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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:
pàgina 5



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
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tècnica, comunicació municipal i participació ciutadana, per tal d’aconseguir la
màxima implicació de tots els actors involucrats en aquest procés.
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 d’Alaior.
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, i les que, segons
l’equip de govern, són prou importants perquè segueixin formant part del nou
PAAM.
Al taller de participació de dia 17 de març de 2009 es van presentar aquestes
propostes, juntament amb les que els ciutadans/es havien aportat.

2.2. Campanya de recepció de propostes de projectes per incorporar al
nou Pla d’actuació 2009-2012
La campanya de recollida de propostes de projectes per al nou Pla d’actuació de
l’Agenda Local 21 es va engegar el mes d’octubre 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 d’Alaior, 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

Maó

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:
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 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 dos formularis recollits,
alguns dels quals contenien diversos projectes. L’origen de les propostes
ciutadanes va ser diversa:
− PSM-Els Verds
− Equip de Govern
− Diversos particulars
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 a valorar per part dels ciutadans va ser de quaranta
una actuacions. Són les següents:
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1 GOVERNABILITAT
1.1(1)
REDUIR LA BUROCRÀCIA
2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
2.1(2)
CREACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
3 BENS NATURALS COMUNS
3.1(3)
MANTENIR EN BON ESTAT ELS ESPAIS VERDS
3.2(4)
MANTENIR EN BON ESTAT LA CARTELLERIA DE PLATGES
3.3(5)
IMPLANTAR LA XEROJARDINERIA EN ELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS
3.4(6)
IMPULSAR CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA
3.5(7)
REPARTIR ESTALVIADORS D’AIGUA ENTRE LA POBLACIÓ
3.6(8)
ESPAI NATURAL D’OCI I NATURA
3.7(9)
EMBELLIR LA ZONA VERDA DEL PRAT DE SANT JAUME
3.8(10)
NETEJAR LES DUNES I ZONA VERDA DE SON BOU
3.9(11)
ASSESSORAMENT PER A LA RECUPERACIÓ DE CISTERNES
3.10(12) ZONA VERDA AMB PLANTES AUTÒCTONES (DALT SES PENYES – ES BANYER – CARRETERA NOVA)
3.11(13) BANCS DE LLENYA I CARTELLS INFORMATIUS AL COSTAT DE LES DUTXES DE SON BOU
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE
4.1(14)
INSTAURAR CRITERIS DE COMPRA RESPONSABLE DE L'AJUNTAMENT
4.2(15)
RECOLLIR SELECTIVAMENT ELS RESIDUS A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
4.3(16)
INSTAL·LAR CONTENIDORS ESPECÍFICS PER A PILES, OLIS, TÒNERS, ETC.
4.4(17)
IMPULSAR CAMPANYES PER PROMOURE HÀBITS DE COMPRA MÉS SOSTENIBLES
4.5(18)
DIFONDRE PERMANENTMENT ELS RESULTATS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
4.6(19)
CONCEDIR AJUTS I AVANTATGES PER L’ÚS D’ENLLUMENAT DE BAIX CONSUM
4.7(20)
AÏLLAMENT DELS CONTENIDORS PER RESIDUS I RECICLATGE SELECTIU
4.8(21)
EMPRAR LA SENALLA PER FER LA COMPRA
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC
5.1(22)
DISSENYAR UNA XARXA DE RECORREGUTS TURÍSTICS
5.2(23)
NORMALITZAR ELS CARTELLS INDICATORIS DELS CARRERS DEL MUNICIPI
5.3(24)
EMBELLIR L’ANTIC CEMENTIRI CIVIL
5.4(25)
EMBELLIR LES ENTRADES D’ALAIOR
5.5(26)
ZONES VERDES PÚBLIQUES DINS EL CASC URBÀ
5.6(27)
EMBELLIMENT DE LES ZONES COMUNS
PANTALLA VEGETAL PER AL NOU POLÍGON INDUSTRIAL I SEMBRA D’ARBRES ALS CARRERS INTERIORS
5.7(28)
6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT
6.1(29)
CREAR APARCAMENTS DISSUASSORIS
6.2(30)
CREAR RUTES SEGURES D’ACCÉS ALS COL·LEGIS
6.3(31)
PREVEURE ALTERNATIVES PER APARCAR FORA DEL CENTRE
6.4(32)
MILLORAR EL TRÀNSIT DEL CAMÍ DE SES MONGES
6.5(33)
CARRILS BICI DEL CASC URBÀ AL POLÍGON LA TROTXA
6.6(34)
HABILITAR APARCAMENT A L’ENTRADA DE PONENT DEL POBLE
CREAR UNA XARXA DE CAMINS RURALS
6.7(35)
AFAVORIR L’UTILITZACIÓ DE BICICLETES EN L’ENTORN DEL NUCLI URBÀ D’ALAIOR
6.8(36)
CIRCUIT PEATONAL ES CÓS – CAMÍ D’EN KANE – COSTA DE LLIMPA
6.9(37)
8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE
8.1(38)
CREACIÓ DEL MUSEU ETNOLÒGIC I L’ECOMUSEU
8.2(39)
HABILITAR EL CENTRE DE CULTURA DE SANT DIEGO PER FER-HI UN AUDITORI
9 IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA
9.1(40)
BANC DEL TEMPS
9.2(41)
ALTERNATIVES D’OCI PER ALS JOVES / CREACIÓ D'UN ESPAI JOVE
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2.3. Valoració de les propostes
A l’ordre del dia de la reunió del Taller d’AL21 d’Alaior de data 17 de març de 2009
es va adjuntar el llistat de les propostes a incorporar en el nou PAAM i unes
indicacions, per a que els participants ho poguessin llegir amb deteniment i valorar
abans de la sessió. També es va obrir la possibilitat de participar via correu
electrònic, fent arribar les votacions al departament de medi ambient.
A la Sala d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament es van exposar els formularis de
totes les propostes rebudes i la seva correlació amb les propostes definitives, i
també el llistat de les 41 possibles noves accions a incorporar al nou PAAM 20092012 classificades en línies estratègiques, és a dir segons els compromisos
d’Aalborg.

En el transcurs de la sessió de participació es va procedir a la votació per part dels
ciutadans i ciutadanes. Es tractava de prioritzar 20 d’aquestes 41 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 20 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 amb gomets els diferents
projectes.

pàgina 13

2.4. Resultat de la valoració de les propostes
En total, els resultats de les votacions va ser el següent:
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1 GOVERNABILITAT
14 1.1(1)
REDUIR LA BUROCRÀCIA
2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
5 2.1(2)
CREACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
3 BENS NATURALS COMUNS
9 3.1(3)
MANTENIR EN BON ESTAT ELS ESPAIS VERDS
5 3.2(4)
MANTENIR EN BON ESTAT LA CARTELLERIA DE PLATGES
12 3.3(5)
IMPLANTAR LA XEROJARDINERIA EN ELS ESPAIS VERDS MUNICIPALS
11 3.4(6)
IMPULSAR CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA
11 3.5(7)
REPARTIR ESTALVIADORS D’AIGUA ENTRE LA POBLACIÓ
21 3.6(8)
ESPAI NATURAL D’OCI I NATURA
6 3.7(9)
EMBELLIR LA ZONA VERDA DEL PRAT DE SANT JAUME
9 3.8(10)
NETEJAR LES DUNES I ZONA VERDA DE SON BOU
11 3.9(11)
ASSESSORAMENT PER A LA RECUPERACIÓ DE CISTERNES
11 3.10(12) ZONA VERDA AMB PLANTES AUTÒCTONES (DALT SES PENYES – ES BANYER – CARRETERA NOVA)
7 3.11(13) BANCS DE LLENYA I CARTELLS INFORMATIUS AL COSTAT DE LES DUTXES DE SON BOU
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE
4.1(14)
INSTAURAR CRITERIS DE COMPRA RESPONSABLE DE L'AJUNTAMENT
4.2(15)
RECOLLIR SELECTIVAMENT ELS RESIDUS A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
4.3(16)
INSTAL·LAR CONTENIDORS ESPECÍFICS PER A PILES, OLIS, TÒNERS, ETC.
4.4(17)
IMPULSAR CAMPANYES PER PROMOURE HÀBITS DE COMPRA MÉS SOSTENIBLES
4.5(18)
DIFONDRE PERMANENTMENT ELS RESULTATS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
4.6(19)
CONCEDIR AJUTS I AVANTATGES PER L’ÚS D’ENLLUMENAT DE BAIX CONSUM
4.7(20)
AÏLLAMENT DELS CONTENIDORS PER RESIDUS I RECICLATGE SELECTIU
4.8(21)
EMPRAR LA SENALLA PER FER LA COMPRA
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC
8 5.1(22)
DISSENYAR UNA XARXA DE RECORREGUTS TURÍSTICS
2 5.2(23)
NORMALITZAR ELS CARTELLS INDICATORIS DELS CARRERS DEL MUNICIPI
4 5.3(24)
EMBELLIR L’ANTIC CEMENTIRI CIVIL
11 5.4(25)
EMBELLIR LES ENTRADES D’ALAIOR
6 5.5(26)
ZONES VERDES PÚBLIQUES DINS EL CASC URBÀ
3 5.6(27)
EMBELLIMENT DE LES ZONES COMUNS
PANTALLA VEGETAL PER AL NOU POLÍGON INDUSTRIAL I SEMBRA D’ARBRES ALS CARRERS INTERIORS
10 5.7(28)
6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT
5 6.1(29)
CREAR APARCAMENTS DISSUASSORIS
5 6.2(30)
CREAR RUTES SEGURES D’ACCÉS ALS COL·LEGIS
3 6.3(31)
PREVEURE ALTERNATIVES PER APARCAR FORA DEL CENTRE
5 6.4(32)
MILLORAR EL TRÀNSIT DEL CAMÍ DE SES MONGES
5 6.5(33)
CARRILS BICI DEL CASC URBÀ AL POLÍGON LA TROTXA
1 6.6(34)
HABILITAR APARCAMENT A L’ENTRADA DE PONENT DEL POBLE
9 6.7(35)
CREAR UNA XARXA DE CAMINS RURALS
16 6.8(36)
AFAVORIR L’UTILITZACIÓ DE BICICLETES EN L’ENTORN DEL NUCLI URBÀ D’ALAIOR
14 6.9(37)
CIRCUIT PEATONAL ES CÓS – CAMÍ D’EN KANE – COSTA DE LLIMPA
2
7
13
6
6
6
5
5

8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE
8.1(38)
CREACIÓ DEL MUSEU ETNOLÒGIC I L’ECOMUSEU
8.2(39)
HABILITAR EL CENTRE DE CULTURA DE SANT DIEGO PER FER-HI UN AUDITORI
9 IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA
8 9.1(40)
BANC DEL TEMPS
18 9.2(41)
ALTERNATIVES D’OCI PER ALS JOVES / CREACIÓ D'UN ESPAI JOVE
2
7

Un cop es van posar aquests resultats en comú es va decidir que les actuacions amb
menys de 7 vots es consideraven de prioritat baixa, i per tant, no entraven a
formar part del nou PAAM.
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Tot i que en el taller de participació ciutadana de dia 5 de maig de 2009 es va
donar l’oportunitat als assistents a defensar aquelles actuacions que pel nombre de
vots havien quedat fora i que si eren acceptades es podrien incloure. També es va
reflexionar sobre algunes que sí havien estat votades majoritàriament però que
potser s’haurien d’enfocar d’una altre manera o eliminar.
Per tant, un total de 20, constituiran el gruix del PAAM 2009 – 2012 que es proposa
aprovar per Ple Municipal i ratificar per la Comissió Balear de Medi Ambient.
1 GOVERNABILITAT
1.1(1)
AGILITZAR LA BUROCRÀCIA
3 BENS NATURALS COMUNS
3.1(2)
MANTENIR EN BON ESTAT ELS ESPAIS VERDS I IMPLANTAR-HI XEROJARDINERIA
3.2(3)
IMPULSAR CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA
3.3(4)
REPARTIR ESTALVIADORS D’AIGUA ENTRE LA POBLACIÓ
3.4(5)
ESPAI NATURAL D’OCI I NATURA
3.5(6)
NETEJAR LES DUNES I ZONA VERDA DE SON BOU
3.6(7)
ASSESSORAMENT PER A LA RECUPERACIÓ DE CISTERNES
BANCS DE LLENYA I CARTELLS INFORMATIUS AL COSTAT DE LES DUTXES DE SON BOU
3.7(8)
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE
4.1(9)
RECOLLIR SELECTIVAMENT ELS RESIDUS A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
4.2(10)
INSTAL·LAR CONTENIDORS ESPECÍFICS PER A PILES, OLIS, TÒNERS, ETC.
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC
5.1(11)
DISSENYAR UNA XARXA DE RECORREGUTS TURÍSTICS
5.2(12)
EMBELLIR LES ENTRADES D’ALAIOR
PANTALLA VEGETAL PER AL NOU POLÍGON INDUSTRIAL I SEMBRA D’ARBRES ALS CARRERS INTERIORS
5.3(13)
6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT
6.1(14)
CREAR RUTES SEGURES D’ACCÉS ALS COL·LEGIS
CREAR UNA XARXA DE CAMINS RURALS
6.2(15)
AFAVORIR L’UTILITZACIÓ DE BICICLETES EN L’ENTORN DEL NUCLI URBÀ D’ALAIOR
6.3(16)
CIRCUIT PEATONAL ES CÓS – CAMÍ D’EN KANE – COSTA DE LLIMPA
6.4(17)
8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE
8.1(18)
HABILITAR EL CENTRE DE CULTURA DE SANT DIEGO PER FER-HI UN AUDITORI
9 IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA
9.1(19)
BANC DEL TEMPS
9.2(20)
ALTERNATIVES D’OCI PER ALS JOVES / CREACIÓ D'UN ESPAI JOVE

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 d’Alaior, els Compromisos d’Aalborg, aprovats pel Ple municipal
d’Alaior en data 25 d’octubre 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
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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.
- 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.
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- 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.
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.
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- 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.
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.
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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

Temporització

Segons resultats de
les votacions

Abast temporal, període d’execució 2009 - 2012.

Àrea que executa

Departaments
Departament
responsables
del Àrea de seguiment: responsable
desenvolupament
control

Origen

D’on neix la proposta (particular o Ajuntament)
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del

3. 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 14 vots a favor, i la prioritat mitja que n’ha aconseguit més
de 7 i menys de 14. Les actuacions amb prioritat baixa, amb menys de 7 vots, es
van descartar. La temporització s’estableix entre els quatre anys definits com a
abast temporal d’aquest pla d’actuació.
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Línia d’actuació: 1 GOVERNABILITAT
Tema: Participació ciutadana
Projecte1.1

(1) Agilitzar la burocràcia

Descripció

Cercar les fòrmules correctes per tal d’agilitzar la
burocràcia a l’hora de realitzar qualsevol gestió davant
l’Ajuntament
Agilitat a l’hora de resoldre els temes burocràtics

Objectius a assolir

Millorar l’atenció al ciutadà
Millorar la participació ciutadana
Millora la relació entre l’administració i la població

Indicadors de
seguiment/mètriques

Actuacions preses per l’Ajuntament

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Alcaldia

Origen

particular

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Alcaldia
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Línia d’actuació: 3 BENS NATURALS COMUNS
Tema: Aigua
Projecte3.1

(2)

Descripció

Objectius a assolir

Mantenir en bon estat els espais verds i implantar-hi
xerojardineria
Mantenir en bon estat de conservació els espais vers
municipals, i replantar tots els arbres i arbusts que es
moren optant per espècies autòctones, que s’adapten
millor a les condicions climàtiques i són més resistents a la
sequera
Estalvi de temps en el manteniment
Estalvi d’aigua de rec
Nombre d’espais verds municipals replantats.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Seguiment del consum d’aigua potable.
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

Medi ambient

Origen

Acció 2.1.8 i 5.1.6 PAAM 2004

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Aigua
Projecte3.2

(3)

Impulsar campanyes de conscienciació sobre l’estalvi
d’aigua

Descripció

Dissenyar i dur a terme campanyes continuades de
sensibilització adreçades al consum eficient de l’aigua
entre la ciutadania en general, comerços, indústria,
escoles, administració, etc.

Objectius a assolir

Disminució del consum d’aigua.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Seguiment del consum d’aigua.
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

Medi ambient

Origen

Acció 5.4.1 PAAM 2004

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Aigua
Projecte3.3

(4)

Descripció

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Repartir estalviadors d’aigua entre la població
Fer una campanya de distribució d’estalviadors d’aigua
entre els ciutadans i ciutadanes d’Alaior, que vagin
acompanyats d’un tríptic on es faci consciència sobre la
necessitat d’estalviar aigua.
− Reduir el consum d’aigua en la població,
− Fer consciència entre els ciutadans i ciutadanes de la
necessitat d’estalviar aigua.
Reducció del consum d’aigua potable
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

Medi Ambient

Origen

Acció 5.4.2 PAAM 2004

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Medi Ambient
Projecte3.4

(5)

Espai natural d’oci i cultura
Aquesta és una acció d’iniciativa privada, per tant, la seva
inclusió a l’AL21 d’Alaior, respon al recolzament per part
de la ciutadania a aquest projecte i no serà subjecte, en
cap cas, de subvencions econòmiques.

Descripció

Crear una finca, situada al costat del casc urbà, on es
puguin realitzar activitats com: poder estar en contacte
amb la natura i, alhora, poder trobar-se amb gent,
practicar senderisme, fer visites botàniques, conèixer
animals de raça autòctona, desenvolupar activitats en vies
de desaparició com son les feines del camp.
Un espai, en definitiva, que pugui ser emprat per a totes
les edats i pels diferents sectors de la societat

Objectius a assolir

− Gaudir de la natura i l’agricultura tradicional aprop
d’Alaior
− Conèixer un ofici antic i mantenir les arrels

Indicadors de
seguiment/mètriques

Projecte engegat
Visites anuals

Recursos per dur-lo a
Els propis de la propietat que ho promou
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Privat

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Medi Ambient
Projecte3.5

(6)

Descripció

Netejar les dunes i la zona verda de Son Bou
Portar a terme una neteja acurada de les dunes i la zona
verda de Son Bou, així com fer-hi un manteniment
permanent
− Mantenir en bon estat les dunes i la zona verda de Son
Bou

Objectius a assolir

− Oferir una bona imatge a ciutadans i turistes
− Conscienciar sobre la necessitat de mantenir les zones
naturals en bon estat de conservació

Indicadors de
seguiment/mètriques

Tasques de neteja realitzades

Recursos per dur-lo a Els propis de l’Ajuntament i el Consorci de Neteja de
terme
Platges
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Aigua
Projecte3.6

(7)

Descripció

Assessorament per a la recuperació de cisternes
Realitzar una campanya d’assessorament per part dels
tècnics municipals sobre un dels aspectes de l’estalvi
d’aigua més importants, la utilització de les cisternes per
a aigua d’ús domèstic.
Lligar-ho a actuacions previstes per part del Consell
Insular.
− Posar en funcionament cisternes per recollir l’aigua de
pluja.

Objectius a assolir

− Reduir en consum d’aigua d’abastament
− Crear línies d’ajuts als particulars, mitjançant
assessorament tècnic.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre de cisternes instal·lades o reutilitzades
Indicador Clau IC11

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

Prioritat
2009
Medi Ambient
Urbanisme

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Urbanisme

PSM-Verds
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Tema: Aigua
Projecte3.7

(8)

Descripció

Bancs de llenya i cartells informatius al costat de les
dutxes de Son Bou
Aprofitar petits espais ja existents davall els tamarells per
posar-hi bancs (entre les passarel·les i els tamarells). La
delimitació no afectaria al sistema dunar.
Instal·lar cartells informatius sobre l’ús racional de l’aigua
al costat de les dutxes
− Adequar l’espai entre les passarel·les i els tamarells i
poder-ne fer un bon ús

Objectius a assolir

− Evitar l’ús innecessari d’aigua per retirar l’arena dels
peus.
− Valorar l’aigua com a bé escàs.
− Sensibilitzar els usuaris envers aquest recurs.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Mobiliari i cartelleria col·locada
Indicador Clau IC11

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

PSM- Els Verds

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

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

(9)

Descripció

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Recollir selectivament els residus en les instal·lacions
municipals
Dotar les dependències municipals dels contenidors
necessaris per garantir una gestió sostenible dels residus
que es generen en l’àmbit de les dependències municipals
Informar als funcionaris i treballadors municipals sobre
com classificar els residus i facilitar la recollida selectiva.
Engrescar als funcionaris 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

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Acció 1.2.3 PAAM 2004

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.2

(10)

Instal·lar contenidors específics per a piles, olis, tòners,
etc.

Descripció

Caldria facilitar als ciutadans/es el reciclatge de residus
especials, però molt usuals, com per exemple piles, olis o
tòners, mitjançant la instal·lació de contenidors específics
en llocs concrets i de fàcil accés.

Objectius a assolir

− Ampliar la dotació de contenidors de recollida
específica per a residus habituals: piles, olis, tòners,
etc

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre de contenidors instal·lats
Indicador Clau IC13

Recursos per dur-lo a Els propis de l’Ajuntament i col·laboració amb empreses
terme
per fer-hi publicitat
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Acció 6.3.6 PAAM 2004

Mitja
2011
de

2012

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

(11) Dissenyar una xarxa de recorreguts turístics

Descripció

Seleccionar alguns dels camins periurbans d’Alaior i
adequar-los i senyalitzar-los com a rutes de passejada
− Donar a conèixer el patrimoni natural, històric i
arqueològic del municipi

Objectius a assolir

− Utilitzar aquesta xarxa de reclam turístic
− Oferir espais perquè els ciutadans/es d’Alaior pugui
gaudir de la natura

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre de camins que formen part de la xarxa
Usuaris de la xarxa

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Acció 4.2.3 PAAM 2004

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient

pàgina 32

Tema: Urbanisme
Projecte5.2

(12) Embellir les entrades d’Alaior

Descripció

Netejar i embellir les entrades del poble, retirant la brutor
i elements innecessaris existents, així com netejant la
vegetació. Senyalitzant adequadament i fent un
enjardinament adequat

Objectius a assolir

Aconseguir que Alaior sigui més atractiva per als visitants.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Actuacions realitzades

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Medi Ambient
Projecte5.3

(13)

Descripció

Objectius a assolir

Pantalla vegetal per al nou polígon industrial i sembra
d’arbres als carrers interiors
Dissenyar un projecte de pantalla vegetal pel polígon
industrial, ubicant-ho paral·lelament a la carretera. I
escollir planta autòctona adient per aquesta pantalla
vegetal
− Minimitzar l’impacte visual negatiu que sobre el
paisatge produeixen les construccions del polígon
industrial.
− Donar una sensació més acollidora a l’entrada del
poble.
− Guanyar en qualitat paisatgística.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Plantes sembrades
Pantalla vegetal creada

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

PSM- Els Verds

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

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

(14) Crear rutes segures d’accés als col·legis

Descripció

Dissenyar diferents itineraris, que parteixin de distints
punts del casc urbà cap a les zones escolars, han de ser
itineraris segurs per tal que els infants i joves hi puguin
anar sense acompanyament.
També es preveu incloure els comerços que vulguin per tal
de tenir punts de reforç durant els itineraris.

Objectius a assolir

Establir punts de trobada per tal que els infants i joves
vagin a l’escola a peu, junts i sempre amb un
acompanyament, per tal garantir-ne la seguretat
Reduir notòriament el trànsit en les hores d’inici i
finalització de l’horari lectiu
Itineraris creats

Indicadors de
seguiment/mètriques

Usuaris dels itineraris
Indicador Clau IC7

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Policia

Origen

Equip de Govern

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Mobilitat
Projecte6.2

(15) Crear una xarxa de camins rurals
Fer un inventari de tots els camins rurals d’ús públic, i
posteriorment editar un panell amb els camins.

Descripció

Estudi i posterior solucions dels camins i accessos tancats
d’ús públic o amb dret a pas.
Mantenir i netejar els camins (no inclou l’asfalt)
− Crear una xarxa pels camins rurals del municipi, per tal
que puguin ser utilitzats per vianants i ciclistes, entre
d’altres.

Objectius a assolir

− Conèixer tots els camins rurals del terme d’ús públic i
al mateix temps conèixer el patrimoni natural i
etnològic del municipi.
− Protegir i preservar els camins, garantint el pas lliure.
Camins inventariats

Indicadors de
seguiment/mètriques

Senyalització instal·lada
Indicador Clau IC7

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

Particular / PSM- Els Verds

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Mobilitat
Projecte6.3

(16)

Afavorir la utilització de bicicletes en l’entorn del nucli
urbà d’Alaior
Desenvolupar accions d’estudi sobre la mobilitat actual en
bicicleta al municipi i les seves potencialitats.
Crear un grup de treball d’àmbit municipal que treballi les
conclusions dels estudis i proposi les mesures correctives i
potenciadores que esdevinguin de les dades recollides.

Descripció

Conèixer la disposició dels infants i joves envers aquest
medi de mobilitat, plantejant en tot cas accions relatives
a les dades obtingudes.
Assumir per part de l’Agenda Local 21 les mesures
proposades pel grup de treball i seguiment en la seva
implementació per part dels responsables polítics
competents.
Avaluació de d’implementació de les mesures i de la gestió
portada a terme en relació a elles per part dels
responsables polítics competents.
− Potenciar les mesures de mobilitat relatives a la
utilització de la bicicleta en el nucli urbà d’Alaior.

Objectius a assolir

− Conèixer la situació actual de mobilitat al municipi i el
seu nucli urbà principal envers la utilització de
bicicletes.
− Proposar accions concretes que proporcionaran una
intensificació en la mobilitat amb bicicleta, amb els
beneficis inherents a aquest model que es poden
obtenir.
Estudi realitzat

Indicadors de
seguiment/mètriques

Actuacions realitzades
Indicador Clau IC7

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

Prioritat
2009
Policia

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient
pàgina 37

Origen

PSM-Els Verds

Tema: Mobilitat
Projecte6.4

(17) Circuit peatonal Es Cós–Camí d’en Kane–Costa de Llimpa

Descripció

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Dissenyar un circuit peatonal entre Es Cós–Camí d’en Kane–
Costa de Llimpa, delimitat amb valles de llenya oberta,
situades al costat de la paret seca, i amb prou espai per
usar-lo còmodament
− Facilitar als ciutadans un itinerari peatonal per
passejar, fer exercici, etc.
− Evitar la perillositat que comporta actualment (és molt
emprat per diferents col·lectius).
Circuit creat
Indicador Clau IC7

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Urbanisme

Origen

PSM-Els Verds

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

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

(18)

Habilitar el Centre de Cultura de Sant Diego per fer-hi
un auditori

Descripció

Crear un auditori en el Centre de Cultura de Sant Diego

Objectius a assolir

− Dotar d’unes instal·lacions culturals adequades al
municipi
− Explotar turísticament aquesta instal·lació

Indicadors de
seguiment/mètriques

Auditori creat
Activitats realitzades i usuaris

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Cultura

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Cultura

pàgina 39

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

(19) Banc del temps

Descripció

Investigar el funcionament dels Bancs del Temps que ja
funcionen a altres municipis i posar-ho en marxa a Alaior.
El Banc del Temps és un banc on la moneda utilitzada és el
temps i que té una utilitat econòmica, ja que els
participants poden satisfer interessos personals. Ara bé,
també té una finalitat social, ja que es promouen relacions
igualitàries i solidàries entre les persones que conformen
qualsevol comunitat.

Objectius a assolir

− Potenciar la participació, la cohesió social i el teixit
associatiu; estimulant el consum responsable i
potenciant l’economia local.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Iniciativa engegada.
Nombre d’usuaris acollits a les iniciatives.

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Serveis Socials

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Acció social
Projecte9.2

(20) Alternatives d’oci per als joves / creació d'un espai jove
Cercar un espai per als joves i oferir activitats pels caps de
setmana

Descripció

Trobar un espai suficientment ample per poder acollir el
màxim nombre de joves. L’organització hauria de ser fruit
de la reflexió i el debat d’idees dels mateixos joves amb la
complicitat del professorat de les escoles i l’institut, així
com també el suport de l’Ajuntament. Aquesta autonomia
responsable serà el motor per al bon funcionament de
l’espai jove.
− Solucionar la manca d’oci juvenil al municipi

Objectius a assolir

− Aconseguir un lloc de trobada pels joves, on puguin
desenvolupar activitats lúdiques i al mateix temps
afavorir conductes cap a la tolerància, el respecte i
enriquir-se’n amb tots els matisos que dóna la
diversitat
Espai creat

Indicadors de
seguiment/mètriques

Activitats realitzades
Usuaris de l’espai jove

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Serveis Socials

Origen

Particular / PSM-Els Verds

Alta
2011
de

2012

Serveis Socials
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