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PROGRAMA

OBJECTIU

ACTUACIONS PREVISTES

PROTECCIÓ DEL TERRITORI

Augmentar les zones de Presentació de la proposta al Govern de la CAIB i a
les reserves marines de Costes
les illes Malgrats i el
Toro

Estudi i sol·licitud de la proposta d'ampliació de les reserves marines de les illes Malgrats i el Toro, multiplicant per 9 la superfície
objecte de protecció respecte de l'actual. Pendent de resolució de la Conselleria (Direcció General de Pesca)

Promoure més territori Sol·licitar al Govern major protecció de Refeubeig
protegit en l'àmbit
públic
Recuperació de zones Recuperació de Magaluf
d'interès mediambiental

Estudi i sol·licitud de la declaració del parc natural de Refeubeig/Cala Figuera. La Conselleria en comunica la denegació
Es posa en marxa el pla de gestió d'usos del lloc d'interès comunitari (LIC) de Cala Figuera/Refeubeig
Estudi de sostenibilitat de la biodiversitat i els recursos hídrics de la reurbanització i la renaturalització de la zona urbana de
Magaluf (projecte de recuperació de zones humides, projecte de conservació d'espècies protegides endèmiques saladines/
Limonium).

Pinar de Santa Ponça

FINCA PÚBLICA ES GALATZÓ

N

ESTAT*
P
F
x

x
x
x

Reforestació del pinar de Santa Ponça. Finalitzada la fase 1 (reforestació), en execució la fase II (bardissa i assegurament dels
exemplars de pins i les dunes)
S'han ampliat les actuacions respecte dels anys anteriors i s'ha iniciat un nou projecte de conservació i defensa de la posidònia (en
col·laboració amb la Creu Roja i l'entitat Apnea Mallorca)
Sol·licitud d'informe jurídic sobre una proposta de ban d'usos
S'ha eliminat el vedat de caça
S'han iniciat els tràmits per crear una oficina d'atenció al visitant
Proves esportives K42 i K21
A través de l'Ifoc s'han pogut dur a terme 3 cursos de garantia juvenil (2 de forestals i 1 de guia de muntanya) amb previsió de
tenir-ne 3 més per al nou curs, i 1 projecte ja realitzat “Visibles” (per a majors de 45 anys)
El mes d'agost de 2016 es varen iniciar els tràmits per signar el conveni amb el Consell de Mallorca
Projecte que s'ha oferit a tres centres de primària de Calvià
Participació, l'any 2016, d'11 famílies

x

Millora de la separació Campanya de recollida de vidre del sector HORECA
46 nous iglús de recollida de vidre adaptats a la recollida comercial que han permès un augment de la recollida del vidre durant el
a l'origen en diferents (restaurants i cafeteries) en col·laboració amb Ecovidriomes d'agost (respecte a l'agost de 2015) del 34%.
sectors empresarials

x

Conveni amb totes les associacions de comerciants del Conveni signat el 26 de juliol de 2016 amb 4 associacions de comerciants per potenciar la separació a l'origen del sector comercial
municipi per millorar la recollida selectiva de residus del vidre i el paper. Amb un objectiu anual d'augmentar el 5% el reciclatge entre el sector comercial a través d'incentius
econòmics, campanyes d'informació i sensibilització, així com seguiment d'incidències

x

Protecció de fons
Neteja de fons marins
marins
Potenciar la protecció i Revisió dels usos de la finca
els usos sostenibles
Promoció turística, esportiva i d'altres tipus
Manteniment de la finca

MILLORA EN LA GESTIÓ DE
RESIDUS

EVIDÈNCIES/RESULTATS

Alberg
Impulsar projectes de Agenda local 21 escolar
sensibilització sobre la Llars Verdes
separació de residus a
l'origen: Medi Ambient i
Calvià 2000

Potenciar les bones
pràctiques ciutadanes

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Campanya de millora de separació dels residus als
Accions de formació i resolució d'incidències als hotels durant la temporada 2016 que ha permès una millor separació dels residus
hotels
i una major quantitat de selectiva reciclada. Cartó 11%, envasos 12%, orgànic 5% i vidre 8%
Campanya de conscienciació ciutadana per minimitzar Accions dirigides als més petits per a la conscienciació familiar. Treballs a col·legis públics i zones de gran afluència, senyalització
l'abandonament de trastos al carrer i la no-recollida delsurbana i xarxes socials
excrements canins
Procediment de coordinació de denúncies amb la PoliciaHa permès major eficàcia en la investigació i la denúncia d'abocaments il·legals de trastos i runa tant a zones rurals com urbanes.
Local i Medi Ambient per sancionar els que abandonen Així mateix, s'han duit a terme campanyes especials com la d'oci nocturna, que en una setmana va detectar 13 infraccions a locals
trastos i runa al municipi
d'oci

x
x

x
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CICLE DE L'AIGUA. CALVIÀ
2000

OBJECTIU

ACTUACIONS PREVISTES

Millorar les
instal·lacions de la
deixalleria

Adaptació per poder emmagatzemar residus consideratsObres licitades i obtenció de llicència pendent d'exposició pública
“perillosos”
Es va elaborar l'avanç del pla d'emergència del qual es va retre compte en el Ple de juny de 2016, i es va obrir un procés
participatiu per elaborar el pla definitiu
Repartiment d'informació i adhesius a tots els hotels, bars, restaurants i comerços del municipi. A més dels edificis municipals, les
fonts públiques i les dutxes de les platges. Falques de ràdio i anuncis a revistes del municipi
Inversió en infraestructures de depuració d'aigües i de Estan en procés de desenvolupament les actuacions següents:
tractament terciari
- Obra de reforma de l'estació depuradora de Peguera
- Obra de reforma de l'estació depuradora de Bendinat
- Obra de reforma integral de l'estació depuradora de Calvià
- Obra de construcció d'una planta de tractament terciari a l'EDAR de Santa Ponça

N
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P
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x

Dur a terme actuacions Redacció del pla d'emergència en previsió de sequera
contra la sequera
Campanya de conscienciació per a l'estalvi d'aigua

x

Millorar la qualitat de
l'aigua i protegir el
medi ambient, i
promoure la
reutilització d'aigües
regenerades

x

MEDI AMBIENT URBÀ

Eliminar barreres
arquitectòniques i
millorar el medi
ambient urbà

REDUCCIÓ D'EMISSIONS
CONTAMINANTS

Reduir les emissions de Substitució de bufadors de benzina a Calvià 2000
partícules contaminants
al medi ambient i
minimitzar els renous Substitució de la flota de vehicles lleugers de Calvià
dels recursos públics
2000

BENESTAR ANIMAL

EVIDÈNCIES/RESULTATS

Potenciar el transport
no contaminant
Crear una àrea de
protecció animal

x

Eliminació de 428 barreres d'accessibilitat a l'entorn Projecte desenvolupat per mitjà d'un conveni amb l'IFOC i el SOIB
urbà, eliminació de riscs per a vianants i embelliment deS'han suprimit 428 barreres d'accessibilitat a l'entorn urbà: pals (364) i posttesades (64) de l'antic servei de televisió per cable
zones urbanes

Setmana de la mobilitat
Calvià, Pet Friendly Town
Mapa de recursos i parcs canins
Millores als parcs canins

x

Substitució del 100% dels bufadors de benzina per bufadors elèctrics durant el període 2015-2017. Fins avui, hem renovat el 72%
de la flota de bufadors; al llarg de l'any 2017 està prevista la compra dels darrers 19. En el període 2015-2016, les queixes per
renous de bufadors han disminuït un 70%. La mitjana de queixes ha passat de 10 a 3

x

Canvi de la flota de vehicles lleugers (substitució de 40 vehicles dièsel per vehicles elèctrics) per al període 2016-2020. Adquisició
dels 2 primers vehicles elèctrics durant 2016, i durant 2017 renovarem 10 vehicles més (el 26%)
S'ha duit a terme durant el mes de setembre

x

Calvià s'integra en la plataforma que ofereix informació relacionada amb els animals, en diferents idiomes
S'ha realitzat un mapa sobre els POC i s'han identificat les seves necessitats
Pendent d'executar durant l'exercici 2017; ja s'han detectat les necessitats i les millores que cal dur a terme. La nova ordenança
municipal inclou la normativa dels POC

x
x
x
x
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EVIDÈNCIES/RESULTATS

Millores en la gestió dels animals i les instal·lacions de Actuacions realitzades:
la canera
-Instal·lació d'una planxa antimiccions i deposicions a la furgoneta del servei
-Dotació d'ombres a totes les instal·lacions on viuen animals
-Reposició de bombes i rentat de l'aljub
-Sanejament i pintat de les parets de les instal·lacions
-Actualització i compra de diferents equips de seguretat
-Reposició de canonades d'aigües brutes
-Reparació de la depuradora
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Millores realitzades:
-Possibilitat de pagar amb targeta (datàfon)
-Ampliació de l'horari d'atenció a la ciutadania de 2 a 6 hores
-Horari i responsabilitats del personal amb nous protocols d'actuació
-Millores en la salut i la socialització dels cans. Ara cada dia surten dels seus habitacles i juguen a dues àrees recreatives a la
mateixa canera i amb altres cans
-Cursos de formació per als treballadors
Revisió del conveni SOS
Revisió de l'Ordenança municipal de benestar animal
Zones de bany per a animals

S'ha dividit en dos convenis: Baldea, duplicació de l'assignació anual (moixos ferals), i SOS, ampliació de serveis (veterinària) i
quantitat econòmica
Es mantenen les taxes i el setembre es va presentar per a l'aprovació inicial al Ple
S'han definit dues zones de bany canines al municipi: - Punta Marroig, a Palmanova
- Caló des Gats, a la Costa de la Calma

x
x
x

