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ALICIA PAYERAS PASCUAL, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 

MARGALIDA, ILLES BALEARS 

 

CERTIFIC: Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple 

de dia 26 de juliol de 2018, s’adoptà, entre altres, el següent acord: 

 

“18.- PRÈVIA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA, EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA 

SOBRE ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC INTEGRAL DE CAN PICAFORT. 

 

Sotmesa a votació la inclusió del punt a l’ordre del dia, aquesta és aprovada per unanimitat.  

 

Es presenta la proposta de Batlia de dia 23 de juliol de 2018, la qual diu: 

 

“En  data  28 d’Agost  de 2017, el Batle va resoldre aprovar d’un pla estratègic integral de Can 

Picafort, amb un objectiu molt clar que es la revalorització integral de la zona per aconseguir “el Ca’n 

Picafort que volem” i convertir-la en un referent del turisme del s.XXI. Aquesta resolució fou 

ratificada per l’Ajuntament Ple. 

 

L’ajuntament de Santa Margalida n’ha assumit la seva execució mitjançant diverses actuacions ja 

executades incloses dins aquest pla.  

 

L’objectiu d’aquesta equip de govern és continuar amb la implementació  del  pla estratègic, 

sustentada a curt, mig i llar termini,  i que permet una adaptació als canvis i tendències que afecten 

tant a l’àmbit turístic juntament amb altres àmbits a nivell local. 

 

Per això, i en el marc  del MACROPROGRAMA de  DESENVOLUPAMENT I REQUALIFICACIÓ 

que engloba els programes 2.2. PROGRAMA D’URBANITZACIÓ I VIALITAT que recopila 

propostes de millores d’urbanització en la vialitat existent  i 2.4. PROGRAMA DE PAISATGISME , 

que persegueix millorar la percepció paisatgística a les vies d’accés a Can Picafort, vinculat aquest a  

l’ACCIÓ 2.4.1: PAISATGISME MA 3410 - CARRETERA SANTA MARGARIDA es proposa 

incloure un projecte de millora de l’accès a Ca’n Picafort per la zona de Son Bauló, d’acord amb la 

breu descripció que s’adjunta com ANNEX I 

 

I en el marc del MACROPROGRAMA de CIUTADANIA amb el seu programa 5.3. DE MILLORA 

CONTINUA  que té com a objectius entre d’altres promoure projectes estratègics que millorin 

l’aspecte visual de la destinació i la seva qualitat com espai per viure i gaudir  i escometre accions 

rellevants que dotin a Can Picafort de nous atractius, per als residents i per als visitants es proposa 

incloure un projecte d’edifici de piscina climatitzada amb les instal·lacions necessàries per als futurs 

vestuaris del camp de futbol i donar servei al nou  camp de futbol 7, d’acord amb la breu descripció 

que s’adjunta com ANNEX II 

 

Vistes les Bases de la convocatòria publicades al BOIB núm. 84 de 07 de juliol  de 2018 per a la 

selecció de projectes d'inversió o actuacions per a la millora de l'oferta turística de l’illa de Mallorca, 

corresponent a l’exercici de 2018, essent un dels criteris de valoració l’acreditació d’un pla de turisme 

actualitzat amb el projecte emmarcat a n’aquest pla, en ús de les facultats legalment conferides, 

PROPÒS a l’Ajuntament Ple, l’adopció del present ACORD 

 

 

1r.- Aprovar l’actualització d’aquest pla mitjançant  la incorporació del projecte de millora de l’accés 

a Ca’n Picafort per la zona de Son Bauló i del projecte de edifici de piscina climatitzada amb les 
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instal·lacions necessàries per als futurs vestuaris del camp de futbol i donar servei al nou  camp de 

futbol 7 al  Pla Estratègic Integral de Can Picafort la descripció dels quals s’adjunten com annex I i II. 

 

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri acordarà.” 

 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (4C, 4PP, 4 SpC, 3 

CPU).” 

 

 

I perquè consti, expedesc aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau del Sr. batle. 

 

Santa Margalida,  14 d’agost de 2018 

 

Vist i plau 

El batle 

 

 

Joan Monjo Estelrich 
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