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                     OBJECTIUS  

 
1.- GESTIO INTEGRAL DE LES PLATGES I ZONES DE BANY DE PALMA 
DE MALLORCA 
 
 

1.1.- Control de la neteja i la higiene de les platges i les zones de   bany del 
municipi de      Palma.  
1.2 .-Vigilància i seguretat de les platges i les zones de bany del municipi de              
Palma. 
1.3 .-Control de l’accessibilitat de les platges i les zones de bany del municipi de 
Palma. Certificació d’un punt accessible a la Platja de Palma Adaptar-les a 
persones en situació de mobilitat reduïda o qualsevol tipus de minusvalidesa.  
1.4.- Neteja de les platges i les zones de bany. 
1.5 .-Manteniment de les infraestructures de les platges i zones de bany 
1.6 .-Seguretat a les platges i les zones de bany.  
1.7.- Assoliment de guardons com les banderes blaves.  
1.8.- Coordinació de platges. Redacció plans de salvament. 
1.9.- Control de la qualitat de les aigües de bany.  
 
 

2.- PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
        
        2.1.- Control neteja i salubritat solars 
       2.2.- Prevenció i Reciclatge Residus 
       2.3.- Vigilància, inspecció i control Residus 
        2.4. Reducció dels fems que es produeixen. 
        2.5. Promoure sistemes de retorn d’envasos.  
        2.6. Combatre els abocadors incontrolats.  
        2.7. Increment Punts Verds.  
 2.8. Educació ambiental. 
 2.9. Mapa Estratègic de Renous i seguiment del Pla d’Acció de Renous.  

2.10 Pla de lluita contra el canvi climàtic. Posada en marxa del PAES (Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible).  
2.11. Lluita contra la pobresa energètica.  
2.12. Seguiment de la qualitat de l’aire de Palma.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.- CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL ( SON REUS) 
 
 3.1. Manteniment general del centre.  
 3.2. Manteniment instal·lacions i aparells del quiròfan. 
 3.3. Cura d’animals: recollida, dipòsit, manutenció, tractament necessaris. 
 3.4. Cens caní (implantació del microxip). 
 3.5. Eliminació de cadàvers i restes mitjançant el forn d’incineració.  
 3.6. Control de la població de coloms mitjançant xarxa canó i gàbies. 

3.7. Protecció de la fauna balear i defensa ecològica (voltor negre, recuperació 
aus silvestres, tortugues, …) 
3.8. Potenciar campanyes esterilització i adopció (tendència cap al sacrifici 
zero). 
 

4.- BENESTAR ANIMAL 
 
4.1. Ampliació zones oci caní. Dotar-les amb aigua potable i espais amb ombra. 
Millora dotacions i senyalització.  
4.2. Control als criadors i les seves instal·lacions, dels mercats i de les fires amb 
venda o mostres d’animals.  
4.3. Control normativa galeres així com vigilància del benestar animal dels 
cavalls del servei.  
4.4. Gestió de les colònies felines. Noves colònies felines controlades. 
Dignificació voluntàries.  
 

5.- AGRICULTURA 
 

5.1. Transformació de diferents espais lliures al terme municipal per horts urbans 
tant per autoproducció d’aliments com per a realització de projectes d’integració 
social i educació ambiental.  
5.2. Creació d’1 banc de terres urbanes per a ser conreades.  
5.3. Promoció dels productes ecològics. Activitats de dinamització.  

 
6. EMAYA 
 

6.1. Subvenció EMAYA manteniment pluvials: millora de les infraestructures 
necessàries per al manteniment i la solució als seriosos problemes de la xarxa i 
del sistema de depuració que pateix la ciutat. La inversió contemplada per l’any 
2016 és de //375.343,09 €//.  
6.2. Tractament residus sòlids urbans: Els ajuntaments són els gestors primaris i 
responsables dels residus municipals (RM), tot i que el Consell té 
responsabilitats en el seu tractament. La partida destinada per part d’aquest 
Ajuntament al tractament de residus ascendeix a un total de //25.400.000 €//.  
 
 
 
 
 



 
 

7. PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS DE PALMA  
 
7.1. Millores al Parc Nacional de Cabrera. Actuacions de senyalística, patrimoni 
arqueològic, millores de la instal·lació fotovoltaica i educació ambiental.  

 
7.2. Pla de Recuperació des Carnatge. Redacció d’1 Pla director (Master Plan). 
Actuacions d’emergència a l’ANEI. Descontaminació abocadors incontrolats.  

 
7.3. Manteniment de l’àrea biològica crítica de Ses Fontanelles. Reforçant la 
protecció de la saladina de Ses Fontanelles.  

 
7.4. Creació de corredors verds i espais de participació ciutadana per contribuir a 
la millora de la qualitat de la vida a Ciutat, a la integració social i al foment de la 
millora ambiental.  


