ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
D’AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A AJUNTAMENTS PER A
L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21
Un any més, el Consell Insular de Menorca convoca ajudes pels Ajuntaments
de l’illa, per tal de finançar part de l’execució dels Plans d’Acció de les
Agendes 21 Locals de Menorca.
La finalitat d’aquestes ajudes és donar continuïtat al procés d’Agenda Local
21 iniciat l’any 2002, i motivar als Ajuntaments en la implantació del Pla
d’Acció Ambiental per tal de fer avançar el municipi cap a la sostenibilitat.
La quantia màxima disponible per aquest any 2009 és de 76.491,87 €, a
repartir entre els 8 Ajuntaments. Per a municipis de menys de 10.000
habitants, la subvenció serà com a màxim del 75% del cost de l’acció, no
superant mai la quantitat de 12.000 €. Per a municipis de més de 10.000
habitants, la subvenció serà com a màxim del 60% del cost total de l’acció, no
superant mai la quantitat de 12.000 €.
Els projectes finançats l’any 2008 amb aquesta convocatòria d’ajudes varen
ser:
− Ciutadella: Eliminació de barreres arquitectòniques a les platges urbanes i
Augmentar la recollida de residus a les platges
− Ferreries: Reducció del consum d’energia elèctrica de la zona esportiva de
Ferreries, L’hortet ecològic, Recerca de fuites d’aigua de la xarxa
municipal de Ferreries, Projecte d’ordenació de la plaça Constitució i la
plaça Francesc d’ Albranca, i Campanya informativa sobre els residus.
− Es Migjorn: Limitar l’accés en barca a Binigaus i Sant Tomàs

− Es Mercadal: Compra i canvi de lluminària municipal, Millorar la gestió
residus, Promoure una mobilitat sostenible, i Implantar la xerojardineria
en els espais verds municipals
− Alaior: Regular el fondeig d’embarcacions a les platges
− Maó: Manteniment de la xarxa de camins rurals del municipi de Maó
− Sant Lluís: Remodelació de la rotonda de Sa Pau
− Es Castell: Eficiència energètica a les instal·lacions municipals
ESPEREM QUE TOTS VINGUEU A PARTICIPAR EN ELS TALLERS D’AL21 I QUE ENS
AJUDEU A PORTAR A TERME TOTES LES ACCIONS

