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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 collaboració 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:
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Aprovació pel Ple de l’Ajuntament.



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 collaboració 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 Ferreries.
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 actuaciones 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 d’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), es van classificar en tres 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. Dins d’aquest grup
s’hi van incloure les següents:
1.3.4. Fer el desviament de la carretera
1.3.7. Disposar d’un vial no motoritzat entre Ferreries i Cala Galdana i entre
Ferreries i es Migjorn Gran
2.1.5. Realitzar un estudi sobre l’estat dels sòls
2.1.6. Definir i ordenar una zona d’acampada
2.1.8. Dur a terme una gestió forestal sostenible
2.2.1. Dur un control de les poblacions d’espècies vegetals amenaçades
2.2.6. Establir microreserves de flora
2.3.1. Impulsar la regulació de la Reserva Marina de la Costa Sud
2.4.3. Modificar els límits de les ANEI
2.4.4. Redactar el Pla Especial de l'ANEI Me-17
2.4.5. Garantir la connectivitat entre espais naturals
3.3.3. Promoure la incorporació dels combustibles alternatius en el transport públic
4.5.1. Promoure ajuts i incentius fiscals per a la producció neta i implantació de
Sistemes de Gestió Ambiental en la indústria
5.2.1. Diversificar i recuperar conreus tradicionals
5.2.3. Fomentar l’associacionisme al món rural
5.4.2. Eradicar l’oferta il•legal i impedir que en sorgeixi de nova
Segon grup: Accions pendents d’executar, que es proposa descartar o reformular per falta
de concreció en el seu plantejament actual o per tenir un abast inabordable per
l’ajuntament. Són les següents:
3.3.2. Promoure la substitució de sistemes d’escalfament i combustió industrial de
gasoil per altres combustibles més nets
5.4.3. Ambientalitzar els recursos turístics
6.3.5. Fomentar un programa de sensibilització i educació ambiental als diferents
sectors econòmics
Tercer grup: Resta d’accions pendents. Aquestes són les que es proposen per ser
traspassades al nou Pla d’Actuació. El tercer grup comprèn 18 accions del PAAM 2004:
1.2.2. Establir criteris de disseny i de qualitat dels materials
1.3.1. Equipar la ciutat per a impulsar l’ús de la bicicleta
1.3.5. Modificar la connexió entre el teixit urbà i la carretera
1.3.8. Fer bosses d’aparcaments
2.2.4. Fer enjardinaments públics amb espècies amenaçades
2.4.6. Disminuir l’impacte de torres i línies elèctriques
3.1.3. Habilitar un sistema per reduir el control de sals dissoltes en les
instal•lacions de potabilització d’aigua
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3.1.6. Millorar la gestió de les aigües residuals als habitatges
3.1.8. Promocionar l’ús de les cisternes per a la recollida d’aigües pluvials
3.5.1. Realitzar un cens d’activitats amb la caracterització de les corrents residuals
3.5.2. Dur un major control sobre la producció de corrents residuals a les empreses
4.1.1. Aplicar un programa informàtic de control de la despesa energètica
municipal
4.2.1. Elaborar una ordenança que promogui l’Energia Solar
4.2.2. Incorporar criteris d’eficiència energètica als plecs de condicions de les
instal•lacions noves o que es remodelin
4.3.1. Redactar una Ordenança de residus que s’adapti al nou Pla Director Sectorial
de Residus
4.6.2. Donar a conèixer les diferents ordenances ambientals
5.1.2. Donar continuïtat al programa de promoció econòmica: potenciar els oficis
tradicionals i l’aparició de noves ocupacions
6.3.4. Fomentar un programa de sensibilització i educació ambiental entre el
personal de l’Ajuntament
Aquesta proposta es va debatre en el Taller d’AL21 de data XX de XXXX, i finalment es va
aprovar traspassar al nou Pla d’Actuació només les accions compreses al tercer grup.

2.2. Campanya de recepció de propostes de projecte per incorporar al
nou Pla d’Actuació 2008-2011
La campanya de solicitud de propostes de projecte per al nou Pla d’Actuació de l’Agenda
Local 21 es va iniciar a Ferreries 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 Ferreries i a les dependències municipals. Aquest formulari es va trametre per
correu a les principals entitats, associacions i organitzacions de tota mena del municipi,
amb el format següent:
1. Identificació de la persona o entitat que proposa el projecte
Nom i llinatges / raó
social:
Domicili:

NIF:

Població:

Telèfon:

Fax:

Codi Postal:

e-mail:

Web:

Representant:

NIF:

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
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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.
El resultat de la campanya van ser un total de vint-i-quatre noves actuacions proposades
per cinc agrupacions del municipi i tres particulars. Les entitats que van aportar propostes
foren:
−
−
−
−
−

Agrupament escolta Sant Bartomeu
Associació de vesins s’Enclusa
L’Entesa de l’Esquerra de Ferreries
Agrupació local PSOE Ferreries
Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB)

La relació de noves propostes rebudes fou:
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Pla d’usos i gestió de s’Enclusa
Dia de portes obertes a l’Ajuntament
Condicionament del tram del camí den Kane que du de la
Marcona fins els Alocs
Planificació de l’ús de l’aigua
L’hortet ecològic
Jardí botànic
Bosses d’anar a comprar
Reduïm les bosses de plàstic
Reducció del consum d’energia elèctrica
Recollida selectiva eficient
Fira de productes reciclats
Conscienciació sobre els arbres de Nadal
Revisió de barreres arquitectòniques
Tancament de solars i condicionament de façanes
Forats dels arbres de l’avinguda Son Morera
Abelliment de Ferreries
Vestuaris i magatzem a plaça Espanya
Anem a escola a peu
Millorem la mobilitat: zones per vianants, manco cotxes
Parc per persones majors
Eliminación de ruidos / Eliminación de humos / Eliminación de
heces de perro
Ampliació del geriàtric i centre de dia
Accions d’informació i conscienciació ambiental per al sector
empresarial
Neteja dels carrers
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2.3. Valoració de les propostes
Les reunions del Taller d’AL21 de Ferreries de data 13 de febrer i 12 de març de 2008 un
total de 42 projectes a incorporar al nou PAAM, dels quals 24 corresponen a noves
propostes i 18 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).

Els assistents al Taller van anar llegint i marcant els diferents projectes.

Dues de les propostes van rebre més valoracions negatives que positives. El major nombre
de valoracions positives va indicar un major interès en prioritzar una actuació.

Entre el primer i el segon Taller de valoració es va establir un termini addicional d’un mes
per que, un cop vistes les propostes arribades, es poguessin proposar nous projectes,
especialment per part de les entitats que no havien participat en aquesta primera ronda.
En aquest periode no va arribar cap nova proposta, amb la qual cosa a la segona reunió del
Taller només es van valorar les mateixes 42 propostes per part dels assistents que no
havien participat a la primera valoració.
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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

Ref.
FER-06





18

-

Proposta





Proposta
Pla d’usos i gestió de s’Enclusa

Compromís 2: Gestió local cap a la sostenibilitat
Origen

Ref.

PAAM’04

6.3.4

Programa de sensibilització i educació ambiental
entre el personal de l’Ajuntament

5

-

PAAM’04

4.6.2

Donar a conèixer les diferents ordenances
ambientals

4

-

PAAM’04

4.1.1

Aplicar un programa informàtic de control de la
despesa energètica municipal

3

-

Dia de portes obertes a l’Ajuntament

1

-

Proposta





Nou

Compromís 3: Béns naturals comuns
Origen

Ref.

Nou

FER-04

Condicionament del tram del camí den Kane que
du de la Marcona fins els Alocs

15

-

Nou

FER-16

Planificació de l’ús de l’aigua

10

-

PAAM’04

3.1.8

Promocionar l’ús de les cisternes per a la
recollida d’aigües pluvials

9

-

PAAM’04

4.2.1

Elaborar una ordenança que promogui l’energia
solar

9

-

PAAM’04

2.2.4

Fer enjardinaments públics amb espècies
amenaçades

8

-

Nou

FER-05

L’hortet ecològic

5

-

Nou

FER-02

Jardí botànic

4

1
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Origen

Ref.

Proposta





PAAM’04

3.1.6

Millorar la gestió de les aigües residuals als
habitatges

2

-

PAAM’04

3.1.3

Habilitar un sistema per reduir el control de sals
dissoltes en les installacions de potabilització
d’aigua

2

1





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

Ref.

Proposta

Nou

FER-19

Bosses d’anar a comprar

9

-

Nou

FER-04

Reduïm les bosses de plàstic

8

-

Nou

FER-17

Reducció del consum d’energia elèctrica

7

1

Nou

FER-12

Recollida selectiva eficient

6

-

PAAM’04

4.2.2

Incorporar criteris d’eficiència energètica als
plecs de condicions de les installacions noves o
que es remodelin

3

-

Nou

FER-17

Fira de productes reciclats

2

-

PAAM’04

4.3.1

Redactar una ordenança de residus que s’adapti
al nou Pla director sectorial de Residus

1

-

Nou

FER-01

Conscienciació sobre els arbres de Nadal

1

2





Compromís 5: Urbanisme i disseny
Origen

Ref.

Proposta

Nou

FER-20

Revisió de barreres arquitectòniques

13

-

Nou

FER-13

Tancament de solars i condicionament de
façanes

11

-

Nou

FER-18

Forats dels arbres de l’avinguda Son Morera

7

-

Nou

FER-10

Abelliment de Ferreries

3

-

PAAM’04

2.4.6

Disminuir l’impacte de torres i línies elèctriques

3

-

PAAM’04

1.3.5

Modificar la connexió entre el teixit urbà i la
carretera

2

-
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Origen

Ref.

Proposta





PAAM’04

1.2.2

Establir criteris de disseny i de qualitat dels
materials

1

-

Nou

FER-11

Vestuaris i magatzem a plaça Espanya

4

6





Compromís 6: Millor mobilitat, menys trànsit
Origen

Ref.

Proposta

PAAM’04

1.3.8

Fer bosses d’aparcaments

11

-

Nou

FER-15

Anem a escola a peu

7

-

PAAM’04

1.3.1

Equipar la ciutat per impulsar l’ús de la bicicleta

7

-

Nou

FER-03

Millorem la mobilitat: zones per vianants, manco
cotxes

1

-





Compromís 7: Acció local per la salut
Origen

Ref.

Proposta

Nou

FER-09

Parc per persones majors

13

-

Nou

TOT-01

Eliminación de ruidos

12

-

4

-





Eliminación de humos
Eliminación de heces de perro
Nou

Ampliació del geriàtric i centre de dia

Compromís 8: Una economia local activa i sostenible
Origen

Ref.

Proposta

Nou

TOT-02

Accions d’informació i conscienciació ambiental
per al sector empresarial

7

-

PAAM’04

5.1.2

Donar continuïtat al programa de promoció
econòmica: potenciar els oficis tradicionals i
l’aparició de noves ocupacions

7

-

PAAM’04

3.5.2

Dur un major control sobre la producció de
corrents residuals a les empreses

1

-

ibTEC > consultoria > projectes

pàgina 19

Origen
PAAM’04

Ref.
3.5.1

Proposta
Realitzar un cens d’activitats amb la
caracterització de les corrents residuals





1

-





16

-

Compromís 9: Igualtat social i justícia
No s’ha proposat cap projecte dins d’aquest apartat.

Compromís 10: Del local al global
Origen
Nou

Ref.
FER-08

Proposta
Neteja dels carrers

El Taller, amb major o menor intensitat, va aprovar la incorporació de totes les propostes
tret de les dues que van obtenir més valoracions negatives que positives (els projectes
FER-11 Vestuaris i magatzem a plaça Espanya, i FER-01 Conscienciació sobre els arbres de
Nadal). Addicionalment, en el transcurs del Taller de 12 de març es van proposar els
següents temes a incorporar al nou Pla d’Actuació:


Gots reciclables per les festes de Sant Bartomeu.



Propostes mediambientals del C.P. Castell de Santa Àgueda per la primavera
cultural 2008



Comissió mediambiental educativa de Ferreries



Control dels punts de risc ecològic

Posteriorment a aquesta data, en les campanyes de recollida de propostes d’altres
municipis s’han rebut els següents projectes que es proposaven per a ser implantats a tots
els municipis de Menorca:
TOTM-01

La situació de l’aigua potable a Menorca

TOTM-02

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

TOTM-03

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

TOTM-04

Cotxes de lloguer i taxis eco

TOTM-05

Projecte transport urbà net
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TOTM-06

Projecte vivendes de protecció oficial netes: ecociutats

TOTM-07

Reducció del consum d’energia als edificis municipals

TOTM-08

Reducció del consum d’aigua a la població

TOTM-09

Reducció del consum de paper als edificis municipals

TOTM-10

Reciclatge d’aigües depurades o pluvials per la neteja de barcos i cotxes

TOTM-11

Moratòria per a les antenes de telefonia

TOTM-12

Bosses biodegradables

TOTM-13

Reducció del consum d’aigua als edificis municipals

TOTS-01

Carrils bici

TOTS-02

Participació ciutadana real

TOTS-03

Més contenidors per a reciclar oli

TOTS-04

Sistemes de potabilització de l’aigua

TOTS-05

Reciclamos libros de texto

La incorporació d’aquestes propostes es va debatre al Taller de participació ciutadana del
14 de maig de 2008, en què es va decidir d’incorporar al nou PAAM només els projectes
TOTM-02 Implantació de la norma UNE-EN ISO-14001:2004 a les platges de Menorca (fent
referència només a la platja de Cala Galdana) i TOTM-05 Projecte transport urbà net
(reformulat, ja que l’ajuntament no exerceix la competència del transport públic, de
manera que s’inclogui com a “instar a l’administració competent”).

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.
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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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Nom del projecte
Descripció
Objectius a assolir
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 29 de maig 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 Ferreries, els Compromisos d’Aalborg, aprovats pel Ple
Municipal de Ferreries en data 25 d’octubre 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.

ibTEC > consultoria > projectes

pàgina 23

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 palliar 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 Ferreries 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
Ferreries.
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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.
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
menys de 10. La temporització s’estableix entre els quatre anys definits com a
abast temporal d’aquest Pla d’Actuació.

Línia d’actuació 1. GOVERNABILITAT

Projecte 1.1

Pla d’usos i gestió de s’Enclusa

Descripció

Creació d’un òrgan de planificació d’usos i gestió de l’espai que
inclogui les institucions locals (ajuntament de Ferreries, CIM...)
i les entitats cíviques de Ferreries.
1. Reconversió de les instal•lacions de l’antiga base de
telecomunicació nordamericana per al seu aprofitament públic.

Objectius a assolir

2. Complementar l’ús pre-establert per la Fundación
Biodiversidad (depenent del Ministeri de Medi Ambient) que
preveu l’habilitació d’un centre d’Interpretació de la Reserva
de Biosfera, amb altres usos socials, recreatius o d’esbarjo que
proposen les entitats de Ferreries.
3. Possibilitar la participació ciutadana en la planificació dels
usos i la gestió de l’espai.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre i freqüència de reunions del nou òrgan.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Àrea que executa

Batlia

Origen

Proposat per associació del municipi.
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Línia d’actuació 2. GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT

Projecte 2.1

Fomentar un programa de sensibilització i
educació ambiental entre el personal de
l’Ajuntament
Jornada de sensibilització al personal de l’Ajuntament, per a
poder ser un exemple de bones pràctiques a la resta de
ciutadans. Aquesta ha d’incloure conceptes com:
- L’ús racional del paper
- Minimització dels residus i recollida selectiva a les
dependències municipals

Descripció

- L’ús del paper reciclat i materials d’oficina reutilitzables,
reciclables i no agressius amb el medi ambient
- Evitar consums d’aigua i energia innecessaris, etc.
- Evitar lluminàries que provoquin elevada contaminació
lumínica en enllumenat públic
És necessari arribar a tothom (polítics, tècnics, personal
administratiu, etc.), ja que tots han de contribuir a dur una
millor gestió ambiental i per fer-ho han d’estar informats.
També s’han de tenir en compte conceptes ambientals en les
decisions de caire urbanístic i planificació del territori.

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

Potenciar la informació i formació ambiental.
Consums d’aigua i energia a les dependències municipals.
Volum de residus generats per tipologia.
Propis de l’Ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Governació

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 6.3.4)
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Projecte 2.2

Donar a conèixer les diferents ordenances
ambientals.
Algunes vegades es dona una manca de compliment de les
ordenances ambientals existents al municipi deguda a la
desconeixença que hi ha al respecte entre la ciutadania.

Descripció

En el cas de les ordenances no fiscals cal donar-les a conèixer
per a augmentar el seu compliment. En el cas de les
ordenances fiscals que bonifiquen millores de la gestió
ambiental, edificació eficient, etc. cal també fer-les públiques
per a propiciar el major nombre de persones que les utilitzin, i
per tant aconseguir l’objectiu de l’ordenança.
La pàgina web de l’Ajuntament, és una bona eina per a donar a
conèixer les ordenances, però no és l’única, ja que molta gent
no té accés a internet.

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

Millorar la comunicació a l’administració i la informació als
ciutadans.
Visites al web municipal, secció ordenances.
Nombre d’exemplars editats / distribuïts.
Propis de l’Ajuntament – edició externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 4.6.2)
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Projecte 2.3

Aplicar un programa informàtic de control de la
despesa energètica municipal
El programa informàtic WinCEM de Comptabilitat Energètica
Municipal permet conèixer de forma ràpida i còmoda els
consums energètics municipals i, per tant, corregir aquells
consums excessius de les dependències municipals o serveis
municipals que difícilment serien detectables sense cap suport
informàtic. Les principals funcions són:
- Obtenció de gràfiques d’evolució del consum energètic en
diferents dependències i instal•lacions d’enllumenat públic
- Control de sobreconsums

Descripció
- Comparació del consum energètic per centres
- Importació automàtica de facturació
- Simulació de tarifes
- Sistemes d’alarmes
Cal que l’Ajuntament incorpori aquest programa informàtic de
control de la depesa energètica municipal per tal de dur una
millor gestió d’aquesta i corregir despeses innecessàries.
Objectius a assolir

Controlar i gestionar els consums municipals.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Consum municipal d’energia elèctrica.

Recursos per dur-lo a
terme

Programa informàtic WinCEM.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Hisenda / Medi
Ambient /
Governació

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 4.1.1)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Hisenda / Medi
Ambient /
Governació
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Projecte 2.4

Dia de portes obertes a l’Ajuntament

Descripció

Jornada festiva en que es convida a la ciutadania a conèixer les
dependències municipals i el seu funcionament.

Objectius a assolir

Apropar l’administració local al ciutadà.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de visitants / participants de la jornada.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Àrea que executa

Batlia

Origen

Acció proposada per particular.

ibTEC > consultoria > projectes

Baixa
2010

Àrea de seguiment:

2011
Batlia
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Línia d’actuació 3. BÉNS NATURALS COMUNS

Projecte 3.1

Condicionament del tram del camí den Kane
que va de la Marcona fins els Alocs

Descripció

Efectuar tasques de manteniment al camí.

Objectius a assolir

Mantenir el camí en bones condicions.

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

Propis de l’ajuntament o contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Acció proposada per associació del municipi.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Medi Ambient
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Projecte 3.2

Planificació de l’ús de l’aigua
- Regulació que fomenti o promocioni la construcció de
cisternes d’aigua.
- Regulació de pous, de soterranis i cotxeries que tenen pous
d’aigua.

Descripció

- Creació d’una gran cisterna d’aigua per Ferreries: per regar,
per subministrament a instal•lacions esportives, etc.
- Cercar ajudes de diferents administracions i entitats per la
conscienciació amb campanyes i per posar cisternes, etc.
- Campanya d’informació sobre la necessitat d’estalvi i no
malbaratament de l’aigua. Informació a les persones que
vulguin construir una casa nova sobre la possibilitat de fer una
cisterna.
Realitzar una planificació de l’aigua de cara al present i al
futur.

Objectius a assolir
Posar unes mesures que regulin, gestionin i assegurin l’aigua i
la seva qualitat per el futur.
Indicadors de
seguiment / mètriques

Consums d’aigua per habitant i volums d’aigua de les EDAR.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament o contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea que executa

Hisenda / Medi
Ambient /
Urbanisme

Origen

Acció proposada per associació del municipi.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Hisenda / Medi
Ambient /
Urbanisme
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Projecte 3.3

Promocionar l’ús de les cisternes per a la
recollida d’aigües pluvials.

Descripció

Molts dels habitatges dels municipis disposen de cisternes per a
la recollida de l’aigua de la pluja, si bé aquestes estan en
desús. Així doncs cal fomentar la recuperació d’aquesta
pràctica i incentivar la instal•lació de noves cisternes en
aquelles llars que no en disposin i sigui viable. En el cas dels
establiments hotelers, cal implantar sistemes de recollida
d’aigües pluvials, per tal d’utilitzar-les en el rec de jardins.
També caldria fomentar la reutilització de les aigües grises
(aigües domèstiques utilitzades, però amb molt baix contingut
de contaminants) per a altres processos domèstics en què no
fos necessari l’ús d’aigua potable (per exemple per a la
cisterna del wàter).

Objectius a assolir

Minimitzar el consum d’aigua i millorar la gestió de les
aigües residuals.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Consums d’aigua per habitant i volums d’aigua de les EDAR.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament i/o altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Urbanisme

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 3.1.8)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi
Ambient
Urbanisme
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/

Projecte 3.4

Elaborar una ordenança que promogui l’energia
solar
Incorporar una ordenança municipal amb l’objecte de regular
la incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia
solar activa de baixa temperatura per a la producció d’aigua
calenta sanitària als edificis del terme municipal de Ferreries.

Descripció

L’aplicació d’aquesta ordenança s’ha de donar quan sigui
previsible un volum de demanda diària d’aigua calenta
sanitària el calentament del qual comporti una despesa
superior als 292 MJ útils, en càlcul de mitjana anual. Els usos
en els que es preveu són: domèstic, residencial, sanitari,
esportiu, comercial, turístic, industrial (si cal aigua calenta per
al procés) i qualsevol altra que comporti l’existència de
menjadors, cuines o bugaderies col•lectives.

Objectius a assolir

Promocionar l’eficiència energètica i l’ús d’energies
renovables.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’installacions d’energia solar al municipi.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Batlia

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 4.2.1)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Medi Ambient
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Projecte 3.5

Fer enjardinaments
amenaçades

Descripció

Actualment hi ha vàries espècies en perill a Menorca, que
podrien servir com a plantes pels jardins municipals,
urbanitzacions, rotondes, etc. Per exemple, s’aconsella la
utilització del garballó (Chamaerops humilis), l’aloc (Vitex
agnus-castus), la murta (Myrtus communis) i la llampuga
(Rhamnus alaternus), apart d’altres moltes espècies autòctones
que podrien ser útils. Es promourà el seu conreu en vivers pels
centres de jardineria per tal de poder utilitzar-les
posteriorment. Aquest fet també podria propiciar que en els
jardins privats augmentés la utilització d’aquestes espècies
enlloc d’altres al•lòctones i amb majors necessitats hídriques.
Cal un compromís de l’Ajuntament i el Consell Insular per tal
de dur a terme aquesta actuació, ja sigui en les zones verdes i
rotondes de nova creació, com en la remodelació de les ja
existents.

Objectius a assolir

Preservació de l’entorn natural. Millorar la gestió de la
flora i la fauna.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Superfície de les zones verdes municipals enjardinades amb
aquestes espècies.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

públics

Prioritat
2008

2009

amb

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Batlia

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 2.2.4)

ibTEC > consultoria > projectes

espècies

Àrea de seguiment:

Medi Ambient
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Projecte 3.6

L’hortet ecològic
1.Treball previ de coneixement i anàlisi de la situació
sobre les pràctiques i tècniques hortícoles que s’empren
actualment en els horts familiars de Ferreries.

Descripció

2. Treball d’informació sobre els resultats obtinguts amb
la investigació prèvia i les propostes per millorar la
sostenibilitat:

Edició d’un tríptic informatiu (“l’hortet ecològic”)


Objectius a assolir

Xerrades i cursets pràctics.

1. Donar a conèixer als hortolans del municipi de Ferreries
la importància de les pràctiques sostenibles en
horticultura
2. Eradicar l’ús i abús dels fitosanitaris químics i d’adobs
artificials en els horts de Ferreries, reduir el
malbaratament de l’aigua, etc.
3. Potenciar el cultiu de varietats hortofrutícoles
autòctones.
4. Implicar la regidoria de medi ambient en el control dels
productes fitosanitaris.
Nombre de tríptics distribuïts.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’assistents a les jornades i cursets pràctics.
Superfície de cultius ecològics al municipi.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament o contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Educació

Origen

Acció proposada per associació del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient
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Projecte 3.7

Descripció

Jardí botànic
Crear un jardí botànic amb tota la nostra flora i la de les
Balears com també la flora del països que ens envolten, llevant
peninsular, Catalunya, Còrsega, Sardenya i nord d’Àfrica.
Es podria fer a una tanca de Tiresec que hi ha entre la
depuradora i la població.

Objectius a assolir

Donar a conèixer millor la nostra flora i la relació en la
flora de les terres del nostre voltant i a la vegada de
aconseguir que molta gent vingui al nostre poble.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Visitants del jardí botànic.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament o contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Acció proposada per particular del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Medi Ambient
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Projecte 3.8

Millorar la gestió de les aigües residuals als
habitatges

Descripció

Al municipi existeixen nombroses edificacions disperses que no
disposen de xarxa de clavegueram. Aquestes disposen de fosses
sèptiques o pous negres que permeten la filtració de les aigües
residuals domèstiques, afavorint la contami-nació dels sòl i les
aigües subterrànies per nitrats. S’ha de garantir la connexió a
xarxa de totes aquestes finques. En cas de no poder accedir a
la xarxa de clavegueram, s’ha de garantir la correcta gestió de
les aigües, mitjançant el tancament dels pous negres que
poden contaminar les aigües subterrànies, i construcció de
noves fosses sèptiques correctament impermeabilitzades. Per a
les zones que defineix el PTI, caldrà que tècnics de
l’Ajuntament portin a terme un control i seguiment dels
habitatges que no estan connectats a la xarxa de clavegueram,
per regularitzar la gestió de les aigües residuals dels mateixos.

Objectius a assolir

Minimitzar el consum d’aigua i millorar la gestió de les
aigües residuals

Indicadors de
seguiment / mètriques

Consums d’aigua per habitant i volums d’aigua de les EDAR.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Urbanisme /
Medi Ambient

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 3.1.6)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Urbanisme
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Projecte 3.9

Habilitar un sistema per reduir el control de
sals dissoltes en les installacions de
potabilització d’aigua
La qualitat de l’aigua de xarxa amb la què s’abasteix el
municipi de Ferreries es caracteritza per l’absència d’elements
nocius (nitrats, hidrocarburs, col•liforms,...). No obstant, el
contingut de sals dissoltes d’aquestes aigües és lleugerament
elevat, a causa possiblement d’una molt lleu intrusió marina.
També hi ha un elevat contingut de calç.

Descripció

Si bé la normativa vigent no limita el contingut en sals
dissoltes, sí proposa valors guia tant de conductivitat com de
concentració en clorurs, essent per a l’aigua de consum humà
de 0,4 mS/cm. Els valors observats són entre 2 i 4 vegades
superiors als de l’esmentat valor guia.
Així doncs, caldria implementar un sistema de reducció de les
sals dissoltes prèviament a la cloració i un sistema per a la
reducció de la calç de l’aigua, com per exemple mitjançant
resines d’intercanvi iònic.

Objectius a assolir

Minimitzar el consum d’aigua i millorar la gestió de les
aigües residuals

Indicadors de
seguiment / mètriques

Evolució dels nivells de clorurs en aigües de consum.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 3.1.3)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Medi Ambient
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Projecte 3.10

Sistema de control dels punts de risc ecològic

Descripció

Establir un procediment de vigilància i control en els punts
identificats com d’alt risc ecològic.

Objectius a assolir

Protegir i mantenir les zones especialment sensibles.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’actuacions.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Acció proposada pel Taller d’AL21.

Projecte 3.11

Implantació de la norma ISO 14001:2004 a la
platja de Cala Galdana

Descripció

Implantació de la norma de gestió de qualitat ambiental
UNE-EN ISO 14001:2004 a la platja de Cala Galdana.

Objectius a assolir

Assegurar una correcta gestió mediambiental dels
recursos naturals i turístics del municipi.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Certificació de qualitat.

Recursos per dur-lo a
terme

Recursos propis - altres administracions – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Àrea de seguiment:

2011

Prioritat
2008

2009

Medi Ambient

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Turisme

Origen

Acció proposada a les campanyes d’altres municipis.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient /
Turisme
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Línia d’actuació 4. CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES

Projecte 4.1

Bosses d’anar a comprar / reduïm les bosses de
plàstic.
Dissenyar una campanya per aconseguir reduir l’ús de les
bosses de plàstic. Repetir-la cada cert temps.

Descripció

Implicar les entitats del poble (ACOFE) i oferir facilitats per
que les botigues emprin bosses de paper o tela, en lloc de
plàstic.
Fer un nou repartiment de bosses de tela per a conscienciar del
seu ús, amb informació.
Fomentar que les botigues (especialment els supermercats)
facin pagar les bosses de plàstic.

Objectius a assolir

Evitar l’ús excessiu de bosses de plàstic i fomentar l’ús de
bosses que no siguin de plàstic i altres sistemes per dur
les compres.

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

Propis de l’ajuntament – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Comerç

Origen

Fusió de dues accions proposades per associacions del municipi.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient /
Comerç
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Projecte 4.2

Reducció del consum d’energia elèctrica
Enllumenat carrers: apagar la meitat de fanals a partir de
certa hora de la nit.

Descripció

Zona esportiva: mirar con aconseguir d’aprofitar més la
llum, actualment se’n perd molta: al moment d’entrenar
potser no en faria falta tanta, graduar els fanals.

Objectius a assolir

Aconseguir la reducció del consum elèctric a l’enllumenat
públic, installacions públiques i esportives.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Consum energètic de les installacions municipals-

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Urbanisme

Origen

Acció proposada per particular del municipi.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient
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Projecte 4.3

Recollida selectiva eficient

Descripció

Elaboració d’uns fulletons i/o una pàgina web on s’informi
clarament de quin tipus de fems s’han de tirar a cada
contenidor. Es tracta d’aconseguir que la gent tengui el
mínim de dubtes possible sobre on ha de tirar coses (per
exemple, on tirar una joguina vella, un tros de tela, un CD
que no funciona, suro blanc...) El més convenient seria
fer arribar a cada casa un fulletó o un altre tipus de
recurs gràfic que ho expliqui. També estaria bé crear una
web on l’usuari pogués consultar on tirar cada tipus de
fems.

Objectius a assolir

Informar a la població de com realitzar correctament la
tria selectiva de fems.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Volums de recollida selectiva al municipi.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Acció proposada per particular del municipi.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Medi Ambient
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Projecte 4.4

Incorporar criteris d’eficiència energètica als
plecs de condicions de les installacions noves o
que es remodelin

Descripció

Millorar el plec de condicions per a l’enllumenat públic
per tal que garanteixin l’eficiència energètica de les
noves escomeses o les que es remodelin, contemplant
tant l’eficiència de les làmpades (sistemes de control
d’encesa, etc.) com la correcta distribució de la llum
segons l’ús previst per a cada carrer. Tenir en compte
criteris d’eficiència energètic en els nous equips
(fotocopiadora, vehicles, ordinadors, etc.) i incloure-ho al
plec de compra com a criteri de valoració. Incorporar
també criteris d’eficiència energètica i bioclimàtics en la
construcció de noves construccions municipals (energia
solar tèrmica, fotovoltaica, cisternes, sistema de
recirculació d’aigües grises, aïllaments, etc.).

Objectius a assolir

Promocionar l’eficiència energètica i l’ús d’energies
Renovables

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de licitacions amb nou model de plecs.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament .

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 4.2.2)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Urbanisme
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Projecte 4.5

Fira de productes reciclats
Ens adonam que reciclam molts dels nostres fems però,
així i tot, açò no es veu reflexat en els productes que
podem comprar a les nostres botigues.

Descripció

Proposam fer una fira que presenti productes reciclats
que es puguin comprar. També s’hi podrien fer tallers que
presentin tècniques i coses que podem fer a casa per a
reciclar productes i fems que tenim a casa.

Objectius a assolir

- Donar a conèixer productes reciclats i ecològics que es
poden comprar.
- Fomentar que les botigues incloguin elements ecològics
en els seus aparadors.
- Conscienciar als ciutadans de l’ús de productes reciclats
i ecològics.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Assistents a les activitats programades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament - contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2011

2010

Àrea que executa

Fires i Mercats

Origen

Acció proposada per associació del municipi.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Fires i mercats
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Projecte 4.6

Redactar una Ordenança de residus que
s’adapti al nou Pla Director Sectorial de Residus

Descripció

El Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus a
Menorca assumeix les directrius del marc legal en vigor a
l’Estat i a la Unió Europea, dóna solució a algunes
fraccions de residus mancades de regulació fins al
moment, i dota al Consorci de Residus Sòlids Urbans dels
instruments i eines de gestió necessaris per a poder assolir
els objectius marcats en la gestió insular dels residus. Així
doncs, cal revisar i adaptar l’ordenança municipal, la qual
tingui per objecte regular, dins l’àmbit de la competència
municipal, les deixalles produïdes dins el terme municipal
així com també la neteja de les vies públiques i dels solars
de propietat municipal, aplicant el principi de qui
contamina paga.

Objectius a assolir

Regular els residus.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Aprovació de l’ordenança.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament .

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Governació /
Medi Ambient

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 4.3.1)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Governació / Medi
Ambient
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Projecte 4.7

Gots reciclables per les festes de Sant Bartomeu
Fomentar que a les festes de Sant Bartomeu els bars i les
diferents barres on se serveixen begudes facin servir gots
reciclables en lloc dels habituals gots de plàstic.

Descripció
Es pretén gestionar la compra per volum d’aquests gots per
part de l’Ajuntament i oferir un preu més avantatjós per als
bars que els sollicitin.

Objectius a assolir

Reduir els residus (especialment, gots de plàstic) durant
les festes.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de gots.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Acció proposada pel Taller d’AL21.

ibTEC > consultoria > projectes

Baixa
2010

Àrea de seguiment:

2011
Medi Ambient
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Línia d’actuació 5. URBANISME I DISSENY

Projecte 5.1

Revisió de barreres arquitectòniques

Descripció

Quan es fa una obra nova eliminar les barreres
arquitectòniques. Per exemple, a les obres noves que
s’han fet a Vilapepa (amb l’asfaltat i el pintat de la
senyalització al terra) no s’han tingut en compte.
Igualment en el cas de ses Tres Boques.

Objectius a assolir

- Tenir en compte, quan es fan obres a la via pública, les
barreres arquitectòniques.
- Elaborar una normativa local sobre aquest tema.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de licitacions que incorporen aquesta temàtica
als plecs de condicions.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament .

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció proposada per associació del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Urbanisme
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Projecte 5.2

Tancament de solars i condicionament de
façanes

Descripció

Fer complir la normativa i aplicar-la.

Objectius a assolir
Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’actuacions realitzades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament .

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció proposada per associació del municipi

Projecte 5.3

Forats dels arbres de l’avinguda Son Morera

Descripció

Els forats de molts arbres de l’avinguda Son Morera no
estan tapats, i són força profunds, la qual cosa ja ha
provocat algunes caigudes i que s’hi vagi acumulat fems i
brutícia. Per tant, es tractaria de tapar-los, ja sigui
reomplint-los de terra o posant-hi algun element.

Objectius a assolir

Evitar accidents i que s’acumuli brutícia als forats dels
arbres.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’actuacions realitzades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament .

Pressupost estimat
Temporització

Àrea de seguiment:

2011

Prioritat
2008

2009

Urbanisme

Baixa
2010

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció proposada per associació del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Urbanisme
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Projecte 5.4

Abelliment de Ferreries
Es tractaria d’abellir carrers i places, les actuacions que
caldria fer serien:

Descripció

- per tots els carrers i places que fos possible sembrar-hi
arbres o arbusts, en cas que no fos possible posar-hi
jardineres per poder-hi sembrar plantes més petites.
- també es podria mirar la possibilitat de posar plantes a
les faroles amb algun tipus de panera penjada.
Els carrers són el mostrador del nostre poble, per això els
hem de posar ben polits per que la gent hi entri.

Objectius a assolir

Que a la gent li sigui agradable entrar a Ferreries.
Que les botigues, bars, restaurants i tot el comerç tenguin
més activitat.
Que l’aire sigui més respirable no només a Ferreries sinó
per tot el món, actuar en local pensar en global.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’actuacions realitzades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament .

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Urbanisme /
Medi Ambient /
Educació /
Participació
ciutadana

Origen

Acció proposada per particular del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Urbanisme /
Participació
ciutadana
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Projecte 5.5

Disminuir l’impacte de torres i línies
elèctriques

Descripció

Aïllament de les torres elèctriques en àrees naturals, on
hi ha el risc d’electrocució d’aus. Es tracta de fer un canvi
en el disseny del muntatge de la torre, aconseguint que
els fils passin més enfora de la part alta, o bé aïllant les
zones de connexió d’alguna forma. Aquestes tècniques es
coneixen sobradament, a partir d’experiències fetes en
altres territoris que han demostrat la seva eficàcia.
Evitar noves esteses elèctriques en espais naturals i anar
substituint progressivament les ja existents. En cada cas
estudiar l’alternativa més convenient i de menor impacte
ambiental (soterraments parcials, soterraments totals,
mesures correctores o dissuasòries, energies alternatives,
etc.).

Objectius a assolir

Preservació de l’entorn natural. Protegir els Espais
Naturals

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’actuacions realitzades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2011

2010

Àrea que executa

Urbanisme /
Medi Ambient

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 2.4.6)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Urbanisme
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Projecte 5.6

Modificar la connexió entre el teixit urbà i la
carretera

Descripció

Està en projecte la construcció d’una variant de la
carretera Me-1 al seu pas per Ferreries, que eliminarà el
pas dels vehicles pel nucli urbà. L’entrada del municipi
canviarà completament, ja que la carretera general es
convertirà en una via intramunicipal amb un augment de
la seguretat i una disminució del nivell sonor que pateixen
les residències ubicades a la zona de la carretera.
L’objectiu d’aquest projecte és aprofitar la carretera
actual per crear un passeig –via cívica-peatonal i ciclista.
Es proposa fer un estudi que contempli els aspectes
següents:
- Nova entrada i arranjament d’aquest espai, valoritzar la
porta d’entrada principal i redefinir aquest espai com a
passeig.
- Ubicació mobiliari urbà homogeni (papereres,
senyalització del poble, plafons informatius d’itineraris
diversos, bancs, etc.).
- Plantació d’arbres per donar ombra a l’estiu.
- Relligar i arranjar la zona industrial amb l’entrada del
poble.
El projecte ha de ser atractiu tant pels habitants de
Ferreries com per als visitants.

Objectius a assolir

Impuls d’un model d’ordenació territorial sostenible i
valorització del medi urbà. Promoure un model de
mobilitat sostenible.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Projecte realitzat.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament o contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 1.3.5)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Urbanisme
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Projecte 5.7

Establir criteris de disseny i de qualitat dels
materials

Descripció

El PGOU defineix el tipus d’ordenació i alçada màxima en
sòl urbà d’acord a la zonificació delimitada, així com els
usos industrials que es puguin donar en cada cas.
Ara bé, al PGOU no es varen establir criteris de disseny i
de qualitat dels materials, fet que ha provocat que en
alguns casos es trenqués la integració i homogeneïtat de
l’espai urbà.
Cal que es creï una imatge del municipi mitjançant unes
característiques edificatòries del municipi. El consistori
hauria d’endegar un estudi per determinar les línies
generals estètiques del municipi per tal de seguir un
criteri comú alhora de triar els disseny i la qualitat dels
materials dels edificis.

Objectius a assolir

Impuls d’un model d’ordenació territorial sostenible i
valorització del medi urbà. Millora del medi urbà.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Estudi realitzat.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament o contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 1.2.2)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Urbanisme
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Línia d’actuació 6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT
Projecte 6.1

Descripció

Bosses d’aparcaments
La peatonalització del casc antic, ampliació de voreres,
eliminació de barreres arquitectòniques, etc. comporten,
en la majoria de casos, eliminació de places
d’aparcament.
Cal donar solució a aquest fet, mitjançant la creació de
bosses d’aparcament, estudiant la seva localització més
idònia.

Objectius a assolir

Impuls d’un model d’ordenació territorial sostenible i
valorització del medi urbà. Promoure un model de
mobilitat sostenible.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de places d’aparcament de nova creació.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 1.3.8)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

2011
Urbanisme
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Projecte 6.2

Anem a escola a peu
Proposar a les AMPES que posin en marxa una iniciativa
per acompanyar els fiets a escola sense emprar els cotxes.

Descripció

Dia mensual sense cotxes: establir un dia al mes que no
s’empri el cotxe per acompanyar els fiets a escola.

Objectius a assolir

- Evitar l’ús del cotxe per dur els allots a escola.
- Reduir les emissions innecessàries de contaminants a
l’aire.
- Instituir el dia mensual sense cotxe.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de persones que segueixen les campanyes

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Educació

Origen

Acció proposada per associació del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Educació
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Projecte 6.3

Equipar la ciutat per impulsar l’ús de la
bicicleta

Descripció

La utilització del vehicle privat en els desplaçaments
interns en el municipi de Ferreries és molt elevada.
Per això cal potenciar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments realitzats a l’interior del centre urbà de Ferreries.
Per impulsar la utilització d’aquest mitjà de transport cal
que els itineraris siguin segurs.
Així doncs cal que s’estableixi un “pla d’itineraris en
bicicleta” per l’interior de Ferreries mitjançant carrilbici, pista-bici o vorera-bici. I evitar sempre que es pugui
el carril bici integrat al mateix vial que utilitzen els
vehicles a motor.

Objectius a assolir

Impuls d’un model d’ordenació territorial sostenible i
valorització del medi urbà. Promoure un model de
mobilitat sostenible.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Quilòmetres de recorreguts habilitats per bicicletes

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Urbanisme

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 1.3.1)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient
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Projecte 6.4

Millorem la mobilitat: zones per vianants,
manco cotxes

Descripció

- Fer un estudi de com està el trànsit: zones més
conflictives i propostes d’actuació.
- Estudiar la possibilitat de fer nous carrers peatonals.
- Propostes globals de mobilitat tenint en compte el nou
Pla General.

Objectius a assolir

Que als carrers i places de Ferreries hi hagi manco trànsit
de cotxes. Preferència pels vianants que van a peu.
Atenció especial a zones escolars i de parcs infantils. Anar
peatonalitzant més carrers.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Estudi realitzat. Nombre de carrers per vianants.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament – contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Governació /
Medi Ambient

Origen

Acció proposada per associació del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Governació
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Projecte 6.5

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

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Governació /
Medi Ambient

Origen

Acció proposada a les campanyes d’altres municipis.

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Governació
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Línia d’actuació 7. ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT
Projecte 7.1

Parc per persones majors

Descripció

Fer un parc per persones majors a on poguessin fer un poc
d’exercici, posant-hi aparells on ells poguessin fer borinar
cames, braços i tot el cos.

Objectius a assolir

Que la gent major faci un poc d’esport . Millor qualitat de
vida.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Installació realitzada.
Nombre d’usuaris del parc.

Recursos per dur-lo a
terme

Contractació externa.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Serveis Socials /
Urbanisme

Origen

Acció proposada per particular del municipi

Projecte 7.2

Eliminació de renous

Descripció

Incrementar la vigilància dels emissors de renou, en
especial motocicletes que superen els nivells permesos.

Objectius a assolir

Millora de la qualitat acústica del municipi.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de sancions imposades

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament

Pressupost estimat
Temporització

Àrea de seguiment:

Prioritat
2008

2009

Urbanisme

Alta
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Governació

Origen

Acció proposada per particular del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Governació

pàgina 62

Projecte 7.3

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

Prioritat
2008

2009

Alta
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Governació

Origen

Acció proposada per particular del municipi

Projecte 7.4

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 de seguiment:

Prioritat
2008

2009

Governació

Alta
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Governació

Origen

Acció proposada per particular del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Governació
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Projecte 7.5

Ampliació del geriàtric i centre de dia

Descripció

Ampliar el geriàtric i centre de dia per tal que estigui en
disposició d’atendre un major nombre de persones
majors.

Objectius a assolir

Incrementar la capacitat assistencial per les persones
majors.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de places creades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2011

2010

Àrea que executa

Serveis Socials /
Àrea de seguiment:
Batlia

Origen

Acció proposada per particular del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Serveis Socials
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Línia d’actuació 8. UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE

Projecte 8.1

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
installacions 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

Prioritat
2008

2009

Àrea que executa

Indústria /
Comerç

Origen

Acció proposada per associació

ibTEC > consultoria > projectes

Baixa
2010

Área de seguiment:

2011
Medi Ambient
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Projecte 8.2

Donar continuïtat al programa de promoció
econòmica: potenciar els oficis tradicionals i
l’aparició de noves ocupacions

Descripció

Oferir formació, assessorament, informació, tutoria de
projectes, etc. Fomentar també la iniciativa empresarial
de nova creació així com formació per a l’aparició de nous
llocs de treball. És fa necessària també la potenciació dels
oficis tradicionals que en alguns casos s’estan perdent,
mitjançant formació, informació a l’escola, etc. També
seria convenient la formació de guies turístics
especialitzats en cultura i medi ambient, per tal de poder
crear un servei de guies en el municipi, amb els
coneixements necessaris.
Crear oportunitats d’ocupació laboral, en el camp de les
noves tecnologies, medi ambient, cultura i lleure,
artesania i serveis socials. Augmentar també la
qualificació, mitjançant formació ocupacional, en
activitats lligades al sector industrial.

Objectius a assolir

Diversificar l’economia local

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

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Indústria /
Cultura /
Governació /
Comerç / Medi
Ambient

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 5.1.2)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Indústria
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Projecte 8.3

Dur un major control sobre la producció de
corrents residuals a les empreses

Descripció

Un cop identificats els efluents residuals de les activitats
del municipi, cal dur a terme un control dels mateixos. A
nivell de residus, mitjançant l’obligatorietat per a certes
activitats de realitzar declaracions de residus i
d’embalatges; a nivell d’aigües mitjançant declaracions
de contaminació de l’aigua i de volums abocats; i a nivell
d’atmosfera per aquelles activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera, mitjançant un informe de
les seves emissions que inclogui un registre de focus
emissors, així com un programa de control d’emissions
mitjançant mesures periòdiques.
Per a les activitats de nova implantació, caldria exigir,
per a l’obtenció de la llicència municipal, una correcta
gestió dels seus efluents residuals.

Objectius a assolir

Dur un control ambiental de les activitats

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’expedients tramitats.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Indústria

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 3.5.2)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient /
Indústria
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Projecte 8.4

Realitzar un cens d’activitats amb la
caracterització de les corrents residuals

Descripció

A Ferreries la recollida de residus es fa conjuntament tant
al polígon industrial com al nucli urbà. No existeix un
control del tipus de residus generats per cada activitat,
els quals són recollits dels contenidors de residus
indiscriminats pels serveis municipals de recollida i són
portats a l’abocador de Milà. Entre els residus que s’hi
dipositen es poden trobar residus perillosos, la qual cosa
pot provocar greus impactes ambientals. Cal dir que els
olis minerals, les bateries i els concentrats procedents del
sector bijutier sí són gestionats segregadament.
Així doncs, cal realitzar un cens de les activitats del
municipi, per caracteritzar els residus, aigües residuals i
focus d’emissió de les indústries i altres activitats amb
incidència per tal de planificar la recollida segregada dels
residus, segregar les aigües residuals generades i controlar
els focus d’emissió. Inventariar les empreses que no tenen
legalitzats els seus focus emissors.

Objectius a assolir

Dur un control ambiental de les activitats

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre d’activitats censades.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Indústria

Origen

Acció traspassada del PAAM 2004 (codi 3.5.1)

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient /
Indústria
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Línia d’actuació 10. DEL LOCAL AL GLOBAL
Projecte 10.1

Neteja dels carrers

Descripció

Fer una activitat adreçada a la població escolar per
conscienciar sobre la necessitat de no embrutar els
carrers. Es podrien fer sortides amb les diferents classes,
per que facin net els carrers i després mirar que és el que
s’ha recollit més i qui n’és el responsable.

Objectius a assolir

- Conscienciar als més joves de la necessitat de mantenir
nets els carrers.
- Fer una activitat amb els fiets i joves de les escoles i
l’IES.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de participants.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’Ajuntament.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Baixa
2010

2011

Àrea que executa

Medi Ambient /
Neteja /
Educació

Origen

Acció proposada per associació del municipi

ibTEC > consultoria > projectes

Àrea de seguiment:

Medi Ambient /
Neteja / Educació
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Projecte 10.2

Descripció

Propostes mediambientals per la primavera
cultural i comissió mediambiental educativa
Integrar a la comunitat educativa del municipi dins d’una
comissió específica que tracti temes mediambientals d’interès
pels escolars de Ferreries.
Desenvolupar un programa d’actes durant la primavera cultural
amb activitats relacionades amb el medi ambient.

Objectius a assolir

Fomentar l’educació mediambiental i la sensibilització
dels estudiants i les seves famílies.

Indicadors de
seguiment / mètriques

Nombre de participants.

Recursos per dur-lo a
terme

Propis de l’ajuntament i altres administracions.

Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2008

2009

Àrea que executa

Medi Ambient /
Cultura /
Educació

Origen

Acció proposada pel Taller d’AL21.

ibTEC > consultoria > projectes

Baixa
2010

Àrea de seguiment:

2011
Medi Ambient /
Cultura / Educació
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