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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:
§

Aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
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§

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

§

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

L’actualització dels PAAM ha de partir d’una avaluació exhaustiva del nivell
d’implantació de cada Pla d’acció, que és diferent a cada municipi. Cal identificar,
a partir d’aquesta avaluació, les principals debilitats i fortaleses del PAAM vigent
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 Mercadal.
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. 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. Són les
següents:
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1.1.4 Assignar amb claredat les competències ambientals
1.1.6 Millorar la comunicació amb les urbanitzacions
1.2.2 Instaurar criteris de compra responsable
1.2.3 Minimitzar i recollir selectivament els residus a les instal·lacions municipals
1.3.1 Exigir a les empreses contractades garanties de compliment d'exigències mediambientals
1.3.2 Fomentar la necessitat de redactar un Informe previ de sostenibilitat per a actuacions /projectes
2.2.2 Prohibir l'ús de materials banals en l'àmbit agrícola
2.3.3 Analitzar la viabilitat d'enderrocar els edificis abandonats del camí de cala Tirant
3.1.1 Redactar i executar els Plans Especials dels ANEIs del municipi
3.1.2 Limitar l'accés rodat i en barca a certes cales
3.1.4 Mantenir en bon estat la cartelleria de les platges
3.2.1 Recuperar camins i senders tradicionals
3.2.3 Restaurar elements del patrimoni històric
3.2.4 Recuperar el camí de'n Kane entre Es Mercadal i Ferreries
3.3.2 Senyalitzar alguns dels elements patrimonials singulars
4.1.2 Fomentar la mobilitat no motoritzada
4.1.3 Prohibir l'aparcament damunt les platges
4.2.1 Crear places d'aparcament als nuclis des Mercadal i Fornells
4.2.2 Ordenar la circulació a les urbanitzacions
4.2.4 Executar les propostes del Pla Especial d'Actuació per a l'Accessibilitat
5.1.1 Minimitzar les pèrdues de la xarxa municipal a un 20%
5.1.4 Implantar la xerojardineria en els espais verds municipals
5.3.2 Construir xarxes separatives d'aigua en nous processos urbanitzadors
5.5.1 Divulgar la necessitat d'estalviar aigua
6.2.1 Estendre la recollida selectiva (P,V,E, mo i resta) a tots els nuclis habitats
6.2.4 Ampliar la dotació de contenidors
6.3.1 Reduir el % de residus que reben tractament finalista (abocador)
6.3.5 Implantar un sistema de recollida d'envasos comercials (esp. de cartró)
6.3.6 Mantenir net i en bon estat de conservació l'entorn dels punts d'aportació (contenidors)
6.4.3 Estendre el servei de recollida de plàstics agrícoles i residus fitosanitaris
6.4.4 Intensificar la recollida de poda a l'inici i el final de la temporada turística
6.5.1 Informar els ciutadans sobre la possibilitat d'optar per productes a granel o amb poc embolcall
7.1.1 Concedir ajuts i avantatges per l'ús d'enllumenat de baix consum
7.1.3 Instal·lar enllumenat de baix consum a les dependències municipals i instal·lacions públiques
7.2.1 Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les instal·lacions municipals
7.4.1 Posar a punt una campanya per impulsar un nou model de consum
7.4.2 Difondre i comunicar els avantatges de les energies netes
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2.2. Campanya de recepció de propostes de projectes per incorporar al
nou Pla d’actuació 2009-2012
La campanya de sol·licitud de propostes de projectes per al nou Pla d’actuació de
l’Agenda Local 21 es va iniciar as Mercadal l’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 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
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Temàtica ambiental:

Compromís d’Aalborg:

Medi Ambient
Aigua
Urbanisme
Mobilitat
Renous
Residus
Activitat econòmica
Governabilitat
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 vint formularis recollits. L’origen de
les propostes ciutadanes va ser diversa:
-

APIMA Escoleta Mercadal
Alumnes 5è i 6è Escola de Primària des Mercadal
Associaió de comerciants
Club de Jubilats des Mercadal
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 definitiva va ser de cinquanta set projectes:
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1 GOVERNABILITAT
1.1
DESENVOLUPAR PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS O D'ALGUNA ÀREA
1.2
COMUNICACIÓ MÉS ÀGIL ENTRE MEMBRES DEL TALLER, DINAMITZAR EL TALLER.
1.1.6 Millorar la comunicació amb les urbanitzacions
1.3
2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
1.1.4 Assignar amb claredat les competències ambientals
2.1
1.3.2 Fomentar la necessitat de redactar un Informe previ de sostenibilitat per a actuacions /projectes
2.2
7.2.1 Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les instal·lacions municipals
2.3
2.4

FER UN BUTLLETÍ INFORMATIU TRIMESTRAL/SEMESTRAL SOBRE INICIATIVES QUE S'HAN APLICAT AL MUNICIPI SOBRE L'AGENDA LOCAL 21.
PUBLICAR NOTÍCIES DE L'AGENDA LOCAL 21 A LA REVISTA LOCAL (Xerra i Xala)

2.5
AVALUAR EL GRAU D'AMBIENTALITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS
3 BENS NATURALS COMUNS
3.1.2 Limitar l'accés rodat i en barca a certes cales
3.1
3.1.4 Mantenir en bon estat la cartelleria de les platges
3.2
4.1.3 Prohibir l'aparcament damunt les platges
3.3
5.1.1 Minimitzar les pèrdues de la xarxa municipal a un 20%
3.4
5.1.4 Implantar la xerojardineria en els espais verds municipals
3.5
5.3.2 Construir xarxes separatives d'aigua en nous processos urbanitzadors
3.6
5.5.1 Divulgar la necessitat d'estalviar aigua
3.7
7.1.1 Concedir ajuts i avantatges per l'ús d'enllumenat de baix consum
3.8
7.1.3 Instal·lar enllumenat de baix consum a les dependències municipals i instal·lacions públiques
3.9
3.10 7.4.2 Difondre i comunicar els avantatges de les energies netes
3.11 NATURALITZACIÓ DE LA NOVA BASSA DE REC DE LA DEPURADORA
3.12

QUE LES VIVENDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DISPOSIN DE CISTERNES PER APROFITAR L'AIGUA DE PLUJA. INCLOURE A ORDENANÇA

3.13

BONIFICAR, A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓ DE LA TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES, INICIATIVES SOSTENIBLES QUE NO SÓN OBLIGATÒRIES EN EL NOU
CODI (EX. FER CISTERNES, INCORPORAR DOBLE CIRCUIT D'AIGUA, CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'IDEA EN NOUS HABITATGES
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3.14 CONSTRUIR EDARS A LA COSTA NORD I PORTAR EL SEU MANTENIMENT
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE
1.2.2 Instaurar criteris de compra responsable
4.1
1.2.3 Minimitzar i recollir selectivament els residus a les instal·lacions municipals
4.2
2.2.2 Prohibir l'ús de materials banals en l'àmbit agrícola
4.3
6.2.1 Estendre la recollida selectiva (P,V,E, mo i resta) a tots els nuclis habitats
4.4
6.2.4 Ampliar la dotació de contenidors
4.5
6.3.1 Reduir el % de residus que reben tractament finalista (abocador)
4.6
6.3.5 Implantar un sistema de recollida d'envasos comercials (esp. de cartró)
4.7
6.3.6 Mantenir net i en bon estat de conservació l'entorn dels punts d'aportació (contenidors)
4.8
6.4.3 Estendre el servei de recollida de plàstics agrícoles i residus fitosanitaris
4.9
4.10 6.4.4 Intensificar la recollida de poda a l'inici i el final de la temporada turística
4.11 6.5.1 Informar els ciutadans sobre la possibilitat d'optar per productes a granel o amb poc embolcall
4.12 7.4.1 Posar a punt una campanya per impulsar un nou model de consum
4.13 SEPARACIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS A LES FIRES DEL POBLE
4.14 NETEJA DE LES VORERES DEL PORT DE FORNELLS
4.15 ORGANITZAR TALLERS D'ESTALVI I BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
4.16

CALCULAR EL CONSUM DE RECURSOS NATURALS PER HABITANT FER-HO PÚBLIC I CONSCIENCIAR A LA CIUTADANIA

4.17

MANTENIMENT DEL FUTUR PUNT VERD MUNICIPAL O DEIXALLERIA I DIFUSIÓ DEL SEU BON FUNCIONAMENT
INFORMAR SOBRE EL PROCÉS DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL SECTOR AGRÍCOLA/ESTENDRE UN SERVEI DE RECOLLIDA DE PLÀSTICS AGRÍCOLES I

4.18 RESIDUS FITOSANITARIS
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC
2.3.3 Analitzar la viabilitat d'enderrocar els edificis abandonats del camí de cala Tirant
5.1
3.1.1 Redactar i executar els Plans Especials dels ANEIs del municipi
5.2
3.2.3 Restaurar elements del patrimoni històric
5.3
3.3.2 Senyalitzar alguns dels elements patrimonials singulars
5.4
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5.5
MODIFICAR EL PLA GENERAL /NORMES SUBSIDIÀRIES I OBLIGAR QUE TOTS ELS NOUS HABITATGES ES FACIN AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT
3.2.1 Recuperar camins i senders tradicionals
6.1
3.2.4 Recuperar el camí de'n Kane entre Es Mercadal i Ferreries
6.2
4.1.2 Fomentar la mobilitat no motoritzada
6.3
4.2.1 Crear places d'aparcament als nuclis des Mercadal i Fornells
6.4
4.2.2 Ordenar la circulació a les urbanitzacions
6.5
4.2.4 Executar les propostes del Pla Especial d'Actuació per a l'Accessibilitat
6.6
6.7

POTENCIAR POLÍTIQUES DE MOBILITAT SOSTENIBLE. DONAR PRIORITAT AL VIANANT I CICLISTA DAVANT EL COTXE O MOTO.

6.8
PEATONALITZACIÓ DEL CAS ANTIC DEL POBLE
7 ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT
7.1
HABILITAR ESPAIS PER PODER FER ESPORT (FOOTING)
8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE
8.1
8.2

1.3.1 Exigir a les empreses contractades garanties de compliment d'exigències mediambientals

8.3

NOVES CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS (POLÍGON) IMPLANTIN PLAQUES SOLARS

CONVERTIR L'agenda local 21 AMB UN NOU FILÓ D'OCUPACIÓ
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2.3. Valoració de les propostes
En el transcurs de la sessió de participació de dia 3 de desembre de 2008 es va
procedir a la votació per part dels ciutadans. Es tractava de prioritzar 30
d’aquestes 57 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.

Al final de la sessió es va decidir deixar penjades les possibles accions a incloure al
nou PAAM i que durant unes setmanes més ciutadans poguessin fer les seves
votacions. També es va decidir portar-ho a Fornells perquè els fornellencs/ques
poguessin votar.

2.4. Resultat de la valoració de les propostes
En total, els resultats de les votacions va ser el següent:
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0
0
9

1 GOVERNABILITAT
1.1 DESENVOLUPAR PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS O D'ALGUNA ÀREA
1.2 COMUNICACIÓ MÉS ÀGIL ENTRE MEMBRES DEL TALLER, DINAMITZAR EL TALLER.
1.3 1.1.6 Millorar la comunicació amb les urbanitzacions
2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
1.1.4 Assignar amb claredat les competències ambientals
2.1
1.3.2 Fomentar la necessitat de redactar un Informe previ de sostenibilitat per a actuacions /projectes
2.2
2.3 7.2.1 Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les instal·lacions municipals

9

2.4

1
6
0
11
5
12
6
7
7
12
2
2

2.5
AVALUAR EL GRAU D'AMBIENTALITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS
3 BENS NATURALS COMUNS
3.1.2 Limitar l'accés rodat i en barca a certes cales
3.1
3.1.4 Mantenir en bon estat la cartelleria de les platges
3.2
3.3 4.1.3 Prohibir l'aparcament damunt les platges
5.1.1 Minimitzar les pèrdues de la xarxa municipal a un 20%
3.4
3.5 5.1.4 Implantar la xerojardineria en els espais verds municipals
5.3.2 Construir xarxes separatives d'aigua en nous processos urbanitzadors
3.6
5.5.1 Divulgar la necessitat d'estalviar aigua
3.7
7.1.1 Concedir ajuts i avantatges per l'ús d'enllumenat de baix consum
3.8
3.9 7.1.3 Instal·lar enllumenat de baix consum a les dependències municipals i instal·lacions públiques
3.10 7.4.2 Difondre i comunicar els avantatges de les energies netes
3.11 NATURALITZACIÓ DE LA NOVA BASSA DE REC DE LA DEPURADORA

17

3.12 QUE LES VIVENDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DISPOSIN DE CISTERNES PER APROFITAR L'AIGUA DE PLUJA. INCLOURE A ORDENANÇA

9
12
8

FER UN BUTLLETÍ INFORMATIU TRIMESTRAL/SEMESTRAL SOBRE INICIATIVES QUE S'HAN APLICAT AL MUNICIPI SOBRE L'AGENDA LOCAL 21.
PUBLICAR NOTÍCIES DE L'AGENDA LOCAL 21 A LA REVISTA LOCAL (Xerra i Xala)
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10
2

BONIFICAR, A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓ DE LA TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES, INICIATIVES SOSTENIBLES QUE NO SÓN OBLIGATÒRIES EN EL

5
9
0
9
7
11
9
10
0
4
3
7
10
9
12

3.13 NOU CODI (EX. FER CISTERNES, INCORPORAR DOBLE CIRCUIT D'AIGUA, CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'IDEA EN NOUS HABITATGES
3.14 CONSTRUIR EDARS A LA COSTA NORD I PORTAR EL SEU MANTENIMENT
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE
1.2.2 Instaurar criteris de compra responsable
4.1
4.2 1.2.3 Minimitzar i recollir selectivament els residus a les instal·lacions municipals
2.2.2 Prohibir l'ús de materials banals en l'àmbit agrícola
4.3
4.4 6.2.1 Estendre la recollida selectiva (P,V,E, mo i resta) a tots els nuclis habitats
6.2.4 Ampliar la dotació de contenidors
4.5
4.6 6.3.1 Reduir el % de residus que reben tractament finalista (abocador)
4.7 6.3.5 Implantar un sistema de recollida d'envasos comercials (esp. de cartró)
4.8 6.3.6 Mantenir net i en bon estat de conservació l'entorn dels punts d'aportació (contenidors)
6.4.3 Estendre el servei de recollida de plàstics agrícoles i residus fitosanitaris
4.9
4.10 6.4.4 Intensificar la recollida de poda a l'inici i el final de la temporada turística
4.11 6.5.1 Informar els ciutadans sobre la possibilitat d'optar per productes a granel o amb poc embolcall
4.12 7.4.1 Posar a punt una campanya per impulsar un nou model de consum
4.13 SEPARACIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS A LES FIRES DEL POBLE
4.14 NETEJA DE LES VORERES DEL PORT DE FORNELLS
4.15 ORGANITZAR TALLERS D'ESTALVI I BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

6

4.16

12

4.17 MANTENIMENT DEL FUTUR PUNT VERD MUNICIPAL O DEIXALLERIA I DIFUSIÓ DEL SEU BON FUNCIONAMENT

15

4.18 AGRÍCOLES I RESIDUS FITOSANITARIS
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC

CALCULAR EL CONSUM DE RECURSOS NATURALS PER HABITANT FER-HO PÚBLIC I CONSCIENCIAR A LA CIUTADANIA

INFORMAR SOBRE EL PROCÉS DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL SECTOR AGRÍCOLA/ESTENDRE UN SERVEI DE RECOLLIDA DE PLÀSTICS
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2.3.3 Analitzar la viabilitat d'enderrocar els edificis abandonats del camí de cala Tirant
3.1.1 Redactar i executar els Plans Especials dels ANEIs del municipi
3.2.3 Restaurar elements del patrimoni històric
3.3.2 Senyalitzar alguns dels elements patrimonials singulars

5
10
6
4

5.1
5.2
5.3
5.4

13
14
4
5
9
0
3

5.5 SOSTENIBILITAT
6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT
6.1 3.2.1 Recuperar camins i senders tradicionals
3.2.4 Recuperar el camí de'n Kane entre Es Mercadal i Ferreries
6.2
4.1.2 Fomentar la mobilitat no motoritzada
6.3
6.4 4.2.1 Crear places d'aparcament als nuclis des Mercadal i Fornells
4.2.2 Ordenar la circulació a les urbanitzacions
6.5
4.2.4 Executar les propostes del Pla Especial d'Actuació per a l'Accessibilitat
6.6

16

6.7

17

6.8 PEATONALITZACIÓ DEL CAS ANTIC DEL POBLE
7 ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT
7.1
HABILITAR ESPAIS PER PODER FER ESPORT (FOOTING)
8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE

6

MODIFICAR EL PLA GENERAL /NORMES SUBSIDIÀRIES I OBLIGAR QUE TOTS ELS NOUS HABITATGES ES FACIN AMB CRITERIS DE

POTENCIAR POLÍTIQUES DE MOBILITAT SOSTENIBLE. DONAR PRIORITAT AL VIANANT I CICLISTA DAVANT EL COTXE O MOTO.

8
4

8.1
8.2

1.3.1 Exigir a les empreses contractades garanties de compliment d'exigències mediambientals

10

8.3

NOVES CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS (POLÍGON) IMPLANTIN PLAQUES SOLARS

CONVERTIR L'agenda local 21 AMB UN NOU FILÓ D'OCUPACIÓ
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Un cop es van posar aquests resultats en comú es va decidir que les actuacions amb
menys de 8 vots no entraven a formar part del nou PAAM. La resta d’accions (28)
era la proposta que feia el taller d’Agenda Local 21 a traspassar al nou PAAM
(negreta), per ser aprovat per Ple i posteriorment ratificat 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 Mercadal, els Compromisos d’Aalborg, aprovats pel Ple
municipal des Mercadal en data 29 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
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

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 13 vots a favor, i la prioritat mitja que n’ha aconseguit més
de 8 i menys de 13. Les actuacions amb prioritat baixa, amb menys de 8 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) Desenvolupar pressupostos participatius o d’alguna àrea

Descripció

Tenir en compte la participació ciutadana i l’AL21 a l’hora
de definir el pressupost municipal, fer intervenir a la
ciutadania per decidir inversions i definir taxes i despeses
Executar els mecanismes de participació ciutadana

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Que els ciutadans es sentin part implicada en la gestió del
municipi
Iniciatives realitzades / Pressupostos aprovats

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Festes

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Festes
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Tema: Participació ciutadana
Projecte1.2

(2)

Descripció

Objectius a assolir

Comunicació més àgil entre els membres del taller,
dinamitzar el taller
Crear un espai de diàleg i d’intercanvi d’informació previ a
la celebració del taller a través d’un fòrum virtual per
Internet. La comunicació seria a través de mail i tindria
caràcter privat, és a dir, els comentaris no sortirien
publicats a cap pàgina web; només els rebrien els
membres adscrits. La gent podria anar aportant les seves
idees, suggeriments, coses que a un se li pugui ocórrer en
un moment determinat, etc. D’aquesta manera no
perdríem el contacte entre un taller i l’altre i, sobretot,
evitaríem que els tallers fossin llargs ja que molts aspectes
s’haurien tractat abans. Així, en els tallers s’aniria
directament per feina, sense entrar en divagacions, i
respectant l’ordre del dia
Aconseguir una comunicació més àgil entre els membres
del taller
Dinamitzar el taller

Indicadors de
seguiment/mètriques

Fòrum creat
Nombre de comunicacions

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

Prioritat
2009
Medi Ambient

Àrea que executa

Origen

Servei
informàtic

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011

2012

de Medi Ambient
AODL

Particular
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Tema: Participació ciutadana
Projecte1.3

(3) Millorar la comunicació amb les urbanitzacions

Descripció

Objectius a assolir

Designar un responsable (tècnic o polític) com a persona
de contacte amb les urbanitzacions del municipi, que sigui
sempre l’interlocutor davant de qualsevol problema
(especialment els relacionats amb aigua, fems i denúncies
a la Policia Local)

Millorar la comunicació entre els ciutadans residents en
urbanitzacions i l’ajuntament
Agilitzar i millorar la resolució de conflictes

Indicadors de
seguiment/mètriques

Responsable designat
Problemes/queixes fetes i solucionades

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Turisme

Origen

PAAM 2004 acció 1.1.6

Mitja
2011
de

2012

Turisme
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Línia d’actuació: 2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
Tema: Energia
Projecte2.1

(4)

Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les
instal·lacions municipals

Descripció

Portar a terme un seguiment acurat dels consums
energètics de les instal·lacions municipals i vigilar el seu
rendiment

Objectius a assolir

Conèixer els consums i rendiments energètics de les
instal·lacions
municipals,
per
poder
actuar
en
conseqüència i reduir els consums tot el possible

Indicadors de
seguiment/mètriques

Consum energètic
Indicador Clau IC14, IC15

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Governació

Origen

PAAM 2004 acció 7.2.1

Mitja
2011
de

2012

Governació
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Tema: Participació ciutadana
Projecte2.2

(5)

Descripció

Objectius a assolir

Fer un butlletí informatiu trimestral/semestral sobre
iniciatives que s’han aplicat al municipi sobre l’AL21
Publicitar les notícies/accions/projectes que es decideixen
des de l’AL21 a la revista Xerra i Xala o editat un butlletí
trimestral/semestral
Donar a conèixer a la població l’AL21 i les decisions que es
prenen, i indicar les avantatges que han tingut les
aplicacions de les polítiques sostenibles
Involucrar a més ciutadans i entitats en l’AL21

Indicadors de
seguiment/mètriques

Edicions on surt aquesta informació

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament.
terme
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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Línia d’actuació: 3 BENS NATURALS COMUNS
Tema: Medi Ambient
Projecte3.1

(6) Prohibir l’aparcament damunt les platges

Descripció

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Prohibir, mitjançant ordenança municipal, l’aparcament
incontrolat de vehicles damunt les platges i fer-ho complir
amb més vigilància policial
Evitar l’erosió de l’entorn de les platges
Manteniment de la flora i fauna de l’entorn de les platges
Ordenança aprovada
Sancions

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

Prioritat
2009
Medi ambient
Platges

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011

2012

de Medi Ambient
Platges

PAAM 2004 acció 4.1.3
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Tema: Aigua
Projecte3.2

(7)

Implantar la xerojardineria a en els espais verds
municipals

Descripció

Obligar, per ordenança, a que tota la jardineria dels espais
verds municipals siguin plantes autòctones, resistents a la
sequera

Objectius a assolir

Reduir el consum d’aigua de reg

Indicadors de
seguiment/mètriques

Consum d’aigua de reg municipal
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

Serveis Generals

Origen

PAAM 2004 acció 5.1.4

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Aigua
Projecte3.3

(8)

Instal·lar enllumenat de baix consum a les dependències
municipals i instal·lacions públiques

Descripció

Substituir tot l’enllumenat municipal perquè sigui de baix
consum elèctric

Objectius a assolir

Disminució del consum d’energia en dependències i
instal·lacions municipals.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Seguiment del consum d’energia.
Indicador Clau IC14, 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

PAAM 2004 acció 7.1.3

Mitja
2011
de

2012

Serveis Generals
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Tema: Aigua

Projecte3.4

(9)

Descripció

Objectius a assolir

Redactar una ordenança perquè les vivendes de nova
construcció disposin de cisternes per aprofitar l’aigua de
pluja
Via ordenança, obligar a que totes les vivendes de nova
construcció instal·lin cisternes per recollir i aprofitar
l’aigua de pluja
Reducció del consum d’aigua de subministrament.
Aprofitament de l’aigua de pluja
Redacció ordenança

Indicadors de
seguiment/mètriques

Cases acollides
Indicador Clau IC11, IC12

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:

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Medi Ambient

Projecte3.5

Bonificar, a través de la reducció de la taxa de llicència
(10) d’obres, iniciatives sostenibles que no són obligatòries
en el nou codi d’edificacions

Descripció

Objectius a assolir
Indicadors de
seguiment/mètriques

Reduir la taxa de la llicència d’obres a aquelles noves
edificacions que adaptin iniciatives sostenibles que no són
obligatòries en el nou codi d’edificacions (per exemple, fer
cisternes, incorporar doble circuit d’aigües, certificació
energètica de l’IDEA, ...)
Implantar mesures sostenibles en nous habitatges
Incentivar als constructors a fer-ho abaixant les taxes
Nombre d’edificis construïts sota aquests criteris

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

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

(11)

Descripció

Minimitzar i recollir selectivament els residus a 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 sobre com classificar els residus i
facilitar la recollida selectiva.

Objectius a assolir

Indicadors de
seguiment/mètriques

Engrescar als treballadors municipals 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
Els propis de l’Ajuntament.
terme
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

PAAM 2004 acció 1.2.3

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.2

(12)

Descripció

Objectius a assolir

Estendre la recollida selectiva (P, V, E, mo i resta) a tots
els nuclis habitats
Redactar un Programa de Recollida Selectiva de RSU
integral, amb punts d’aportació temporals a totes les
urbanitzacions
Fer arribar la recollida selectiva a tots els nuclis habitats
del municipi
Incrementar la recollida selectiva del municipi

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre de punts d’aportació instal·lats
Indicador Clau IC13

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

PAAM 2004 acció 6.2.1

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.3

(13)

Descripció

Objectius a assolir

Reduir el % de residus que reben tractament finalista
(abocador)
Mitjançant campanyes de conscienciació ciutadana,
aconseguir una millor separació en origen dels residus
Millorar la separació en origen dels residus
Engegar campanyes de sensibilització
Campanya engegada

Indicadors de
seguiment/mètriques

% de residus procedents
tractament finalista

del

municipi

que

reben

Indicador Clau IC13
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

PAAM 2004 acció 6.3.1

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.4

(14)

Implantar un sistema de recollida d’envasos comercials
(especialment de cartró)

Descripció

Recollir selectivament els envasos del sector comercial,
tant als nuclis des Mercadal i Fornells com a les
urbanitzacions

Objectius a assolir

Incrementar el volum de residus comercials recollits
selectivament

Indicadors de
seguiment/mètriques

Kg recollits
Indicador Clau IC13

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

PAAM 2004 acció 6.3.5

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.5

(15)

Mantenir net i en bon estat de conservació l’entorn dels
punts d’aportació (contenidors)

Descripció

Es tracta de millorar la neteja viària de l’entorn dels punts
d’aportació.

Objectius a assolir

Mantenir nets i en bon estat de conservació els contenidors
i el seu entorn

Indicadors de
seguiment/mètriques

Accions de manteniment i neteja realitzades

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

PAAM 2004 acció 6.3.6

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Residus
Projecte4.6

(16)

Separació dels residus sòlids a les fires que es
desenvolupen al municipi

Descripció

Facilitar la separació dels residus i conscienciar a la
població per fer-ho. Acostar els contenidors de recollida
selectiva (de mides adequades) a les proximitats de les
taules o aprop dels esdeveniments, de manera que la
pròpia gent ho llenci per separat. S’ha de tenir en compte
que els grups de professionals de la neteja també han de
recollir-ho i gestionar-ho per separat

Objectius a assolir

Aconseguir la separació dels residus sòlids reciclables
durant les fires del municipi i altres diades, especialment
quan hi hagi menjars multitudinaris on es genera una gran
quantitat de brossa

Indicadors de
seguiment/mètriques

Kg de residus recollits per categories
Indicador Clau IC13

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

Prioritat
2009
Fires
Medi Ambient

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient

Particular
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Tema: Residus
Projecte4.7

(17) Neteja de les voreres del Port de Fornells

Descripció

La part més interna de la badia de Fornells no conté cap
platja d’arena, de manera que és una zona que queda fora
de la zona d’actuació dels Servei de Neteja de Platges del
Consell Insular i, a la vegada, per la seva orientació i
característiques tancades, és un lloc on es venen
acumulant des de fa molts anys gran quantitat de residus
que contaminen i fan malbé un dels racons de major
bellesa i interès naturalístic del municipi. Mitjançant
campanyes de voluntariat i en col·laboració amb el Servei
de Neteja, es podrien anar traient per trams aquest
plàstics tants anys acumulats

Objectius a assolir

Treure tots els plàstics i altres residus que s’acumulen a
les voreres de la badia de Fornells

Indicadors de
seguiment/mètriques

Kg de residus recollits
Campanyes de neteja organitzades

Recursos per dur-lo a Els propis de l’Ajuntament
terme
Servei de Neteja de Platges del Cime
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: Medi Ambient
Projecte4.8

(18) Organitzar taller d’estalvi i bones pràctiques ambientals

Descripció

Organitzar jornades tant per la ciutadania com per
empreses, sobre bones pràctiques ambientals i poder
implementar la cultura de l’estalvi

Objectius a assolir

Poder ensenyar a la ciutadania i empreses mesures
quotidianes a prendre per tal d’estalviar recursos i energia
i aplicar bones pràctiques ambientals

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre de tallers organitzats i assistents

Recursos per dur-lo a
Els propis de l’Ajuntament
terme
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: Residus
Projecte4.9

(19)

Descripció

Manteniment de la futura deixalleria i difusió del seu
bon funcionament
Durant el 2009 es posarà en funcionament la deixalleria
municipal, s’ha de fer un bon manteniment de la mateixa i
difondre a la població el seu bon funcionament
Mantenir neta i en bones condicions la nova deixalleria

Objectius a assolir

Difondre a la població el seu funcionament
Aconseguir la màxima utilització possible de la instal·lació
Feines de manteniment realitzades

Indicadors de
seguiment/mètriques

Usuaris de la deixalleria i kg per tipologia aportats
Campanya de difusió realitzada

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

Projecte4.10

Informar sobre el procés de recollida de residus del
(20) sector agrícola i estendre un servei de recollida de
plàstics agrícoles i residus fitosanitaris

Descripció

El sector agrícola-ramader és un gran generador de
residus, per tant, se’ls ha d’informar de la gestió que han
de fer dels seus residus i facilitar-ne la recollida
Augmentar la recollida de residus agrícoles i ramaders,
plàstics i residus fitosanitaris

Objectius a assolir

Evitar que els residus agrícoles i ramaders quedin
escampats pel camp
Difondre el servei de recollida de plàstics agrícoles que té
el CRSU i els punts de recollida de residus fitosanitaris
existents SIGFITO

Indicadors de
seguiment/mètriques

Kg de residus agrícoles per tipologies recollits

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

Prioritat
2009

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

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

(21)

Redactar i executar els Plans Especials dels ANEIs del
municipi

Descripció

Redactar els plans especials dels ANEIs Me-3, 4, 5, 6, 12,
17 i 19 i executar el de l'ANEI Me-18 (El Toro), que ja està
aprovat

Objectius a assolir

Tirar endavant la redacció i execució dels Plans Especials
dels ANEIs del municipi

Indicadors de
seguiment/mètriques

Plans redactats i executats

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

Prioritat
2009
Urbanisme
Medi Ambient

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient

PAAM 2004 acció 3.1.1
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Tema: Urbanisme
Projecte5.2

(22)

Modificar les Normes Subsidiàries i obligar que tots els
nous habitatges es facin amb criteris de sostenibilitat

Descripció

Redefinir el sector de la construcció aplicant bases de
sostenibilitat. Obligar a aplicar-les via Normes
Subsidiàries, per tant s’han de modificar les actuals per
incloure aquests nous criteris

Objectius a assolir

Que les noves edificacions es construeixin seguint criteris
de sostenibilitat, tals com estalvi d’aigua, reducció de
residus, energies renovables, etc.

Indicadors de
seguiment/mètriques

Modificació de les Normes Subsidiàries

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

Prioritat
2009
Urbanisme
Medi ambient

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient

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

(23) Recuperar camins i senders tradicionals
A tot el municipi hi ha antics camins que unien cales i
nuclis de població que no es mantenen en bon estat, i que
en molts casos han esdevingut punts d’abocament. Es
tracta de recuperar-los i mantenir-los.
Igualment continuar amb el manteniment de la xarxa de
camins rurals del municipi, incrementant el nombre de
vies recuperades i mantingudes amb regularitat.

Descripció

Tenir cura tant de la vegetació, com del paviment, i
també del manteniment de les parets seques.
Fer els manteniments amb els mitjans més adequats a
cada tipus de vials, preferiblement amb mitjans poc
mecanitzats, mantenint la vegetació representativa i la
fisonomia del lloc.
Caracteritzar i informar sobre les característiques de cada
camí (tipus paviment, tipus circulació pel que és apta...)
Difondre la utilitat de la xarxa de camins rurals del
municipi per potenciar el seu ús.
Manteniment periòdic de tota la xarxa de camins rurals del
municipi.
Preveure i planificar les tasques de desbrossament i
millores del paviment, informant als veïns de les zones en
qüestió.

Objectius a assolir

Implicar als propietaris de les finques en el manteniment
de les parets seques dels camins municipals.
Prioritzar els mitjans manuals i artesanals
manteniment de la vegetació dels camins.

en

el

Fer campanyes de difusió de la xarxa de camins i les seves
característiques.
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Pla de manteniment anual dels camins
Indicadors de
seguiment/mètriques

Iniciatives de difusió
Nombre de peticions o queixes dels usuaris

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Governació

Origen

PAAM 2004 acció 3.2.1

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Mobilitat
Projecte6.2

(24)

Crear places d’aparcament als nuclis des Mercadal i
Fornells

Descripció

Incrementar el nombre de places d’aparcament al nucli
urbà, per fer possible i efectiva la semipeatonalització de
la zona comercial.

Objectius a assolir

Concentrar els aparcaments en zones concretes per poder
ordenar la mobilitat segura pel poble, tant des Mercadal
com Fornells

Indicadors de
seguiment/mètriques

Aparcaments creats

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

Prioritat
2009

2010
Àrea
seguiment:

Àrea que executa

Governació

Origen

PAAM 2004 acció 4.2.1

Mitja
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Mobilitat

Projecte6.3

Potenciar Polítiques de mobilitat sostenible. Pla de
(25) mobilitat sostenible. Donar prioritat al vianant i ciclista
davant el cotxe i/o moto

Descripció

Redacció per part d’una empresa especialitzada d’un pla
de mobilitat sostenible per al municipi, que ordeni i
pacifiqui la circulació rodada, els transport de mercaderies
dins la ciutat, el transport públic, els vials i itineraris
peatonals, la seguretat vial, l’accessibilitat de tot tipus
d’usuaris, i que integri i dinamitzi els mitjans no
motoritzats com la bicicleta.
Redacció i execució d’un pla de mobilitat urbana
sostenible.

Objectius a assolir

Millorar la mobilitat tant motoritzada com peatonal de la
ciutat.
Aconseguir una ciutat més tranquil·la, accessible
i
ordenada quan a la circulació i mobilitat dels ciutadans i
visistants.
Contractació dels serveis d’estudi i redacció tècnica del
pla

Indicadors de
seguiment/mètriques

Aprovació del pla.
Fase d’execució.
Indicador Clau IC7

Els propis de l’Ajuntament.
Recursos per dur-lo a
Ajuts públics a la realització d’estudis i execució de plans
terme
de mobilitat sostenible.
Pressupost estimat
Temporització

Prioritat
2009

Àrea que executa

Medi ambient

Origen

Particular

2010
Àrea
seguiment:

Alta
2011
de

2012

Medi Ambient
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Tema: Mobilitat
Projecte6.4

(26) Peatonalització del casc antic del poble

Descripció

Definir en el nucli antic des Mercadal una zona peatonal
Afavorir l’ús del carrer per passejar amb seguretat

Objectius a assolir

Gaudir del nucli antic del poble
Descongestionar el casc antic de vehicles

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre de carrers peatonalitzats / Zona peatonalitzada
Indicador Clau IC7

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:

Alta
2011
de

2012

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

(27)

Exigir a les empreses contractades garanties
compliment d’exigències mediambientals

de

Descripció

Crear una ordenança municipal per requerir que totes les
empreses contractades per l'Ajuntament demostrin el
compliment de la normativa de qualitat mediambiental
elemental.

Objectius a assolir

Que les empreses que treballin per l’ajuntament donin
exemple de bones pràctiques ambientals

Indicadors de
seguiment/mètriques

Nombre d’empreses contractades que
compliment de les exigències ambientals.

demostrin

Recursos per dur-lo a
Recursos privats de les empreses i comerços.
terme
Pressupost estimat
Temporització
Àrea que executa
Origen

Prioritat
2009
Urbanisme
Medi Ambient

2010
Àrea
seguiment:

Mitja
2011

2012

de Urbanisme
Medi Ambient

PAAM 2004 acció 1.3.1
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el

Tema: Energia
Projecte8.2

(28)

Que les noves construccions
plaques solars fotovoltaiques

industrials

implantin

Descripció

Via ordenança municipal, incentivar als empresaris
industrials que instal·lin plaques solars fotovoltaiques en
les noves construccions industrials

Objectius a assolir

Aprofitar l’espai disponible a les teulades de les naus
industrials per generar energia fotovoltaica
Naus adherides

Indicadors de
seguiment/mètriques

Potència instal·lada
Indicador Clau IC14, IC15

Recursos per dur-lo a
Recursos privats d’empreses
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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