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INTRODUCCIÓ
Manacor és un municipi amb una llarga trajectòria en polí2ques educa2ves i socials.
L’any 1990 entrà a formar part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i des de
llavors l’Ajuntament de Manacor impulsa programes i ac2vitats que tenen com a objec2u
contribuir al desenvolupament educa2u, social i cultural dels seus habitants, amb especial
atenció a la infància i l’adolescència.
El Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Manacor és l’intrument que recull i ordena
aquests programes i ac2vitats i és també el document que perﬁla les línies estratègiques
bàsiques a par2r de les quals es deﬁniran i dissenyeran les pròximes actuacions municipals
des2nades als nins, nines i adolescents del municipi.
Aquest Pla s’emmarca dins d’un projecte més ampli de ciutat – municipi educador i es deﬁneix
des d’un punt de vista global, integral i transversal. Té com a principal objec2u aconseguir un
major benestar personal i social dels nins, nines i adolescents, busca la implicació i par2cipació
de totes les àrees municipals i agents socials i pretén una millor planiﬁcació i coordinació de les
accions des2nades a la infància i adolescència de Manacor.
El primer Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Manacor planteja quatre línies d’actuació:
1.
2.
3.
1.

La infància i adolescència, ciutadania de ple dret.
La infància i adolescència i la família.
La infància i adolescència i es2ls de vida saludables.
Infància i adolescència protegida i lliure d’exclusió.

A cada línia d’actuació es deﬁneixen uns objec2us i les actuacions concretes que es portaran a
terme per a aconseguir-los.
Aquestes línies d’actuació cons2tueixen el marc general del Pla però els objec2us i actuacions
s’aniran adaptant, ampliant i/o consolidant en funció de la valoració que es faci per part dels
responsables municipals, els agents socials i, sobretot, per part dels nins, nines i adolescents.
La intenció és que aquest document es2gui obert a la reﬂexió i avaluació conSnua i a la
incorporació de nous objec2us, propostes i actuacions que donin resposta a les necessitats i
interessos reals dels nins, les nines i els adolescents en cada moment.
L’Ajuntament de Manacor, com a administració local, és qui impulsa el Pla i el dota dels
recursos necessaris però, perquè sigui real i efec2u, és imprescindible la implicació de tota la
població i de manera molt especial de la ciutadania més jove, els nins, les nines i els
adolescents. Aquest és el primer repte, aconseguir que el Pla sigui realment de i per a la
infància i l’adolescència del municipi.
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1. CAPÍTOL 1. FONAMENTACIÓ
1.

Objec2u i abast del Pla

L’objec2u del I Pla Local d’Infància i Adolescència de Manacor és garan2tzar el compliment
dels drets, deures i responsabilitats dels nins, nines i adolescents del nostres municipi.
També servirà per a coordinar totes les actuacions que realitzen els diferents departaments de
l’Ajuntament de Manacor des2nades a la població infan2l i adolescent del municipi.
2.

Marc norma2u internacional, nacional i autonòmic

Marc norma2u internacional
▪

Convenció sobre els Drets dels Nins (Nacions Unides, 1989).

▪

Carta Europea dels Drets dels Nins (Consell d’Europa, 1992).

▪

Declaració Universal dels Drets Humans.

Marc norma2u nacional
▪

Cons2tució Espanyola (1978).

▪

Llei Orgànica 1/1996, del 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

▪

II Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència 2013 – 2016 (II PENIA).

▪

Llei 27/2013, del 27 de desembre, de Racionalització y Sostenibilitat de l’Administració
Local.
Llei Orgànica 8/2015, del 22 de juliol, de Modiﬁcació del Sistema de Protecció a la Infància i
a l’Adolescència.

▪

Marc norma2u autonòmic
▪
▪
▪
▪

▪

Llei 17/2006, del 13 de novembre, Integral de l’Atenció i els Drets de la Infància i
l’Adolescència de les Ilels Balears.
Ar2cle 16 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Ar2cle 5.1 a) de la Llei Orgànica 9/1992, del 23 de desembre, de Transferència de
Competències a les Comunitats Autònomes.
Real Decret 2170/1993, del 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
protecció de menors.
Ar2cle 10.33 de la Llei Orgànica 9/1994, del 24 de març, de Reforma de l’Estatut
d’Autonomia.
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1.

Contexte social i ins2tucional, inicia2ves i experiències de refèrencia

▪

Informe La Infància a Espanya 2014 d’UNICEF

▪

Memòria de l’Oﬁcina de Defensa del Menor 2014

▪

Taula de Coordinació Interna CAI

▪

Consell Escolar Municipal

▪

Consell d’Infants de Manacor

▪

Programa Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF, que promou l’aplicació de la Convenció
sobre els Drets del Nin (CDN)

1.

Marc conceptual: Principis bàsics (CDN) i criteris més rellevants a tenir en compte

Aquest Pla Local de la Infància i Adolescència pren com a base conceptual els principis de la
Convenció sobre els Drets del Nin. El seu objec2u és promoure el compliment dels drets i els
deures de la infància i l’adolescència. Pretén promoure l’abordatge de manera transversal i
mul2disciplinar de l’atenció a la infància i adolescència mitjançant la coordinació de tots els
agents implicats en la promoció i defensa dels nins, nines i adolescents del nostre municipi.
Principis bàsics
Aquest Pla se sustenta en 5 principis bàsics de la CDN:
1. Principi d’interès superior del nin. L’interès de la infància preval sobre qualsevol altre
interès legí2m. L’aplicació d’aquest principi ha d’assegurar la protecció i el cuidat dels nins
i les nines per assegurar el seu correcte desenvolupament i benestar, el seu dret a créixer i
educar-se en el seu entorn familiar i social.
2. Principi de no discriminació. Els drets s’han d’aplicar a tots els menos d’edat, sense
dis2nció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió polí2ca o d’altra índole, origen
nacional, ètnic o social, posició econòmica, discapacitat, naixement o qualsevol altra
condició del nin/a, dels seus pares o dels seus representants legals, promovent la igualtat
de gènere i el principi d’equitat.
3. Dret a la vida i al desenvolupament. L’entorn ha de procurar l’accés a l’alimentació, a
l’aigua potable i al sanejament, a la salut, la vivenda, l’educació, la cultura, les relacions
familiars, les relacions entre iguals, l’afecte, el joc i l’oci ac2us.
4. Dret a l’educació. Garan2tzar l’accés a una educació de qualitat des de les primeres etapes
de la vida ﬁns als 16 anys, abordant situacions especials de famílies conﬂic2ves, de
discapacitat o altres situacions de risc d’exclusió. Educació en drets, deures i
responsabilitats establerts en la CDN.
5. Principi de par2cipació. Formació de nins i nines en la par2cipació lliure i responsable.
Tots els nins/es tenen dret a ser escoltats i a rebre la informació adequada a la seva edat
per a poder expressar opinions fundades.
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Criteris d’actuació
▪ Globalitat, coordinant les diferents àrees d’actuació amb la infància i l’adolescència i
contemplant totes les seves necessitats.
▪ Anàlisi – planiﬁcació – avaluació, examinant la situació i recursos actuals, deﬁnint obje2us
i proposant l’avaluació de les actuacions que es proposen en el Pla.
▪ Racionalitat, evitant duplicar i solapar programes i actuacions.
▪ Transversalitat, tenint en compte els agents i serveis presents en el territori.
També incorporem el document Contruint Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF en el què
s’iden2ﬁquen els pilars per construir un sistema local de govern compromès en el compliment
dels drets de la infància i l’adolescència. Són:
1. Par2cipació infan2l: promovent la implicació ac2va dels nins en els assumptes que els
afecten; escoltant els seus punts de vista i prenent-los en consideració en els processos de
presa de decisions.
2. Un marc legal amic de la infància: assegurant una legislació, un marc reglamentari i
procediments que siguin conseqüents amb la promoció i la protecció dels drets de tota la
infància.
3. Una estratègia de drets de la infància per a tot el municipi: desenvolupament una
estratègia o una agenda detallada i exhaus2va per a construir una Ciutat Amiga de la
Infància, basada en la Convenció.
4. Una comisió de drets de la infància o un mecanisme de coordinació: desenvolupament
estructures permanents en el govern local que garenteixin una consideració prioritària a la
perspec2va d’infància.
5. Anàlisi i avaluació de l’impacte en la infància: garan2tzatnt que existeix un procés
sistemà2c que analitzi i avalui l’impacte de les lleis, les polí2ques i les pràc2ques sobre la
infància previ, durant i posterior a la seva aplicació.
6. Un pressupost per a la infància: garan2tzant el compromís adequat sobre els recursos i
l’anàlisi dels pressuposts dirigits a la infància.
7. Un informe periòdic sobre l’estat de la infància: garan2tzant la recollida d’informació i
l’adequat seguiment sobre l’estat de la infància i els seus drets.
8. Dona a conèixer els drets de la infància: garan2tzant la sensibilització sobre els drets de la
infància entre els adults i els nins.
9. Advocacia independent per a la infància: recolzant a les ONG’s i desenvolupamnt
ins2tucions de drets humans (defensors del menor o comisionats per a la infància) que
promoguin els drets de la infància.
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CAPÍTOL 2. MÈTODE PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA
2.1 Principis metodològics
Par2nt de les inicia2ves ja consolidades a favor de la infància i l’adolescència del municipi de
Manacor que l’Ajuntament realitza des de fa molt de temps i de l’acord per unanimitat del Ple
del dia 9 de maig de 2016 de treballar conjuntament per a fer de Manacor una Ciutat Amiga de
la Infància s’elabora aquest I Pla Loca d’Infància i Adolescència amb el compromís de seguir
amb la promoció dels Drets de la Infància i l’Adolescència.
El procés metodològic ha consis2t en:
1. Anàlisi de les necessitats de la infància i l’adolescència del municipi de Manacor.
2. Establiment d’objec2us generals i especíﬁcs resultat d’aquest anàlisi previ.
3. Reunions de la Taula de Coordinació Interna de l’Ajuntament, del Consell d’Infants de
Manacor i amb en2tats/associacions que treballen a favor de la infància i l’adolescència
del municipi.
2.2 Procediment
El punt de par2da fou la creació de la Taula de Coordinació Interna de l’Ajuntament de
Manacor formada pels següents departaments:
▪

Batlia

▪

Educació

▪

Desenvolupament local

▪

Cultura

▪

Escola Municipal de Mallorquí

▪

Conservatori Professional de Música i Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor

▪

Ins2tució Pública Antoni M. Alcover

▪

Esports

▪

Urbanisme

▪

Medi Ambient

▪

Serveis Socials

▪

Festes

▪

Policia Local

▪

Brigada Municipal

Com a instrument de treball i recollida d’informació es va elaborar una ﬁtxa on cada
departament anotàs totes les ac2vitats que directa o indirectament realitza dirigides a la
població de Manacor amb edats compreses entre els 0 i els 17 anys.
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També s’han realitzat reunions amb les següents associacions que treballen directa o
indirectament amb la infància i l’adolescència del municipi i que han par2cipat en l’elaboració
d’aquest Pla:
-

Impuls Ara
Associació 0 a 3
Esplai l’Arbre
3 Potes
Manafoc
Caritas Manacor
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CAPÍTOL 3. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Les dades que es citen a con2nuació s’han extret de l’Informe de situació de la infància i
l’adolescència. Si es vol profunditzar més en algun tema en concret us podeu remetre a dit
Informe.
3.1.Situació social de la infància del municipi. Dades geogràﬁques i demogràﬁques
Dades geogràﬁques
Manacor és un municipi que pertany a la comunitat de les Illes Balears. Té una superUcie de
260,22 Km2 , una població resident de 41.095 habitants (INE, 2017) i una densitat de població
de 157’92 hab/km². L’altura mitja és de 110 metres sobre el nivell de la mar, mentre que
l’altura màxima és de 476 metres i es localitza en el Puig de Calicant.
Actualment, el municipi compta amb 8 nuclis de població: Manacor, Son Macià, S’Illot – Cala
Morlanda, Porto Cristo, Cala Anguila – Cala Mendia, S’Estany d’en Mas, Cales de Mallorca i Cala
Murada.
Dades demogràﬁques
Com reﬂecteixen les dades de la taula següent, un 20,26 % de la població de Manacor (8.326
personas) correspon a nins, nines y adolescents (0 – 17 anys).
Taula 1. Població menor d’edat de Manacor, 2017
Població
total

0-2

3-5

6-8

9-11

12-13

14-15

16-17

0-17

Resta

% de menors
de 18

41.095

1.322

1.427

1.447

1.470

920

893

847

8.326

32.769

20,26 %

Font: Ins tut Nacional d’Estadís ca
Taula 2. Població menor d’edat per sexe i any, 2017
Anys

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ambdó
s sexes

437

440

445

451

485

491

460

496

491

521

506

443

479

441

451

442

447

400

Nins

226

222

215

231

229

255

257

248

242

287

263

216

253

222

247

236

245

207

Nines

211

218

230

220

256

236

203

248

249

234

243

227

226

219

204

206

202

193

Font: Ins tut Nacional d’Estadís ca
Segons la taula anterior, atenent al sexe, el 51,66 % (4.301 menors) de la població menor
d’edat són nins i el 48,34 % restant (4.025 menors) són nines. En quant a intervals d’edat, els
més nombrosos son els de 7,8,9 i 10 anys.
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Segons les dades del padró municipal, el 2017 a Manacor hi havia un total de 9.447 persones
immigrants, de les quals 1.816, el que suposa un 19,22 %, es correspon amb menors i joves
d’edats compreses entre els 0 i els 17 anys.
D’aquests, la gran majoria prové del Marroc (1.172), seguits molt de lluny dels que provenen
d’Itàlia (57), Xina (53) i Colòmbia i Alemanya (52).
Gràﬁc 1. Distribució territorial de la població menor d’edat, 2017

Font: Ajuntament de Manacor
Si ens ﬁxem en la distribució dels menors d’edat del municipi de Manacor segons el nucli on
resideixen podem comprovar que la majoria resideixen a Manacor (67,46 %) seguits dels que
resideixen a Porto Cristo (17,23 %) i en el diseminat (6.65 %).
2.1.Situació educa2va del municipi
Educació 0 – 3
El terme municipal de Manacor compta amb 18 centres educa2us de primer cicle d’educació
infan2l que eduquen entre els 0 i els 3 anys. D’aquests, 12 es troben a Manacor, 5 a Porto
Cristo i 1 a s’Illot. De tots ells, només n’hi ha 2 que són de 2tularitat municipal i els 16 restants
són de 2tularitat privada, 1 reconegut pel Govern de les Illes Balears.
Per altra banda, l’Ajuntament de Manacor i l’Associació 0 a 3 porten a terme durant tot el curs
escolar una sèrie de cursos, tallers, xerrades, etc. des2nats a les famílies amb nins i nines de 0
a 3 anys.
Educació 3 – 18 anys
Referent a l’educació dels 3 als 16 anys, el municipi de Manacor compta amb 18 centres
educa2us. D’aquests, 2 són centres públics de 2n cicle d’educació infan2l (3 a 6 anys), 6 són
centres públics d’educació infan2l i primària (3 a 12 anys), un centre públic integrat de música
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d’educació infan2l i primària (3 a 12 anys), un centre d’educació primària (6 a 12 anys), 4
centres conertats d’educació infan2l, primària i ESO (3 a 16 anys), un centre concertat
d’educació especial i 3 ins2tuts d’educació secundària.
Una vegada que els joves han acabat l’Educació Secundària Obligatòria, l’IES Mossèn Alcover,
l’IES Manacor i l’IES Porto Cristo ofereixen diferents alterna2ves si volen proseguir amb els
seus estudis:
-

IES Mossèn Alcover: FPB Serveis Administra2us, CFGM Animació Sociocultural i Turís2ca,
CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria, CFGS Educació Infan2l, CFGS Higiene Bucodental,
Batxillerat Modalitat Arts, Batxillerat Modalitat Ciències, Batxillerat Modalitat Ciències
Socials, Batxillerat Modalitat Humanitats.

-

IES Manacor: FPB Serveis Comercials, FPB Manteniment de Vehicles, CFGM Ges2ó
Administra2va, CFGM Ac2vitats Comercials, CFGM Instal·lacions Elèctriques i
Automà2ques, CFGM Sistemes Microinformà2cs i Xarxes, CFGM Electromecànica de
Vehicles, CFGM Carrosseria, CFGM Carrosseria (Dual), CFGS Administració i Fiances, CFGS
Administració de Sistemes Informà2cs en Xarxa, CFGS Desenvolupament d’Aplicacions
Web, CFGS Automoció, CFGS Màrque2ng i Publicitat, CFGS Sistemes Electrotècnics i
Automà2cs (Dual), Batxillerat Modalitat Ciències i Batxillerat Modalitat Humanitats i
Ciències Socials.

-

IES Porto Cristo: FPB Informà2ca i Comunicacions, CFGM Tècnic en Atenció a Persones en
Situació de Dependència, Batxillerat Modalitat Ciències Socials, Batxillerat Modalitat
Ciències.

Per altra banda, l’Ajuntament de Manacor posa a disposició del professorat tota una sèrie
d’ac2vitats educa2ves amb la intenció d’aproﬁtar el patrimoni del nostre municipi com a
recurs didàc2c.
En el municipi també existeixen educa2us suﬁcients per a sa2sfer les necessitats de la població
com el Centre Universitari de Manacor (CUM), el Centre d’Educació d’Adults, l’Escola
Municipal de Mallorquí, el Conservatori Professional de Música, l’Escola Municipal de Música i
Dansa i l’Escola Oﬁcial d’Idiomes.
3.1.Salut
El municipi de Manacor disposa d’una bona atenció sanitària per a cobrir totes les demandes
de la seva població. Compta amb un hospital comarcal, un hospital privat, dos centres de salut
(un a Manacor i l’altre a Porto Cristo), una àreea de salut mental que depèn d’IB-SALUT, tres
unitats de salut bàsiques a Son Macià, S’Illot i Cales de Mallorca, una unitat de conducta
addic2va (UCA Manacor), així com un bon nombre de centres mèdics privats i 14 farmàcies.
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3.2.Cultura, oci i temps lliure
Manacor presenta una oferta cultural diversiﬁcada. Cal destacar les biblioteques municipals de
Manacor, Porto Cristo i Son Macià, el Museu d’Història de Manacor, l’Ins2tut Públic del Teatre
Municipal de Manacor i la Ins2tució Pública Antoni M. Alcover.
També compta amb un Patronat Municipal d’Esports, creat per l’Ajuntament de Manacor, per
a una millor ges2o de les ac2vitats, instal·lacions espor2ves i ocupació del temps lliure.
3.3.Teixit associa2u que atén als nins, nines del municipi
Actualment, Manacor compta amb unes 200 en2tats i associacions registrades de diferent
2pologia, el que denota una riquesa, pluralitat i diversitat associa2va destacable.
Algunes d’aquestes associacions tenen com a ﬁnalitat la dinamització infan2l i juvenir del
municipi: Grup d’Esplai de Crist Rei, Manafoc, Impuls Ara, Aproscom, Esplai l’Arbre…
3.6 Medi ambient I mobilitat
Aigua
La ges2ó de l’aigua en el municipi de Manacor es distribueix en 5 empreses o companyies
exploradores, que corresponen als diferents nuclis de població d’aquest municipi. L’Empresa
de Serveis del Municipi de Manacor, SA (SAM) és la que dóna servei a un major nombre de
població, ja que abasteix a tot el nucli urbà de Manacor.
Educació ambiental
La delegació de Medi Ambient inclou en l’oferta educa2va de l’Ajuntament una sèrie
d’ac2vitats dirigides als centres educa2us del municipi.
Àrees de joc infan2l
El municipi de Manacor compta amb 24 àrees de joc infan2l distribuïdes per tots els nuclis de
població, des2nats a nins i nines d’entre 1 i 12 anys.
Zones verdes
Manacor compta amb més de 140 zones i espais verds, inclosos jardins, parcs i zones públiques
urbanes amb vegetació.
Mobilitat
Segons el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Ciutat de Manacor (PMUS) la mobilitat
actual es caracteritza per una dependència excessiva del cotxe i això comporta una sèrie de
problemes de caràcter social, ambiental, econòmic i de salut.
Referent a l’ús de la bicicleta, actualment Manacor disposa de carrils bici des2nats al seu ús.
Aquests carrils es troben situats en les rondes del nucli urbà.
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1. Infraestructures i instal·lacions públiques en el municipi
Equipaments administra2us: Ajuntament de Manacor, Jutjats, Delegació de Porto Cristo,
Centre Cívic de Cales de Mallorca, Delegació de S’Illot i Centre Cívic de Son Macià.
Equipaments educa2us de 1r cicle d’educació infan2l (0 – 3 anys): Escoleta Municipal “Nins i
Nines”, Escoleta Municipal “Son Boga”, Pe2t Món, Patufets, Cavall de cartó, Titelles, Mickey
Mouse, Maig escoleta, Colorins, Joguines, Pe2ts Estels, CC Sant Francesc, CEE Joan Mesquida,
Coloma, Pipos, Sol i Lluna, i Guardería S’Illot.
Equipaments educa2us de Manacor (3 – 18 anys): EI Sa Graduada, EI Sa Torre, CEIP Molí d’en
Xema, CEIP Jaume Vidal i Alcover, CEIP Mitjà de Mar, CEIP Ses Comes, CEIP Talaiot, CEIP
Mestre Pere Garau, CIEEM Simó Ballester, CP Es Canyar, CC Puresa de Maria, CC La Salle, SS
Sant Francesc d’Assís, CEE Joan Mesquida, IES Mossèn Alcover, IES Manacor i IES Porto Cristo.
Recursos educa2us de Manacor: Centre d’Educació de Persones Adultes, Escola Oﬁcial
d’Idiomes, Escola Municipal de Mallorquí, Centre Universitari de Manacor, Conservatori
Professional de Música i Escola Municipal de Música i Dansa, Centre del Professorat, Escola
Universitaria Felipe Moreno, EOEP, Oﬁcina d’Escolarització, AAP Acadèmia Manacor – Porto
Cristo i Global Centre d’Estudis.
Equipaments sanitaris: Hospital de Manacor, Centre de Salut de Manacor, Centre de Salut de
Porto Cristo, Unitat Bàsica de Salut de Cales de Mallorca, Unitat Bàsica de Salut de S’Illot,
Unitat Bàsica de Salut de Son Macià, Centre d’Atenció a les Drogodependències, Hospital de
Llevant (privat) i Àrea de Salut Mental d’IB-SALUT.
Equipaments assistencials: Alberg de Transeünts (Fundació Trobada), Atenció a la
Dependència, Residència Novaedat, Centre de dia per a persones majors, APROSCOM, Centre
Sociosanitari IDEA (privat), Cáritas Diocesana de Mallorca, Ins2tut de Reinserció Social (IRES),
Centre d’Informació i Assessorament a la Immigració (OFIM) i Creu Roja Manacor.
Equipaments espor2us: Camp de futbol Andreu Pascual Frau, Zona espor2va Na Capellera,
Hipòdrom municipal, Poliespor2u Miquel Àngel Nadal, Parc municipal, zona espor2va de la
Torre dels Enagistes, Pavelló cobert La Salle, Poliespor2u Joan Gomis, Ses Comes, Son Macià,
S’Illot i Cala Murada.
Equipaments religiosos: Església de Sant Pau, Església de Sant Josep, Església de Crist Rei,
Església de Nostra Senyora dels Dolors, Església de Sant Francesc, Església de Sant Vicenç de
Paül, Comunitat Cris2ana Cristo Salvador, Comunitat Islàmica Al Okhowa, Comunitat Islàmica
de Manacor ATTBCHIR i ATTAAOUN, Església Cris2ana Evangèlica de Manacor, Església
Evangèlica Cristocentro de Manacor, Església de la Mare de Déu del Carme, Convent de les
Germanes de la Caritat, Comunitat Islàmica el Iman de Porto Cristo, església de la Mare de Déu
Assumpta i Parròquia del Sagrat Cor.
Equipaments culturals: Ins2tució Pública Antoni M. Alcover, Museu d’Història de Manacor,
Biblioteca de Manacor, Teatre Municipal de Manacor, Auditori de Manacor, Molí d’en Polit,
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Torre de ses Puntes, Biblioteca de Porto Cristo, Centre Sociocultural de Porto Cristo i Biblioteca
de Son Macià.
Equipaments mediambientals: Ecoparc, Parc Verd i Punt Verd.
Cases rurals: Son Talent, Es Puig d’Alanar i Sa Murtera.
Equipaments de seguretat: Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Policia
Local Porto Cristo i Guàrdia Civil Porto Cristo.
Oﬁcines d’Informació Turís2ca: Oﬁcina d’Informació Turís2ca de Manacor, Oﬁcina
d’Informació Turís2ca de Porto Cristo, Oﬁcina d’Informació Turís2ca de Cales de Mallorca i
Oﬁcina d’Informació Turís2ca de S’Illot.
1. Par2cipació infan2l
El Consell d’Infants de Manacor està format per 24 consellers i conselleres (10 nins i 14 nines)
amb edats compreses entre els 10 i els 12 anys representants de cada un dels centres
educa2us del municipi de Manacor. Es cons2tuí el 20 de desembre del 2017 i està presidit per
la batllessa. Es reuneix de manera ordinària una vegada cada trimestre i de manera
extraordinària totes les vegades que es consideri necessari.
1. Organització de l’Ajuntament
Àrea de Batlia, Educació i Desenvolupament Local
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batlia
Secretària General. Assessoria Jurídica
Contractació
Educació en general
Manteniment d’escoles i guarderies
Polí2ca Lingüís2ca
Patrimoni arSs2c
Foment de l’ocupació
Escola de Música

Àrea de Medi Ambient
•

Medi Ambient

Area de Ciutadania, Cultura i Turisme
•
•
•
•
•

Cultura
Turisme
Ins2tució Pública Antoni M. Alcover
Ins2tut Públic del Teatre Municipal de Manacor
Banda de Música
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•
•
•
•
•
•

Joventut
Festes
Transports
Cemen2ri
Atenció al Ciutadà
3ª Edat

Àrea d’Urbanisme i Serveis Generals
•
•
•
•
•
•

Urbanisme
Serveis Generals
Ac2vitats
Ocupació de via pública
Manteniment de vies públiques, places, camins i ediﬁcis municipals
Brigada Municipal

Economia i Recursos Humans
•
•
•
•
•

Intervenció
Tresoreria
Informà2ca
Recursos Humans
Empresa de Serveis Municipales, SA (SAM)

Àrea d’Interior i Esports
•
•

Policia Local
Patronat Municipal d’Esports de Manacor

Àrea de Comerç, Indústria, Sanitat i Consum
•
•
•
•
•

Comerç i Indústria
Escorxador
Fires i Mercats
Consum
Sanitat

Delegacions especials territorials
•

Ges2ó, atenció i seguiment per a la millora dels serveus públics en els nuclis de Porto
Cristo, Cala Anguila, Cala Magrana, Cala Mendia, Cales de Mallorca, Cala Murada i s’Estany
d’es Mas.

•

Ges2ó, atenció i seguiment per a la millora dels serveis públics en el nucli de Son Macià.

•

Ges2ó, atenció i seguiment per a la millora dels serveis públics en els nuclis de S’Illot i Cala
Morlanda.
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3.10 Indicadors i diagnòs2c de la situació actual
DEBILITATS

-

-

-

-

-

-

-

Falta de recursos humans per a poder
desenvolupar programes i projectes nous i
que impedeix planiﬁcar les accions amb
temps i de manera adequada.
Excés de burocra2tzació del sistema
públic que alenteix l’aprovació de
determinats projectes.
Necessitat de millorar la coordinació
interna i externa dels serveis que
treballen a favor de la infància i
l’adolescència.
Falta de serveis, projectes i ac2vitats
dirigits a la població juvenil (12 – 18 anys):
Casal de joves, Àrea de Joventut, Oﬁcina
d’Informació Juvenil…
Falta de planiﬁcació en el conjunt d’àrees
de joc infan2l del municipi.
Falta d’ac2vitats espor2ves pròpies. Tota
l’oferta espor2va del municipi es realitza a
través de clubs i en2tats espor2ves.
Xarxa escolar an2ga amb moltes
necessitats
en
infraestructures,
equipaments i instal·lacions.
Falta d’un Projecte Educa2u de Ciutat.
Falta d’un Pla Municipal de Drogues.
Falta d’un Consell de Joves.
Poques escoles de 1r cicle d’educació
infan2l municipals o reconegudes.

AMENACES
-

-

Alt índex de renou en zones sensibles.
Ra2os elevadíssimes en quasi tots els
cursos de primària.
Incorporació con2nuada d’alumnat en les
aules.
Conductes de risc i de consum de
substàncies addic2ves.
Increment de famílies monoparentals.
Delegació de la responsabilitat educa2va
per part de les famílies a les escoles.
Poca par2cipació de les famílies en la vida
escolar.
Precarietat laboral dels progenitors,
diﬁcultat per a conciliar la vida laboral i
familiar.
Deteriorament dels carrers i espais
públics.
Carril bici inacabat.
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FORTALESES

-

-

-

-

-

Diversitat
d’instal·lacions
espor2ves
gratuïtes per a la realització de diferents
modalitats espor2ves.
Existència de centres educa2us per a tots
els nivells.
Existència de centres i serveis educa2us
complementaris
municipals:
Escola
Municipal de Mallorquí, Conservatori
Professional de Música i Escola Municipal
de Música i Dansa, Centre Universitari de
Manacor…
Òrgans de par2cipació educa2va: Consell
Escolar
Municipal,
representació
municipal en els centres d’ensenyança…
Programes d’acompanyament educa2u a
les famílies: Espai 0 a 3, Programa de
Portes Obertes, Programa de Suport
Escolar,
Servei
de
Medicació
Intercultural…
Manacor disposa d’una Unitat de Salut
Mental Infanto – Juvenil.
Àmplia oferta educa2va municipal que
engloba des d’infan2l ﬁns a batxillerat.
Riquesa patrimonial i natural.
Existència de dos policies tutors.
Consell d’Infants de Manacor.
Taula de Coordinació Interna a favor de la
infància i l’adolescència.
Manacor Ciutat Educadora.

OPORTUNITATS
-

-

-

Teixit associa2u i cultural ric i atrac2u.
Disponibilitat d’un gran nombre de clubs i
en2tats espor2ves en el municipi de
Manacor, el que es tradueix en una gran
varietat d’oferta d’ac2vitats i modalitats
espor2ves.
Entorn social molt ric culturalment.
Riquesa natural del municipi: platges
urbanes i verges, camins i senders públics,
espais protegits de la Xarxa Natura 2000.
Legislació infan2l.
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4. OBJECTIUS Y ACCIONS (PLANIFICACIÓ)
L’objec2u d’aquest I Pla Local d’Infància i Adolescència del municipi de Manacor és estructurar
i reorganitzar tota l’oferta educa2va i les ac2vitats que realitza l’Ajuntament de Manacor
des2nades als nins, nines i adolescents del municipi per donar una resposta efec2va a les seves
necessitats actuals i recollir i desenvolupar les inicia2ves i propostes des2nades a la infància i
adolescència que ells i elles plantegin.
El Pla es basa en quatre línies estratègiques:
Línia estratègica 1. La infància i adolescència, ciutadania de ple dret.
Línia estratègica 2. La infància i adolescència i la família.
Línia estratègica 3. La infància i adolescència i es2ls de vida saludables.
Línia estratègica 4. Infància i adolescència protegida i lliure d’exclusió.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1. LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, CIUTADANIA DE PLE DRET.
Sensibilitzar a la ciutadania dels drets i necessitats dels nins, nines i adolescents i transformar
el municipi perquè sigui més amable, més accessible i més adaptat a les seves necessitats.
OBJECTIU 1
Sensibilitzar i informar a la ciutadania sobre els drets i les necessitats dels nins, nines i
adolescents.
Objec2u especíﬁc
Informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre els drets dels nins.
Accions
-

Celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Nins.
Promocionar el projecte “Manacor, ciutat amiga de la infància”.
Organitzar tallers forma2us a càrreg de professionals especialitzats.
Formentar el contacte i la colaboració entre en2tats que treballen per a la infància i
l’adolescència.

OBJECTIU 2
Capacitar als nins, nines i adolescents en drets, responsabilitat, igualtat i no discriminació.
Objec2u especíﬁc
Formar als nins, nines i adolescents en la defensa dels drets, la responsabilitat en els deure, la
igualtat i la no discriminació.
Accions
-

Promocionar entre els escolars la Declaració Universal dels Drets dels Nins.
Celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Nins.
Donar a conèixer les ac2vitats del Consell d’Infants de Manacor.
Tallers didàc2cs de coeducació i prevenció.

Objec2u especíﬁc

Difondre el Pla Local d’Infància i Adolescència entre els nins, nines i adolescents.
Accions
-

Publicar i donar difusió a un resum del Pla adaptat als nins, nines i adolescents.
Incorporar les propostes dels nins, nines i adolescents al Pla.
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OBJECTIU 3
Promoure la par2cipació dels nins, nines i adolescentes.
Objec2u especíﬁc
Con2nuar i potenciar projectes de ciutat que afavoreixin la par2cipació dels nins, nines i
adolescents.
Acciones
-

Consolidar el Consell d’Infants de Manacor.
Promocionar el Consell de Joves.
Par2cipar en el Parlament Infan2l de les Illes Balears.
Par2cipar en els congressos de Ciutats Amigues de la Infància.

Objec2u especíﬁc
Assegurar la par2cipació ac2va a tot el municipi.
Accions
-

Vetllar per la par2cipació dels alumnes en cada Consell Escolar del Centre i en el Consell
Escolar Municipal.
Assegurar la par2cipació de les en2tats que treballen per als nins, nines i adolescents en la
Fira d’En2tats Juvenils i en la Festa dels Drets dels Nins.
Garan2tzar ac2vitats infan2ls i juvenils en els actes culturals i festes del municipi.
Difondre entre els adolescents la pàgina web de Par2cipació Ciutadana.

OBJECTIU 4
Adequar la ciutat a les necessitats dels nins, nines i adolescents.
Objec2u especíﬁc
Promoure l’autonomia dels nins, nines i adolescents en l’espai públic.
Accions
-

Promoció de rutes escolars segures.
Ampliació dels espais públics de joc lliure en tot el municipi.
Manteniment òp2m dels jocs infan2ls públics.
Impulsar el projecte “Pa2s Oberts”: obrir els pa2s de les escoles fora de l’horari lec2u.
Recolzament a les ac2vitats infan2ls públiques.
Incrementar la seguretat en l’entrada i sor2da de les escoles: més presència de la policia
local (acció proposta pel Consell d’Infants).
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Objec2u especíﬁc
Millorar l’accessibilitat.
Accions
-

Millora de l’accessibilitat als espais de joc i temps lliure infan2l.
Eliminar les barreres arquitectòniques dels ediﬁcis i espais públics.
Fer una ciutat més accessible: millorar els carrer i mobiliari urbà (acció proposta pel
Consell d’Infants).
Analitzar i millorar els equipaments infan2ls (acció proposta pel Consell d’Infants).

Objec2u especíﬁc
Difondre la informació dels recursos municipals.
Accions
-

Incloure tots els serveis i recursos municipals dirigits a nins, nines i adolescents en un únic
espai dins de la web municipal.
Publicar a la premsa local i les plataformes on – line tota l’oferta d’ac2vitats municipals
des2nades als nins, nines i adolescents.
Difondre guies i díp2cs amb els serveis, projectes i ac2vitats municipals infan2ls i juvenils.

Objec2u especíﬁc
Promoure l’accés dels nins, nines i adolescents i de les seves famílies a les ac2vitats culturals i
lúdiques.
Accions
-

Promoure les biblioteques i l’accés a la lectura.
Promoure el Museu d’Història de Manacor entre el públic infan2l i adolescent i les seves
famílies.
Promoure l’Escola Municipal de Mallorquí entre el públic infan2l i adolescent i les seves
famílies.
Promoure l’Ins2tut Públic del Teatre Municipal entre el públic infan2l i adolescent i les
seves famílies.
Promoure el Conservatori Municipal de Manacor entre el públic infan2l i adolescent i les
seves famílies.
Recolzar inicia2ves que fomen2n ac2vitats culturals i lúdiques per a nins, nines i
adolescents i les seves famílies.
Difondre l’oferta cultural a les escoles i ins2tuts.
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Objec2u especíﬁc
Apropar l’administració als nins, nines i adolescents.
Accions
-

Taller “Coneix l’Ajuntament”.
Adequar el llenguatge administra2u als nins, nines i adolescents.
Crear i difondre el “Punt Joves” a la pàgina web de l’Ajuntament de Manacor.
Incloure temes d’infància i adolescència a les aplicacions municipals.

Objec2u especíﬁc
Promoure valors com la sostenibilitat i el respecte per l’entorn natural i patrimonial.
Accions
-

Taller “Coneix Manacor” i “Coneix Porto Cristo”.
Taller “Coneix el Torrent de ses Talaioles”.
Promoure la custòdia urbana amb en2tats de nins, nines i adolescents.

I PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL MUNICIPI DE MANACOR

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. INFÀNCIA I FAMÍLIA
Les accions s’orienten a oferir recolzament a les famílies amb l’objec2u de millorar les
cometències per a transmetre valors i models posi2us als nins, nines i adolescents.
OBJECTIU 1
Facilitar informació, recolzament i orientació a les famílies en la criança dels seus ﬁlls/es.
Objec2u especíﬁc
Ampliar els serveis i programes educa2us per a la primera infància i de recolzament a les
famílies.
Accions
-

Coordinar diferents agents per detectar i seguir a nins/es en risc.
Espai Nadó
Espai Familiar
Espai de música i joc en familia
Espai de joc

Objec2u especíﬁc
Reforçar programes de formació i acompanyament a les famílies perquè millorin les
competències educa2ves.
Accions
-

Acompanyament a l’adolescència.
Escola de pares i mares amb ﬁlls de 6 a 12 anys.
Atenció a grups de pares i mares amb ﬁlls amb problemes de comportament.

Objec2u especíﬁc
Millorar la coordinació de tots els serveis socials per prevenir i atendre a nins, nines i
adolescents en risc.
Accions
-

Atenció a les famílies des dels serveis socials bàsics.
Atenció a les damndes d’ajuda a domicili de 2pus socioeduca2u per millorar l’atenció als
menors.
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OBJECTIU 2
Promoure la solidaritat i ajuda entre famílies per reforçar la xarxa de recolzament i fomentar
ler relacions intergeneracionals.
Objec2u especíﬁc
Impulsar projectes de col·laboració i solidaritat entre famílies.
Accions
-

Formar i assessorar a les APIMAS.
Fomentar la creació de grups d’ajuda mútua i recolzament.
Promoure espais de trobada i intercanvi entre famílies.
Recolzar projectes de voluntariat de col·laboració entre famílies per cobrir les necessitats
bàsiques dels nins, nines i adolescents.

Objec2u especíﬁc
Fomentar una bona convivència entre els nins, nines i adolescents i la gent major.
Accions
-

Fomentar projectes intergeneracionals d’intercanvi i convivència.

OBJECTIU 3
Reforçar la conciliació de la vida familiar i laboral, i recolzar la qualitat del temps en família.
Objec2u especíﬁc
Afavorir la dedicació dels pares als ﬁlls i ﬁlles.
Accions
-

Campanya per a promoure la responsabilitat compar2da a la llar.
Xerrades i ac2vitats educa2ves sobre el joc, les joguines i els jocs en família.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3. LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA I ESTILS DE VIDA SALUDABLES.
Les accions es centren en ampliar els equipaments i recursos i promocionar els projectes
socioeduca2us que tenen com a objec2us l’adopció d’hàbits i es2ls de vida saludables i la
prevenció de conductes de risc.
OBJECTIU 1
Aconseguir el desenvolupament de les capacitats i de les oportunitats dels nins, nines i
adolescents.
Objec2u especíﬁc
Consolidar les escoletes municipals de primer cicle d’educació infan2l.
Accions
-

Mantenir les escoletes municipals de primer cicle d’educació infan2l.
Promoure la par2cipació de les famílies.
Impulsar la innovació metodològica.

Objec2u especíﬁc
Contribuir al desenvolupament integral dels nins, nines i adolescents atenent a les seves
necessitats educa2ves especíﬁques.
Accions
-

Repar2ment equilibrat de la població escolar.
Recolzament a les en2tats que atenen a nins i adolescents amb discapacitat.
Projecte de reforç curricular.
Projecte de reforç de l’aprenentatge de la llengua.
Ac2vitats per afavorir una educació inclusiva.

Objec2u especíﬁc
Potenciar el Protocol d’absen2sme escolar.
Accions
-

Detectar menors no escolaritzats i intervenir.
Programa d’acompanyament a les famílies en la primera escolarització.
Programa de prevenció del Policia Tutor.
Ampliació de l’Espai de preadaptació escolar.
Col·laboració amb l’Oﬁcina d’Escolarització i par2cipació en les comisions d’escolarització.

I PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL MUNICIPI DE MANACOR

Objec2u especíﬁc
Fomentar la col·laboració entre escoles i agents educadors i socials.
Accions
-

Ampliar l’Oferta educa2va municipal per escolars.
Recolzar i col·laborar amb les AMIPAS.
Reunions amb els centres educa2us per informar i coordinar actuacions a nivell de
municipi.
Donar con2nuïtat al treball del Consell Escolar Municipal.
Par2cipar en els consells escolars dels centres educa2us.

Objec2u especíﬁc
Informar als nins, nines i adolescents i als centres educa2us sobre els recursos dels que
disposen.
Accions
-

Impulsar i promocionar el Consell d’infants.
Ampliar l’Oferta Educa2va Municipal.
Impulsar l’Oﬁcina Jove.
Projecte d’intervenció socioeduca2va en medi obert orientat a adolescents: Punt de
Trobada.
Tallers de comunicació per a la inserció sociolaboral.

OBJECTIU 2
Promoure hàbits i es2ls de vida saludables.
Objec2u especíﬁc
Fomentar conductes saludables en nins, nines i adolescents.
Accions
-

Taller d’alimentació saludable “Omplim el paner”.
Projecte “Descobresc les meves emocions”.
Projecte “Descobresc els meus valors”.
Projecte “Rebost”
Prevenir la drogodependència en els adolescents
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Objec2u especíﬁc
Prevenir i actuar en front a les conductes violentes i de risc.
Accions
-

Taller “Jo dic no a l’abús”.
Taller “Drogues! Què?”
Taller “Relacions de parella, respecte, diversitat i sexualitat”.
Projecte “Internet segura”.
Projecte “Tu jugues”
Projecte “Espai Jove”
Projecte “Juliol jove”
Redacció del Pla Municipal de Drogues

OBJECTIU 3
Potenciar ac2vitats de temps lliure que fomenten el desenvolupament del nin, nina i
adolescent.
Objec2u especíﬁc
Promoure espais socioeduca2us de temps lliure, com a complement de l’escola.
Accions
-

Fomentar les ac2vitats extraescolar.
Reforçar el paper dels educadors de carrer i els policies tutors com a referència per als
nins, nines i adolescents.
Programa d’ac2vitats de temps lliure i espor2ves durant els períodes de vacances escolars.
Creació del “Punt de Trobada Jove”.

Objec2u especíﬁc
Treballar en xarxa pel desemvolupament social i educa2u dels nins, nines i adolescents.
Accions
-

Crear una taula sectorial amb representants de les en2tats de serveis als nins, nines i
adolescents per treballar conjunta sobre el Pla una vegada a l’any.
Treball de la Taula de Coordinació d’Infància i Adolescència del municipi de Manacor.
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OBJECTIU 4
Promoure l’esport i la cultura com a hàbit per créixer com a persona.
Objec2u especíﬁc
Promoure l’esport per millorar la salut i prevenir el sedentarisme i l’obesitat.
Accions
-

Impulsar programes municipals d’inicació a l’esport.
Ajuda als clubs espor2us que fomenten els valors de l’esforç i la cooperació a través de
l’esport base.
Recolzar l’esport escolar.

Objec2u especíﬁc
Promoure l’accés a la cultura de tots els nins, nines i adolescents.
Accions
-

-

Impulsar i recolzar programes que apropin la creació arSs2ca i cultural a l’entorn educa2u:
“Coneix en Ramon Llull”, “Coneix en Guillem d’Efak”, “Conec un escultor”, “Pe ts ar stes al
carrer”, “Coneix els Cossiers de Manacor”, Tallers de danses rituals (Indis, Moretons i
Cossiers), “Visita al Museu”, “Jugant amb els Nunis”, Tallers d’instruments musicals,
Concerts didàc cs, Conec la Biblioteca…
Projectes d’accés a l’oferta cultural i arSs2ca a través de les escoles: “Sant Antoni”,
“Setmana del Llibre”, Dia Internacional dels Museus, Mostra de Teatre Escolar…
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4. INFÀNCIA PROTEGIDA I LLIURE D’EXCLUSIÓ
Accions per millorar la detecció, l’atenció, el recolzament i el tractament de situacions de risc i
d’exclusió socials dels nins, nines i les seves famílies.
OBJECTIU 1
Promoure mesures de prevenció, detecció, atenció i tractament per disminuir la vulnerabilitat
en nins, adolescents i les seves famílies.
Objec2u especíﬁc
Reforçar l’atenció a les famílies amb les necessitats bàsiques no cobertes.
Accions
-

Programa d’ajudes individualitzades.
Programes de capacitació parental.
Ajudes per material escolar.
Ajudes per escoles d’es2u.
Treballar en xarxa amb en2tats i ins2tucions.

Objec2u especíﬁc
Promoure l’atenció social a famílies recentment arribades.
Accions
-

Servei de Mediació Intercultural
Projecte “Espai familiar des nat a famílies estrangeres”
Programa “Acolliment lingüís c”.

OBJECTIU 2
Considerar l’espai públic com un espai de socialització per abordar conductes de risc i resoldre
conﬂictes.
Objec2u especíﬁc
Potenciar l’intervenció socioeduca2va en l’espai públic dirigida a adolescents.
Accions
-

Projecte “Punt de trobada”
Projectes experimentals amb educadors de medi obert.
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Objec2u especíﬁc
Ges2onar els conﬂictes socials en l’espai públic.
Accions
-

Accions pedagògiques per fomentar el civisme.
Projecte Policia Tutor.
Taller “Patrulles escolars”.

Les delegacions implicades en la realització de les línies estratègiques i els objec2us plantejats
són:
Àres de Batlia, Educació i Desenvolupament Local
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batlia
Secretaria General. Assessoria Jurídica
Contractació
Educació en general
Manteniment d’escoles i guarderies
Polí2ca Lingüís2ca
Patrimoni arSs2c
Foment de l’ocupació
Escola de Música

Àrea de Medi Ambient
•

Medi Ambient

Àrea de Ciutadania, Cultura i Turisme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura
Turisme
Ins2tució Pública Antoni M. Alcover
Ins2tut Públic del Teatre Municipal de Manacor
Banda de Música
Joventut
Festes
Transports
Cemen2ri
Atenció al Ciutadà
3ª Edat

Àrea d’Urbanisme i Serveis Generals
•

Urbanisme
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•
•
•
•
•

Serveis Generals
Ac2vitats
Ocupació de via pública
Manteniment de vies públiques, places, camins i ediﬁcis municipals
Brigada Municipal

Economia i Recursos Humans
•
•
•
•
•

Intervenció
Tresoreria
Informà2ca
Recursos Humans
Empresa de Serveis Municipales, SA (SAM)

Àrea d’Interior i Esports
•
•

Policia Local
Patronat Municipal d’Esports de Manacor

Àrea de Comerç, Indústria, Sanitat i Consum
•
•
•
•
•

Comerç i Indústria
Escorxador
Fires i Mercats
Consum
Sanitat

Delegacions especials territorials
•

Ges2ó, atenció i seguiment per la millora dels serveis públics en els nuclis de Porto Cristo,
Cala Anguila, Cala Magrana, Cala Mendia, Cales de Mallorca, Cala Murada i s’Estany d’es
Mas.

•

Ges2ó, atenció i seguiment per la millora dels serveis públics en el nucli de Son Macià.

•

Ges2ó, atenció i seguiment per la millora dels serveis públics en els nuclis de S’Illot i Cala
Morlanda.
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5. ESTIMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El pressupost per assolir els objec2us plantejats sor2rà del pressupost general de l’Ajuntament
de Manacor.
Per l’any 2018 és el següent:
ÀREA DE DESPESA 0 (despesa pública)
Despesa pública 2018

30.001,00 €
ÀREA DE DESPESA I (Serveis Públics Bàsics)

Seguretat i ordre públic
Mobilitat Urbana
Protecció Civil

4.513.518,56 €
346.987,00 €
7.500,00 €

Prevenció i ex2nció d’incendis

170.000,00 €

Urbanisme

2.192.105,86 €

Recollida de residus

3.170.046,33 €

Ges2ó de residus sòlids urbans
Tractament de residus

590.000,00 €
3.420.000,00 €

Cemen2ris i serveis funeraris

158.437,38 €

Enllumenat públic

658.687,90 €

Administració general del medi ambient

75.000,00 €

Parcs i jardins

694.211,00 €

Protecció i millora del medi ambient

89.406,00 €

Protecció contra la contaminació acús2ca, lumínica i atmosfèrica en
les zones urbanes

86.365,02 €

ÀREA DE DESPESA II (Ac2vitats de protecció i promoció social)
Pensions

21.000,00 €

Altres prestacions econòmiques a favor d’ocupats

355.100,00 €

Atenció social primària

1.381.853,39 €

Gent major

23.700,00 €

Gabinet assistència social

355.500,00 €

Centre de Dia

592.347,32 €

Centre assistencial

10.500,00 €
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ÀREA DE DESPESA III (Producció de béns públics de caràcter preferent)
Protecció de salubritat pública

74.825,00 €

Hospitals, serveis assistencials i centres de salut

1.000,00 €

Administració general d’educació

3.000,00 €

Creació de centres docents d’ensenyança infan2l i primària

1.138.724,11 €

Biblioteques i arxius

313.824,33 €

Equipaments culturals i museus

195.690,85 €

Promoció cultural

566.127,77 €

Normalització lingüís2ca

182.768,37 €

Ac2vitats culturals

6.000,00 €

Centre universitari

43.525,91 €

Ins2tució Pública Antoni M. Alcover

14.000,00 €

Banda de música

37.015,80 €

Teatre

432.455,56 €

Promoció cultural

120.068,75 €

Protecció i ges2ó del patrimoni històric – arSs2c

87.650,00 €

Instal·lacions d’ocupació del temps lliure

47.500,00 €

Festes locals

376.700,00 €

Instal·lacions espor2ves

1.252.333,36 €

ÀREA DE DESPESA IV (Actuacions de caràcter econòmic)
Desenvolupament rural

1,00 €

Agricultura

5.000,00 €

Escorxador

195.868,68 €

Energia

803.900,00 €

Administració general de Comerç, Turisme i pe2tes i mitjanes
empreses

144.048,85 €

Fires

24.200,00 €

Mercats

4.000,00 €

Informació i promoció turís2ca

747.208,41 €

Transports

20.000,00 €

Administració general d’infraestructures

1.521.082,09 €
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Camins veïnals

5.001,00 €

Societat de l’informació

11.450,00 €

ÀREA DE DESPESA IX (Actuacions de caràcter general)
Òrgans de govern

664.922,83 €

Administració general

3.806.902,33 €

Par2cipació ciutadana

20.000,00 €

Polí2ca econòmica ﬁscal
Ges2ó del sistema tributari
Ges2ó del patrimoni

1.598.411,84 €
185.995,58 €
1.160.357,00 €

Ges2ó del deute i de la tresoreria

288.853,36 €

Transferències a en2tats locals territorials

285.510,56 €
35.328.190,10 €

