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Núm. d’expedient del projecte: AODL-06/16
Nom del projecte: «DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, MILLORA DE L’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A ALGAIDA, PINA
I RANDA»
Entitat: Ajuntament d’Algaida
Àrea/regidoria: Promoció econòmica
Territori/s d’actuació: Algaida (en els seus tres nuclis urbans: Algaida, Pina i Randa)
Període al qual es fa referència: 2018
Dades de l’AODL:
Nom AODL: Elvira Salom Abellán
Telèfon de contacte: 667 837 087
Adreça de correu electrònic: aodl@ajalgaida.net

ACTIVITATS DESENVOLUPADES SEGONS PROJECTE INCIAL
DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA
El primer any d’implantació de projecte (2017), es va realitzar una avaluació i anàlisi del context
municipal (amb la presentació d’unes conclusions a través d’un informe amb gràfic FODA). Amb aquest
anàlisi es va elaborar una proposta d’estratègia per al segon any d’implementació del projecte.
Durant aquest any 2018, en aquest sentit, s’ha actualitzat i completat la diagnosi socioeconòmica
elaborada durant el primer any de projecte, de la qual s’adjunta l’informe.

POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Dins d’aquesta línia d’acció, s’han presentat i gestionat projectes a les següents convocatòries públiques:
1. SOIB Visibles 2017 (tasques de fi de projecte i de justificació i tancament d’expedient dins 2018).
Expedient: VM 17/2017.
2. SOIB Visible 2018. Expedients: VM 31/2018 i VM (2a) 14/2018.
3. SOIB Jove – QUALIFICATS ENITATS LOCALS 2017 (tasques de fi de projecte i de justificació i
tancament d’expedient dins 2018). Expedient: SJ-QEL 20/2017.
4. SOIB Jove – QUALIFICATS ENITATS LOCALS 2018. Expedients: SJ-QEL 28/2018 i SJ-QEL (2a)
25/2018.
5. SOIB Dona. Adhesió amb 9 perfils laborals, 1 d’ells ja en implementació de projecte, 2 en sol·licitud
nominal de projecte i 6 pendent de tenir candidates que s’adaptin als perfils ofertats.

RESUM CONVOCATÒRIES SOIB – Ajuntament d’Algaida

PAO

Expedient

Persones
contractades

VM 17/2017

5

4 peons
(2 dones i 2 homes)
1 auxiliar administratiu
(1 dona)

VM 31/2018

4

2 peons
(1 dona i 1 home)
1 auxiliar administratiu
pendent fase II

SOIB Visibles
2017

(3 fase I, 1 fase II)
SOIB Visibles
2018

SOIB Jove –
QUALIFICATS
ENITATS LOCALS
2017

VM (2a) 14/2018

2

2 peons
(2 dones)

SJ-QEL 20/2017

3

Grau en Dret (dona)
TS Informàtica (home)
Grau Educació Infantil
(dona)
Grau en Dret (dona)
Grau Educació Infantil
(dona)
Grau en Dret (dona)
Grau en Pedagogia
(home)
Grau en història (home)
TS Comunicació i
màrqueting
Llicenciatura Pedagogia
(dona)

SJ-QEL 28/2018
SOIB Jove –
QUALIFICATS
ENITATS LOCALS
2018
SOIB Dona
AODL 2016

Perfils

SJ-QEL (2a) 25/2018

SD 17/2018
AODL 06/2016

2
3

1
(7 pendent)
1

EMPRENEDORIA I DINAMITZACIÓ COMERCIAL
Amb l’objectiu de la dinamització de l’economia local, l’any 2017 es va oferir el servei permanent
d’assessorament tècnic empresarial (per a empreses de nova creació o per a les ja instaurades), dins
l’Ajuntament, amb la concertació de cita prèvia amb l’AODL. Per a aquest any 2018 es va consensuar amb
la coordinació de la xarxa fer una derivació d’usuaris a la mancomunitat del Pla de Mallorca, per una
càrrega considerable de feina per projecte. Els usuaris del servei, derivats a la mancomunitat del Pla de
Mallorca, en aquest període ha estat: 3.

En aquesta línia també, però més concretament en la promoció del comerç local, s’han realitzat les
següents actuacions:
- Es va presentar al CEIP Pare Bartomeu Pou el programa COMERÇ I ESCOLA (IDI). El mes d’abril es
va realitzar l’activitat programada de visita als comerços del municipi.
- S’ha donat suport a les diferents campanyes:
o de primavera: Compra al teu poble.
o de Nadal (taller, difusió i sorteig).
- S’ha col·laborat en l’organització de les diferents fires realitzades en el municipi: fira de maig, fira
de Pina, fira de tardor d’Algaida i mercat de Nadal.
- Es va elaborar un projecte de mercat itinerant entre els municipis de Porreres, Algaida i Montuïri,
juntament amb les ADOL dels respectius ajuntaments, així com dels seus responsables polítics. Es
va inaugurar el mes d’abril/maig de 2018.
- Es van establir de canals de comunicació amb els comerços, que s’han mantingut i afermat aquest
any 2018.
- S’ha treballat amb l’IDI per a la implementació del programa iComerç.
- S’han presentat diversos projectes a convocatòries públiques adreçades a administracions locals
(emmarcats en la línia d’acció):
o «Convocatòria de subvencions per donar suport als serveis municipals d’informació
turística, per a l’any 2018», del Consell de Mallorca, amb el projecte: “Elaboració de
mapes turístics, en 4 idiomes”.
o «Convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de
promoció de l’economia local en el 2018», del Consell de Mallorca, amb el projecte:
Mercat itinerant Dissabtes de PAM a PAM.
o «Extracto de la Orden de 30 de mayo de 2018 por el que se convocan ayudas para financiar
trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico
Español, dentro del "Programa 1,5% Cultural" del Ministerio de Fomento», «Orden
FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas
financiadas por el Ministerio de Fomento y por la Entidades del sector público
dependientes o vinculadas», amb el projecte (gestió administrativa): Actuacions a Pina i
Randa. Conservació i restauració: de la Creu de Pina, i dels elements "Ruta Llull al Puig de
Randa".
o «Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 17 de juliol de 2018, per la
qual es convoca la concessió de subvencions amb el cofinançament en un 50 % amb càrrec
al Programa Operatiu del FEDER 2014-2020 de les Illes Balears, per dur a terme actuacions
en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes

-

Balears», amb el projecte (gestió administrativa): Conservació-Restauració de la Creu de
Pina.
o «Convocatòria de subvencions per promoure la igualtat», del Consell de Mallorca, amb el
projecte: Pla d’Igualtat per al personal de l’Ajuntament d’Algaida.
o «Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 18 de juny de 2018 per la
qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua
catalana a les Illes Balears»: gestió administrativa i justificació del projecte.
S’està treballat en el mercat setmanal: anàlisi de l’estat actual, recepció de noves sol·licituds i
replanteig pendent.
Mostra Gastronòmica d’Algaida. S’ha donat suport en la gestió i coordinació de la mateixa.

FORMACIÓ
Formació AODL:
- Impartida pel SOIB a la xarxa.
- Jornades organitzades per diferents institucions (FELIB, CAEB, IDI, IEPI).

ACTIVITATS DESENVOLUPADES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE
INICIAL
Suport en la gestió administrativa de projectes presentats a diferents subvencions, convocades per
diverses entitats: Consell de Mallorca, ministeri de Foment, entre d’altres.
Implementació del projecte Mercat itinerant Dissabtes de PAM a PAM, entre els municipis de Porreres,
Algaida i Montuïri. Gràcies a la convocatòria de la Conselleria de Treball i el SOIB de contractació d’AODL,
s’ha pogut treballar en el projecte d’una manera més eficient, formant un equip polític i tècnic que s’ha
avingut i treballat d’una manera molt coordinada i professional. Actualment, s’ha incorporat un recurs
humà, a través d’una PAO (en concret, a través del Programa SOIB Dona): tècnica superior el comunicació
i màrqueting.
Beques de formació. Des de l’àrea de promoció econòmica, en coordinació amb la de joventut, s’ha
treballat en la redacció d’unes beques de formació per als joves d’Algaida, per finançar formació no
reglada, publicades octubre 2018.
Suport en la coordinació de la presentació (i disposició) del nou servei d’orientació SOIB Jove, amb la
Mancomunitat del Pla de Mallorca (a través de l’educadora de carrer i de l’orientadora laboral, que ens
donen el servei al municipi d’Algaida) i el Casal de Joves d’Algaida.

Suport en l’organització dels Tallers en Família, que s’han desenvolupat a l’EEI Flor de Murta. L’objectiu
principal és el de crear sinèrgies entre las famílies del municipi i començar a treballar el desenvolupament
local i social des de la vessant educativa, ja en la primera infància. Tot això, en relació al projecte presentat
d’Espai Familiar i conciliador. Que s’ha presentat com a un dels eixos per desenvolupar en el proper
projecte presentat a SOIB JOVE – QUALIFICATS ENTITATS LOCALS. Amb aquest es pretén la creació d’un
espai familiar a l’EEI Flor de Murta, per tal d’oferir un espai de trobada a les famílies amb nadons,
escolaritzats o no. Es projecte la implantació d’aquest nou servei, en funció dels resultats obtinguts a
través de la prova pilot plantejada gràcies a la convocatòria de contractació de joves titulats.
Suport administratiu en la gestió d’altres projectes, tant en la seva elaboració, com en justificacions
tècniques i econòmiques.
Implementació del projecte de senyalització comercial iniciat en 2014 i que havia quedat aturat (s’ha
implementat en els tres nuclis urbans). En l’actualitat, tots els comerços que ho varen sol·licitar tenen els
seus indicadors instal·lats, mentre, es contempla la possibilitat de noves sol·licituds per a nous
establiments.
Projecte d’espai coworking. S’hi segueix treballant.
Amb la regidoria de Turisme i Medi Ambient s’ha realitzat diverses actuacions:
Organització de grups de treball de propietaris i/o gestors de vivendes de lloguer vacacional.
Suport en campanyes de sensibilització mediambiental. Patrulla verda.
Actualització de la web visitalgaida.net. Millora de la seva presentació, sobretot, en tot el relacionat amb
la informació comercial (ubicació, estructura, etc.). Actualment, s’ha derivat a la persona encarregada de
donar suport a comunicació i màrqueting.
Elaboració, en coordinació amb la regidoria de comerç i l’Associació d’Empresa i Comerç d’Algaida, Pina i
Randa, d’un mapa (es planteja la possibilitat de fer-ne dos, un més genèric, de serveis, i l’altre més de
caire comercial, amb els comerços, cafeteries i restaurants del municipi). Es troba en procés d’estudi de
propostes, treball coordinat entre les parts implicades, amb el suport de la regidoria de cultura, i
l’elaboració de la base del mapa. Es preveu la seva impressió a partir d’abril o maig de 2018.
Paral·lelament, i en relació, s’està treballant en l’actualització de la guia de serveis i comerços del municipi.
Assistència al II Smart Island World Congress.
S’està treballant en la possibilitat de crear un Punt d’Informació Turístic municipal virtual, tipus tòtem.
Marca visitalgaida. S’està treballant en el registre de la marca.
Proposta de dinamització dels comerços: es preveu la realització d’unes píndoles de comerç a través de
la ràdio local, Titoieta Ràdio.
Suport a la regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat. Suport en la gestió de l’elaboració del primer Pla
d’Igualtat per al personal de l’Ajuntament d’Algaida. Participació en els Comités Comarcals, dins de
l’Estratègia Local per a la Igualtat.
Sol·licitud a la convocatòria wifi4eu.

CONCLUSIONS I NOVES PROPOSTES
Conclusions i noves propostes no definides en l’estratègia de desenvolupament local inicial que
s’incorporen al projecte següent.
Per una banda, voldria fer constar la percepció de necessitat real de la figura d’AODL dins de les
corporacions locals de manera permanent. La incorporació de l’agent a través de la convocatòria pública
ha permès tota una sèrie d’actuacions, coordinades amb el SOIB i amb altres entitats o empreses, que
han esdevingut en unes millores reals, molt fructíferes i palpables en els municipis.
I, per altra, destacar el suport de la xarxa d’agents, així com tot el que aquesta possibilita. Destacar el
treball fet en xarxa de les AODL de la del projecte de Mercat itinerant entre Porreres, Algaida i Montuïri:
Dissabtes de PAM a PAM, i la coordinació amb la nova incorporació, gràcies al Programa SOIB Dona.

ESTRATÈGIA 2019
Donades les circumstàncies demogràfiques i de teixit empresarial del municipi, juntament amb
les polítiques que es duen a terme des de l’Ajuntament, l’objectiu principal del projecte per a
2019 és el de seguir amb els plantejats per a l’any 2018, amb les següents especificacions:
- Actualització de la diagnosi, revisant les conclusions (FODA) i la base de dades
d’empreses.
- Inclusió de les activitats realitzades durant 2018 fora de projecte, si es preveuen en 2019.
Aquesta proposta es fonamenta en la implementació del projecte plantejat de desenvolupament
local a Algaida per 2018 i els seus bons resultats.

ANNEXOS

(Tot seguit, s’annexen algunes fotografies, que evidencien les accions descrites)
Mercat itinerant Dissabtes de PAM a PAM

Inauguració a Porreres (14 d'abril de 2018)

Inauguració a Algaida (12 de maig de 2018)

Inauguració a Montuïri (21 d'abril de 2018)

Dinamització comercial en el Mercat itinerant “Dissabtes de PAM a PAM”

Presentació de la “Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials”
Col·legi d’Arquitectes de les IB. Amb la secretària de l’Associació de Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i
Randa.

Sala de Plenaris de l’Ajuntament d’Algaida, en motiu de la fireta de maig i d’estocs

Programa Comerç i Escola (iComerç – IDI). CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida

Campanya de Primavera als comerços del municipi

Fira de maig i fira d’estocs

Dia del medi ambient

SOIB Jove – Orientació SOIB

12a Mostra Gastronòmica d’Algaida

Igualtat

Projecte SJ-QEL: Tallers familiars

iComerç IDI

