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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 desenvolupar la diagnosi de
situació mediambiental. 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 qual
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 poder engegar aquesta primera revisió.
Per als municipis que emprenguin el procés de revisió dels plans d’acció, els
beneficis a esperar rauen a 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 als 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
quant a tipologia de les accions i àmbits 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 de
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
donar impuls per 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 2009-2012
 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 des Migjorn Gran.
El Pla d’actuació 2009-2012, 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 en el 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 en aquest Pla, i es relacionen els
projectes que en formaran part d’acord amb 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 en el BOIB número 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 el màxim d’entitats, organitzacions i particulars
de cada municipi, acomplint els principis de participació ciutadana base
de l’AL21.

ii.

Assumir els 10 Compromisos d’Aalborg com a 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 en el PAAM
2004 (vegeu document 1 per més detall), es van classificar en tres grups:
actuacions acabades, en execució i pendents.
Durant la organització del procés de redacció del nou Pla d’acció, es tenen en
compte els resultats del Pla anterior i especialment els motius pels quals van
quedar actuacions sense realitzar. En aquest futur pla es procurarà que totes les
actuacions siguin executables per l’administració local, i les propostes de caire
supramunicipal es redirigiran per la redacció de l’Agenda 21 insular.
Així es decideix recuperar totes les actuacions pendents, d’entre les quals es
destrien les de competència municipal de les supramunicipals, per tal que en el
taller de participació de dia 22 d’octubre de 2008 es decideixi quines es vol
traspassar al nou Pla d’Acció. Així les actuacions pendents que sí es consideren
municipals es van incorporar al llistat de propostes objecte de votació, per decidir
en el taller si s’incorporaven de nou o no.
Pla Antic
Competència
municipal

-

Fer una auditoria interna de l’Ajuntament i dels Serveis.
Exigir un informe previ de sostenibilitat.
Dotar a l’Ajuntament d’un cotxe grua.
Promoure una campanya d’ajudes pel manteniment de parets seques.
Redactar i executar Plans Especials dels ANEI’s del municipi.
Regular l’accés i ús públic a les coves de Binigaus.
Restaurar elements del patrimoni històric.
Desbrossar i desembussar la Mina Nova (Atalis).
Senyalitzar alguns dels elements patrimonials singulars.
Crear/adaptar un espai municipal cultural.
Tramitar plans especials per a Na Foradada i la Figuerenya.
Fomentar la mobilitat no motoritzada.
Peatonalitzar el carrer Major des del Pla d’en Vidal fins el cap de la Vila.
Retirar els dos emissaris que abocaven aigua residual tractada a Sant Tomàs.
Incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua.
Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les instal·lacions
municipals.
Promoure i difondre el Pla Municipal per a la promoció d’energia solar i
tèrmica.
Elaborar una ordenança solar.
Organitzar cicles de conferències.
Promoure el turisme sociocultural.
Promoure el Pla d’Excel·lència turística de Sant Tomàs.
Promoure la construcció d’habitatges de protecció oficial.
Difondre el contingut de la memòria i la Diagnosi Ambiental des Migjorn Gran.
Crear un punt d’informació turístic a Sant Tomàs.

2.2. Campanya de recepció de propostes de projectes per incorporar al
nou Pla d’actuació 2009-2012
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La campanya de sol·licitud de propostes de projectes per al nou Pla d’actuació de
l’Agenda Local 21 es va iniciar as Migjorn el febrer de 2008.
Per facilitar la redacció de les propostes, es va dissenyar un formulari normalitzat
que es va posar a disposició de tots els ciutadans interessats, en català i castellà, a
les dependències municipals, a la pàgina web de l’AL21 des Migjorn, i també es va
enviar adjunt a les cartes i als correus electrònics remesos als participants dels
tallers, 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:

NIF:

Domicili:

Població:

Telèfon:

Fax:

Codi Postal:

@:

Web:

Representant:

NIF:

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

Alaior

Ciutadella

Es Castell

Es Mercadal

Es Migjorn Gran

Es Migjorn

Es Migjorn

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
Urbanisme
Temàtica ambiental:
Renous
Activitat econòmica

Aigua
Mobilitat
Residus

Educació
Energia
Patrimoni
Turisme
Acció social
Participació ciutadana
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Compromís d’Aalborg:

Governabilitat
Béns naturals comuns

Planificació i disseny urbanístic
Economia local viva i sostenible

Millor mobilitat, reduir el
trànsit
Igualtat i justícia social

Gestió local cap a la sostenibilitat
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 indicada.
El resultat de la campanya van ser un total de trenta quatre formularis recollits.
L’origen de les propostes ciutadanes va ser diversa:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Partit Popular
Alternativa pes Migjorn Gran
Associació Nura
AMPA
Associació Club de Jubilats des Migjorn Gran
Associació Cultural i Recreativa
Associació de Comerciants des Migjorn Gran
Banda de Música des Migjorn Gran
Associació pel Foment Industrial des Migjorn Gran

D’aquests formularis es van extreure totes les propostes d’actuacions, es van
agrupar les propostes repetides o similars, es van classificar per competències,
temàtica i compromís d’Aalborg.
Així, la relació de propostes definitiva va ser de cinquanta nou projectes.
PROMOTOR
Ajuntament (Pla Antic)

PROJECTE
- Fer una auditoria interna de l’Ajuntament i dels Serveis.
- Exigir un informe previ de sostenibilitat.
- Dotar a l’Ajuntament d’un cotxe grua.
- Promoure una campanya d’ajudes pel manteniment de parets seques.
- Redactar i executar Plans Especials dels ANEI’s del municipi.
- Regular l’accés i ús públic a les coves de Binigaus.
- Restaurar elements del patrimoni històric.
- Desbrossar i desembussar la Mina Nova (Atalis).
- Senyalitzar alguns dels elements patrimonials singulars.
- Crear/adaptar un espai municipal cultural.
- Tramitar plans especials per a Na Foradada i la Figuerenya.
- Fomentar la mobilitat no motoritzada.
- Peatonalitzar el carrer Major des del Pla d’en Vidal fins el cap de la Vila.
- Retirar els dos emissaris que abocaven aigua residual tractada a Sant
Tomàs.
- Incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua.
- Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les instal·lacions
municipals.
- Promoure i difondre el Pla Municipal per a la promoció d’energia solar i
tèrmica.
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Partit Popular

-

Alternativa pes Migjorn
Gran

Associació Nura
AMPA
Associació Club de
Jubilats des Migjorn
Gran
Associació Cultural i
Recreativa

Associació de
Comerciants des
Migjorn Gran
Banda de Música des
Migjorn Gran
Associació pel Foment
Industrial des Migjorn
Gran

-

Elaborar una ordenança solar.
Organitzar cicles de conferències.
Promoure el turisme sociocultural.
Promoure el Pla d’Excel·lència turística de Sant Tomàs.
Promoure la construcció d’habitatges de protecció oficial.
Difondre el contingut de la memòria i la Diagnosi Ambiental des Migjorn
Gran.
Crear un punt d’informació turístic a Sant Tomàs.
Estudi consum energètic des Migjorn i anàlisis periòdics (anuals).
Posar més contenidors d’oli usat.
Campanya sensibilització reciclatge.
Promoure l’ús de bosses de roba per anar a comprar.
Promoure la dotació de serveis a la Plaça Mestre Andreu Ferrer, amb una
marquesina, taula i bancs per aconseguir un millor ús de la plaça.
Instal·lar a les platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat w.c. públics i
rentapeus.
Repartir difusors de pressió d’aigua entre les cases del poble.
Reduir perillositat en punts conflictius.
Supressió de barreres arquitectòniques.
Recuperar pi d’en Llorenç.
Recuperació creu del terme de Francesc d’Albranca.
Tapar miliari amb metacrilat.
Intentar recuperar el Camí Reial.
Promoure les cisternes als edificis de nova creació.
Promoure abonament orgànic.
Bosses per tirar fems orgànics.
Estudiar l’ús de plaques solars per l’enllumenat públic.
Promoure l’anar a escola a peu.
Promoure la rehabilitació de l’antiga biblioteca amb finalitats culturals.
Proposar gangària de productes de segona mà els diumenges a la plaça
Mestre Andreu Ferrer.
Restaurar les cases i el molí d’aigua de Sa Vall
Promoure que el cementiri estigui en bon estat durant tot l’any.
Campanya de sensibilització perquè els cans vagin fermats i no facin les
necessitats al carrer.
Major neteja pels carrers del poble.
Major neteja dels contenidors de fems.
Major difusió de guies des Migjorn Gran.
Promoure l’Agenda Local 21 a les escoles.
Substitució de contenidors per contenidors soterrats.
Neteja de camins.
Organització de diades: ONG’s, sense cotxes...
Substitució de bombetes blanques per grogues a tots els carrers del
municipi.
Promoure rutes a peu pel municipi durant tot l’estiu.
Reutilització de les aigües fecals depurades pel regadiu d’horts, camps i
jardins.
Embelliment de la zona industrial (ajardinament).
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2.3. Valoració de les propostes
En el transcurs de la sessió de participació de dia 22 d’octubre de 2008 es va
procedir a la votació per part dels ciutadans. Es tractava de prioritzar 30
d’aquestes 59 accions, és a dir, triar les propostes que es creien més convenients
per a incorporar al nou PAAM.
Des de l’Ajuntament i la Coordinació Insular d’AL21 s’havia decidit donar l’opció a
cada participant d’escollir 30 propostes del llistat, per tal d’obtenir amb prou
diferència les propostes més votades i suficient marge per definir les prioritats
(alta, mitja i baixa).
Els assistents al Taller van anar llegint i marcant els diferents projectes.

2.4. Resultat de la valoració de les propostes
En total, els resultats de les votacions va ser el següent:
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PROMOTOR
Ajuntament (Pla Antic)

Partit Popular

PROJECTE
- Fer una auditoria interna de l’Ajuntament i dels Serveis.
- Exigir un informe previ de sostenibilitat.
- Dotar a l’Ajuntament d’un cotxe grua.
- Promoure una campanya d’ajudes pel manteniment de parets seques.
- Redactar i executar Plans Especials dels ANEI’s del municipi.
- Limitar l’accés en barca a Binigaus i Sant Tomàs
- Regular l’accés i ús públic a les coves de Binigaus.
- Restaurar elements del patrimoni històric.
- Desbrossar i desembussar la Mina Nova (Atalis).
- Senyalitzar alguns dels elements patrimonials singulars.
- Crear/adaptar un espai municipal cultural.
- Tramitar plans especials per a Na Foradada i la Figuerenya.
- Fomentar la mobilitat no motoritzada.
- Peatonalitzar el carrer Major des del Pla d’en Vidal fins el cap de la Vila.
- Retirar els dos emissaris que abocaven aigua residual tractada a Sant Tomàs.
- Incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua.
- Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les instal·lacions municipals.
- Promoure i difondre el Pla Municipal per a la promoció d’energia solar i tèrmica.
- Elaborar una ordenança solar.
- Organitzar cicles de conferències.
- Promoure el turisme sociocultural.
- Promoure el Pla d’Excel·lència turística de Sant Tomàs.
- Promoure la construcció d’habitatges de protecció oficial.
- Difondre el contingut de la memòria i la Diagnosi Ambiental des Migjorn Gran.
- Crear un punt d’informació turístic a Sant Tomàs.
- Estudi consum energètic des Migjorn i anàlisis periòdics (anuals).
- Posar més contenidors d’oli usat.
- Campanya sensibilització reciclatge.
- Promoure l’ús de bosses de roba per anar a comprar.
- Promoure la dotació de serveis a la Plaça Mestre Andreu Ferrer, amb una
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VOTS
3
1
1
4
2
8
8
9
3
10
7
4
6
4
8
5
3
3
5
7
5
6
2
6
5
7
9
10
10

2009 2010
2
1
1
1
2
1
2
2
4
6
2
4
5
2
7
2
4
1
3
1
3
2
2
1
6
1
5
2
1
3
3
1
5
2
2
3
2
4
1
1
2
3
2
3
7
6
3
8
1
7
3

2011 2012

1
2
1
1
2
1
1
1

1

1

1

Alternativa pes Migjorn
Gran

-

Associació Nura

-

AMPA
Associació Club de
Jubilats des Migjorn
Gran

-

Associació Cultural i
Recreativa

Associació de
Comerciants des
Migjorn Gran

-

marquesina, taula i bancs per aconseguir un millor ús de la plaça.
Instal·lar a les platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat w.c. públics i rentapeus.
Repartir difusors de pressió d’aigua entre les cases del poble.
Reduir perillositat en punts conflictius.
Supressió de barreres arquitectòniques.
Recuperar pi d’en Llorenç.
Recuperació creu del terme de Francesc d’Albranca.
Tapar miliari amb metacrilat.
Intentar recuperar el Camí Reial.
Promoure les cisternes als edificis de nova creació.
Promoure abonament orgànic.
Bosses per tirar fems orgànics.
Estudiar l’ús de plaques solars per l’enllumenat públic.
Promoure l’anar a escola a peu.
Promoure la rehabilitació de l’antiga biblioteca amb finalitats culturals.
Proposar gangària de productes de segona mà els diumenges a la plaça Mestre
Andreu Ferrer.
Restaurar les cases i el molí d’aigua de Sa Vall
Promoure que el cementiri estigui en bon estat durant tot l’any.
Campanya de sensibilització perquè els cans vagin fermats i no facin les
necessitats al carrer.
Major neteja pels carrers del poble.
Major neteja dels contenidors de fems.
Major difusió de guies des Migjorn Gran.
Promoure l’Agenda Local 21 a les escoles.
Substitució de contenidors per contenidors soterrats.
Neteja de camins.
Organització de diades: ONG’s, sense cotxes...
Substitució de bombetes blanques per grogues a tots els carrers del municipi.
Promoure rutes a peu pel municipi durant tot l’estiu.
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Un cop es van posar aquests resultats en comú es va decidir que les actuacions amb
menys de 6 vots no entraven a formar part del nou PAAM. La resta d’accions era la
proposta que feia el taller d’Agenda Local 21 a traspassar al nou PAAM (gris). A
partir d’aquesta selecció l’equip de govern de l’ajuntament des Migjorn Gran va
estudiar els projectes i va decidir quines formarien part del PAAM 2009-2012. Així
un total de 26 actuacions es proposa aprovar per Ple Municipal i ratificar per la
Comissió Balear de Medi Ambient.

2.5. Estructura del Pla d’actuació 2009-2012
El Pla d’actuació 2009-2012, com a document programàtic, s’estructura en línies
estratègiques que es corresponen amb els 10 Compromisos d’Aalborg. Tal i com es
descriu de manera extensa en el document 1 base per a la revisió del PAAM de
l’Agenda Local 21 des Migjorn Gran, els Compromisos d’Aalborg, aprovats pel Ple
municipal des Migjorn Gran en data 28 de novembre de 2007, definiran les línies
d’actuació del present Pla.
Els projectes presentats i valorats pel ciutadans i els que s’han traspassat de
l’anterior PAAM, es classifiquen segons la línia estratègica a que corresponen, és a
dir, segons el Compromís d’Aalborg a que fan referència. Igualment, els projectes
es classifiquen per la temàtica a que fan referència.
La definició d’aquests 10 Compromisos internacionals és la següent:
1. GOVERNABILITAT: Potenciar els processos de presa de decisions mitjançant una
democràcia més participativa. Es basa en:
- Avançar en la visió compartida a llarg termini d’una ciutat o poble
sostenible.
- Incorporar la capacitat de participació i de desenvolupament sostenible a
la comunitat local i l’Administració municipal.
- Convidar tots els sectors de la societat local a participar eficaçment en la
presa de decisions.
- Fer que les nostres decisions siguin obertes, responsables i transparents.
- Cooperar eficaçment i conjuntament amb municipis veïns, altres ciutats i
pobles, i altres àmbits de govern.
2. GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT: Implementar cicles de gestió
eficaços, des de la seva formulació fins a la seva implementació i avaluació.
- Enfortir l’Agenda 21 Local o altres processos de sostenibilitat local i
atorgar-los un paper central en el govern local.
- Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, de principi preventiu i
d’acord amb l’Estratègia sobre el medi ambient urbà de la UE.
- Establir objectius i terminis en el marc dels Compromisos d’Aalborg i crear
i seguir l’instrument de control dels Compromisos d’Aalborg.
- Assegurar que els criteris de sostenibilitat són centrals en la presa de
decisions i en l’assignació de recursos.
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- Cooperar amb la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles i les
seves xarxes per fer el seguiment del nostre progrés i avaluar-lo.
3. BÉNS NATURALS COMUNS: Assumir plenament la responsabilitat de protegir,
preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.
- Reduir el consum d’energia primària i incrementar el percentatge
d’energies renovables.
- Millorar la qualitat de l’aigua, estalviar aigua i utilitzar l’aigua de manera
més eficaç.
- Promoure i incrementar la biodiversitat, i estendre els espais naturals i els
espais verds designats i tenir-ne cura.
- Millorar la qualitat de la terra, preservar la terra ecològicament productiva
i promoure l’agricultura i silvicultura sostenibles.
-

Millorar la qualitat de l’aire.

4. CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES: Adoptar l’ús prudent i
eficient dels recursos i encoratjar el consum i la producció sostenibles.
- Evitar i reduir els residus, i incrementar la reutilització i el reciclatge.
- Gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de les millors
pràctiques.
- Evitar el consum d’energia innecessari i millorar l’eficàcia de l’energia
final.
- Fer procediments de compra sostenibles.
- Promoure la producció i el consum sostenibles, especialment de productes
amb etiqueta ecològica, orgànics, ètics i de comerç just.
5. URBANISME I DISSENY: Atorgar un paper estratègic a l’urbanisme per resoldre
els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut.
- Reutilitzar i regenerar zones abandonades o desfavorides.
- Evitar expansions urbanes descontrolades prioritzant el desenvolupament
de zones industrials abandonades enfront de nous emplaçaments.
- Garantir en edificis i urbanitzacions un equilibri de llocs de treball,
habitatges i serveis, amb prioritat a l’ús residencial en els centres urbans.
- Garantir la conservació, la renovació i la utilització/reutilització apropiades
del nostre patrimoni cultural urbà.
- Complir els requisits del disseny i la construcció sostenibles i promoure
l’arquitectura i les tecnologies de construcció d’alta qualitat.
6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT: Reconèixer la relació del transport, la
salut i el medi ambient, i promoure opcions de mobilitat sostenible.
- Reduir la necessitat de transport motoritzat privat i promoure alternatives
atractives i accessibles per a tothom.
- Augmentar la proporció de desplaçaments fets amb transport públic, a peu
i en bicicleta.
- Promoure la transició a vehicles de baix nivell d’emissions.
- Desenvolupar un pla de mobilitat urbana integrat i sostenible.
- Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.
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7. ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT: Ens comprometem a protegir i promoure la salut
i el benestar dels nostres ciutadans.
- Sensibilitzar la població i prendre mesures pel que fa als factors
determinants de la salut més amplis, la majoria fora del sector sanitari.
- Promoure la planificació del desenvolupament de la salut a la ciutat.
- Reduir les desigualtats en la salut i abordar la pobresa, per mitjà
d’informes regulars sobre el progrés en la reducció de les diferències.
- 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.
- Mobilitzar els planificadors urbans perquè tinguin en compte la salut en les
seves estratègies i iniciatives urbanístiques.
8. UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE: Crear i garantir una economia
local pròspera que doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient.
- Adoptar mesures que estimulin i donin suport a la ocupació local i la
creació d’empreses.
- Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones
pràctiques empresarials.
- Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat per a la ubicació de
les empreses.
- Promoure mercats de productes locals i regionals d’alta qualitat.
- Fomentar un turisme local sostenible.
9. IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA: Ens comprometem a assegurar comunitats
inclusives i solidàries.
- Desenvolupar i implementar programes per prevenir i pal·liar la pobresa.
- Garantir un accés equitatiu als serveis públics, l’educació, les oportunitats
de treball, la formació, la informació i les activitats culturals.
- Fomentar la inclusió social i la igualtat de gènere.
- Millorar la seguretat de la comunitat.
- Garantir habitatges i condicions de vida de qualitat i socialment integrats.
10. DEL LOCAL AL GLOBAL: Assumir la nostra responsabilitat a favor de la pau, la
justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.
- Seguir un enfocament estratègic per atenuar el canvi climàtic, i treballar
per aconseguir un nivell sostenible d’emissions de gasos hivernacle.
- Atorgar a la protecció del clima un paper central en les polítiques relatives
a energia, transport, compres, residus, agricultura i silvicultura.
- Conscienciar de les causes i impactes probables del canvi climàtic, i
integrar accions preventives en la nostra política relativa al canvi climàtic.
- Reduir el nostre impacte en el medi ambient global i promoure el principi
de justícia mediambiental.
- Reforçar la cooperació internacional de les pobles i ciutats i desenvolupar
respostes locals a problemes globals.
El pla es composa, per tant, de les 52 fitxes de les actuacions proposades i
acceptades pel Taller de participació, on hi consten una sèrie de dades de
referència, tal i com es detalla a la fitxa model i d’acord amb el RD 123/2002.
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Tan la descripció com els objectius de cada projecte descriuen la intenció bàsica
de la proposta, que un cop s’hagi d’executar es podrà desenvolupar, si escau, en
forma d’un projecte molt més extens, complert i detallat.
Fitxa model:

Línia d’actuació: segons classificació dels compromisos d’Aalborg.
Tema: segons classificació temàtica.
Codi projecte i
títol
(num. contínua)
Descripció

Breu explicació de l’actuació a desenvolupar.

Objectius a assolir

Intenció i finalitat de l’actuació.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Com es pot mesurar.

Recursos per dur-lo a
terme

Font de finançament

Pressupost estimat

Cost de l’actuació Prioritat

Segons resultats de
les votacions

Abast temporal, període d’execució 2009 - 2012.

Temporització
Àrea que executa

Departaments
Departament
responsables
del Àrea de seguiment: responsable
desenvolupament
control

Origen

D’on neix la proposta (particular o Ajuntament)

del

3. Fitxes de 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 i la possibilitat real de que
l’ajuntament ho executi.
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Línia d’actuació: 2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
Tema: Educació
Projecte2.1

(1) Promoure l’Agenda Local 21 a les escoles

Descripció

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Engrescar als centres educatius a adherir-se a un
compromís per aplicar criteris de sostenibilitat a escala
escolar i el seu entorn més immediat, realitzant plans i
projectes dins les seves possibilitats.
Adherir-se a la dinàmica de les Agendes 21 escolars que
se’ns recomani des de la coordinació insular d’Agendes 21
municipals, per tal d’avançar de manera conjunta,
principalment els municipis de llevant.
Mitjançant l’adhesió de l’escola a un decàleg de
compromisos cap a la sostenibilitat, treballar perquè des
de les escoles es portin a terme projectes en relació als
Compromisos d’Aalborg+10 i col·laborin amb l’AL21
municipal
Escoles adherides
Indicadors propis de l’AL21 Escolar

Els propis de les escoles
Recursos per dur-lo a
Possibles subvencions de les Administracions (Ajuntament,
terme
Consell insular i/o Govern Balear)
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Educació

Origen

Associació Cultural i Recreativa

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient
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Línia d’actuació: 3 BENS NATURALS COMUNS
Tema: Biodiversitat
Projecte3.1

(2) Limitar l’accés en barca a Binigaus i Sant Tomàs

Descripció

Objectius a assolir

Desenvolupar les actuacions consistents en la instal·lació
d’un nou abalisament, així com el manteniment del ja
existent
Protecció de les comunitats florístiques de Posidònia
Oceànica de la regressió que pateixen a causa del fondeig
indiscriminat de les embarcacions, especialment durant
l’estiu, i la protecció dels usuaris de terra davant el nul
control que fins fa poc s’ha donat en aquests espais
litorals.
El control de les embarcacions sobre el medi marítim,
limitant l’accés a les platges, i el respecte de les mateixes
cap als usuaris de les zones de bany, fent d’aquests espais
llocs de convivència social.
La conservació dels hàbitats prioritaris en la producció
sedimentària de les platges de Binigaus i Sant Tomàs i la
conservació d’aquestes com a protectores dels temporals
d’incidència directa, atenuant la seva força.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Estat del medi marí de l’entorn de les platges

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

12.000 €/any

Prioritat

2009

2010

Àrea que executa

Turisme

Origen

PAAM 2004

Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Aigua
Projecte3.2

(3)

Repartir difusors de pressió d’aigua entre les cases del
poble

Descripció

Repartir per les cases des Migjorn Gran difusors de pressió
de l’aigua que adquirirà l’Ajuntament

Objectius a assolir

Reduir el consum d’aigua domèstica gràcies a aquests
mecanismes de reducció del cabal

Indicadors de
seguiment/mètriques

Consum d’aigua de les cases
Indicador Clau IC11

Recursos per dur-lo a Els propis de
terme
competents.
Pressupost estimat
Temporització

l’Ajuntament

i

Prioritat
2009

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Partit Popular

2010
Àrea
seguiment:

les

administracions

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Aigua
Projecte3.3

(4)

Promoure les cisternes als edificis de nova creació

Descripció

Impulsar des de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament
incentius perquè s’instal·lin cisternes d’aigua als edificis
de nova construcció

Objectius a assolir

Disminució del consum d’aigua de subministrament.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Seguiment del consum d’aigua de subministrament.
Indicador Clau IC11

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Alternativa pes Migjorn Gran

Baixa
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Energia
Projecte3.4

(5)

Estudiar l’ús de plaques solars per l’enllumenat públic

Descripció

Estudiar la possibilitat que l’enllumenat públic funcioni
amb energia fotovoltaica

Objectius a assolir

Reducció del consum d’energia elèctrica utilitzada per
usos públics

Indicadors de
seguiment/mètriques

Seguiment dels consums d’energia de l’enllumenat
Indicador Clau IC14 i IC15

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Serveis Generals

Origen

Alternativa pes Migjorn Gran

Baixa
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Energia
Projecte3.5

(6)

Substitució d’enllumenat públic que promogui l’estalvi
energètic

Descripció

Substituir les bombetes de l’enllumenat públic per
bombetes de baix consum

Objectius a assolir

Reduir el consum d’energia elèctrica de l’enllumenat
públic

Indicadors de
seguiment/mètriques

Seguiment dels consums d’energia de l’enllumenat
Indicador Clau IC14 i IC15

Els propis de l’Ajuntament
Recursos per dur-lo a
Subvencions d’altres administracions (Consorci de Residus i
terme
Energia del Consell Insular, Govern Balear, ...)
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

Àrea que executa

Serveis Generals

Origen

Associació de Comerciants des Migjorn Gran

2012

Medi Ambient
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Línia d’actuació: 4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE
Tema: Residus
Projecte4.1

(7)

Descripció

Augmentar el nombre de contenidors de reciclatge d’olis
Dotar a la ciutat de més punts de recollida d’oli i
sensibilitzar a la població per a que incrementi i millori el
seu ús.
Evitar que es llenci l’oli pel clavegueram

Objectius a assolir

Augmentar el reciclatge d’olis vegetals d’origen domèstic
Augmentar la recollida d’olis minerals de motor
Litres d’oli vegetal recollits anualment

Indicadors de
seguiment/mètriques

Litres d’olis minerals
Indicador Clau IC13

Recursos per dur-lo a Consorci de Residus Sòlids Urbans
terme
Els propis de l’Ajuntament.
Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

Prioritat
2009
Medi ambient
CRSU

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient

Partit Popular
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Tema: Residus
Projecte4.2

(8)

Descripció

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Campanya per a la sensibilització sobre el reciclatge
Realitzar iniciatives de sensibilització i educació cap a la
ciutadania i sectors concrets destinats a augmentar els
nivells de recollida selectiva de totes les fraccions.
Informar a la població sobre com classificar els residus i
facilitar la recollida selectiva.
Engrescar a ciutadania i empreses a col·laborar activament
amb la correcta segregació i gestió dels residus.
Seguiment de
selectivament

la

quantitat

de

residus

recollits

Indicador Clau IC13

Recursos per dur-lo a Campanyes del Consorci de Residus
terme
Els propis de l’Ajuntament.
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Partit Popular

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.3

(9)

Descripció

Promoure l’ús de bosses de roba per anar a comprar
Reduir progressivament l’ús abusiu de bosses de plàstic als
comerços, mitjançant la promoció d’altres mitjans
tradicionals com les senalles, carretons i bosses de roba
Disminució de la presència de bosses de plàstic

Objectius a assolir

Recuperació de mitjans reutilitzables: carretó, senalla,
bosses de roba
Iniciatives promogudes per l’Ajuntament.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Iniciatives privades.
Indicador Clau IC13

Recursos per dur-lo a Iniciatives privades
terme
Els propis de l’Ajuntament.
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Partit Popular

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus / Activitat Econòmica
Projecte4.4

(10)

Descripció

Gangària de productes de segona mà a la Plaça Mestre
Andreu Ferrer
Implantar un mercat de segona mà tots els diumenges a la
Plaça Mestre Andreu Ferrer
Dinamitzar els cap de setmana del municipi

Objectius a assolir

Sensibilitzar sobre el consum de productes de segona mà
per reduir la producció de residus i disminuir el consum de
matèries primeres

Indicadors de
seguiment/mètriques

Organització del mercat
Assistència de públic i vendes

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Participació
Ciutadana

Origen

Associació Nura

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011

2012

de Participació
Ciutadana
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Tema: Residus
Projecte4.5

(11) Campanya de sensibilització als propietaris de cans

Descripció

Objectius a assolir

Aconseguir una major implicació i sensibilització dels
propietaris d’animals domèstics per a que no deixin els
excrements al carrer i que vagin fermats
Incrementar la vigilància i aplicació de la ordenança de
tinença d’animals, aprovada en Ple el 9 d’agost de 2001,
atès que es tracta d’una infracció tipificada.
Engegar campanyes de sensibilització

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre de denúncies i sancions imposades

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Associació Club de Jubilats des Migjorn Gran

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.6

(12) Substitució de contenidors per contenidors soterrats

Descripció

Anar substituint, en la mesura del possible, contenidors de
residus per contenidors soterrats
Disminuir l’impacte visual dels contenidors

Objectius a assolir

Disminuir les olors que desprenen els contenidors
Millorar la imatge del poble i evitar vandalisme

Indicadors de
seguiment/mètriques

Contenidors substituïts

Recursos per dur-lo a Consorci de Residus
terme
Els propis de l’Ajuntament.
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Medi Ambient

Origen

Associació Cultural i Recreativa

Baixa
2011
de

2012

Medi Ambient
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Línia d’actuació: 5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC
Tema: Urbanisme
Projecte5.1

(13) Restaurar elements del patrimoni històric i cultural

Descripció

Elaborar un Pla de restauració d'elements singulars, a
partir de l'inventari de Béns d'Interès Cultural (BIC). Per
exemple: sínia de Son Còdol.
Realitzar accions de difusió d’aquests valors.
Garantir la conservació del patrimoni històric i cultural del
municipi.

Objectius a assolir

Millorar la imatge del municipi
Augmentar les activitats relacionades amb el patrimoni i
major promoció del turisme cultural.
Disposar d’un programa d’accions anuals

Indicadors de
seguiment/mètriques

Ampliacions del catàleg de patrimoni històric i etnològic.
Programes d’activitats relacionades amb la promoció i
conservació del patrimoni.

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010

Àrea que executa

Cultura/Urbanis Àrea
me
seguiment:

Origen

PAAM 2004

Baixa
2011
de

2012

Cultura
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Tema: Urbanisme
Projecte5.2

(14) Senyalitzar alguns elements patrimonials singulars

Descripció

Objectius a assolir

Marcar discretament els elements més singulars del
patrimoni natural i històric del municipi, i també alguns
itineraris
Donar a conèixer els elements patrimonials singulars del
municipi
Millorar la imatge del municipi

Indicadors de
seguiment/mètriques

Senyalització instal·lada

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010

Àrea que executa

Cultura/Urbanis Àrea
me
seguiment:

Origen

PAAM 2004

Mitja
2011
de

2012

Cultura
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Tema: Urbanisme
Projecte5.3

(15)

Descripció

Objectius a assolir

Promoure la dotació de serveis a la Plaça Mestre Andreu
Ferrer
Promoure la instal·lació de marquesina, bancs, taules, ...
a la Plaça Mestre Andreu Ferrer
Beneficiar i donar comoditats als ciutadans que usen la
plaça com a zona d’esbarjo
Aconseguir un millor ús de la plaça

Indicadors de
seguiment/mètriques

Material instal·lat

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Partit Popular

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Urbanisme
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Tema: Urbanisme
Projecte5.4

(16) Supressió de barreres arquitectòniques

Descripció

Adequar els espais i edificis públics suprimint les barreres
arquitectòniques

Objectius a assolir

Garantir la facilitat d’accés i ús dels espais públics a totes
les persones amb mobilitat reduïda (discapacitats, cotxets,
gent major, ...)

Indicadors de
seguiment/mètriques

Canvis produïts

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Partit Popular

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Urbanisme
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Tema: Patrimoni
Projecte5.5

(17) Promoure la conservació del mil·liari
Conservar en bon estat el mil·liari situat al cementeri
municipal.

Descripció

Un mil·liari és una columna de pedra que els romans
posaven a les vies de comunicació més importants per a
assenyalar la distància en milles existent entre un lloc
determinat i Roma o una altra ciutat important de
l’Imperi, a Balears hi ha 4 mil·liaris, i tots es troben a
Menorca, tot i que un d’aquests està perdut.

Objectius a assolir

Conservar aquest element tant singular del poble, tapantlo amb metacrilat

Indicadors de
seguiment/mètriques

Tasques realitzades de manteniment

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Cultura

Origen

Alternativa pes Migjorn Gran

Mitja
2011
de

2012

Cultura
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Tema: Urbanisme
Projecte5.6

(18) Recuperar la creu de terme de Francesc d’Albranca
Tornar a disposar de la creu de terme de Francesc
d’Albranca

Descripció

Objectius a assolir

La creu de terme és una creu monumental, habitualment
de pedra, que s'ubicava prop de l'entrada de poblacions o
monestirs o vora els camins.
L'origen de les creus de terme és incert però es creu
delimitaven els termes de les poblacions. Sempre es
situaven al costat d'un camí per tal de donar la benvinguda
o acomiadar els transeünts que havien passat per la
població en qüestió.
Recuperar aquest element de patrimoni singular

Indicadors de
seguiment/mètriques
Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Cultura

Origen

Alternativa pes Migjorn Gran

Alta
2011
de

2012

Cultura
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Línia d’actuació: 6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT
Tema: Mobilitat
Projecte6.1

(19) Promoure anar a escola a peu

Descripció

Dissenyar una campanya de conscienciació ciutadana per
tal de promoure que les famílies vagin a l’escola a peu,
donat que les distàncies des de qualsevol casa del pobles a
les escoles és curt
Reduir l’ús del vehicle privat per fer trajectes curts

Objectius a assolir

Garantir la seguretat dels vianants
Promoure hàbits saludables

Indicadors de
seguiment/mètriques

Reducció de l’ús de vehicles privats

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

Prioritat
2009

2010

Mobilitat

Àrea
Serveis Generals seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient

Alternativa pes Migjorn Gran
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Tema: Mobilitat
Projecte6.2

(20) Promoure rutes a peu pel municipi

Descripció

Promoure i definir rutes a peu pel municipi, marcar amb la
senyalística específica aquestes rutes.
Dinamitzar el municipi i atreure excursionistes

Objectius a assolir

Executar accions destinades a una mobilitat més sostenible
Aconseguir que la ciutadania gaudeixi de la naturalesa i
tingui hàbits saludables.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Rutes definides
Usuaris de les rutes

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010

Alta
2011

Àrea que executa

Urbanisme/Medi Àrea
Ambient
seguiment:

de

Origen

Associació de Comerciants des Migjorn Gran

2012

Medi Ambient
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Línia d’actuació: 8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE
Tema: Activitat econòmica
Projecte8.1

(21) Promoure el turisme sociocultural

Descripció

Dinamització econòmica del municipi, sota una imatge
conjunta, mitjançant un compromís amb la sostenibilitat
local i un model de turisme respectuós amb l’entorn i
interessat per la cultura i la història del municipi.
Implicació del sector privat amb el compromís amb el medi
ambient, la sostenibilitat local, la conservació dels
elements patrimonials i culturals del municipi

Objectius a assolir

Millora de la imatge turística com a ciutat compromesa i
responsable
Dinamitzar una faceta turística diferent, basada en el
patrimoni històric i cultural del municipi

Indicadors de
seguiment/mètriques

Visites als elements patrimonials singulars
Visites a les zones naturals
Recursos privats de les empreses i comerços.

Recursos per dur-lo a
Recerca d’ajuts i subvencions
terme
Els propis de l’Ajuntament.
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Comerç
turisme

Origen

PAAM 2004

2010
i Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Turisme
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Tema: Turisme
Projecte8.2

(22)

Descripció

Objectius a assolir

Instal·lar a les platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat
w.c. públics
Adequar les platges urbanes del municipi amb les
instal·lacions sanitàries necessàries
Localitzar i tractar adequadament els excrements dels
usuaris de les platges
Dotar de serveis les platges urbanes

Indicadors de
seguiment/mètriques

Sanitaris instal·lats

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Turisme

Origen

Partit Popular

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Turisme
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Tema: Turisme
Projecte8.3

(23) Difusió de guies des Migjorn Gran

Descripció

Fer difusió i repartiment de guies d’informació sobre el
municipi
Donar a conèixer el municipi i totes les activitats que s’hi
desenvolupen

Objectius a assolir

Informar de tots els llocs a visitar i el patrimoni històric i
cultural del municipi
Informar sobre les rutes turístiques que es poden fer, rutes
a peu, excursions, ...

Indicadors de
seguiment/mètriques

Guies editades i repartides

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Turisme

Origen

Associació Cultural i Recreativa

Alta
2011
de

2012

Turisme
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Tema: Participació ciutadana
Projecte8.4

(24) Organització de diades

Descripció

Organitzar
periòdicament
diades
d’entitats
i
organitzacions del municipi i diades sobre temàtiques
concretes (exemple: dia sense cotxes, mobilitat,...)
Dinamitzar el municipi
Sensibilitzar a la població i fer-la participar
Dinamitzar les entitats i organitzacions del municipi

Objectius a assolir

Donar a conèixer les tasques que porten a terme les
entitats
Donar la possibilitat de que les entitats treguin algun
recurs econòmic extra

Indicadors de
seguiment/mètriques

Diades organitzades
Afluència de gent a les diades

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Participació
Ciutadana

Origen

Associació Cultural i Recreativa

Alta
2011

2012

de Participació
Ciutadana
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Tema: Activitat econòmica
Projecte8.5

(25) Embelliment de la zona industrial

Descripció

Embellir amb enjardinament, neteja constant, mobiliari,
..., la zona industrial del municipi

Objectius a assolir

Adequar la zona industrial i dotar-la de les condicions
necessàries per tal que sigui també, dins les seves
possibilitats, una zona atractiva i cuidada del municipi

Indicadors de
seguiment/mètriques

Zones enjardinades
Mobiliari instal·lat

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Àrea que executa

Economia

Origen

Associació pel Foment Industrial des Migjorn Gran

Urbanisme
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Línia d’actuació: 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL
Tema: Acció social
Projecte9.1

(26) Crear/Adaptar un espai municipal cultural

Descripció

Rehabilitat algun espai ja existent, per exemple l’antiga
biblioteca, o buscar-ne algun de nou per crear un espai
municipal cultural
Dinamitzar en municipi

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Oferir als ciutadans un espai cultural i d’utilitat social per
a tothom
Iniciatives engegades.

Recursos per dur-lo a Els propis de l’Ajuntament.
terme
Recerca d’ajudes.
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Cultura

Origen

Associació Nura

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Cultura

pàgina 46

