ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
AJUTS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A AJUNTAMENTS PER A
L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21
Un any més, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
convoca ajudes pels Ajuntaments, per tal de finançar part de l’execució dels
Plans d’Acció de les Agendes 21 Locals.
La finalitat d’aquestes ajudes és continuar fomentant les Agendes Locals 21
dels municipis de les Illes Balears.
La quantia màxima disponible per aquest any 2009 és de 320.000 €, a repartir
entre tots els Ajuntaments de les Illes Balears que estiguin iniciant el procés
d’AL21 o estiguin executant el Pla d’Acció. Per a municipis de menys de 5.000
habitants, la subvenció serà com a màxim del 80% del cost de l’acció, no
superant mai la quantitat de 18.000 €. Per a municipis de més de 5.000
habitants, la subvenció serà com a màxim del 50% del cost total de l’acció, no
superant mai la quantitat de 18.000 €.
Els projectes finançats l’any 2008 amb aquesta convocatòria d’ajudes varen
ser:
− Ciutadella: Adquisició de packs de bosses per reciclatge
− Ferreries: Implantació de la norma ISO 14001 a Cala Galdana, Recollida
selectiva eficient, Revisió de barreres arquitectòniques, i Neteja de
carrers. Campanya Educativa.
− Es Migjorn: Promoure el turisme històric-cultural

− Es Mercadal: Redactar i executar els plans especials dels ANEIS del
municipi, Ordenar la circulació a les urbanitzacions, i Ordenar les zones
de càrrega i descàrrega
− Alaior: Creació d’aparcaments dissuasoris
− Maó: Organitzar activitats ambientals dirigides a la ciutadania, Campanya
de reducció de residus, Campanya d’augment recollida selectiva, i
Millorar ubicació de contenidors
− Sant Lluís: Optimitzar el disseny i la ubicació de les àrees d’aportació
− Es Castell: Completar l’aplicació de les mesures proposades a l’auditoria
de l’enllumenat públic, i Incorporació de criteris d’eficiència energètica a
les instal·lacions municipals.
ESPEREM QUE TOTS VINGUEU A PARTICIPAR EN ELS TALLERS D’AL21 I SEREU
BENVINGUTS/DES

