural
amb la creació d'un extens programa per
arribar a diferents col·lectius de la nostra
comunitat.

S'aposta per introduir "color" a les festes
patronals, i l'any passat es va aconseguir amb
la holi party.
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Medi ambient
Criteris de qualitat i sostenibilitat per avançar
en la preservació del medi ambient

Durant el 2015 els resultats de la recollida han
arribant a assolir un 42'87 % de reciclatge respecte el total de
residus generats.
S'ha posat en marxa una aplicació pel mòbil (APP) per les
incidències de medi ambient. Aquest canal permet comunicar a
l’Ajuntament de manera ràpida, àgil i directa les incidències que
la ciutadania hagi detectat.
Pel que fa a la gestió ambiental de la platja de Cala Millor, el
passat mes de maig l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va obtenir la certificació
ambiental ISO 14001:2004.
L'Ajuntament s'ha adherit al Conveni per a la gestió de residus d’aparells elèctrics i
electrònics, signat entre el Consell de Mallorca i Ecolec.
S'ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació Deixalles per la utilització d’un espai
per al projecte d’orientació laboral, concretament una aula de l’Auditori de sa Màniga.
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Medi ambient
S’han licitat les obres de reforma de l’EDAR de sa Coma per un import superior als 4.540.187
euros i també el servei de manteniment, conservació i explotació de l’EDAR i de la xarxa de
clavegueram del terme municipal. Encara que aquesta obra la finançarà el Govern de les Illes
Balears, l’Ajuntament haurà d’avançar els pagaments que seran a retornar en un termini de 10
anys. Amb aquesta reforma es millorarà la qualitat de l’aigua depurada i minvaran els olors.

A l’EBAR de s’Illot s’actualitzen els equips més antics i es reforma completament l’edificació.
De la mateixa manera, s’han iniciat les obres de la reforma de l’EBAR de Cala Millor II, on
també s’actualitzen els equips i es construeix de nou tota l’obra civil.

Punts de càrrega elèctrica

Al municipi s’han instal·lat dos punts de càrrega de vehicles elèctrics: un a la plaça de
l’Ajuntament de Sant Llorenç i un altre, al pàrquing de la Delegació de sa Coma. La
implantació d’aquests dos punts de càrrega elèctrica ha estat possible gràcies a una
subvenció concedida per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.
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Educació
L'equip de govern ha
mantingut dues reunions
amb la Conselleria
d'Educació i Universitats
perquè solventin els
problemes detactats als
centres, així com també les
necessàries millores,
ampliacions i supressions
de barreres
arquitectòniques.

El Consistori ha tornat concedir les beques de transport escolar de batxillerat a estudiants
empadronats al terme municipal de Sant Llorenç. En total hi ha 32 alumnes beneficiaris, la
qual cosa representa 10.074 euros. A més hi ha el contracte que tenim amb l'empresa de
transports escolar i que puja a 36.000 euros per a tots els alumnes d'ensenyament no
obligatori que assisteixen a l'IES Llorenç Garcías i Font d'Artà.

Serveis generals
L'Ajuntament ha adquirit cinc finques que limiten amb el Camí des Cós per destinar-les a la
creació d’un aparcament municipal d’unes 180 places. També s'habilitaran aquests terrenys
perquè, a més d’aparcament, s’hi puguin realitzar activitats lúdiques.

Seguretat pública
S'ha convocat una borsa extraordinària d'aspirants per cobrir places vacants de Policia Local
com a funcionaris interins. La convocatòria respon a la necessitat urgent de l´Ajuntament de
comptar amb un major nombre d'efectius de personal.
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