RETEM COMPTES
juny 2015-novembre 2016

ÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI SOCIAL
ESPORTS

SUBÀMBIT:
RESPONSABLES POLÍTICS: Eva Serra
DIRECTIUS: Marcos Pecos, Antoni Sitges

* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

ESTAT*
PROGRAMA
ÀREA MANTENIMENT

OBJECTIU
Promoure la construcció
d'instal·lacions esportives.

Invertir per a la remodelació
d'instal·lacions esportives.

Conservació i manteniment de
les instal·lacions esportives.

ACTUACIONS PREVISTES
Inversions per a la construcció de noves
instal·lacions esportives.

Inversions per a la renovació
d'instal·lacions esportives ja existents.

Pla de manteniment de les instal·lacions
esportives.

EVIDÈNCIES/RESULTATS
- Construcció Nova Pista Poliesportiva Galatzo. Inversió: 66.541€
- Remodelació integral de la pista poliesportiva a Son Ferrer. Inversió:
65.709,30€
- Instal.lació equipament del gimnàs nou del poliesportiu de Magaluf
(amb un total d'unes 40 màquines de darrera generació a diposició dels
abonats). Inversió: 126.877,27€
- Habilitació nou espai per a la ubicació del gimnàs a la pista d'atletisme.
Inversió: 10.501,72€
- Substitució gespa artificial als 2 camps de futbol de Santa Ponça.
- Substitució gespa artificial al camp de futbol de Son Ferrer.
- Rehabilitació vestidors camp futbol Calvià i al camp de futbol de Santa
Ponça.
- Ampliació i reforma de les oficines de l'ICE.
- Substitució tancament metàl·lic al poliesportiu Magaluf.
- Instal·lació descalcificadors a les instal·lacions esportives.
- Renovació boilers i revestimet de les canalitzacions a diferents
instal·lacions esportives.
- Obres en els aljubs de diferents instal·lacions esportives.
- Renovació del camp esportiu de la Gran Via Major de Santa Ponça.
Inversió total en renovació d'instal·lacions: 750,000,00€
150 actuacions de conservació i manteniment correctiu:
- 30% logística i suport a esdeveniments esportius
- 20% ferreteria i tancaments
- 20% fontaneria
- 15% construcció
- 10% electricitat
- 5% manteniment mobiliari
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ESTAT*
PROGRAMA
ÀREA TÈCNICA

OBJECTIU
Programa d'esport escolar.

ACTUACIONS PREVISTES
Programa d'esport escolar: sessions
teòrico-pràctiques de vela, piragua i
natació a diferents cursos dels CEIP i IES
de Calvià

EVIDÈNCIES/RESULTATS
900 al·lots/es dels 3 instituts i dels 11 col.legis del municipi s'han
beneficiat de cadasqun d'aquests programes de baptisme de vela i
piragua, fent un total d'usuaris al voltant dels 1800.
En el cas de la natació, el programa arriba a uns 600 alumnes d'educació
primària.
Programa d'esport extraescolar. Programa d'esport extraescolar: jocs
En aquests cas, els nombre de beneficiaris mensuals és:
motrius, atletisme i bàsquet per a
- 140 alumnes de primaria (bàsquet)
alumnes de primària de tots els col·legis - 200 alumnes de primaria (atletisme)
del municipi.
- 250 alumnes d'infantil (jocs motrius)
Inversió: 50.578,73€
Programa d'adults.
Programa d'activitats físiques i diferents En aquest programa s'ofereix la pràctica de diferents activitats físiques
modalitats de natació per als adults.
(ioga, zumba, pilates, gap...), i diferentes modalitats de cursos de natació
destinades a la població adulta de Calvià.
Programa d'esports d'estiu.
Programa d'esports d'estiu: campus
Els beneficiaris dels diferents campus esportius han estat:
esportius (poliesportiu, de tecnificació i - 210 al·lots/es en el campus poliesportiu de Magaluf
de vela ) per oferir als joves, en les seves - 5 campus de tecnificació a diferents clubs del municipi
diferents franges d'edat.
Programa d'escoles esportives. Programa d'escoles
En aquest programa, la mitjana mensual d'esportistes que n'han estat
esportives: desenvolupen les habilitats
usuaris és la següent:
motrius bàsiques amb diferentes
- Natació: 600 esportistes
modalitats esportives (natació, karate,
- Gimnasia rítmica: 45 esportistes
gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, - Gimnasia artística i de trampoli: 45 esportistes
de trampolí i tennis per, posteriorment, - Karate: 120 esportistes
poder continuar el seu
- Tenis: 25 esportistes
desenvolupament en els clubs i el món
federat.
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ESTAT*
PROGRAMA

ÀREA TÈCNICA - ÀREA
ECONÒMICA

OBJECTIU
Programa d'esport per a gent
gran.

ACTUACIONS PREVISTES
Programa d'esport per a gent
gran: cursos d'aquagym i de gimnàstica.

Accès lliure a les instal·lacions
Utilització dels gimnasos municipals, de
esportives per part dels abonats les piscines municipals i de les diferents
i les reserves executades.
instal·lacions d'accés lliure per part del
abonats i de les reserves realitzades
Suport als clubs, als esportistes Subvencions als clubs del municipi.
d'elit i als esportistes amb
Subvencions del pla BED.
projecció esportiva.

Potenciar esdeveniments
esportius que tenen una
singularitat especial com a
esports de rendiment o
d'espectacle esportiu, i
patrocinar clubs que
competeixen federativament en
categories d'àmbit nacional.

Convenis de col·laboració.

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Programa conjunt amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i amb el
club que ofereix els serveis aquàtics del municipi. Mitjana mensual de
participants:
- Aquagym: 80 persones
- Gimnàstica: 40 persones
Usos individuals.
- Del gimnàs: 161.000 usos anuals
- De les piscines: 67.000 usos anuals
- Accés lliure: No comptabilitzats
En aquest apartat, les evidències d'aquestes actuacions es reflecteixen en
la quantitat de diners destinats a les diferents accions de subvenció o
patrocini dels clubs i esportistes individuals:
- Subvencions als clubs esportius: 220.000 €
- Subvenció del pla BED i als olímpis del municipi: 45.000 €
Accions de subvenció o patrocini d'esdeveniments esportius:
- Conveni Regata Salou-Calvia: 6.000 €
- Conveni amb els ITF Tenis: 40.000 €
- Conveni amb club Sa Roqueta: 8.000 €
- Conveni amb club Basket Calvia: 15.000 €
- Conveni amb escola tècnica futbol: 4.800 €
- Conveni amb club Platges de Calvià: 15.000 €
- Conveni amb club voleibol Son Ferrer: 4.800 €
- Conveni amb torneig internacional futbol Santa Ponça: 15.112 €
- Conveni amb Beach volei around world: 15.000 €
- Conveni amb torneig tennis U12: 5.750 €
- Conveni amb jocs mundials d'empresa: 15.250 €
- Conveni amb jocs de les Illes: 9.933 €
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ESTAT*
PROGRAMA
ÀREA COMUNICACIONS

OBJECTIU
Comunicar l'activitat esportiva
del municipi i posar en valor els
recursos i infraestructures
esportives públiques de Calvià

Potenciar la imatge de Calvià
com a destinació per practicar
esports a l'aire lliure en
temporada mitjana baixa

ACTUACIONS PREVISTES
- Actualització continua del web
d'esports, gestió de diversos perfils de
facebook, creació d'un newsletter
mensual dirigit a abonats i clubs
esportius del municipi.
- Realització de campanyes de
comunicació i publicitàries específiques
per a projectes (abonaments, Challenge
Peguera Mallorca, Sol Half Marató
Magaluf...), i de campanyes informatives
dirigides a residents davant projectes
que suposen alteracions substancials de
trànsit (edició de revistes, aplicacions
mòbils, webs per als projectes Challenge
Peguera, Sol Half Marató Magaluf).
- Gestió de la comunicació i el
màrqueting de Challenge Peguera
Mallorca.
- Gestió de la comunicació de Sol Half
Marató Magaluf.
- Col·laboració en la gestió de la
comunicació d'altres projectes esportius
desestacionalitzadors (K42 Mallorca,
Mallorca Walking Event, BWVA voley,
Juegos de Empresas...)

EVIDÈNCIES/RESULTATS
- Creixement del nombre d'inscrits a la majoria de proves esportives
organitzades des de l'ICE respecte a la resta de edicions.
- Major nombre de seguidors als perfils socials de l'ICE, major interacció
amb aquests públics i major impacte de les informacions.
- Millor comunicació amb els clubs esportius locals i més informació per
als abonats.
- Disminució de les queixes per celebracions de proves esportives al
municipi i els problemes de trànsit a causa de la millor i major
informació.

- Sold Out a Challenge Peguera Mallorca. S'han venut totes les
inscripcions de la prova esportiva en 2016. La zona de Peguera ha
passat d'albergar 1 o 2 training camps a l'any, a tenir-ne una vintena. A
més dels ingressos que suposa la realització de la prova per a la zona (la
mitjana d'estada dels triatletes i les seves families en 2015 és de 4 nits)
cal destacar l'auge de la indústria del triatló, amb l'aparició de bike
stations, empreses interesades en desenvolupar training camps,
adaptació d'hotels a l'esport, etc.
- La Sol Half Marató Magaluf 2016 va ser la més multitudinària dels
últims 7 anys. La venda d'inscripcions per a la prova va ser
sensiblement superior a la resta d'edicions. A més, la prova en 2016 va
pujar en més d'un 100% el nombre d'assistents de corredors
estrangers.
- Les dades d'utilització dels equipaments esportius en materia turística i
de training camps ha augmentat en els últims dos anys.
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