
ACCIONS DE PRIORITAT ALTA DEL PLA D’ACCIÓ MARE DEL 2003. 
 
Accions de color negre: Estan pendents de realitzar-se. 
Accions de color vermell: Accions realitzades 
Accions color verd: Accions en tràmit o projectades 

    
Línia estratègica 1. MOBILITAT I TRANSPORTLínia estratègica 1. MOBILITAT I TRANSPORTLínia estratègica 1. MOBILITAT I TRANSPORTLínia estratègica 1. MOBILITAT I TRANSPORT    
 

- Realitzar un Pla d’Ordenació de la Mobilitat de Capdepera. 
- Incentivar el desplaçament amb mitjans de transport alternatius al cotxe 

com ara l’autobús, la bicicleta, a peu, etc. 
- Donar informació de rutes alternatives a les actualment problemàtiques. 
- Realitzar un inventari dels punts crítics de sinistralitat i saturació.  
- Realitzar un estudi per tal de pal·liar la problemàtica de circulació de la 

zona corresponent als carrers Ciutat; Major i del col·legi al centre de 
Capdepera. 

- Executar les accions oportunes en els punts crítics de sinistralitat i 
saturació (senyalètica; reducció / limitadors de velocitat; canvis en el 
sentit de circulació; etc.). 

- Executar les accions suggerides en l’estudi de la problemàtica de 
circulació en el centre de Capdepera. 

- Impulsar des de l’ajuntament amb informació i recolzament a l’associació 
Hotelera l’acció de compartiment de vehicle per als treballadors del 
sector turístic. 

- Donar informació a residents i a turistes referent al Servei de transport 
públic (ubicació de les aturades; trajectes realitzats; horaris; etc.) 
mitjançant fulletons. 

- Realitzar un informe referent al Servei de transport públic actual. 
- Dur a terme la revisió dels trajectes per tal d’adaptar-los a les necessitats 

dels habitants de Capdepera. 
- Redactar un informe respecte a la viabilitat d’implantar un Servei de 

transport públic per a discapacitats. 
- Realitzar un estudi de viabilitat per a la implantació d’un sistema de 

transport públic intramunicipal. 
- Realitzar un estudi de viabilitat per a l’arribada del tren a Capdepera. 
- Implantar un Servei municipal de transport públic amb destins concrets 

(centres sanitaris, educatius, de treball, etc.). 
- Fer arribar a la Direcció General de Transports l’interès del municipi de 

Capdepera en ampliar el trajecte de tren fins a Cala Rajada. 
- Millorar la senyalètica que indica la ubicació dels aparcaments públics i 

zones d’aparcament existents als nuclis urbans de Capdepera. 
- Estudiar la viabilitat d’habilitar una superfície determinada de terreny a 

les afores del nucli urbà de Cala Rajada per al seu ús com a aparcament.  
- Informar a la població resident i a turistes de l’existència de rutes de 

passeig i/o turístiques per a realitzar en bicicleta o a peu. (inclòs al pla 
d’acció 06-07). 



- Realitzar campanyes d’informació per tal d’incentivar la circulació no 
motoritzada com ara “Un dia sense cotxes” i d’excursions organitzades 
per l’administració; associacions, etc. del municipi. 

- Fer accessos peatonals que uneixin les següents zones transitades: 
Capdepera- Es carregador; el Camp d’Esports – Sa Pedruscada. 

- Dur a terme la senyalització de rutes ciclistes i per a vianants actuals. 
- Redactar una nova ordenança referent a l’aparcament de vehicles de 

lloguer. 
 
Línia Estratègica 2. GESTIÓ INTEGRA I SOSTENIBLE DEL MEDI Línia Estratègica 2. GESTIÓ INTEGRA I SOSTENIBLE DEL MEDI Línia Estratègica 2. GESTIÓ INTEGRA I SOSTENIBLE DEL MEDI Línia Estratègica 2. GESTIÓ INTEGRA I SOSTENIBLE DEL MEDI 
NATURAL.NATURAL.NATURAL.NATURAL.    
 
Recursos hídrics 

 

- Signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i la Conselleria de 
Medi Ambient (departament de Recursos Hídrics); per a la realització de 
la neteja periòdica de torrents. 

- Dur a terme un diagnòstic de la qualitat i vulnerabilitat dels aqüífers de 
Capdepera. 

- Fer efectiu un procés de control de les llicències per a pous, i de sanció 
del sorgiment de nous pous d’extracció d’aigua. 

 
Comunitats i elements biològics 
 

- Realitzar campanyes d’informació de les tipologies de flora i vegetació 
presents a Capdepera i del seu caràcter de protecció 

- Incentivar a la població, mitjançant informació, a l’ús de la flora 
autòctona per als seus jardins. 

- Informar a la població de les campanyes d’eliminació de l’espècie 
carpobrotus per a la recollida de voluntaris 

- Realitzar una campanya de comunicació de la processionària del pi i del 
perforador Tomicus piniperda a la població. 

- Elaborar un programa de protecció contra plagues (processionària del pi; 
el perforador Tomicus piniperda) 

- Desenvolupar un programa d’eliminació de l’espècie Carpobrotus. 
- Realitzar un catàleg de les especies vegetals presents en el terme de 

Capdepera. 
- Realitzar un inventari i la cartografia de flora i vegetació que es troba a 

Capdepera indicant el seu grau de conservació. 
- Augmentar el control respecte a l’accés a zones especialment sensibles 

per presencia de flora amenaçada. 
 
Medi litoral 
- Dur a terme programes de sensibilització de la població del medi litoral. 
- Realitzar un programa de rehabilitació i conservació de les platges. 
- Dur a terme un control de les motos aquàtiques i de la pesca esportiva 



- Signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i demarcació de 
costes per tal de col·locar passarel·les per al pas de minusvàlids en les 
platges de Capdepera. 

 
Espais naturals 
- Desenvolupar un programa de restauració dels impactes paisatgístics 

actuals. 
- Fer efectiu el procés de control i sanció de practiques il·legals en espais 

naturals 
- Fer efectiu el procés de control i sanció de practiques il·legals en 

l’activitat de lloguer de cavalls, fent complir a dits establiments la 
normativa actual. 

- Redactar una ordenança respecte a l’ordenació i regulació de l’activitat 
de lloguer de cavalls; en quant a l’emplaçament dels establiments 
dedicats a aquesta tasca i a les rutes emprades. 

- Col·laborar mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament i el Parc de Llevant, en la gestió adequada i proteccionista 
de l’ús del parc. 

 
Espais urbans 
- Recuperar els espais i zones verdes degradades. 
 
Prevenció de riscs 
- Formar a l’agrupació de protecció civil de l’existència i protocol d’actuació 

per a cada un dels plans de prevenció i emergència de riscs naturals. 
- Comunicar i informar a la població, en general, de l’existència, objectius i 

accions que inclouen els diferents plans de prevenció de riscs. 
- Elaborar un pla de prevenció d’inundacions. 
- Elaborar un pla de prevenció d’incendis 
- Elaborar un pla de restauració i prevenció de l’erosió. 
- Elaborar un pla de prevenció i control d’abocament de productes 

químics. 
- Elaborar un pla de prevenció de tempestes. 
 
 
Línia estratègica 3: FOMENTAR LA REDUCCIÓ, REUTILITZACIÓ I 
RECICLATGE DELS RESIDUS MINIMITZANT EL SEU IMPACTE NEGATIU 
SOBRE EL MEDI AMBIENT I LA POBLACIÓ, I AFAVORIR EL MANTENIMENT 
D’UN MUNICIPI NET. 
 
- Incentivar la participació ciutadana en la reducció, reciclatge i 

reutilització de residus, Així com en el manteniment d’un municipi net, 
mitjançant campanyes de comunicació ambiental dirigides als diferents 
sectors de la població: col·legis, comerços, hotels, domicilis, petites 
indústries. 

- Desenvolupar iniciatives de formació ambiental destinades a un públic 
concret: col·legis, comerços, hotels, domicilis, petites indústries. 



- Informar a la població de la disponibilitat i règim de funcionament de les 
instal·lacions i serveis públics de recollida i recepció de residus. 

- Treure a concurs la neteja viaria del municipi incloent la neteja 
mitjançant granat manual i mecànic , baldeig manual i mecànic, buidada 
de papereres, etc. que garanteixi el manteniment d’un municipi net. 

- Generar un canal de comunicació permanent entre les empreses de 
gestió de residus que operen al municipi i el departament de medi 
ambient de l’Ajuntament de Capdepera. 

- Donar a conèixer als comerços, hotelers i petites indústries, els gestors 
autoritzats que operen a la zona. 

- Realitzar una ordenança fiscal que reguli el règim d’ús de les deixalleries.  
- Fer efectives les tasques d’inspecció, denuncia i sanció en els casos en 

que s’incompleixi la normativa ambiental vigent. 
- Recerca de financiació per a l’execució de la restauració de l’abocador del 

municipi. Està al pla d’acció ’06-07. 
- Executar el projecte de restauració de l’abocador de residus de 

Capdepera. Començam a finals ‘08 
 

Línia estratègica 4. GESTIONAR EFICIENTMENT ELS RECURSOS HÍDRICS 
DEL MUNICIPI I MILLORAR EL SISTEMA DE SANEJAMENT DE LES AIGÜES 
RESIDUALS. 
 
- Desenvolupar campanyes d’educació i comunicació de bones pràctiques 

destinades a un públic concret: col·legis, comerços, hotels, domicilis, 
petites indústries. Pla d’acció 06-07. Prevista per a finals del ’08-‘09 

- Realitzar un estudi de l’estat actual de les xarxes de distribució d’aigua. 
- Elaborar un pla d’inversions per a la millora de les xarxes de distribució 

d’aigua. 
- Realitzar una planificació d’instal·lació d’aljubs/cisternes en els habitatges 

de nova construcció a on sigui possible, per afavorir la millor gestió dels 
recursos hídrics. 

- Desenvolupar accions que afavoreixin el control de les quantitats d’aigua 
extreta, subministrada, facturada i pèrdues en la xarxa de 
subministrament.     

- Desenvolupament de normativa que obligui a promotors d’habitatges a la 
instal·lació de contadors individuals. 

- Dur a terme anàlisis periòdics, cada dos mesos, de la qualitat de l’aigua 
depurada de Capdepera durant els mesos d’estiu. 

- Completar un estudi de l’estat de la xarxa de clavegueram 
- Fer un control periòdic de les condicions en les que es troben les foses 

sèptiques de les cases que no disposen de connexió al clavegueram 
municipal. 

- Renovar la xarxa de clavegueram del nucli urbà de Cala Rajada. 
 
(no età com a prioritat alta però considerem important establir tarifes 
progressives en el consum) 
 
Línia estratègica 5. REDUIR ELS NIVELLS DE RENOU AL MUNICIPI 



 
- Dur a terme campanes de conscienciació i informació per tal de potenciar 

la reducció del renou al municipi i les bones pràctiques, concretes per a 
diferents sectors generadors (hotels, habitatges particulars, etc.). Pla 
d’acció 06-07 

- Reforçar les tasques d’inspecció i sanció de la policia local de manera 
que es garanteixi el compliment de la normativa vigent i la qualitat de 
vida del ciutadà, donant especial atenció al transit de vehicles 
motoritzats (renou produït per les motocicletes sobretot). 

- Desenvolupar una ordenança municipal que reguli les activitats 
susceptibles de generar contaminació acústica. S’ha de fer aquest any. 

- Optimitzar l’aïllament acústic de les zones dels establiments on es duen a 
terme activitats que generen alts nivells de renou (shows, música en 
directe, karaoke, etc). 

- Afavorir i incentivar l’ús dels aparcaments perifèrics dels nuclis urbans de 
Cala Rajada i Capdepera (quant aquest estigui fet). 

- Estudi i planificació de canvis en l’estructura urbana del municipi tenint 
en compte l’Informe de l’Estat Ambiental de Contaminació Acústica del 
municipi de Capdepera (Acústica Industrial) i donant especial atenció a 
les zones sensibles acústicament. L’estudi està obsolet 

 

Línia estratègica 6. OPTIMITZAR I DISMINUIR EL CONSUM ENERGÈTIC I 
MINIMITZAR LES ACCIONS GENERADORES DE CONTAMINCIÓ 
ATMOSFÈRICA. 
 
- Dur a terme campanyes de conscienciació i informació per tal de 

potenciar l’estalvi energètic i les bones practiques, concretes per a 
diferents consumidors (sector serveis, particulars, etc.). 

- Dur a terme campanes informatives per donar a conèixer els focus de 
contaminació atmosfèrica Aixa com les bones practiques per evitar que 
aquesta es produeixi. 

- Realitzar un  Pla Municipal d’Estalvi i Eficiència Energètica. 
- Seguir col·laborant amb els plans de promoció de la DGE. 

 
Línia estratègica 7.  ORDENACIÓ, GESTIÓ I DESNVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
DEL TERRITORI I DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 
  

- Agilitzar l’actuació del departament d’urbanisme i millorar la seva gestió 
en les seves funcions diàries. 

- Adaptar la normativa municipal (Normes Subsidiàries) a la normativa 
supramunicipal. 

- Crear fòrums de discussió urbanística per ampliar el ventall 
d’administracions presents en la redacció de normatives i; en 
conseqüència, el ventall de punts de visió (autonòmic, local, etc.) d’una 
mateixa problemàtica. 

- Realitzar una restricció en la concessió de noves llicències. 
- Fer un control estricte i sanció en l’incompliment de la normativa 

d’edificació. 



- Fer un control estricte i sanció en l’incompliment de la normativa 
d’edificació en sòl rústic. 

- Situar la senyalètica pertinent per tal d’ubicar i informar de l’existència 
de zones d’ús públic en els nuclis urbans. 

- Dur a terme un programa de vigilància, control i sanció en l’incompliment 
de la normativa en sòl públic urbà. 

 
(accions que no son de prioritat alta peó considerem importants: reduir el 
percentatge de vivendes desocupades, millora dels parcs infantils)  
 
Línia estratègica 8. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE RESIDENTS I 
TURISTES EN EL MUNICIPI. 
 
Serveis socials. 
 

- Realitzar tasques d’investigació i seguiment en els casos crítics detectats. 
- Dotar d’un assistent social més. ( Fet) 
- Consolidar la Comissió de Prevenció i abordatge de situacions de 

conflictes juvenils. 
- Divulgar informació dels serveis socials disponibles (fet, hi ha un fulletó) 
- Realitzar visites informatives i de seguiment als domicilis de casos crítics 

detectats una vegada que s’han fet els primers contactes. 
 
Tercera edat. 
 

- Fomentar i dotar de recursos el Servei d’ajuda a domicili per a persones 
de la tercera edat. 

 
Joventut 
 

- Dotar al projecte Escola Viva d’un monitor més que permeti abarcar un 
nombre major de persones dins el projecte. 

- Incrementar en un membre l’equip d’educadors de medi obert permetent 
així arribar a un nombre major de persones 

 
Discapacitats. 

- Comunicar al departament d’urbanisme de l’ajuntament la necessitat i 
urgència amb la que s’han d’eliminar les barreres arquitectòniques en 
totes les instal·lacions municipals i a la via pública. (Redactar el pla de 
supressió de barreres arquitectòniques) 

Dona 
- Donar a conèixer el Servei d’informació i orientació per a dones 

maltractades. 
- Impartir cursos de formació gratuïts i flexibles que facilitin la inserció de 

la dona la mercat laboral. 
 
Serveis sanitaris. (les accions d’aquest apartat han quedat clarament 
desfasades, hi ha noves necessitats). 



 
- Dotar d’un metge més el torn de tarda del PAC de Capdepera. (fet) 
- Obertura de la nova USB de Cala Rajada. (fet) 

 
Serveis educatius 

- Participar i reimpulsar la celebració periòdica de reunions integrades dins 
la comissió de Drogues generat anteriorment. (Canviar l’acció per la 
realització del pla municipal sobre drogues) 

- Participar i afavorir la consolidació de la Comissió de Prevenció i 
Abordatge de situacions de conflictes Juvenils. 

- Afavorir la celebració dels consells escolars de forma periòdica i regular. 
- Coordinació amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament per a 

potenciar les iniciatives d’educació ambiental desenvolupades en els 
centres educatius. 

- Analitzar la necessitat de crear un nou centre educatiu d’ensenyança 
primària en el nucli municipal de Cala Rajada. (no estava com a prioritat 
alta però a dia d’avui ho es problemàtica greu de 3 a 6 anys) 

- Estudiar la viabilitat de construir un nou edifici o habilitar-ne un ja 
construït, per a l’ubicació del centre educatiu s’Alzinar. Aquesta acció ja 
s’ha realitzat. 

- Dur a terme accions per a controlar la qualitat del Servei de neteja fet 
als centres educatius. 

- Dotar d’un major nombre de persones a l’equip de neteja dels centres 
educatius 

- Comunicar a l’administració competent de la comunitat autònoma de la 
necessària reubicació del col·legi S’Alzinar en altres instal·lacions o de 
realitzar una gran reforma per a mantenir en bones condicions l’edifici. 
(ja esta feta la reforma) 

- Dotar d’un monitor per a cada ruta de transport escolar que garanteixi el 
correcte comportament i destí dels alumnes. 

 
Serveis culturals 
 

- Donar a conèixer a través de diferents Canals de comunicació (díptics, 
radio, premsa local, etc.), les instal·lacions i serveis culturals amb els que 
compta la població de Capdepera.   

- Mantenir l’activitat d’informar periòdicament a la població dels actes i 
activitats culturals promogudes per l’ajuntament. (Ja es fa el tríptic 
mensual d’activitats). 

 
Seguretat ciutadana 

- Informar a la població dels nombres de telèfon habilitats pels avisos o 
cridades d’emergència i ubicació de la seu de la policia local. 

- Realitzar un estudi de l’estat de la seguretat ciutadana al municipi de 
Capdepera amb la identificació de punts febles i necessitats del ciutadà. 

- Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat 
ciutadana a traves del control i vigilància continuada del municipi. 

 



Línia estratègica 9. DINAMITZAR I DIVERSIFICAR EL SISTEMA ECONÒMIC DE 
CAPDEPRA I INVERTIR EN RECURSOS HUMANS. 
 

- Elaborar una borsa de treball; amb anuncis d’oferta i demanda de treball. 
- Fer un estudi de les necessitats de la població en quant a oferta 

d’activitats econòmiques en el municipi. 
 
Línia estratègica 10. MILLORAR LA QUALITAT I LA DIVERSITAT TURÍSTICA DE 
CAPDEPERA. 
 

- Promocionar la segmentació temàtica d’establiments de restauració i 
comerços. 

- Realitzar una planificació urbana de mobilitat en les àrees d’oci: crear 
carrers peatonals o semipeatonals, generar zones verdes, equipar la 
zona amb mobiliari urbà, realitzar senyalètica, etc. 

- Planificar la rehabilitació i disseny dels centres d’oci. 
- Crear cursos de formació tècnica per a personal de diferents àrees dels 

establiments: gerència; qualitat; higiene; seguretat laboral; gestió de 
recursos humans; etc. 

- Realitzar un pla de reconversió d’establiments hotelers. 
- Augmentar les inspeccions i la dotació de tècnics en matèria de sanitat i 

higiene; llicencies de serveis oferts; urbanisme; seguretat i salut laboral 
en els establiments; etc. 

- Realitzar inspeccions i seguiments de l’oferta no reglada ( apartaments 
residencials d’ús turístic). 

- Millorar les infraestructures i instal·lacions en establiments d’allotjament. 
- Incentivar la cuina regional. 
- Fomentar l’associacionisme entre persones en vinculació amb la 

restauració i la gastronomia. 
- Capacitar a administradors i personal de cuina en temes referents a: 

elaboració de productes; gestió de la matèria prima i recursos; gestió de 
compres; càlcul i elaboració de preus de productes; utilització d’eines de 
gestió; atenció al client; etc. 

- Realitzar un pla de modernització d’establiments de restauració. 
- Augmentar les inspeccions i dotació de tècnics en matèria de sanitat i 

higiene; llicencies de servies oferts; urbanisme; seguretat i salut laboral 
en establiments; venda de happy hours, etc. 

- Incentivar l’obertura d’establiments de 4 i 5 forquilles; el traspàs a 
majors categories de forquilles, tasses o copes; així com també 
l’obertura d’establiments de menjar mallorquí. 

- Incentivar l’oferta de productes de fabricació artesanal local. 
- Incentivar el consum de productes de confecció local. 
- Fomentar l’associacionisme entre persones en vinculació amb el comerç. 
- Desenvolupar cursos de capacitació: disseny de mostradors; gestió en la 

matèria prima i recursos; gestió de compres; càlcul i elaboració de preus 
dels productes; utilització d’eines de gestió; atenció al client; etc. 

- Realitzar un pla de modernització d’establiments comercials 



- Augmentar les inspeccions i dotació de tècnics en les administracions 
competents en matèria de: sanitat i higiene; comercialització de 
productes permesos pels codis de IAE adquirits; carnets de manipulació 
d’aliments; carnets d’artesans; urbanisme; seguretat; venta ambulant; 
venta de begudes alcohòliques al carrer; distribuïdors de publicitat 
dinàmica; etc. 

- Incentivar l’oferta de productes de fabricació artesanal. 
- Incentivar l’obertura d’establiments comercials que estiguin especialitzats 

en la venda de productes típics de la zona. 
- Crear cursos de formació de guíes turístics amb forta coneixements de la 

història i les tradicions de la zona. 
- Dissenyar un pla d’ordenació territorial que faciliti la creació d’itineraris i 

rutes turístiques. 
- Millorar i augmentar els serveis d’informació turística. 
- Implantar sistemes d’informació turística intel·ligents. 
- Realitzar ordenances que continguin aspecte sobre l’estètica i 

embelliment dels locals, Així com d’estil d’una zona turística 
 
Línia estratègica 11. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MILLORAR LA 
GESTIÓ MUNICIPAL. 
 

- Donar a conèixer l’Agenda Local 21 al personal de l’ajuntament, el treball 
fet fins ara, els futurs treballs per realitzar i la funció de cada un dels 
membres de l’ajuntament en la consecució dels objectius plantejats per 
aconseguir la sostenibilitat local de Capdepera. 

- Realitzar reunions i comunicats interns periòdicament, dirigits als 
diferents departaments de l’ajuntament per informar de l’evolució de 
l’execució del pla d’acció. 

- Estudiar i definir el sistema de comunicació interna i de transmissió 
d’informació i l’execució de l’Agenda Local 21 a l’ajuntament. 

- Incorporar els recursos humans necessaris per aconseguir el correcte 
funcionament del departament de Medi Ambient responsable de 
gestionar i implantar el pla d’acció de l’agenda local 21 , Aixa com de fer 
el seguiment i control del mateix. 

- Potenciar la implicació i coordinació de les diferents àrees amb 
competències ambientals dintre de l’Ajuntament per dur a terme les 
accions integrades dins el pla d’Acció de l’Agenda Local 21. 

- Proposar a tots els departaments de l’ajuntament, i sobretot a 
l’encarregat de les compres de material comú, la integració dels criteris 
ambientals en la compra de material i selecció de proveïdors, Aixa com 
en la contractació i concessió de serveis públics a empreses externes. 

- Realitzar una planificació de normativa ambiental que ha de ser 
elaborada o actualitzada per ser aprovada per l’ajuntament. 

- Impulsar la redacció i aprovació d’ordenances municipals de protecció del 
medi ambient que afavoreixin la sostenibilitat local. 

- Incentivar la participació ciutadana dins el Fòrum Ciutadà de Capdepera. 
Incrementar el nombre de col·lectius participants en el Fòrum de 
participació. 



- Difondre el Diagnòstic ambiental i la proposta de Pla d’Acció entre el 
conjunt de la ciutadania. 

- Crear mecanismes de recollida de propostes a traves de la figura de 
coordinador de l’Agenda Local 21. 

- Potenciar de forma continuada el Fòrum de participació en el seguiment i 
dinamització del procés d’Agenda Local 21. 

- Elaborar un programa formatiu d’Educació i Formació ambiental en 
àmbits de gestió ambiental dirigits a diferents públics; mestresses de la 
llar, tècnics, educadors, diferents departaments dels hotels, etc. 

- Desenvolupar l’Agenda Local 21 Escolar. 
 
 
 
 
 


