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0. Preàmbul
Menorca, declarada Reserva de Biosfera el 1993, ha esdevingut un model
paradigmàtic de compromís amb el valors mediambientals de desenvolupament
sostenible i qualitat de vida. Un fet significatiu ha estat que la totalitat del seu
territori, representat pels vuit municipis de l’illa, s’ha adscrit a la carta d’Aalborg.
Durant el 2002 aquests municipis van iniciar els processos d’Agenda Local 21 amb la
realització d’auditories ambientals que van servir per a desenvolupar la diagnosi de
situació mediambiental. En el 2004 es van dissenyar els Plans d’Acció Ambiental
Municipals amb la relació de programes, accions concretes i el sistema d’indicadors
de seguiment definits per cada municipi, establint un procés participatiu en el que
es van constituir els Tallers d'Agenda Local 21. A partir d’aquest moment es va
iniciar l’execució dels respectius Plans d’Acció.
A principis de 2007 el Consell Insular de Menorca va treure a concurs públic la
primera revisió dels plans d’accions ambientals dels vuit municipis de Menorca i
suport tècnic als ajuntaments en els tràmits necessaris per a l’aprovació, per part
del Govern de les Illes Balears, dels plans d’acció revisats. Els vuit municipis han
renovat el conveni de col·laboració per a poder engegar aquesta primera revisió.
Per als municipis que emprenguin el procés de revisió dels Plans d’Acció, els
beneficis a esperar rauen en recuperar l’impuls de la fase inicial de l’Agenda Local
21 amb l’aprofitament del coneixement acumulat durant els primers anys
d’implantació. Això pot permetre que es defineixin projectes de major qualitat i
adequació a la realitat municipal, que incideixin positivament en la qualitat de
vida actual i futura de la ciutadania, i estimulin la participació ciutadana. Dins dels
ajuntaments, aquest procés ha de millorar la integració dels criteris de
sostenibilitat, la coordinació i comunicació entre àrees i, en definitiva, la imatge
municipal.
La revisió dels Plans d’Acció Ambiental Municipal és un procediment previst en els
Plans de Seguiment de les Agendes Locals 21 dels municipis de Menorca aprovats el
2004. En aquests es recomana realitzar una revisió profunda dels PAAM en períodes
de 4 anys, que permeti incorporar noves accions al PAAM a partir d’un procés de
participació ciutadana que reculli les aportacions dels diferents agents socials i
econòmics del municipi, i finalment obrir un procés de valoració que permeti
establir les prioritats en la planificació de les accions que configuraran el nou Pla
d’Acció Ambiental Municipal.
De la mateixa manera que es va fer per els PAAM originals, els nous Plans d’Acció
Ambiental Municipal revisats hauran de seguir la tramitació establerta en el Decret
123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears:


Aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
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Validació per part del Comitè Insular d’Agenda Local 21, que elevarà
informe a la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi
Ambient.



Ratificació per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, que
determinarà en el seu cas la necessitat de modificar les inscripcions
del municipi en el Registre Balear d’Agendes Locals 21 i a la Xarxa
Balear de Sostenibilitat.

L’actualització dels PAAM ha de partir d’una avaluació exhaustiva del nivell
d’implantació de cada Pla d’Acció, que és diferent a cada municipi. Cal identificar,
a partir d’aquesta avaluació, les principals debilitats i fortaleses del PAAM vigent
en quant a tipologia de les accions i àmbit temàtics, organismes intervinents i
limitacions competencials i pressupostàries que permetin l’optimització del nou
Pla, en termes de factibilitat d’aconseguir els resultats esperats en els terminis
establerts.
És necessari també la implicació activa dels càrrecs, tècnics i responsables
municipals, que permeti la col·laboració i representació d’actuacions de totes les
àrees de l’ajuntament a partir de la idea que l’Agenda Local 21 no és exclusiva
l’àrea de medi ambient, sinó que implica el conjunt de la gestió dels Ajuntaments.
La revisió dels Plans d’Acció ha de servir també per:


Adaptar els objectius i accions dels PAAM a l’evolució legislativa,
tècnica, econòmica i social dels aspectes relacionats amb el
desenvolupament sostenible. És d’especial rellevància l’adopció dels
compromisos d’Aalborg com a reforç de les iniciatives locals i per a
donar impuls per a revitalitzar l’Agenda Local 21.



Adequar el Pla d’Acció a l’evolució de la gestió local de la
sostenibilitat.



Ajustar el Pla en funció del nivell d’implantació de les accions del
PAAM vigent per àmbits temàtics.



Adequar el Pla a l’evolució de l’estat social, ambiental i econòmic del
municipi.



Fomentar la incorporació d’accions dels àmbits temàtics d’actuació
menys representats en els PAAM vigents.

Per abordar amb èxit el procés de revisió dels Plans d’Acció caldrà reconsiderar els
aspectes bàsics integrals del procediment inicial de disseny del PAAM: definició
tècnica, comunicació municipal i participació ciutadana, per tal d’aconseguir la
màxima implicació de tots els actors involucrats en aquest procés.
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Els documents resultants d’aquesta primera revisió dels Plans d’Acció Ambiental
s’elaboraran en dues fases de treball:

 Doc 1. Document base per a la revisió
FASE R-I

 Doc 2. Actualització de dades
ambientals

 Doc 3. Pla de Participació
FASE R-II

 Doc 4. Pla d’Actuació 2008-2011
 Doc 5. Pla de Seguiment
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1. Introducció
Aquest document és el principal producte resultat de la primera revisió del Pla
d’Acció Ambiental Municipal del municipi de Sant Lluís.
El Pla d’Actuació 2008-2011, quart dels documents previstos en aquest procés, és
el document del Pla d’Acció que defineix les accions a realitzar per solucionar els
punts febles o potenciar els punts forts detectats en el Diagnòstic inicial,
l’actualització de l’evolució de les dades ambientals continguda al document 2 i els
punts de debat que s’han anat tractant als Tallers de Participació Ciutadana.
Aquestes accions es defineixen progressivament d’accions generals (d’objectius i
àmbits d’abast general) a accions concretes (en projectes precisos i particulars).
En aquest document es descriu el procés i la metodologia seguida per identificar i
definir les actuacions que s’havien d’incorporar a aquest Pla, i es relacionen els
projectes que en formaran part d’acord a l’estructura que marca el Decret
123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears, publicat al BOIB nombre 123 de 12 d’octubre.
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2. Plantejament de l’elaboració del Pla d’Acció
S’ha plantejat un mateix procediment i metodologia a tots els municipis de
Menorca a l’hora d’abordar el procés de revisió del Pla d’Acció. En resum, les
principals fites d’aquesta metodologia, un cop revisada i aprovada a les reunions de
responsables de les Agendes Locals 21 de Menorca, realitzades en coordinació del
Departament d’Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca en dates
10 de octubre de 2007 i 30 de gener de 2008, han esdevingut les següents:
i.

Renovació de l’adhesió a l’Agenda Local 21 per part de les noves
corporacions amb l’aprovació en Ple dels Compromisos d’Aalborg
Objectiu: Fer la màxima difusió pública per millorar el coneixement de
l’AL21 i tornar a implicar al màxim d’entitats, organitzacions i particulars
de cada municipi, acomplint els principi de participació ciutadana base
de l’AL21.

ii.

Assumir els 10 Compromisos d’Aalborg com a les línies estratègiques
dels nous Plans d’Actuació de l’Agenda Local 21
Objectiu: Ampliar l’abast a totes les àrees de gestió dels ajuntaments i
aconseguir la seva implicació en el procés.

iii.

Analitzar l’evolució dels indicadors ambientals en el període 20002007, com a punt de partida a l’hora de proposar i prioritzar
projectes per al nou Pla d’Acció.
Objectiu: determinar les temàtiques amb majors mancances per fer-hi
propostes concretes. El document 2. “Actualització de dades ambientals”
és el resultat d’aquesta fita.

iv.

Elaborar els nous Plans d’Actuació a partir de les propostes de
projecte presentades per les entitats, associacions i ciutadans de
cada municipi.
Objectiu: aconseguir un PAAM operatiu i pràctic a partir de les propostes
concretes que demana la ciutadania, i aconseguir la seva implicació en
l’Agenda Local 21.

v.

Seguir el procediment de validació dels nous Plans d’Actuació previst
al Decret 123/2002.
Objectiu: inscriure la modificació del PAAM en el Registre d’Agendes
Locals 21 del Govern de les Illes Balears un cop aprovat pel Ple Municipal
i Validat pel Comitè Insular d’Agenda Local 21.
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2.1. Traspàs d’actuacions del PAAM 2004
Un cop revisat l’avanç de la implantació de les accions contingudes al PAAM 2004 (vegeu
document 1 per més detall), els responsables municipals van classificar les accions
pendents d’execució en dos grups:
Primer grup: Accions pendents d’executar a la data de revisió, que es proposa descartar o
reformular per ser d’àmbit supramunicipal i/o competència d’altres administracions. El
sentit d’aquest grup ve donat per que es va establir com a criteri de base només
contemplar en el nou Pla d’Actuació aquells projectes que fossin competència funcional de
l’Ajuntament, de manera que els pugués portar a terme directament. També s’inclouen les
accions que es proposa descartar o reformular per falta de concreció en el seu
plantejament actual o per tenir un abast inabordable per l’ajuntament.
Dins d’aquest grup s’hi van incloure les següents:

1.2.6.2 Incentivar les noves reformes i construccions que es projectin amb criteris
de sostenibilitat i bioclimatisme
1.3.1.3 Prioritzar la densificació de trames urbanes ja existents, abans que optar
per nous creixements
1.4.2.2 Beneficiar fiscalment aquelles activitats pròpies de l’àmbit rural
1.4.2.4 Donar facilitats per a la millora i manteniment de l’habitatge rural, així com
altres edificacions associades a les explotacions agràries
2.2.1.3 Analitzar l’efecte barrera del conjunt de l’aeroport, la xarxa viària, les
zones urbanes actuals i els futurs creixements de Maó i Sant Lluís i aplicar mesures
de permeabilització
2.2.2.1 Col·laborar amb l’estudi d’identificació dels punts negres d’atropellaments
d’animals i en l’aplicació de les mesures
2.3.1.2 Incentivar l’activitat agrícola que comporti pràctiques respectuoses amb
l’entorn i fomentar la seva valorització econòmica i social
2.3.1.3 Impulsar iniciatives del món rural que ajudin a mantenir el paisatge agrari
tradicional
2.4.1.4 Elaborar un estudi que avaluï l’impacte del tràfic marítim sobre les
comunitats marines i litorals
2.4.1.6 Incentivar les pràctiques artesanals i respectuoses amb el medi marí en
l’àmbit de la pesca professional
2.4.1.7 Fer difusió de bones pràctiques en la pesca recreativa
2.4.1.8 Incrementar els mitjans de control de la pesca recreativa i professional
2.4.1.9 Estudiar l’impacte de l’activitat pesquera sobre el medi i definir mesures
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per corregir-lo o reduir-lo
2.4.1.10 Promoure un estudi de les comunitats marines de la zona de Cap d’en Font
i del seu estat de conservació, proposant les mesures de protecció que calguin
2.5.1.2 Realitzar cursos o jornades de formació en matèria de medi ambient
aplicada al món agrari per a pagesos
3.3.3.1 Promoure actuacions adreçades als visitants per reduir el nombre
d’accidents en els mesos d’estiu
3.4.2.2 Impulsar el bon manteniment dels vehicles per part dels ciutadans
4.3.1.2 Aprovar una ordenança d’abocament d’aigües residuals
4.3.1.3 Definir un sistema de control de les fosses sèptiques del municipi
4.3.1.4 Establir mecanismes per a controlar els abocaments d’aigües residuals de les
indústries
5.1.1.2 Implantar mesures fiscals i/o normatives que fomentin la reducció de
residus en els diferents sectors d’activitat
5.1.1.3 Introduir criteris de minimització de residus a l’administració local
5.2.2.4 Implantar un sistema informàtic (SIG) que permeti optimitzar la distribució
dels diferents tipus de contenidor i les freqüències de recollida
5.2.4.5 Pressionar als organismes implicats per que els fangs de depuradora rebin
tractament abans de la seva valorització agrícola
6.1.1.1 Elaborar una ordenança municipal per a l’aprofitament de l’energia solar
per ACS
6.1.2.2 Promoure la utilització i la disponibilitat de biocombustibles
6.3.2.1 Incorporar criteris d’eficiència energètica i d’arquitectura bioclimàtica en el
planejament urbanístic
7.2.2.1 Fomentar la implantació de sistemes de gestió ambiental i ecoetiquetes a
les activitats econòmiques

Segon grup: Resta d’accions pendents. Aquestes són les que es proposen per ser
traspassades al nou Pla d’Actuació. Aquesta proposta es va debatre en el Taller d’AL21 de
data 7 d’abril de 2008, i finalment es van aprovar traspassar al nou Pla d’Actuació les 10
accions següents (dues d’elles surten de l’agrupació de dues accions preexistents i una ha
estat reformulada en el seu enunciat):

1.2.6.2. Incentivar les noves reformes i construccions que es projectin amb criteris
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de sostenibilitat i bioclimatisme.
1.4.2.4. Donar facilitats per a la millora i manteniment de l’habitatge rural, així
com altres edificacions associades a les explotacions agràries.
2.2.1.3. / 2.2.2.1. Analitzar l’efecte barrera del conjunt de l’aeroport i col·laborar
amb l’estudi d’identificació dels punts negres d’atropellaments d’animals .
2.4.1.7. / 2.4.1.8. Incrementar els mitjans de control de la pesca recreativa i
professional i fer difusió de bones pràctiques.
2.4.1.10 (mod.) Promoure un estudi de les comunitats marines de Menorca i del seu
estat de conservació proposant les mesures de protecció que calguin.
2.5.1.2. Realitzar cursos o jornades de formació en matèria de medi ambient
aplicada al món agrari per a pagesos.
4.3.1.2. Aprovar una ordenança d’abocament d’aigües residuals.
5.1.1.2. Implantar mesures fiscals i/o normatives que fomentin la reducció de
residus en els diferents sectors d’activitat.
6.2.2.3. Incorporar criteris d’eficiència energètica i d’arquitectura bioclimàtica en
el planejament urbanístic.
7.2.2.1 Fomentar la implantació de sistemes de gestió ambiental i ecoetiquetes a
les activitats econòmiques.

2.2. Campanya de recepció de propostes de projecte per incorporar al
nou Pla d’Actuació 2008-2011
La campanya de sol·licitud de propostes de projecte per al nou Pla d’Actuació de l’Agenda
Local 21 es va iniciar a Sant Lluís en el mateix moment de l’adhesió als Compromisos
d’Aalborg per part del Ple Municipal.
Per facilitar la redacció de les propostes, es va dissenyar un formulari normalitzat que
posar a disposició de tots els ciutadans interessats, en català i castellà, a la pàgina web de
l’AL21 de Sant Lluís i a les dependències municipals.
Aquest formulari es va trametre per correu a les principals entitats, associacions i
organitzacions de tota mena del municipi i a la ciutadania en general.
1. Identificació de la persona o entitat que proposa el projecte
Nom i llinatges / raó social:
Domicili:
Telèfon:

NIF:
Població:

Fax:

Representant:
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2. Descripció del projecte
Títol del projecte:
Municipi(s) per
al(s) què es
proposa:

Alaior

Ciutadella

Es Castell

Es Mercadal

Es Migjorn Gran

Ferreries

Maó

Sant Lluís

Objectius a assolir
i beneficis
esperats:

Descripció de les
actuacions a
realitzar:

Abast temporal proposat:

2008

2009

2010

2011

Indicadors o mètriques per
valorar el resultat del projecte:

3. Classificació del projecte
Medi Ambient
Aigua
Urbanisme
Mobilitat
Temàtica ambiental:
Renous
Residus
Activitat econòmica
Governabilitat
Compromís d’Aalborg:
sostenibilitat
Béns naturals comuns
Planificació i disseny urbanístic
Economia local viva i sostenible

Millor mobilitat, reduir el
trànsit
Igualtat i justícia social

Educació
Energia
Patrimoni
Turisme
Acció social
Participació ciutadana
Gestió local cap a la
Consum i forma de vida
responsable
Acció local per la salut
Del local al global

Els formularis es podien lliurar a les dependències municipals, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana del Consell Insular de Menorca o bé es podien enviar al número de fax o a la
bústia de correu electrònic indicats al mateix.
En la celebració de la Fira de Sant Antoni de 19 de gener de 2008 es va instal·lar una Taula
de Medi Ambient per a fer difusió de l’Agenda Local 21 i el procés de revisió engegat. Es va
fer una campanya específica per recollir propostes dels ciutadans, que s’exposaven desprès
en plafons a sota de la descripció del Compromís d’Aalborg amb les que estaven
relacionades. En aquesta campanya es van recollir 13 propostes.
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En total, el resultat de les diferents campanyes de recollida de propostes van permetre
disposar de 44 noves propostes de 7 agrupacions del municipi (i de fora del municipi) i 6
particulars. Les entitats que van aportar propostes foren:
-

Associació Veïns de Sant Lluís
Creu Roja de Sant Lluís
Associació Propietaris d’Urbanització Binissafúller
Grup AODL’s Ajuntament de Maó
Gob
Comissió Ambiental de l’IES Cap de Llevant
Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

La relació de noves propostes rebudes fou la següent:
 VORERA PER A VIANANTS DE S’ALGAR FINS A MAÓ.
 APROFITAMENT DE L’AIGUA DE PLUJA.
 ARREGLAR EL CAMÍ QUE VA D’ALCALFAR A S’ALGAR.
 AUGMENT DEL NOMBRE DE CONTENIDORS DEL POLÍGON.
 CARRILS BICI.
 CARRIL BICI MAÓ-SANT LLUÍS.
 ACCIONS D’INFORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ AMBIENTAL PER AL SECTOR
EMPRESARIAL DE MENORCA.
 CONTENIDORS D’OLI.
 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
 ELIMINACIÓ DE RENOUS, DE FUMS I D’EXCREMENTS DE CANS.
 PARTICIPACIÓ CIUTADANA REAL.
 RECICLAR LLIBRES DE TEXT.
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 RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA.
 RECUPERACIÓ DE LA FAUNA MARINA.
 RESERVA MARÍTIMA I TERRESTRE ENTORN DE L’ILLA DE L’AIRE.
 SANCIONAR ELS CAMIONS QUE APARQUEN DAMUNT LES VORERES EN EL POLÍGON.
 SISTEMES DE POTABILITZACIÓ DE L’AIGUA.
 VIA PER A BICICLETES I VIANANTS ENTRE SANT LLUÍS I MAÓ.
 TANCAR EL CARRER SANT LLUÍS AL TRÀNSIT RODAT.
 PROU PLÀSTIC.
 L’AIGUA, UN BÉ ESCÀS, PATRIMONI DE TOTS.
 NO MÉS NITRATS A L’AIGUA.
 MANTENIMENT DELS CAMINS RURALS.
 ACONDICIONAMENT DE CARRETERES PER VIANANTS I CICLISTES.
 ENERGIA – ESTALVI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
 RENOUS – MILLOR QUALITAT DE VIDA.
 SISTEMES NATURALS – NATURA EN CONDICIONS SOSTENIBLES.
 RESIDUS – MUNICIPI NET.
 REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS.
 MORATÒRIA PER A LES ANTENES DE TELEFONIA.
 RECICLATGE D’AIGÜES DEPURADES O PLUVIALS PER LA NETEJA DE BARCOS I
COTXES.
 REDUCCIÓ DEL CONSUM DE PAPER EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS
 VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL NETES / ECOCIUTATS.
 TRANSPORT URBÀ NET.
 COTXES DE LLOGUER I TAXIS ECO.
 REDUCCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA ALS EDIFICIS MUNICIPALS, VIES PÚBLIQUES I A
LES EMPRESES.
 IMPLANTACIÓ DE NORMES UNE-EN ISO 14001:2004 A LES PLATGES DE MENORCA.
 REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA.
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 LA SITUACIÓ DE L’AIGUA POTABLE A MENORCA.
 RACIONALITZACIÓ DE L’ÚS D’ADOBS QUÍMICS AL CAMP.
 AIGUA – CONSUM RACIONAL D’AIGUA.
 MOBILITAT EFICIENT.
 BOSSES BIODEGRADABLES.
 REMODELACIÓ DE LA ROTONDA DE L’AVINGUDA DE SA PAU.

2.3. Valoració de les propostes
A les reunions del Taller d’AL21 de Sant Lluís de data 7 d’abril es van valorar un total de 29
projectes a incorporar al nou PAAM, dels quals 19 corresponen a noves propostes i 10 són
accions pendents del PAAM actual.
Les propostes es van exposar al Saló d’Actes de l’Ajuntament, classificades pel principal
Compromís d’Aalborg al que feien referència, a sota de la relació de punts que comprèn
cada Compromís. Es disposava de gomets per valorar els projectes a descartar (vermell) o
els projectes a proposar (verd). També es va donar la possibilitat de deixar accions sense
votar o bé aferrar dos gomets verds a aquelles accions que el Taller valorés molt
positivament.

Els assistents al Taller van anar llegint i marcant els diferents projectes.
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- Vint de les actuacions proposades van obtenir únicament valoracions positives.
- Vuit actuacions van obtenir majoritàriament valoracions positives.
- Una actuació va rebre dues valoracions negatives i dues de positives.
- Cap actuació va rebre més valoracions negatives que positives.
El major nombre de valoracions positives va indicar un major interès en prioritzar una
actuació. En aquesta reunió, el regidor de Medi Ambient va comentar que com que no
s’havien rebut propostes d’organitzacions, associacions ni col·lectius del municipi, es va
establir un període d’un mes i una setmana addicionals, durant el qual van arribar 25 noves
propostes.
A la segona reunió del Taller, en data 19 de maig de 2008, es van valorar les mateixes 29
propostes anteriors per part dels assistents que no havien participat a la primera valoració
més les 25 propostes noves a valorar pel conjunt dels assistents. La metodologia emprada
va ser la mateixa que en el primer Taller. En aquest cas totes les noves propostes
presentades van tenir una valoració majoritàriament positiva.
- Vint-i-quatre de les actuacions proposades van obtenir únicament valoracions
positives.
- Una actuació va obtenir majoritàriament valoracions positives.
- Cap actuació va rebre valoracions únicament negatives.
La valoració de les propostes presentades procedents del Taller anterior per part de les
persones que no ho van fer en el seu moment va ser majoritàriament positiva excepte una
proposta que va tenir les mateixes valoracions negatives que positives (Moratòria per a les
antenes de telefonia mòbil).
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2.4. Resultat de la valoració de les propostes
Es relacionen les propostes un cop valorades, ordenades per Compromís d’Aalborg i de
major a menor suport per part del Taller. S’indica l’origen (nova proposta o proposta del
PAAM 2004 a traspassar al nou Pla d’Acció), la referència a la codificació del PAAM 2004 en
el seu cas, i el nombre de vots a favor (gomets verds) i en contra (gomets vermells) de la
seva incorporació al nou Pla d’Acció.
Compromís 1: Governabilitat
Origen
NOU

Proposta

z

Participació ciutadana real.

12

Ref.
SL-11

z

Compromís 2: Gestió local cap a la sostenibilitat
Origen

Ref.

Proposta

z

NOU

SL-32

Reducció del consum de paper en els edificis
municipals.

12

NOU

SL-28

Reducció del consum d’aigua en els edificis
municipals.

10

NOU

SL-37

Reducció del consum d’energia als edificis
municipals, a les vies públiques i a les
empreses.

8

z

Compromís 3: Béns naturals comuns

Origen

Ref.

Proposta

z

Analitzar l’efecte barrera del conjunt de
l’aeroport i col·laborar amb l’estudi
d’identificació dels punts negres
d’atropellaments d’animals.

8

9

Mod.

Promoure un estudi de les comunitats
marines de Menorca i del seu estat de
conservació proposant les mesures de
protecció que calguin.

NOU

SL-14

Recuperació de la fauna marina.

16

NOU

SL - 44

Sistemes naturals – natura en condicions
sostenibles.

10

PAAM’04

2.2.1.3.
2.2.2.1.

PAAM’04

2.4.1.10.
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NOU

SL-15

Reserva marítima i terrestre entorn de l’illa
de l’aire.

20

NOU

SL-36

Implantació de normes une-en iso-14001:2004
a les platges de Menorca.

8

NOU

SL-41

Aigua

7

NOU

SL-38

Reducció del consum d’aigua.

12

NOU

SL-2

Aprofitament de l’aigua de pluja.

24

NOU

SL-17

Sistemes de potabilització de l’aigua.

19

NOU

SL-21

L’aigua, un bé escàs, patrimoni de tots.

8

NOU

SL-22

No més nitrats a l’aigua

14

NOU

SL-30

Reciclatge d’aigües depurades o pluvials per
fer net embarcacions i cotxes.

8

NOU

SL-39

La situació de l’aigua potable a Menorca

13

Compromís 4: Consum i elecció d’estils de vida responsables
Origen

Ref.

Proposta

z

z
2

PAAM’04

5.1.1.2.

Implantar mesures fiscals i/o normatives que
fomentin la reducció de residus en els
diferents sectors d’activitat.

5

PAAM’04

4.3.1.2.

Aprovar una ordenança d’abocament d’aigües
residuals.

14

NOU

SL-9

Eficiència energètica.

20

NOU

SL-25

Energia – Eficiència energètica

12

NOU

SL-43

Bosses bios

14

NOU

SL-4

Augment del nombre de contenidors del
polígon.

8

NOU

SL-27

Residus

13

NOU

SL-8

Contenidors d’oli.

13

NOU

SL-13

Recollida de matèria orgànica.

11
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Origen

Ref.

Proposta

z

NOU

SL-12

Reciclar llibres de text.

17

NOU

SL-20

Prou plàstic

14

z

Compromís 5: Urbanisme i disseny
Origen

Ref.

Proposta

z

PAAM’04

1.2.6.2.

Incentivar les noves reformes i construccions
que es projectin amb criteris de sostenibilitat
i bioclimatisme.

12

PAAM’04

6.3.2.1.

Incorporar criteris d’eficiència energètica i
d’arquitectura bioclimàtica en el
planejament urbanístic.

14

PAAM’04

1.4.2.4.

Donar facilitats per a la millora i
manteniment de l’habitatge rural, així com
altres edificacions associades a les
explotacions agràries professionals.

6

NOU

SL-33

Projecte d’habitatges protecció oficial nets /
ecociutats

z

1

8

Compromís 6: Millor mobilitat, menys trànsit
Origen

Ref.

Proposta

z

NOU

SL-42

Mobilitat

21

NOU

SL-34

Transport urbà net.

9

NOU

SL-35

Cotxes de lloguer i taxis eco

3

NOU

SL-1

Vorera per a vianants de s’Algar fins a Maó.

9

NOU

SL-1

Vorera per a vianants de Sant Lluís – Maó.

20

NOU

SL-24

Condicionament de carreteres per a vianants
i ciclistes

15

NOU

SL-23

Manteniment de camins rurals

12

NOU

SL-3

Arreglar el camí que va d’Alcalfar a s’Algar.

13
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Origen

Ref.

Proposta

z

z

NOU

SL-5

Carrils bici.

16

NOU

SL-6

Carrils bici de Maó – Sant Lluís.

21

NOU

SL-16

Sancionar els camions que aparquen damunt
les voreres en el polígon.

9

2

NOU

SL-19

Tancar el carrer Sant Lluís al trànsit rodat.

20

10

Proposta

z

z

Compromís 7: Acció local per la salut
Origen

Ref.

NOU

SL-10

Eliminació de renous, de fums i d’excrements
de cans.

25

NOU

SL-26

Renous – Millor qualitat de vida.

17

NOU

SL-29

Moratòria per a les antenes de telefonia.

2

2

Proposta

z

z

Incrementar els mitjans de control de la
pesca recreativa i professional i fer difusió de
bones pràctiques.

4

1

3

Compromís 8: Una economia local activa i sostenible
Origen
PAAM’04

Ref.
2.4.1.7.
2.4.1.8.

PAAM’04

7.2.2.1

Fomentar la implantació de sistemes de
gestió ambiental i ecoetiquetes a les
activitats econòmiques.

10

NOU

SL-7

Accions d’informació i conscienciació
ambiental per al sector empresarial de
Menorca.

9

NOU

SL-40

Racionalització de l’ús dels adobs químics al
camp

13

Compromís 9: Igualtat social i justícia
No s’ha proposat cap projecte dins d’aquest apartat.
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Compromís 10: Del local al global
Origen
PAAM’04

Ref.
2.5.1.2.

Proposta

Realitzar cursos o jornades de formació en
matèria de medi ambient aplicada al món
agrari per a pagesos.

z

z

16

2.5. Estructura del Pla d’Actuació 2008-2011
El Pla d’Actuació 2008-2011, com a document programàtic, s’estructura en Línies
Estratègiques (LE, que es corresponen amb els 10 Compromisos d’Aalborg) i els
Programes d’Actuació (PA) que les integren. Conté Accions Concretes (AC), dins els
Programes d’Actuació, que es valoren i es prioritzen, de manera que es puguin incloure
formalment en la política local de gestió, dins de la dinàmica funcional de l’ajuntament.
Per tal que aquestes Accions Concretes puguin materialitzar-se, es concreten en Projectes
d’Actuació Concrets (PAC), detallant en què consistirà cada acció (una o més actuacions
concretes per acció). Per tant, es procedirà a identificar les accions emmarcant-les en
Línies Estratègiques, es farà la proposta de Programes d’Actuació a desenvolupar dintre de
cada Línia Estratègica i es definiran les Accions i Projectes concrets que contenen.
D’aquesta manera el PAAM 2008 dóna compliment al Decret 123/2002, de 4 d’octubre,
sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears. Aquest decret,
en el seu article 4. Definicions, estableix que el Pla d’Actuació és el document del Pla
d’Acció que defineix les accions a realitzar per solucionar els punts febles o potenciar els
punts forts detectats en el Diagnòstic. Aquestes accions es defineixen progressivament
d’accions generals (d’objectius generals i àmbit d’abast general) a accions concretes (en
projectes precisos i particulars).
Formalment, el PAAM 2008-2011 s’estructurarà en els 5 nivells esmentats, de concreció
creixent:
1. Línies Estratègiques: grans eixos d’actuació que s’adopten com a mitjà per a
seleccionar les prioritats adequades a la situació i a les necessitats locals, que
tenen també un impacte global.
2. Programes d’Actuació: són les propostes d’actuació en un mateix Compromís
d’Aalborg i amb objectius particulars, definides en el Pla d’Actuació.
3. Accions: són les accions en què es subdivideix cada Programa d’Actuació i que
corresponen a cada objectiu de cada Programa.
4. Projectes: són les propostes concretes i necessàries per dur a terme les Accions del
Pla d’Actuació per aconseguir la sostenibilitat. A cada projecte es fa constar el
següent:
a. Nom del projecte
b. Descripció
c. Objectius a assolir
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

Indicadors de seguiment / mètriques
Recursos humans, tècnics i econòmics requerits per dur-lo a terme
Pressupost estimat
Prioritat d’execució
Planificació / Temporització
Àrea responsable
- De la seva execució
- Del seu seguiment

El Pla d’Actuació que es presenta a continuació va ser aprovat pel Ple Municipal en
la seva reunió de data 31 de juliol de 2008.
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3. Línies i programes d’actuació: els Compromisos d'Aalborg+10
Tal i com es descriu de manera extensa al document base per a la revisió del PAAM
de l’Agenda Local 21 de Sant Lluís, els Compromisos d’Aalborg, aprovats pel Ple
Municipal de Sant Lluís en 29 de novembre de 2007, definiran les línies d’actuació i
els programes d’actuació del present Pla.
Línia d’actuació 1. GOVERNABILITAT
Ens comprometem a potenciar els nostres processos de presa de decisions
mitjançant una democràcia més participativa. En conseqüència, treballarem per:
Programa 1:
Avançar en la visió compartida a llarg termini d’una ciutat o poble
sostenible.
Programa 2:
Incorporar la capacitat de participació i de desenvolupament sostenible a la
comunitat local i l’Administració municipal.
Programa 3:
Convidar tots els sectors de la societat local a participar eficaçment en la presa
de decisions.
Programa 4:
Fer que les nostres decisions siguin obertes, responsables i transparents.
Programa 5:
Cooperar eficaçment i conjuntament amb municipis veïns, altres ciutats i
pobles, i altres àmbits de govern.
Línia d’actuació 2. GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
Ens comprometem a implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva
formulació fins a la seva implementació i avaluació. En conseqüència, treballarem
per:
Programa 1:
Enfortir l’Agenda 21 Local o altres processos de sostenibilitat local i atorgar-los
un paper central en el govern local.
Programa 2:
Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, basada en el principi
preventiu i d’acord amb la futura Estratègia temàtica sobre el medi ambient
urbà de la UE.
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Programa 3:
Establir objectius i terminis en el marc dels Compromisos d’Aalborg i crear i
seguir l’instrument de control dels Compromisos d’Aalborg.
Programa 4:
Assegurar que els temes de sostenibilitat són centrals en els processos de presa
de decisions i que l’assignació de recursos es basa en criteris ferms i amplis de
sostenibilitat.
Programa 5:
Cooperar amb la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles i les seves
xarxes per fer el seguiment del nostre progrés cap a l’assoliment dels nostres
objectius de sostenibilitat i avaluar-lo.
Línia d’actuació 3. BÉNS NATURALS COMUNS
Ens comprometem a assumir plenament la responsabilitat de protegir, preservar i
garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns. En conseqüència, treballarem
per:
Programa 1:
Reduir el consum d’energia primària i incrementar el percentatge d’energies
renovables.
Programa 2:
Millorar la qualitat de l’aigua, estalviar aigua i utilitzar l’aigua de manera més
eficaç.
Programa 3:
Promoure i incrementar la biodiversitat, i estendre els espais naturals i els
espais verds designats i tenir-ne cura.
Programa 4:
Millorar la qualitat de la terra, preservar la terra ecològicament productiva i
promoure l’agricultura i silvicultura sostenibles.
Programa 5:
Millorar la qualitat de l’aire.
Línia d’actuació 4. CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES
Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i a
encoratjar el consum i la producció sostenibles. En conseqüència, treballarem per:
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Programa 1:
Evitar i reduir els residus, i incrementar la reutilització i el reciclatge.
Programa 2:
Gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de les millors
pràctiques.
Programa 3:
Evitar el consum d’energia innecessari i millorar l’eficàcia de l’energia final.
Programa 4:
Fer procediments de compra sostenibles.
Programa 5:
Promoure de manera activa la producció i el consum sostenibles, especialment
de productes amb etiqueta ecològica, orgànics, ètics i de comerç just.
Línia d’actuació 5. URBANISME I DISSENY
Ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l’urbanisme i el disseny per
resoldre els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut
en benefici de tots. En conseqüència, treballarem per:
Programa 1:
Reutilitzar i regenerar zones abandonades o desfavorides.
Programa 2:
Evitar expansions urbanes descontrolades mitjançant l’assoliment de densitats
urbanes apropiades i prioritzant el desenvolupament de zones industrials
abandonades enfront de nous emplaçaments no urbanitzats.
Programa 3:
Garantir l’ús mixt d’edificis i urbanitzacions amb un bon equilibri de llocs de
treball, habitatges i serveis, i donar prioritat a l’ús residencial en els centres
urbans.
Programa 4:
Garantir la conservació, la renovació i la utilització/reutilització apropiades del
nostre patrimoni cultural urbà.
Programa 5:
Complir els requisits del disseny i la construcció sostenibles i promoure
l’arquitectura i les tecnologies de construcció d’alta qualitat.
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Línia d’actuació 6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens
comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles. En
conseqüència, treballarem per:
Programa 1:
Reduir la necessitat de transport motoritzat privat i promoure alternatives
atractives i accessibles per a tothom.
Programa 2:
Augmentar la proporció de desplaçaments fets amb transport públic, a peu i en
bicicleta.
Programa 3:
Promoure la transició a vehicles de baix nivell d’emissions.
Programa 4:
Desenvolupar un pla de mobilitat urbana integrat i sostenible.
Programa 5:
Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.
Línia d’actuació 7. ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT
Ens comprometem a protegir i promoure la salut i el benestar dels nostres
ciutadans. En conseqüència, treballarem per:
Programa 1:
Sensibilitzar la població i prendre mesures pel que fa als factors determinants
de la salut més amplis, la majoria dels quals es troben fora del sector sanitari.
Programa 2:
Promoure la planificació del desenvolupament de la salut a la ciutat, un mitjà
per construir i mantenir aliances estratègiques a favor de la salut a les nostres
ciutats.
Programa 3:
Reduir les desigualtats en la salut i abordar la pobresa, la qual cosa requerirà
informes regulars sobre el progrés en la reducció de les diferències.
Programa 4:
Promoure la valoració de l’impacte en la salut com un mitjà perquè tots els
sectors centrin els seus esforços en la salut i la qualitat de vida.
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Programa 5:
Mobilitzar els planificadors urbans perquè tinguin en compte la salut en les
seves estratègies i iniciatives urbanístiques.
Línia d’actuació 8. UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE
Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que doni accés al
treball sense perjudicar el medi ambient. En conseqüència, treballarem per:
Programa 1:
Adoptar mesures que estimulin i donin suport a la ocupació local i la creació
d’empreses.
Programa 2:
Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones pràctiques
empresarials.
Programa 3:
Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat per a la ubicació de les
empreses.
Programa 4:
Promoure mercats de productes locals i regionals d’alta qualitat.
Programa 5:
Fomentar un turisme local sostenible.
Línia d’actuació 9. IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA
Ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries. En conseqüència,
treballarem per:
Programa 1:
Desenvolupar i implementar programes per prevenir i pal·liar la pobresa.
Programa 2:
Garantir un accés equitatiu als serveis públics, l’educació, les oportunitats de
treball, la formació, la informació i les activitats culturals.
Programa 3:
Fomentar la inclusió social i la igualtat de gènere.
Programa 4:
Millorar la seguretat de la comunitat.
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Programa 5:
Garantir habitatges i condicions de vida de qualitat i socialment integrats.
Línia d’actuació 10. DEL LOCAL AL GLOBAL
Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau, la
justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima. En
conseqüència, treballarem per:
Programa 1:
Desenvolupar i seguir un enfocament estratègic i integrat per atenuar el canvi
climàtic, i treballar per aconseguir un nivell sostenible d’emissions de gasos
hivernacle.
Programa 2:
Atorgar a la política de protecció del clima un paper central en les nostres
polítiques relatives a energia, transport, compres, residus, agricultura i
silvicultura.
Programa 3:
Conscienciar de les causes i impactes probables del canvi climàtic, i integrar
accions preventives en la nostra política relativa al canvi climàtic.
Programa 4:
Reduir el nostre impacte en el medi ambient global i promoure el principi de
justícia mediambiental.
Programa 5:
Reforçar la cooperació internacional de les pobles i ciutats i desenvolupar
respostes locals a problemes globals conjuntament amb els governs locals, les
comunitats i els grups d’interès pertinents.

3.2. Classificació dels projectes en Línies i Programes d’Actuació
Seguint l’esquema de línies d’actuació i programes definits pels Compromisos
d’Aalborg, totes les propostes de projecte aprovades pel Taller per tal de ser
incloses al Pla d’Actuació de l’Agenda Local 21 de Sant Lluís poden trobar una
referència en aquest esquema. El Pla d’Actuació descrit en aquest document és un
document dinàmic, que pot ser modificat per afegir-hi o treure-hi projectes per
acord del Ple Municipal, havent-ne informat al Taller de participació ciutadana de
Sant Lluís.
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4. Fitxes dels projectes
Es detallen a continuació les fitxes dels projectes que formaran part del nou Pla
d’Actuació, ordenades per línies d’actuació. S’indiquen els camps que requereix el
Decret 123/2002 per cada projecte, quan es coneixen.
Algunes de les propostes recollides en l’apartat anterior es presenten unificades
donat que el seu contingut està íntimament relacionat, i alguna altra ha canviat
d’enunciat per adequar-lo a les competències municipals. La taula de
correspondència entre les propostes recollides i els projectes d’aquest Pla
d’Actuació (només en els casos que no es transposa directament la proposta
recollida) es la següent:
PROPOSTES RECOLLIDES

PROJECTE EN QUE S’UNIFIQUEN I/O
MODIFIQUEN PARCIALMENT

SL11 - Participació ciutadana real

1.1. Pressupost participatiu

SL9- Eficiència energètica
SL25- Energia – eficiència energètica 2.3 Reducció del consum d’energia
en els edificis municipals, vies
SL37- Reducció del consum d’energia públiques
als edificis municipals, a les vies
públiques i a les empreses
2.2.1.3. Analitzar l’efecte barrera
del conjunt de l’aeroport
3.1. Analitzar l’efecte barrera del
conjunt de l’aeroport i identificar els
2.2.2.1. Col·laborar amb l’estudi
punts negres d’atropellament
d’identificació dels punts negres
d’animals.
d’atropellaments d’animals.
2.4.1.10. Promoure un estudi de les
comunitats marines de Menorca i del
3.2. Promoure un estudi de les
seu estat de conservació proposant
comunitats marines de Menorca i del
les mesures de protecció que
seu estat de conservació proposant
calguin.
les mesures de protecció que calguin
i contribuir a la seva recuperació.
SL-14 Recuperació de la fauna
marina.
SL44 Sistemes naturals – natura en
condicions sostenibles.
SL15 Reserva marítima i terrestre
entorn de l’illa de l’aire.
SL-41 Aigua

3.3. Reserva marítima i terrestre
entorn de l’illa de l’aire.
3.5. Reducció del consum d’aigua

SL-38 Reducció del consum d’aigua
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pàgina 32

SL-21 L’aigua, un bé escàs, patrimoni de
tots
SL-39 La situació de l’aigua potable a
Menorca
SL-2 Aprofitament de l’aigua de pluja
SL-17 Sistemes de potabilització de
l’aigua
SL-38 Reducció del consum d’aigua

3.6. Control de la qualitat de l‘aigua

SL-39 La situació de l’aigua potable a
Menorca
SL-22 No més nitrats a l’aigua

SL25 – Energia
SL37- Reducció del consum d’energia 4.3. Eficiència energètica i foment
de les instal·lacions d’energia solar
als edificis municipals, a les vies
públiques i a les empreses
SL43 - Bosses bios
SL20 - Prou plàstic

4.4. Prou plàstic: bosses
biodegradables

SL4 - Augment del nombre de
contenidors al polígon
SL27 - Residus
SL8 - Contenidors d’oli

4.5. Millores en la recollida de
residus

SL13 - Recollida de matèria orgànica
1.2.6.2. Incentivar les noves
reformes i construccions que es
projectin amb criteris de
sostenibilitat i bioclimatisme.
6.3.2.1. Incorporar criteris
d’eficiència energètica i
d’arquitectura bioclimàtica en el
planejament urbanístic.

ibTEC > consultoria > projectes
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construccions que es projectin amb
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bioclimatisme i incorporar aquests
criteris en el planejament urbanístic
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SL42 - Mobilitat
SL1 - Vorera per a vianants de
s’Algar fins a Maó
SL1 - Vorera per a vianants de Sant
Lluís a Maó.
SL24 - Condicionament de carreteres
per a vianants i ciclistes

6.1. Recursos de mobilitat
alternativa: carrils bici i voreres per
vianants

SL5 - Carrils bici
SL6 - Carrils bici de Maó a Sant Lluís
SL3 - Arreglar el camí que va
d’Alcalfar a S’Algar
SL23 - Manteniment de camins rurals

6.4. Manteniment i neteja de camins
rurals

SL26 - Renous
SL10 - Eliminació de renous, de fums 7.1. Eliminació de renous
i d’excrements de cans
7.2. Eliminació de fums
SL10 - Eliminació de renous, de fums
7.3. Eliminació de deposicions dels
i d’excrements de cans
cans
SL29 – Moratòria per a les antenes de 7.4. Control de les antenes de
telefonia
telefonia
2.4.1.7. Fer difusió de bones
pràctiques en la pesca recreativa.
2.4.1.8. Incrementar els mitjans de
control de la pesca recreativa i
professional.

8.1. Implementar els mitjans de
control de la pesca recreativa i
professional i fer difusió de bones
pràctiques.

Així mateix s’incorporen a aquest document les actuacions del PAAM 2004 que es
troben en fase d’execució i que es va decidir que continuessin en el PAAM que es
presenta.
Les prioritats s’han establert segons el nombre de vots que els participants del
Taller van atorgar a les diferents actuacions: la prioritat alta indica que la proposta
ha aconseguit més de 10 vots a favor, i la prioritat baixa que n’ha aconseguit

ibTEC > consultoria > projectes
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menys de 10. La temporització s’estableix entre els quatre anys definits com a
abast temporal d’aquest Pla d’Actuació.
La prioritat de les actuacions en fase d’execució del PAAM 2004 s’ha respectat.
D’aquesta manera, s’han considerat dins del Pla d’Actuació un total de 35
projectes.

ibTEC > consultoria > projectes
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Línia d’actuació 1. GOVERNABILITAT
Projecte 1.1 (1)
Descripció

Objectius a assolir

Pressupost participatiu
Establir mecanismes de participació ciutadana real en els
principals processos de decisió de l’Ajuntament,
especialment en l’elaboració del pressupost municipal i en
el disseny urbanístic del municipi.
Tenir més en compte a la ciutadania, i que aquesta
s’involucri en l’acció de govern local.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Mesura dels procediments de participació que es disseny:
nombre de reunions, participants, representativitat...

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada per (particular / associació) del municipi.
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Línia d’actuació 2. GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT

Projecte 2.1 (2)

Reducció del consum de paper en els edificis
municipals

Descripció

Adoptar a tots els edificis públics municipals mecanismes
per estalviar paper: reducció o substitució per models
digitals dels documents informatius i butlletins periòdics
que edita el consistori, utilització obligatòria de paper
reciclat en tots els tràmits interns i externs, fer servir
impresores que imprimeixin a doble cara...

Objectius a assolir

Reducció del consum de paper.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Volum de paper que es consumeix a les dependències i
serveis municipals.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada en campanyes d’altres municipis.
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Projecte 2.2 (3)

Reducció del consum d’aigua en els edificis
municipals

Descripció

Instal·lar de manera obligatòria a tots els edificis
municipals mecanismes per reduir el consum d’aigua:
cisternes de doble descàrrega, reguladors dels cabals de
les aixetes i dutxes d’equipaments esportius...

Objectius a assolir

Reducció del consum d’aigua.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Volum d’aigua gastada a les diferents dependències i
edificis de gestió municipals.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada en campanya d’altres municipis.
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Projecte 2.3 (4)

Reducció del consum d’energia en els edificis
municipals i vies públiques

Descripció

Instal·lar de manera obligatòria a tots els edificis
municipals sistemes d’enllumenat de baix consum, d’igual
manera a la xarxa d’enllumenat públic de Sant Lluís.
A tots els equipaments municipals inclosos vehicles,
maquinària, etc. adquirir els que consumeixin menys o més
eficients energèticament.

Objectius a assolir

Reducció del consum d’energia elèctric al municipi.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Consum elèctric del municipi.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis i d’altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de tres accions proposades per (particular / associació)
del municipi.
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Línia d’actuació 3. BÉNS NATURALS COMUNS

Projecte 3.1 (5)

Descripció

Objectius a assolir

Analitzar l’efecte barrera del conjunt de
l’aeroport i identificar els punts negres
d’atropellament d’animals.
Realitzar un estudi de l’efecte que pot tenir el creixement
de l’aeroport conjuntament amb el de les zones urbanes
de Maó i Sant Lluís i la xarxa viària sobre la fauna.
Donar suport logístic i econòmic en cas que sigui necessari,
al Consell Insular en la tasca que s’està portant a terme
actualment d’identificació dels punts negres
d’atropellaments d’animals i col·laborar així mateix, a
l’hora d’aplicar mesures correctores.
Conèixer l’efecte que pot tenir el creixement de
l’aeroport.
Tenir identificats els punts negres d’atropellament
d’animals.

Indicadors de
seguiment / mètriques
Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat

15.000€

Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

2008

Prioritat
2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusiona dues accions traspassades del PAAM 2004 (codis 2.2.1.3 i
2.2.2.1)
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Projecte 3.2 (6)

Descripció

Objectius a assolir

Promoure un estudi de les comunitats marines
de Menorca i del seu estat de conservació
proposant les mesures de protecció que calguin
i contribuir a la seva recuperació.
Elaborar un estudi de caracterització de les comunes
marines i de seu estat de conservació posant especial
atenció a les coves, a les praderies de fanerògames i als
peixos més amenaçats, i proposar i aplicar les mesures de
protecció que siguin necessàries.
Així mateix es planteja fondejar esculls artificials a la
costa del municipi per a la recuperació de la fauna marina.
Conèixer l’estat de conservació de les comunitats marines.
Aplicar les mesures de protecció adients.
Augmentar la biodiversitat de la fauna marina.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Espais naturals protegits, nombre d’esculls instal·lats.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa

Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions, una Acció traspassada del PAAM 2004
(codi 2.4.1.10) modificada i una Acció nova (codi SL-14
Recuperació de la fauna marina) de particular / associació del
municipi.
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Projecte 3.3 (7)

Reserva marítima i terrestre entorn de l’illa de
l’Aire.

Descripció

Declarar reserva marítima i terrestres l’entorn de l’illa de
l’Aire

Objectius a assolir

Preservar espais naturals. Protegir els entorns marins

Indicadors de
seguiment / mètriques

Espais naturals protegits

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions noves (codi SL-15 Equip de Govern de
l’ajuntament i SL-44 i de particular / associació del municipi.
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Projecte 3.4 (8)

Implantació de normes UNE-EN-ISO 14001:2004
a les platges de Menorca

Descripció

La implantació de les normes UNE-EN-ISO 14001:2004 a les
platges de Menorca, tot i ser Reserva de Biosfera, respon a
les exigències de la societat, de la necessitat contínua de
gestionar amb el compromís de preservació del medi
ambient. Alhora contribueix a reforçar la seva imatge i el
compliment de les exigències mediambientals actuals i de
protecció del seu medi local.

Objectius a assolir

Implantar un distintiu de qualitat ambiental.
Compromís en la preservació del medi ambient.
Reforçar la imatge del destí.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Certificació de qualitat.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada per (particular / associació) del municipi.
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Projecte 3.5 (9)

Descripció

Objectius a assolir

Reducció del consum d’aigua
Controlar el rec per aspersió en hores diürnes, controlar
pèrdues de la xarxa pública, controlar dels nitrats i dels
isoclorurs, control dels pous privats. Incentivar les
cisternes i els aljubs. Control de la qualitat de l’aigua de
bany i dels emissaris submarins. Obligar a jardineria amb
planta autòctona en tota l’obra pública, impulsar millores
anuals per disminuir pèrdues en les xarxes de distribució.
Obligar a l’ús de mànegues amb pistola de fre a les zones
nàutiques, instaurar màquines de temps màxim i monedes
en zones nàutiques. Separar els col·lectors de residuals i
de pluvials en tota la nova obra. Obligar a instaurar doble
xarxa d’aigües grises en noves places turístiques o
residencials. Fomentar els paviments permeables per
zones com aparcaments o zones verdes. Obligar a
construcció de cisternes en l’obra nova i en les
rehabilitacions integrals. Establir línies d’ajuda per
rehabilitació de cisternes i aljubs subterranis. Planificar
sistemes de depuració pública de nitrats. Estudiar sistemes
amb energies renovables Impulsar programes permanents
d’educació ambiental per joves i adults.
Demanar al Consell Insular la reducció de les dotacions en
l’ús agrari, el control de les dosis i freqüències de l’aigua
aplicada i que posi en marxa una campanya per
generalitzar el reg per degoteig.
Minimització del consum d’aigua.
Fer un consum racional de l’aigua.
Increment del preu de cost de l’aigua segons consums en
la seva utilització industrial i de serveis.
Facilitar subvencions per a la instal·lació de cisternes de
doble descàrrega, substitució d’aixetes de les dutxes, etc.
Distribuir dispositius de limitació de cabdal.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Consum d’aigua municipal.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de les accions noves SL-41, SL-38, SL-21, SL-39 de
particulars / associacions) del municipi.
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Projecte 3.6 (10)

Descripció

Objectius a assolir

Control de la qualitat de l’aigua
Demanar al Consell Insular el control de l’ús d’adobs
contaminants al camp de Menorca.
Instaurar una pàgina web on poder consultar de manera
permanent les analítiques de l’aigua potable de cada poble
i les diferents formes de combatre la presència excessiva
de nitrats.
Implantar sistemes que millorin la qualitat de l’aigua de
consum.
Disminució del nivell de nitrats als aqüífers de Menorca.
Millorar la qualitat de l’aigua.
Pal·liar la presència excessiva de nitrats.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Anàlisis dels pous del municipi.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de les accions noves SL-2, SL-17, SL-38, SL-39, SL-22.
Accions proposades per (particular / associació) del municipi.
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Projecte 3.7 (11)

Reciclatge d’aigües depurades o pluvials per fer
net embarcacions i cotxes.

Descripció

Instal·lar a tots els ports, zones d’aparcament i empreses
de serveis de neteja de cotxes i benzineres que ofereixin
aquest servei per cotxes, mecanismes per estalviar aigua.
Sistema específic de neteja de vaixells i cotxes amb aigües
depurades i sistema de recollida de residus específic per
vaixells i cotxes.

Objectius a assolir
Indicadors de
seguiment / mètriques

Volum d’aigua depurada tractada a les EDAR del municipi.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada per (particular / associació) del municipi.
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Línia d’actuació 4. CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES

Projecte 4.1 (12)

Implantar mesures fiscals i/o normatives que
fomentin la reducció de residus en els diferents
sectors d’activitat.

Descripció

Redissenyar la fiscalitat dels residus de manera unificada a
nivell insular que, a més de reflectir els costos de la gestió
dels residus, n’incentivi la minimització.
Per assolir aquest segon objectiu cal que una part de la
taxa sigui variable en funció de la quantitat de residus
generada, de manera que caldria aplicar fórmules per
poder estimar la producció de residus dels diferents
abonats o de les diferents zones del municipi, aprofitant i
adaptant les experiències existents.
Per altra banda, la implantació de sistemes de recollida
específics per als generadors singulars també pot ajudar al
foment de la reducció de residus, bonificant als
establiments pel fet de participar en el sistema, i establint
les taxes en funció de la quantitat de residus generada.

Objectius a assolir

Unificar la fiscalitat dels residus a nivell insular.
Foment de la minimització de residus en els diferents
sectors d’activitat.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Variació de la generació de residus sòlids urbans,
producció de residus sòlids urbans.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 5.1.1.2)
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Projecte 4.2 (13)

Aprovar una ordenança d’abocament d’aigües
residuals

Descripció

Aprovar una ordenança que reguli els vessaments d’aigües
residuals del municipi.

Objectius a assolir

Protecció de la xarxa de clavegueram i de les seves
instal·lacions complementàries.
Preservació de la integritat de les persones que hi
desenvolupen tasques de manteniment.
Protecció de les aigües subterrànies front al risc de
contaminació.
No alteració dels processos de depuració de les aigües
residuals.
Consecució d’uns nivells de qualitat d’aquestes aigües
depurades i dels seus llots que permetin la seva
reutilització.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Evolució de la qualitat de l’aigua dels aqüífers.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 4.3.1.2)
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Projecte 4.3 (14)

Descripció

Eficiència energètica i foment de les
instal·lacions d’energia solar.
Fomentar la implantació d’energies renovables al
municipi, de manera prioritària en sòl industrial i zones
degradades. Subvencionar la instal·lació de panells solars
en edificis residencials.
Atorgar subvencions per canvis de sistemes d’enllumenat
tradicional per altres de baix consum a particulars i
empreses.

Objectius a assolir

Incentivar les fonts d’energies renovables per substituir la
generació d’electricitat a partir de combustibles fòssils.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’instal·lacions d’energia solar al municipi.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament i d’altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions proposades per (particular / associació)
del municipi.
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Projecte 4.4 (15)

Prou plàstic: bosses biodegradables

Descripció

Reunions amb les associacions de comerciants del municipi
per coordinar una acció conjunta per substituir les bosses
de plàstic per bosses fetes de materials biodegradables.
Organitzar xerrades o conferències sobre l’impacte dels
residus plàstics i la conveniència de fer servir materials
alternatius, reutilizar capses de cartró o de recuperar el
costum d’anar a comprar amb senalla.

Objectius a assolir

Eliminació progressiva de les bosses de plàstic als
comerços, substituint-les per bosses de materials
biodegradables i usos més sostenibles.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de comerços que s’adhereixen a la campanya.
Nombre d’assistents a les xerrades de conscienciació.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament i d’altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions proposades per (particular / associació)
del municipi.
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Projecte 4.5 (16)

Millores en la recollida dels residus

Descripció

Incrementar el nombre de contenidors de recollida
selectiva de residus al nucli urbà, polígon industrial i a les
urbanitzacions: contenidors de matèria orgànica, roba
emprada, piles, olis vegetals i minerals, paper, vidre...
Neteja i senyalització per eliminar els punts d’abocament
incontrolat de runes de construcció, com les de Cap den
Font o diverses vores de les carreteres.

Objectius a assolir

Mantenir i millorar la imatge de municipi net. Fer una
recollida selectiva eficient i efectiva al nucli urbà, a les
urbanitzacions i a les empreses del polígon.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de contenidors de recollida selectiva.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament i d’altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de quatre acciones
associació) del municipi.

proposades

per

(particular
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/

Projecte 4.6 (17)

Reciclem llibres de text

Descripció

Fomentar que a les escoles públiques es triïn els llibres de
text d’aquelles edicions en que els quaderns d’activitats
estan separats del temari teòric, de manera que aquest es
pugui reaprofitar en els cursos següents.

Objectius a assolir

Fomentar el reaprofitament de llibres escolars, o
equivalentment, reduir el volum de llibres que es fan
malbé d’un any per l’altre.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de matèries en que s’han triat llibres de text que
permeten la seva reutilització.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada per (particular / associació) del municipi.
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Línia d’actuació 5. URBANISME I DISSENY

Projecte 5.1 (18)

Descripció

Objectius a assolir

Incentivar les noves reformes i construccions
que es projectin amb criteris de sostenibilitat i
bioclimatisme i incorporar aquests criteris en el
planejament urbanístic
Establir línies d’ajudes econòmiques i de bonificacions en
la llicència per a obres de nova edificació o de reforma
que s’emmarquin dins la construcció sostenible.
Per això s’ha de crear un protocol que controli dos
aspectes fonamentals a l’hora de concedir les ajudes:
Valoració dels projectes presentats en funció dels sistemes
d’estalvi energètic (instal·lacions basades en energia solar,
increment d’aïllament tèrmic, etc.) i dels materials que
utilitzen (d’origen renovable o no, el seu cost energètic,
etc.)
Seguiment de les obres per garantir l’acompliment de les
directrius dels esmentats projectes.
Per altra banda, cal incloure criteris que afavoreixin
l’estalvi i l’eficiència energètica en les ordenances
d’edificació:
 Criteris bioclimàtics: d’orientació i exposició, de
ventilació, de cobertes, etc.
 Criteris relatius a l’acompliment de les normatives
d’aïllament tèrmic i/o la qualificació energètica.
 Regulació del tipus de lluminàries exteriors que es
poden instal·lar, la quantitat de llum emesa cap el cel,
el règim horari, i la pertorbació lumínica de la via
pública.
Afavorir l’estalvi i l’eficiència energètica.
Afavorir la utilització de criteris sostenibles i bioclimàtics
en la construcció.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Consum energètic domèstic, consum energètic total,
implantació d’energies renovables.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat

6.000€

Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

2008

Prioritat
2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions traspassades del PAAM 2004 (codis 1.2.6.2
i 6.3.2.1)
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Projecte 5.2 (19)

Donar facilitats per a la millora i manteniment
de l’habitatge rural, així com altres edificacions
associades a les explotacions agràries
professionals.

Descripció

Establir ajudes econòmiques i de tramitació per a tots
aquells projectes i obres que persegueixin l’adequació
d’habitatges rurals tradicionals, així com les edificacions
auxiliars annexes, garantint alhora que les reformes es
realitzen des d’una perspectiva respectuosa amb el
patrimoni existent.

Objectius a assolir
Indicadors de
seguiment / mètriques

Mantenir i adequar l’habitatge rural i edificacions
associades a les explotacions agràries professionals de
forma respectuosa amb el patrimoni local.
Producció agrícola i ramadera ecològica, superfície
agrícola i de pastures, nombre d’explotacions agroramaderes.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat

6.000€

Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

2008

Prioritat
2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 1.4.2.4)
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Projecte 5.3 (20)

Habitatges de protecció oficial nets / ecociutats

Descripció

Dotar al municipi de Sant Lluís de vivendes de protecció
oficial que incorporin fonts d’abastiment d’energia d’alta
eficiència basades en tecnologies de condensació i baixa
temperatura, instal·lacions d’energia solar tèrmica i piles
de combustible que transformen el gas en calor i
electricitat (exemples: el districte de Puente de Vallecas,
San Francisco Javier i Nuestra Sra. de los Ángeles de
Madrid).

Objectius a assolir

Promoure els estàndards d’edificació sostenible en les
promocions participades per l’Ajuntament.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’habitatges construïts amb aquests criteris.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament i d’altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada en campanya d’altres municipis.
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Línia d’actuació 6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT

Projecte 6.1 (21)

Descripció

Recursos de mobilitat alternativa: carrils bici i
voreres per vianants
Implementar una xarxa de carrils bici i connectar-la amb
les xarxes equivalents de Maó i Es Castell. En el tram de
carril bici que es disposi en paral·lel a la carretera de Maó
a Sant Lluís, preservar els arbres existents i la vegetació
característica com a element ornamental i de separació
entre la calçada per vehicles i el carril bici. Tenir en
compte com a element preferent els accessos als Instituts.
Equipar les vies de comunicació interurbanes amb voreres
segures per vianants, especialment en els trams de Sant
Lluís a Maó i de Sant Lluís a S’Algar i altres punts de la
costa. Recuperar tots els trams del Camí de Cavalls per a
ús dels vianants. Augmentar la seguretat dels vianants en
les carreteres d’accés a les urbanitzacions.

Objectius a assolir

Reducció del trànsit motoritzat i de les emissions de CO2
que genera. Permetre la circulació segura de vianants i
ciclistes per vies específiques.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Carrils bici construïts
Voreres construïdes

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament i d’altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de sis accions proposades per (particular / associació) del
municipi.
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Projecte 6.2 (22)

Projecte transport urbà net

Descripció

Promoure a nivell d’illa un transport públic net que no
contamini, com per exemple vehicles propulsats amb
energia elèctrica i combustible d’hidrogen. S’instarà a
l’administració competent a tenir en consideració aquesta
proposta en l’ampliació de les flotes de autobusos del
servei públic de passatgers.

Objectius a assolir

Reduir les emissions de gasos provocades pels vehicles de
gran tonatge dedicats al transport públic.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de vehicles.

Recursos per dur-lo a
terme

Altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada a les campanyes d’altres municipis.
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Projecte 6.3 (23)

Cotxes de lloguer i taxis eco

Descripció

Promoure l’adquisició d’automòbils amb baixos nivells
d’emissió de CO2 (d’acord a la proposta de la Comissió
Europea de febrer de 2007, de menys de 120 grams de CO2
per quilòmetre) entre les empreses de lloguer de cotxes i
taxistes.

Objectius a assolir

Reduir les emissions de CO2 en flotes de vehicles
significatives.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de vehicles que compleixen els criteris
d’emissions.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada a les campanyes d’altres municipis.
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Projecte 6.4 (24)

Manteniment i neteja de camins rurals

Descripció

Programar periòdicament accions de manteniment i neteja
de la xarxa de camins rurals del municipi per que siguin
adequats per la pràctica del senderisme i del cicloturisme.
Obrir els que estan tancats d’abatzers i rames. Arranjar
pins i parets seques. Evitar asfaltar cap tram de la xarxa
de camins rurals.
Mantenir especialment cuidats tots els trams del Camí de
Cavalls, com el que va de S’Algar a Alcaufar.

Objectius a assolir

Disposar d’una xarxa de camins rurals cuidada i disponible
pels usos de lleure de la ciutadania i dels turistes.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Quilòmetres de la xarxa de camins rurals en els que s’han
fet actuacions de neteja i manteniment per període de
temps.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament i d’altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions proposades per (particular / associació)
del municipi.
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Projecte 6.5 (25)

Tancar el carrer de Sant Lluís al trànsit rodat

Descripció

Peatonalitzar el carrer de Sant Lluís.

Objectius a assolir

Reduir la circulació de vehicles pel nucli tradicional del
municipi i fomentar els desplaçaments a peu. Potenciar
carrers d’ús prioritari per a vianants.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Carrer efectivament tancat al trànsit de vehicles.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada per (particular / associació) del municipi.
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Projecte 6.6 (26)

Sancionar els camions que aparquen damunt les
voreres del polígon

Descripció

Planificar campanyes periòdiques per incrementar la
vigilància policial al polígon industrial per evitar que els
vehicles de gran tonatge romanguin aparcats damunt les
voreres, sancionant-los d’acord a la normativa municipal
quan l’incompleixin.

Objectius a assolir

Millorar la seguretat viària al polígon industrial.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de sancions imposades a cada campanya.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada per (particular / associació) del municipi.
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Línia d’actuació 7. ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT

Projecte 7.1 (27)

Eliminació de renous

Descripció

Incrementar la vigilància dels emissors de renou, en
especial motocicletes que superen els nivells permesos i
les obres de construcció als mesos d’estiu. Elaborar un
estudi de la qualitat acústica del municipi.

Objectius a assolir

Millora de la qualitat acústica del municipi.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de sancions imposades i informe elaborat.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions, una proposada en campanyes d’altres
municipis i l’altre d’un particular/associació del municipi.
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Projecte 7.2 (28)

Eliminació de fums

Descripció

Reforçar les sancions per eradicar el fum dels locals on no
està permès fumar.

Objectius a assolir

Millorar la qualitat de l’aire.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de sancions imposades

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada en campanyes d’altres municipis.
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Projecte 7.3 (29)

Eliminació de deposicions dels cans

Descripció

Sancionar als propietaris dels cans que embrutin els
carrers.

Objectius a assolir

Millorar la neteja dels carrers.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de sancions imposades

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada en campanyes d’altres municipis.
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Projecte 7.4 (30)

Control de les antenes de telefonia

Descripció

Assegurar que totes les antenes de telefonia disposen de la
corresponent llicència d’activitat municipal i validar que
els projectes d’instal·lació compleixen amb els requisits
d’emissions regulades per llei a les Illes Balears.
Encarregar mesures d’emissions a tècnics independents
amb competència en aquest àmbit per validar el
compliment de la normativa vigent.
Aquestes mesures es poden ampliar a altres tipus
d’antenes emissores existents al municipi.

Objectius a assolir

Assegurar que les instal·lacions d’aquest tipus compleixen
la normativa vigent i informar als ciutadans dels nivells
d’emissions de les antenes de telefonia.
Detectar les instal·lacions que funcionin sense llicència
municipal.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Registre d’antenes autoritzades.
Nivells d’emissió mesurades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament. Contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Acció proposada en campanyes d’altres municipis.
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Línia d’actuació 8. UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE

Projecte 8.1 (31)

Descripció

Objectius a assolir

Implementar els mitjans de control de la pesca
recreativa i professional i fer difusió de bones
pràctiques.
Elaborar un programa de divulgació sobre pràctiques
respectuoses amb el medi en l’àmbit de la pesca
recreativa i bons hàbits de comportament en el medi marí
adreçat específicament als vaixells recreatius i les
persones que exerceixen la pesca recreativa, mitjançant
l’elaboració de tríptics, cartells informatius al port, etc.
Així mateix es contempla destinar més recursos al control i
vigilància de la pesca tant recreativa com professional,
augmentant la vigilància tant a alta mar com en els ports
(en el desembarcament de pesca) i si cal, augmentar les
sancions.
Fer difusió de bones pràctiques en l’àmbit d la pesca
recreativa i professional.
Augmentar el control i vigilància de la pesca tant
recreativa com professional.

Indicadors de
seguiment / mètriques
Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat

6.000€

Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

2008

Prioritat
2009

2010

2011

Àrea de seguiment:
Fusió de dues accions traspassades del PAAM 2004 (codis 2.4.1.7
i 2.4.1.8)
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Projecte 8.2 (32)

Fomentar la implantació de sistemes de gestió
ambiental i ecoetiquetes a les activitats
econòmiques

Descripció

Desenvolupar campanyes d’informació per fomentar que
les empreses del municipi implantin sistemes de gestió
ambiental (ISO 14001 o EMAS) o produeixin productes o
serveis certificats amb ecoetiquetes. Aquestes campanyes
poden anar acompanyades d’incentius fiscals o ajuts.
Estudiar la conveniència i la viabilitat d’implantar un SGMA
en alguna àrea o servei de l’Ajuntament (esports, cultural,
àrea territorial, etc.) o totes les àrees.

Objectius a assolir

Fomentar les bones pràctiques ambientals a les empreses i
administració local.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’empreses amb SGMA.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis i d’altres administracions.

Pressupost estimat

8.000 €

Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

2008

Prioritat
2009

Baixa
2010

2011

Àrea de seguiment:
Accions traspassada del PAAM 2004 (codi 7.2.2.1)
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Projecte 8.3 (33)

Accions d’informació i conscienciació ambiental
per al sector empresarial

Descripció

- Jornades i actes de caire informatiu i formatiu, dirigides
a les empreses dels diferents municipis. Poden tenir
caràcter sectorial o transversal en funció de les diferents
temàtiques. Els ponents serien tècnics experts en la
matèria.
- Assessorament personalitzat a les empreses i persones
interessades, que es poden traduir en visites a les
instal·lacions per a una millor informació.
- Aquestes accions es poden complimentar amb la
elaboració de materials específics, en funció de la
demanda i dels objectius estratègics del Pla d’Acció
Municipal.

Objectius a assolir

Es vol actuar sobre el teixit empresarial per tal de millorar
el seu comportament ambiental, tractant temàtiques
diverses com la gestió ambiental a l’empresa, la
identificació d’impactes de l’activitat sobre l’entorn, les
bones pràctiques ambientals, la gestió de residus, de
l’aigua i de la energia, les diferents obligacions legals a
nivell ambiental de les empreses, gestió . Mitjançant
diferents activitats de formació i informació es vol millorar
el coneixement i la implicació de les empreses en la
conservació de l’entorn, de manera que s’optimitzi el
compliment de la legislació vigent i es fomenti la
participació en les polítiques i accions ambientals dels
municipis.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’assistents a les sessions i usuaris dels serveis
d’assessorament.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Área de seguiment:
Acció proposada per associació d’empresaris.
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Projecte 8.4 (34)

Racionalització de l’ús d’adobs químics al camp

Descripció

Evitar la utilització d’adobs químics en les explotacions
agrícoles del municipi incentivant la seva substitució per
alternatives com el compost que es produeix a la planta de
Milà, restes de poda i d’herba triturades, etc. Elaborar una
campanya per conscienciar als pagesos de la necessitat de
racionalitzar l’ús d’adobs químics, amb arguments com
que una volta són tirats a terra, en tres mesos han
desaparegut absorbits per les plantes o arrossegats per la
pluja o els recs, per tant per molt que es tiri no
s’aconseguirà major producció.

Objectius a assolir

Reduir l’ús d’adobs químics al camp.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’explotacions que s’adhereixen a la campanya de
reducció d’adobs químics.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

ibTEC > consultoria > projectes

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Área de seguiment:
Acció proposada per particular / associació del municipi.
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Línia d’actuació 10. DEL LOCAL AL GLOBAL

Projecte 10.1 (35)

Descripció

Objectius a assolir

Realitzar cursos o jornades de formació en
matèria de medi ambient aplicada al món agrari
per a pagesos
Elaborar de forma coordinada amb altres municipis, u
programa de cursos i/o jornades per a pagesos sobre
temàtica ambiental aplicada a l’agricultura, com per
exemple sobre tipus de fertilitzants i el seu ús, sobre
agricultura ecològica o sobre bones pràctiques en
agricultura.
Afavorir la formació en temàtica ambiental aplicada a
l’agricultura al món agrari per a pagesos.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Despesa ambiental municipal.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat

4.800€

Temporització

2008

Àrea que executa
Origen

Pressupost estimat
Temporització

4.800€
2008

Temporització

Àrea que executa
Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 2.5.1.2)

ibTEC > consultoria > projectes
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