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INTRODUCCIÓ 

 

El projecte d’Agenda Local 21 surt de les negociacions realitzades a la 

Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el 

Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992. Aquest procés 

queda definit sobre dos pilars bàsics: la transversalitat i la participació i cerca, 

a partir d’aquestes premisses, assolir unes pautes de desenvolupament més 

sostenibles a escala local per tal d’acabar repercutint en l’escala global.  

 

En aquest sentit, la signatura de la Carta d’Aalborg l’any 2002 suposa un punt 

d’inflexió en la gestió i el desenvolupament d’Estellencs, essent la primera 

passa en la implantació de l’Agenda Local 21 del municipi. Després de les 

primeres trobades del fòrum i de la posada en marxa definitiva del procés, 

l’any 2009 s’elaborà el Pla d’Acció, i no serà fins a inicis de l’any següent on 

s’iniciaran els primers projectes sorgits d’aquest document.  

 

L’objectiu que es persegueix amb aquests projectes és el d’assolir un 

desenvolupament sostenible pel municipi, és a dir, aconseguir la justícia social i 

el desenvolupament econòmic amb el respecte pel medi i els recursos actuals 

per satisfer les necessitats tant de les generacions presents com de les 

generacions futures. 

 

En aquest context s’ha de considerar el 2010 com el primer any amb un 

seguiment complet de l’Agenda Local del municipi, essent com ja s’ha dit el 

període on es consoliden els primers projectes del Pla d’Acció. Per tant, el 2010 

és també el marc de referència que ens permet fer l’anàlisi corresponent al 

grau de desenvolupament de la pròpia Agenda Local del municipi.  

 

1. COORDINACIÓ DEL PROCÉS 

 
1.1. Organigrama de l’Ajuntament 

 

Durant l’any 2010, l’Ajuntament d’Estellencs ha estat organitzat segons es pot 

apreciar a la taula següent, on es pot veure la distribució de les regidories i el 

responsable corresponent a cadascuna. 

 

Taula 1. Organigrama municipal 

Àrea / Regidoria Responsable 

Batlia Bartomeu Jover 

Educació, Sanitat i Serveis Socials Catalina Moragues 

Esports i Cultura Mateu Vidal 

Hisenda, Turisme i Associacionisme Margalida Rosselló 

Joventut i Infraestructures esportives Bernat Isern 

Manteniment, de Personal i Medi 

Ambient 

Gaspar Bosch 

Urbanisme, Territori i Obres Públiques i 

presidència de les Comissions 

Informatives 

Bartomeu Jover 
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Font: Ajuntament d’Estellencs 

 

1.2. Modificacions del Pla d’Acció Inicial 

 

El municipi de Estellencs inicià el seu procés d’Agenda Local 21 amb l’adhesió 

en sessió plenària a la Carta d’Aalborg el 13 de novembre de 2002. A partir 

d’aquest moment es començaren a impulsar els documents tècnics específics 

com són la Memòria Descriptiva, la Diagnosi Ambiental i el Pla d’Acció Local.  

 

A finals de l’any 2010 l’estat d’execució del Pla d’Acció és el següent: 

 
ESTAT DELS PROJECTES  

PROJECTES nº % 

Pendents 44 47,83 

Prev 2011 22 23,91 

En execució 18 19,57 

Acabats 8 8,70 

Eliminats 1 1,09 

PROJECTES TOTALS 92 100 

Taula 2. Estat dels projectes 

Font: Ajuntament d’Estellencs i Gest Ambiental 

 

 
Gràfic 1. Actuacions 

Font: Ajuntament d’Estellencs i Gest Ambiental 

 

Analitzant l’estat de les actuacions podem comprovar com encara 

predominen aquelles pendents d’executar, que suposen pràcticament el 70% 

del total, tot i que per a l’any 2011 es preveu un fort avanç.  Tenint en compte 

que el Pla d’Acció del municipi es va elaborar pel període 2009-2011, hi haurà 

alguns projectes que quedaran fora desenvolupar en el marc temporal previst, 

una conseqüència directa de la delicada situació econòmica global. Aquest 

fet, obliga a replantejar la situació de cara a l’elaboració del futur Pla d’Acció, 

fent-lo més assequible d’acord amb les possibilitats existents. 
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1.3. Reunions internes 

 

El seguiment i assessorament respecte a l’Agenda Local 21 d’Estellencs es du a 

terme des de l’empresa consultora externa. Aquesta, va coordinant reunions 

periòdiques amb Batlia per tal d’anar revisant la tasca realitzada i planificar les 

pròximes passes a seguir dins el procés. D’aquesta manera es permet mantenir 

un seguiment continuat de les diferents vessants que inclou l’Agenda Local 21.  

 

A part d’aquestes reunions periòdiques, la consultora també manté un 

contacte directe tant amb l’Ajuntament com amb Jordi Monterde, president 

del Fòrum Ciutadà, així com altres membres del propi fòrum per tal d’ajudar a 

resoldre els possibles inconvenients que poden anar sortint.  

 

1.4. Reunions externes 

 

En aquest apartat s’ha de dir que no s’ha fet cap seguiment concret de les 

distintes trobades amb organismes i col·lectius de fora de l’àmbit municipal. Tot 

i això, s’ha de dir que s’han desenvolupat distintes reunions al llarg de l’any 

tant en l’àmbit polític com en el tècnic. 

 
1.5. Participació o assistència a jornades 

 

A través de l’empresa consultora responsable de l’Agenda Local 21, des de 

l’Ajuntament d’Estellencs s’ha assistit a diverses jornades al llarg de l’any. 

Aquest fet permet estar al dia respecte a noves iniciatives i propostes que van 

sorgint en els diferents àmbits relacionats amb l’Agenda Local 21.  

 

Al llarg de 2010, les jornades a les que s’han assistit són les següents: 

 

 15 de febrer: Presentació del consorci Eurolocal. Organitzada pel 

Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca i el propi 

Consorci, la jornada serví per explicar aquest projecte, que està enfocat 

a l’assessorament municipal dels projectes europeus. 

 

 15 de març: Presentació del Pla de Residus del Pla de Mallorca. Jornada 

on es va donar a conèixer la nova tècnica encarregada de la gestió de 

residus a la Mancomunitat del Pla.  

 

 21 de juny: Presentació de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments 

Locals (EIEL). Aquesta enquesta és de caràcter estatal i pretén donar a 

conèixer la situació de les infraestructures i els equipaments de 

competència municipal, amb informació sistematitzada dels municipis 

de Mallorca amb una població inferior als 50.000 habitants. 

 

 18, 29 i 30 d’octubre: I Jornades de Custòdia del Territori a Mallorca. 

Organitzades pels Impulsors de la Custòdia del Territori de les Illes Balears 

(ICTIB), aquestes jornades es plantejaren com un espai de debat entre 

els diferents agents de la societat mallorquina per impulsar la custòdia 
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del territori com una eina de diàleg per la conservació i el bon ús dels 

recursos naturals, paisatgístics, culturals, etc. 

 

 3 novembre: Jornada del Pla Estratègic d’Agenda Local 21 2011-2015. 

Aquest Pla pretén ser el full de ruta del Departament de Cooperació 

Local i Interior per treballar en matèria d’Agenda 21 durant els anys de 

referència. 

 

 16 de desembre: Presentació del Projecte Leader 2007-2013. La jornada 

impulsada per Mallorca Rural va servir per presentar les línies 

estratègiques que seguirà el Projecte Leader en els anys senyalats. 

Aquest projecte pretén organitzar i definir objectius estratègics per tal 

de fomentar l’activitat econòmica al món rural. 

 

 
1.6. Difusió de l’Agenda Local 21 

 

El cas d’Estellencs mostra certa peculiaritat en aquest apartat, ja que al 

tractar-se d’un municipi petit (378 habitants de dret l’any 2010) es fa 

innecessari el disseny d’ambicioses campanyes de difusió. Així, aquesta tasca 

es desenvolupa basant-se especialment les trobades i telefonades a nivell 

personal.  

 

En aquest context cal destacar també la tasca duta a terme pels mateixos 

membres del Fòrum, que contribueixen en la difusió mitjançant el boca a boca 

amb la resta de veïns compartint les conclusions i els temes més destacats de 

les reunions.  

 

Quan a la difusió també és important fer referència a la pàgina web municipal, 

on s’han anat actualitzant els continguts i documents elaborats en el marc de 

l’Agenda Local 21. A través de la plana web es contribueix a que la ciutadania 

pugui estar al corrent de l’estat del procés alhora que es facilita la 

comunicació amb la corporació municipal. 

 

Per tant, podem dir que la difusió de l’Agenda Local 21 es recolza en part amb 

les noves tecnologies però destaca especialment el contacte a nivell personal 

per la gran proximitat entre els veïns. 

 

 
1.7. Ajudes econòmiques  

 

Durant el 2010 Estellencs ha sol·licitat ajuda per l’elaboració de dos projectes 

en el marc de l’Agenda Local 21, atenint-se a la convocatòria d’ajuda 

econòmica concedida per la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació 

Ambiental del Govern Balear per la implantació de l’Agenda Local 21.  

 

Una part d’aquesta línia de subvenció pertany a l’apartat d’execució 

d’accions del Pla d’Acció que en el cas del municipi s’ha destinat a realitzar 

les passes prèvies a l’acció 4.3.1.1. Implantació del sistema de recollida porta a 

porta. Tot i que encara no s’hagi posat en marxa aquest sistema de recollida sí 
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que s’han fet els estudis corresponents per tal de conèixer la viabilitat de la 

seva implantació i, de fet, l’ajuda econòmica es va destinar al pagament 

d’aquests estudis.  

 

D’altra banda, l’ajuda demanada s’ha destinat també a la redacció de 

documents de l’Agenda Local, centrats en el Pla de Seguiment del procés.  

 

Val a dir que aquesta subvenció s’ha concedit el 100%, assolint els 4.431,39 €. 

 

Una altra ajuda econòmica sol·licitada és la corresponent a subvenció per al 

finançament d'inversions als espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, 

concedida per Espais de Natura Balear de la Conselleria de Medi Ambient. 

Aquesta ajuda anava destinada a la millora del Camí Reial, l’antic camí cap al 

poble de Puigpunyent.  

 

Aquest projecte inclou diverses accions com la millora de marges, la neteja i 

retirada de vegetació del camí, el seu empedrat i la col·locació de punts de 

protecció i es concediren un total de 16.271€ dels 34.470€ que es van sol·licitar.  

 

Per aquesta mateixa actuació també es va sol·licitar la subvenció del Consell 

de Mallorca per al Foment de les Agendes Locals 21.  Concretament es varen 

sol·licitar un total de 36.000€ dels que foren concedits un total de 18.079€. 

Aquesta subvenció, al igual que la sol·licitada a Espais de Natura Balear ha 

servi per iniciar la recuperació d’aquesta antiga via. 
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2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

2.1. Reunions del Fòrum Ciutadà  

 

Durant 2010 el Fòrum Ciutadà s’ha reunit fins a 7 vegades, 6 en reunions 

ordinàries del propi Fòrum més una altra assemblea de caire més extraordinari. 

Els temes tractats a les reunions han estat diversos, abastant des de temes de 

temàtica ambiental general  fins altres de més propers als veïns.  

 

Així, alguns dels temes han estat l’habilitació d’una zona d’aparcament 

exclusiva per veïns durant els mesos d’estiu (acció lligada al projecte 4.4.2.1. 

del Pla d’Acció), l’avaluació del projecte per la recuperació de Cala Estellencs 

impulsat des del Ministeri de Medi Ambient o la valoració de temes específics 

del Pla d’Acció com els relacionats amb joventut. 

 

El funcionament del Fòrum Ciutadà està regulat per un reglament intern. 

Aquest però, no estipula el nombre de reunions a celebrar, especificant que 

“el Fòrum es reunirà en caràcter extraordinari les vegades que sigui necessari a 

proposta del seu President o del Plenari. No obstant, es podran reunir les taules 

temàtiques o comissions de treball per tractar temes puntuals, comunicant a la 

següent reunió ordinària del Plenari els acords adoptats”.  

 

Per tant, el nombre concret de reunions no està estipulat, podent fer les 

trobades que escaiguin quan sorgeix algun tema d’interès i facilitant així un 

funcionament més dinàmic. També queda reflectit al reglament que “la 

convocatòria de les reunions es realitzarà amb una antelació mínima de 6 dies 

hàbils” i on “es convocarà a totes aquelles persones que hagin assistit a alguna 

de les sessions del Fòrum”. 

 

Així doncs, podem dir que el Fòrum té una estructura i una normativa marcada 

pel reglament però que queda suficientment oberta tant per tractar els 

possibles temes nous que vagin sorgint com per incorporar nous membres al 

Fòrum.  
 

2.2. Reunions amb col·lectius formals i informals 

 

En aquest apartat cal tenir en compte la naturalesa del municipi d’Estellencs, 

on degut en part al seu baix pes demogràfic no trobam un gran nombre de 

col·lectius formals ni informals. Per això, el que s’ha fet a l’hora de celebrar 

fòrums ha estat tenir en compte aquests col·lectius i convidar-los a participar, 

podent aportar els suggeriments o les queixes que consideressin oportuns.  

 

2.3. Treball amb els centres escolars 

 

Tot i un intent inicial de desenvolupar algunes accions de l’Agenda 21 Escolar, 

a grans trets aquest any no s’ha treballat específicament amb el CP Gabriel 

Palmer d’Estellencs. No es descarta però de cara al futur desenvolupar-hi 

alguna iniciativa com el debat familiar, altres tipologies d’enquestes o tallers 
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per fomentar el coneixement dels conceptes bàsics de sostenibilitat i les bones 

pràctiques en les pautes de consum quotidianes.  

 

2.4. Coordinació amb els grups econòmics 

 

En aquest àmbit passa una situació similar a les reunions amb els col·lectius. 

Degut a l’escassetat de grups econòmics específics al municipi, s’ha optat per 

convidar a totes les persones que hi puguin estar relacionades a participar a 

les trobades del Fòrum Ciutadà.  

 
2.5. Enquestes ciutadanes 

 

Durant 2010 no s’ha fet cap treball específic en aquest sentit, tot i que tenint en 

compte la repercussió i l’elevada assistència al Fòrum Ciutadà dins les 

característiques d’un municipi com Estellencs, sembla que tant les possibles 

demandes com l’opinió pública ciutadana queden força ben reflectides en els 

propis fòrums.  

 
2.6. Comunicació 

 

Com passa en el cas de la difusió de l’Agenda Local 21, les estratègies de 

comunicació i de convocatòries del Fòrum Ciutadà es recolzen molt en el 

contacte personal. La naturalesa del municipi, on resideixen poques persones i 

existeix un alt grau de coneixement entre elles, fa que la metodologia 

tradicional de comunicació tengui un gran pes.  

 

S’ha de dir que el reglament del Fòrum Ciutadà especifica que “la 

convocatòria es realitzarà per correu electrònic, sms i cartells col·locats a llocs 

visibles del poble”.  Així, tot i que s’utilitza una metodologia podríem dir de 

caire més actual i lligada a les noves tecnologies, és també molt abundant el 

contacte per via telefònica o la visita personalitzada per comunicar qualsevol 

novetat respecte al Fòrum Ciutadà o l’Agenda Local 21.  
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3. EXECUCIÓ DE PROJECTES 

 

3.1. Formulari de Seguiment FS08 

 

A la taula següent es poden observar les actuacions emmarcades en el procés  

de l’Agenda Local 21 municipal: 
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Num. 

Municipi: Estellencs Desembre de 2010 
Pla    

d'Acció 
PRIOR. ESTAT 

  
LÍNEA ESTRATÈGICA I: Qualitat de vida  

  PROGRAMA 1.1. EDUCACIÓ       

  ACCIÓ 1.1.1. AMPLIACIÓ DE PLACES EDUCATIVES 

1.1.1.1. Execució i seguiment del projecte de creació d'una escoleta 2009 ALTA EXE 

  ACCIÓ 1.1.2. CONCILIACIÓ DE L'HORARI ESCOLAR I LABORAL 

1.1.2.1. Creació d'un menjador escolar 2009 ALTA PEN 

1.1.2.2. Creació d'una escoleta matinera 2009 ALTA PEN 

  ACCIÓ 1.1.3. MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL COL·LEGI 

1.1.3.1. Millora i ampliació de l'oferta de la zona esportiva 2009 MITJA PEN 

  ACCIÓ 1.1.4. AUGMENT DE L'OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

1.1.4.1. Planificar un programa d'activitats extraescolars 2009 ALTA PEN 

1.1.4.2. Pressupost detallat de la Regidoria d'Educació destinat a les activitats extraescolars 2009 ALTA EXE 

  PROGRAMA 1.2. TERCERA EDAT       

  ACCIÓ 1.2.1. CREACIÓ D'ESPAIS DIRIGITS A LA TERCERA EDAT 

1.2.1.1. Habilitació d'un centre de dia per a la tercera edat 2009 MITJA PEN 

  ACCIÓ 1.2.2. MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS DESTINATS A LA TERCERA EDAT 

1.2.2.1. Ampliació de l'horari de l'assistent social 2009 BAIXA PEN 

1.2.2.2. Contractació de serveis complementaris 2009 ALTA PEN 

  ACCIÓ 1.2.3. PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES A LA TERCERA EDAT 

1.2.3.1. Promoure la creació d'una associació de la Tercera Edat 2009 ALTA PEN 

1.2.3.2. Elaboració d'un programa d'activitats per a l'Associació de la Tercera Edat 2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 1.3. JOVENTUT       

  ACCIÓ 1.3.1. PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES A LA JOVENTUT 

1.3.1.1. Promoure la creació d'una associació de joves 2009 ALTA EXE 

1.3.1.2. Contractació d'un dinamitzador sociocultural 2009 MITJA PEN 
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1.3.1.3. Programa d'activitats dirigides a joves 2009 MITJA PEN 

  ACCIÓ 1.3.2. HABILITACIÓ D'ESPAIS DE JOC PER NINS 

1.3.2.1 Creació d'un parc infantil segur i de qualitat 2009 ALTA ACA 

  PROGRAMA 1.4. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA       

  ACCIÓ 1.4.1. MILLORA DE L'ATENCIÓ DURANT SITUACIONS D'EMERGÈNCIA 

1.4.1.1. Sol·licitar l'habilitació d'un heliport 2009 ALTA PEN 

1.4.1.2. Impuls i dotació de l'agrupació local de Protecció Civil 2009 ALTA EXE 

  PROGRAMA 1.5. VIVENDA       

  ACCIÓ 1.5.1. INFORMAR ALS CIUTADANS 

1.5.1.1. Creació del servei municipal d'informació immobiliària 2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 1.6. PROMOCIÓ CULTURAL I OCI       

  ACCIÓ 1.6.1. DINAMITZACIÓ CULTURAL 

1.6.1.1. Biblioteca: contractació de personal amb horari estable 2009 ALTA PEN 

1.6.1.2. Biblioteca: adhesió a la Xarxa de biblioteques de Mallorca 2009 ALTA PEN 

1.6.1.3. Biblioteca: elaboració d'un programa d'activitats 2009 ALTA PEN 

1.6.1.4. Sala d'exposicions: programació d'activitats 2009 MITJA EXE 

  ACCIÓ 1.6.2. DONAR A CONÈIXER EL POBLE A LA RESTA DE L'ILLA 

1.6.2.1. Generar un programa anual d'activitats i publicitar-lo  2009 ALTA PEN 

  ACCIÓ 1.6.3. MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

1.6.3.1. Fer un camp multiusos en l'antic camp de futbol 2009 BAIXA PEN 

  PROGRAMA 1.7. JUSTÍCIA SOCIAL       

  ACCIÓ 1.7.1. COOPERACIÓ EN AJUDA HUMANITÀRIA 

1.7.1.1. Destinar una partida pressupostaria a ajuda humanitària 2009 ALTA PEN 

  
LÍNEA ESTRATÈGICA II: Gestió sostenible del territori 

  PROGRAMA 2.1. MILLORA DE LA GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS       

  ACCIÓ 2.1.1. IMPULSAR INICIATIVES DE GESTIÓ MUNICIPAL DE LES FINQUES 

2.1.1.1. Proposta de co-gestió de les finques públiques 2009 MITJA PEN 

  ACCIÓ 2.1.2. ORDENACIÓ DE CALA ESTELLENCS 
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2.1.2.1. Promoure la creació d'una associació d'usuaris del portet 2009 ALTA PEN 

2.1.2.2. Reforçament de la seguretat dels talusos 2009 MITJA PEN 

2.1.2.3. Ordenació de les zones d'estacionament públic i privat de Cala Estellencs 2009 ALTA PEN 

  ACCIÓ 2.1.3. FONTS SUPRAMUNICIPALS DE FINANÇAMENT 

2.1.3.1. Sol·licitud municipal d'ajudes a les administracions supramunicipals relacionades amb la protecció del territori 2009 ALTA EXE 

  PROGRAMA 2.2. CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI       

  ACCIÓ 2.2.1. POSADA EN VALOR DELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS EXISTENTS 

2.2.1.1. Acord amb tots els actors implicats per adequar i fer visitables els jaciments arqueològics 2009 BAIXA PEN 

  ACCIÓ 2.2.2. ÚS PÚBLIC CONDICIONAT DELS CAMINS RURALS 

2.2.2.1. Rehabilitació dels camins públics 2010 ALTA PEN 

2.2.2.2. Senyalització dels camins públics 2010 ALTA PEN 

  ACCIÓ 2.2.3. RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC RELACIONAT AMB L'AIGUA 

2.2.3.1. Restauració del sistema de síquies 2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA       

  ACCIÓ 2.3.1. ADAPTACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES A LA REALITAT ACTUAL 

2.3.1.1. Introducció de modificacions en la normativa urbanística 2009 ALTA EXE 

2.3.1.2. Vigilància d'obres i sancions 2009 ALTA EXE 

  ACCIÓ 2.3.2. MILLORA ESTÈTICA DEL MUNICIPI 

2.3.2.1. Viabilitat del soterrament del cablejat 2009 ALTA EX 

2.3.2.2. Realització i execució d'un pla per a la il·luminació del nucli urbà 2009 ALTA ACA 

  
LÍNEA ESTRATÈGICA III: Promoció econòmica i turisme sostenible 

  PROGRAMA 3.1. SECTOR PRIMARI       

  ACCIÓ 3.1.1. REACTIVAR LA PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA 

3.1.1.1. Estudi de mercat sobre la viabilitat del consum de productes locals en establiments turístics d'Estellencs 2009 ALTA PEN 

3.1.1.2. Mercat setmanal de productes locals 2009 BAIXA EXE 

3.1.1.3. Estudi de formules d'intercanvi d'excedents alimentaris 2009 ALTA PEN 

3.1.1.4 Estudi sobre la viabilitat de la pesca artesanal professional per a l'abastiment local 2009 BAIXA PEN 
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3.1.1.5. Creació d'un segell propi de qualitat dels productes agraris 2009 MITJA PEN 

  PROGRAMA 3.2. SECTOR SECUNDARI       

  ACCIÓ 3.2.1. EVITAR LA FUGA DE LLOCS DE TREBALL 

3.2.1.1. Assessoria municipal per a la creació d'una empresa local de construcció 2009 BAIXA PEN 

  PROGRAMA 3.3. COMERÇ       

  ACCIÓ 3.3.1. PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOAL PER PART DE L'AJUNTAMENT 

3.3.1.1. Valoritzar l'existència de l'única tenda 2009 ALTA ELIM 

  PROGRAMA 3.4. SECTOR TURÍSTIC       

  ACCIÓ 3.4.1. INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

3.4.1.1. Col·locació de panells informatius en els aparcaments 2009 ALTA ACA 

3.4.1.2. Habilitar una Oficina d'Informació Turística 2009 ALTA PEN 

3.4.1.3. Elecció i rehabilitació d'un edifici singular com ecomuseu 2009 ALTA PEN 

3.4.1.4. Impulsar l'elaboració d'una guia divulgativa sobre els valors ambientals i culturals del municipi 2009 ALTA ACA 

  ACCIÓ 3.4.2. IMPULSAR LA COORDINACIÓ EN LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL SECTOR COMERCIAL I EMPRESARIAL 

3.4.2.1. Promoure la creació d'una associació d'establiments turístics 2009 ALTA EXE 

  ACCIÓ 3.4.3. MILLORA AMBIENTAL DEL SECTOR TURÍSTIC LOCAL 

3.4.3.1. Incentivar la implantació de Sistemes de Gestió Mediambientals en els establiments turístics 2009 ALTA PEN 

  
LÍNEA ESTRATÈGICA IV: Gestió dels vectors ambientals 

  PROGRAMA 4.1. AIGUA       

  ACCIÓ 4.1.1. REDUCCIÓ DE LES PÈRDUES EN LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

4.1.1.1. Seguiment dels comptadors individuals 2009 ALTA EXE 

4.1.1.2. Substitució de les canonades d'uralita de la xarxa de distribució d'aigües 2009 ALTA PEN 

4.1.1.3. Detecció i reducció de les pèrdues d'aigua en la xarxa de distribució 2009 ALTA EXE 

4.1.1.4. Col·locació de comptadors en les instal·lacions municipals 2009 ALTA ACA 

  ACCIÓ 4.1.2. SISTEMA TARIFARI MÉS JUST I QUE PROMOGUI L'ESTALVI 

4.1.2.1. Implantació de tarifes progressives 2009 ALTA PEN 

  ACCIÓ 4.1.3. MILLORA DEL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
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4.1.3.1. Inspecció d'obres per tal d'evitar vessaments a la xarxa de sanejament 2009 ALTA EXE 

4.1.3.2. Creació d'una xarxa separativa d'aigües residuals 2009 ALTA ACA 

4.1.3.3. Seguiment de la qualitat de l'aigua de la Font de sa Cala 2009 MITJA PEN 

4.1.3.4. Inspecció dels sistemes de tractament d'aigües residuals de les vivendes i el bar de la cala 2009 ALTA EXE 

  ACCIÓ 4.1.4. ERRADICACIÓ DELS VERTITS INCONTROLATS 

4.1.4.1. Elaboració d'un inventari de vessaments en el disseminat 2009 ALTA PEN 

4.1.4.2. Promoure la implantació de sistemes de depuració en el disseminat 2009 ALTA EXE 

4.1.4.3. Eliminació de vessaments puntuals sense depurar en el nucli urbà 2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 4.2. ENERGIA       

  ACCIÓ 4.2.1. FACILITAR INFORMACIÓ ALS CIUTADANS PER REDUIR EL CONSUM 

4.2.1.1. Sol·licitud a GESA d'un informe detallat sobre el consum elèctric del municipi en els darrers anys 2009 MITJA PEN 

  ACCIÓ 4.2.2. REDUIR LA DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA EXTERNA 

4.2.2.1. Estudi de la viabilitat de l'ús de biomassa com a font energètica 2009 ALTA PEN 

4.2.2.2. Instal·lació d'enllumenat públic a la cala mitjançant energia solar 2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 4.3. RESIDUS       

  ACCIÓ 4.3.1. REDUIR LA QUANITAT DE REBUIG 

4.3.1.1. Implantació d'un sistema de recollida de residus "porta a porta" 2009 ALTA EXE 

4.3.1.2. Estudi de la viabilitat de l'aprofitament del residus agroforestals per a la transformació en compost 2009 ALTA PEN 

4.3.1.3. Fomentar la reutilització d'estris i electrodomèstics 2009 ALTA PEN 

4.3.1.4. Gestió dels residus generats al portet 2009 ALTA EXE 

  ACCIÓ 4.3.2. LOCALITZAR UN LLOC ADEQUAT PER DIPOSITAR ELS RESIDUS 

4.3.2.1. Creació d'un Punt Verd 2009 MITJA PEN 

  ACCIÓ 4.3.3. SISTEMA TARIFARI MÉS JUST I QUE PROMOGUI L'ESTALVI 

4.3.3.1. Implantació de tarifes de residus progressives 2009 ALTA EXE 

  PROGRAMA 4.4. MOBILITAT I TRANSPORT       

  ACCIÓ 4.4.1. TRANSPORT PÚBLIC MÉS COMPETITIU 

4.4.1.1. Descomptes en les tarifes de transport per a residents a Estellencs 2009 ALTA PEN 

4.4.1.2. Reducció de la velocitat del trànsit rodat 2009 ALTA PEN 
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  ACCIÓ 4.4.2. ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT INTERNA 

4.4.2.1. Aprovació en l'ordenança de mobilitat d'un punt referent a l'estacionament dels residents 2009 ALTA PEN 

4.4.2.2. Creació de places d'estacionament per a bicicletes i motos 2009 ALTA PEN 

4.4.2.3. Adequar una via per a caminants fins a la Cala 2009 BAIXA PEN 

4.4.2.4. Eliminació de barreres arquitectòniques 2009 MITJA PEN 

  PROGRAMA 4.5. TRANSVERSAL       

  ACCIÓ 4.5.1. AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL I EXTENDRE EL PROCÉS DE L'AGENDA LOCAL 21 

4.5.1.1. Projecte d'ambientalització de les instal·lacions municipals 2009 ALTA PEN 

4.5.1.2. Projecte d'ambientalització de les instal·lacions de l'escola 2009 ALTA PEN 

4.5.1.3. Ecoauditories ambientals domiciliàries 2009 ALTA PEN 

  
LÍNEA ESTRATÈGICA V: Eix transversal, comunicació i formació 

  PROGRAMA 5.1. JOVENTUT       

  ACCIÓ 5.1.1. EDUCACIÓ SOCIAL EN PREVENCIÓ DE TOXICOMANIES 

5.1.1.1. Organització de xerrades i activitats sobre l'ús de drogues 2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 5.2. ASSITÈNCIA SANITÀRIA       

  ACCIÓ 5.2.1. MILLORA DE LA SALUT DE LA POBLACIÓ LOCAL 

5.2.1.1. Organitzar cursos de primers auxilis i autoprotecció 2009 ALTA PEN 

5.2.1.2. Promoure la salut natural entre els ciutadans 2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 5.3. NORMATIVA URBANÍSTICA       

  ACCIÓ 5.3.1. INFORMAR ALS CIUTADANS SOBRE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

5.3.1.1. Organització de xerrades sobre la situació urbanística  2009 ALTA PEN 

  PROGRAMA 5.4. SECTORS ECONÒMICS       

  ACCIÓ 5.4.1. REACTIVAR L'ECONOMIA LOCAL 

5.4.1.1. Organització de xerrades informatives sobre agricultura i ramaderia de muntanya 2009 ALTA PEN 

5.4.1.2. Formació sobre noves tècniques constructives sostenibles i arquitectura tradicional de la Serra 2009 ALTA ACA 

5.4.1.3. Organització de cursos formatius específics per al sector turístic  2009 ALTA PEN 

5.4.1.4. Facilitar informació de professionals de la construcció disponibles a Estellencs 2009 BAIXA PEN 
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  PROGRAMA 5.5. VECTORS AMBIENTALS       

  ACCIÓ 5.5.1. INFORMAR A LA POBLACIÓ LOCAL SOBRE TEMES RELACIONATS AMB LA SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI 

5.5.1.1. Xerrades informatives sobre ajudes per a la implantació d'energies renovables 2009 ALTA PEN 

5.5.1.2. Xerrades informatives sobre bones pràctiques ambientals 2009 MITJA PEN 

5.5.1.3 Xerrades informatives sobre l'aprofitament de sistemes tradicionals d'emmagatzematge d'aigües pluvials 2009 MITJA PEN 

 

Taula 3. Projectes del Pla d’Acció 

Font: Ajuntament d’Estellencs 
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3.2. Projectes de màxima prioritat 

 

A la taula anterior podem comprovar com els projectes de màxima prioritat 

del Pla d’Acció que ja s’han executat sumen un total de 9. Com ja s’ha 

apuntat, tots aquests projectes s’han anat desenvolupant al llarg de l’any 

2010. 

 

Així, els projectes de màxima prioritat finalitzats durant aquest any són els 

següents: 

 

1.3.2.1. Creació d’un parc infantil segur i de qualitat, apartat de la travessia 

urbana.  

 

2.3.2.1. Aprofitament de la canalització existent en la travessia urbana pel 

soterrament del cablejat i estudi de la viabilitat a la resta del poble. 

 

2.3.2.2. Realització i execució d'un pla per a la il·luminació del nucli urbà. 

 

3.4.1.1. Col·locació de panells informatius als aparcaments del nucli urbà. 

Aquests panells inclouen la senyalització de la situació dels principals recursos 

turístics de tipus cultural i natural, les rutes existents, els serveis d’allotjament i 

restauració, etc.  

 

3.4.1.4. Elaboració d’una guia divulgativa sobre els valors ambientals (espècies 

emblemàtiques, paisatges, punts d’interès geològic, etc.) i culturals (patrimoni 

cultural i etnològic) així com les rutes més interessants del municipi, amb la 

participació del sector turístic.  

 

4.1.1.4. Col·locació de comptadors d’aigua a les instal·lacions municipals com 

un dels projectes inclosos dins la detecció de pèrdues a la xarxa d’abastiment. 

Aquest projecte ha de contribuir a facilitar la detecció d’aquells punts crítics 

quan a pèrdues de la xarxa i permetre posar en marxa les solucions 

necessàries.  

 

4.1.3.2. Creació d’una doble xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals amb 

la finalitat de disminuir el cabal rebut a la depuradora. 

 

5.4.1.2. Formació sobre noves tècniques constructives sostenibles i arquitectura 

tradicional de la Serra de Tramuntana.  El projecte ha consistit en informar als 

ciutadans sobre aquestes tècniques per tal de millorar la sostenibilitat 

ambiental local. Així mateix, es donà a conèixer l’arquitectura tradicional de la 

Serra per tal que les obres que es desenvolupin estiguin en consonància 

estètica i paisatgística amb l’entorn. 
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Pel que fa als projectes de màxima prioritat que actualment es troben en 

execució tenim els següents: 

 

1.1.1.1. Execució i seguiment del projecte de creació d'una escoleta. De fet, 

l’escoleta tot i no està en funcionament ja està acabada, però pel fet 

d’incloure el seguiment dins el projecte, cal mantenir-lo com una acció en 

execució permanent.  

 

1.1.4.2. Pressupost detallat de la Regidoria d'Educació destinat a les activitats 

extraescolars 

 

1.3.1.1. Promoure la creació d'una associació de joves 

 

1.4.1.2. Impuls i dotació de l'agrupació local de Protecció Civil 

 

2.1.3.1. Sol·licitud municipal d'ajudes a les administracions supramunicipals 

relacionades amb la protecció del territori 

 

2.3.1.1. Introducció de modificacions en la normativa urbanística 

 

2.3.1.2. Vigilància d’obres i sancions 

 

3.4.2.1. Promoure la creació d'una associació d'establiments turístics 

 

4.1.1.1. Seguiment dels comptadors d’aigua individuals 

 

4.1.1.3. Detecció i reducció de les pèrdues d'aigua en la xarxa de distribució 

 

4.1.3.1. Inspecció d'obres per tal d'evitar vessaments a la xarxa de sanejament 

 

4.1.3.4. Inspecció dels sistemes de tractament d'aigües residuals de les vivendes 

i el bar de la cala 

 

4.1.4.2. Promoure la implantació de sistemes de depuració en el disseminat 

 

4.3.1.1. Implantació d'un sistema de recollida de residus "porta a porta" 

 

4.3.1.4. Gestió dels residus generats al portet 

 

 

Cal tenir en compte que alguns d’aquests projectes que es troben en 

funcionament són, com passa amb el seguiment de l’escoleta,  projectes en 

execució permanent. Aquí podem destacar per exemple la vigilància d’obres i 

sancions (2.3.1.2.), el seguiment dels comptadors individuals (4.1.1.1.), les 

inspeccions d’obres per tal d’evitar vessaments a la xarxa de sanejament 

(4.1.3.1.) o les inspeccions dels sistemes de tractament d’aigües residuals de les 

vivendes i el bar de la cala (4.1.3.4.).  

 

Així mateix, destaca el projecte sol·licitud municipal d'ajudes a les 

administracions supramunicipals relacionades amb la protecció del territori 
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(2.1.3.1). En aquest àmbit, durant 2010 podem destacar la recollida de firmes 

que es va fer a través del Fòrum Ciutadà demanant ajuda a la Demarcació de 

Costes per tal de millorar l’estat de conservació de Cala Estellencs, un fet que 

quedà recollit a la premsa.  

 

 

3.4. Projectes exportables 

 

Podríem entendre com a projectes exportables varis dels que estan inclosos 

dins el Pla d’Acció del municipi d’Estellencs (promoure la creació d’una 

associació de joves, implantació de recollida porta a porta, vigilància de les 

obres i sancions, etc). Val a dir però que la naturalesa del municipi, 

caracteritzat pel poc pes demogràfic, l’escassetat de teixit associatiu i 

comercial i uns recursos limitats, fan de molts d’aquests projectes uns casos 

molt particulars del municipi.  

 

El que sí cal destacar és el funcionament i implicació del Fòrum Ciutadà dins la 

vida pública municipal. El Fòrum participa activament en algunes preses de 

decisions i suggereix idees i procediments als diferents òrgans de 

l’administració pública, una situació sens dubte afavorida també per les 

comentades característiques demogràfiques del municipi, que afavoreixen 

una situació de proximitat entre la ciutadania. 

 

Per tant, podem dir que més que projectes concrets es considera interessant i 

exportable el funcionament del Fòrum, un òrgan dinàmic, actiu i que participa 

de la vida pública d’Estellencs, reflectint les idees, queixes o suggeriments de la 

ciutadania davant les possibles necessitats del municipi. 
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4.- INDICADORS CLAU DE SOSTENIBILITAT 

 

 

INDICADORS CLAU DE SOSTENIBILITAT  

INDICADORS DE POBLACIÓ I SOCIOECONÒMICS (14) 

IC 1. Taxa de creixement anual de la població 

IC 2. Ràtio de dependència 

IC 3. Índex de pressió humana 

IC 4. Població activa i taxa d’atur 

IC 5. Immigració 

IC 6. Sistemes de gestió ambiental 

IC 7. Nombre de persones implicades en fòrums de participació 

IC 8. Cursos de formació municipal 

IC 9. Denúncies 

IC 10. Accés a noves tecnologies (internet) 

IC 11. Despesa municipal en medi ambient 

IC 12. Índex d’estacionalitat turística 

IC 13. Indicador d’estrès turístic 

IC 14. Capacitat d'allotjament 

INDICADORS MEDI URBÀ, SÒL I MOBILITAT (6) 

IC 15. Usos reals del sòl i intensitat dels usos del sòl 

IC 16. Superfície natural protegida i gestionada 

IC 17. Construcció de nous habitatges 

IC 17.1 Evolució del nombre d'habitatges 

IC 18. Parc de vehicles 

IC 19. Desplaçaments en transport públic 

INDICADORS AMBIENTALS (14) 

IC 20. Abastiment d’aigua municipal 

IC 20.1 Qualitat aigua per a consum 

IC 21. Pèrdues d’aigua a la xarxa d’abastiment municipal 

IC 22. Volum d’aigua residual tractada 

IC 23. Reutilització d'aigües depurades  

IC 23.1 Usos de l'aigua depurada d'EDAR municipal 

IC 24. Qualitat aigües de bany 

IC 25. Consum d’energia elèctrica 

IC 26. Implantació d’energia renovable 

IC 27. Consums d’electricitat pels ajuntaments 

IC 28. Consum d'electricitat dels grans consumidors 

IC 29. Consum total d’energia 

IC 30. Producció de residus (inclou el fraccionament) 

IC 31. Contaminació per renous 
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5.  CONCLUSIONS 

 

Com ja s’ha dit, cal considerar l’any 2010 com el primer any de seguiment 

complet de l’Agenda Local 21 d’Estellencs, ja que el procés no es posà 

definitivament en marxa fins el 2009 amb la redacció del Pla d’Acció vigent. 

Gràcies a les subvencions concedides s’ha permès desenvolupar un seguiment 

adient del procés, que es consolida amb l’elaboració del present informe. Així, 

aquest informe es pot considerar com el primer document de seguiment oficial 

en el marc de l’Agenda Local del municipi. 

 

Entrant ja en el que és l’anàlisi de la situació de l’Agenda Local 21 d’Estellencs, 

amb aquest Informe de Seguiment Anual s’arriba a la conclusió que 

actualment el municipi es troba, per una banda, en ple desenvolupament del 

Pla d’Acció de 2009. Bona part dels projectes definits amb un alt grau de 

prioritat s’han posat en marxa, i si no ho han fet ha estat majoritàriament degut 

a l’actual conjetura econòmica de crisi global que també afecta al municipi. 

També cal apuntar que el Pla d’Acció és un document ambiciós que marca 

un gran nombre de projectes i aquest fet fa difícil que es puguin assolir tots els 

objectius marcats en el termini estipulat.  

 

D’altra banda, cal fer referència a la intensa activitat del Fòrum Ciutadà, 

recollida en part en algunes notícies de premsa. Les distintes trobades d’aquest 

òrgan i la gran assistència que han tengut (entorn al 15% de la població de 

dret segons l’Indicador Clau de Sostenibilitat número 7) fan veure amb 

optimisme la continuïtat del procés participatiu. L’elevat grau de proximitat de 

la ciutadania en el marc del municipi ha afavorit aquesta alta participació, 

convertint el Fòrum en un òrgan de referència dins la vida pública municipal.  

 

A Estellencs doncs, ens trobam per una banda amb un Pla d’Acció en plena 

fase de desenvolupament i, per altra, amb un Fòrum Ciutadà actiu i 

participatiu. S’ha de dir però que la dificultat d’assolir tots els projectes reflectits 

en el Pla d’Acció dins en el context actual pot comportar a replantejar les 

fases de l’Agenda Local 21, alhora que deixa palesa la necessitat de la 

participació de les administracions supramunicipals en aquest procés. En els 

pobles petits, on els ingressos són reduïts i els recursos escassos, les subvencions 

són bàsiques per mantenir l’Agenda Local 21, però el fet que no s’hagin 

convocat les subvencions corresponents a l’any 2011 dificulta seriosament la  

seva continuïtat. 

 

Finalment cal destacar que aquest any 2010 ha estat el primer en que s’han 

calculat els nous Indicadors Claus de Sostenibilitat de les Illes Balears. Aquesta 

tasca ha suposat buscar noves fonts d’informació i sovint s’ha topat amb 

diverses dificultats per elaborar els càlculs corresponents. Un dels problemes 

més habituals és la manca d’informació, que ja sigui per falta de procediment 

o de bases de dades adequades de les distintes administracions o empreses, 

no ha permès facilitar la informació requerida.  
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ANNEX I: RECULL DE NOTÍCIES DE PREMSA 

 

Data: 5 de maig de 2010 

Font: Diario de Mallorca 

 
 

Data: 17 d’agost de 2010 

Font: Diario de Mallorca 
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Data: 28 de setembre de 2010 
Font: Diario de Mallorca 

 
 
Data: 5 d’octubre de 2010 
Font: Diario de Mallorca 
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Data: 25 i 26 de desembre de 2010 
Font: Suplement L’Almudaina, Diario de Mallorca 

 

 
 



 
 
 

INFORME DE SEGUIMENT ANUAL 2010 

 70 

 

ANNEX II: ACTES DEL FÒRUM 

 
 

Acta de la reunió del foro ciutadà de l’Agenda Local 21 del municipi 
d’Estellencs. 

Data: 30 de gener de 2010 
Lloc: Biblioteca Municipal 
Assistents: Jordi Monterde Planas, el Capitán, Margalida Riera, Xisca de’s 

Puixet 
Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta del dia 18 de desembre de 2009. 

2. Seguiment dels projectes: a. Exposició  b. Noves propostes 

- Gestió de residus urbans a Estellencs: breu explicació de la reunió 

del fòrum amb el batle i coordinador municipal AL21 sobre les 

sol·licituds fetes sobre aquest tema, organització de les 

enquestes, noves propostes(proposta de compra de trituradora 

agroforestal municipal,...), etc.  

- Prevenció de la drogadicció: breu explicació de la reunió del fòrum 

amb tècnic de l’institut d’afers socials del Consell de Mallorca i 

assistent social d’Estellencs. 

- Enllumenat públic. 

- Projecte de restauració de la cala d’Estellencs: estat actual del 

projecte. 

3. Propostes de desenvolupament o situació actual d’alguns dels 

projectes prioritaris AL21 2010 aprovats en 2009 i remesos a 

l’ajuntament 

- Inclusió de la biblioteca d’Estellencs a la xarxa de biblioteques de 

Mallorca. 

- Grup de protecció civil. 

- Aparcament per residents: modificació d’ordenança municipal de 

mobilitat. 

4. Elecció de  vicepresident/a. 

5. Concretar la següent acció ambiental al municipi. 

6. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 
1) Es va llegir i aprovar l’acta anterior, de dia 18 de desembre de 2009. 

 
2) Es van tractar els punts de l’ordre del dia i es va acordar elevar al consistori 

les següents sol.licituds: 
 

a) Respecte a la dinamització dels joves del poble: 
 
1. Convocar als joves del poble a una trobada durant el mes de febrer de 

2010, conjuntament amb els regidors de l’ajuntament que vostè presideix, 
dins el marc del fòrum ciutadà AL21 Estellencs,  per tractar la possibilitat de 
dur endavant els projectes  aprovats al pla d’acció, esmentats a la part 
expositiva, i d´altres que es puguin proposar durant la reunió. 
 

2. Mantenir una reunió prèvia a la esmentada al punt 1, entre regidors 
municipals, assistent social i membres del fòrum, per definir el marc de la 
reunió posterior: persones convidades externes del municipi, coneixedores 
del tema de joventut, possibilitats de dur endavant propostes des de 
l’ajuntament, contacte amb els joves per concretar dia i hora,  sondejar el 
seu interès a fer la reunió,etc . 

 

b) Respecte al projecte de recuperació i protecció la cala: 
 
1. Presentació a la població d’Estellencs, mitjançant xerrada informativa, del 

document base presentat pel Ministeri de Medi Ambient- Demarcació de 
Costes, titulat “Proyecto para la recuperación y protección de la cala de 
Estellencs”. 

  

2. Que l’ajuntament sol·liciti a Demarcació de Costes per via d’urgència, les 
obres escaients:  
-  al talús de la platja, que  permetin el pas i la seguretat dels usuaris. 
- per l’estabilització del talús i reparació de l’espigó del varador, per tal de 
minimitzar danys a les embarcacions. 
- reparació d’altres elements constructius que estan en deficient estat de 
conservació (pont torrent, etc.), 
 Tots ells dins la zona de domini públic marítimo-terrestre. 
 

3.  La posició de l’ajuntament  en relació al projecte presentat, i les possibles 
contradiccions amb els acords municipals i manifestacions públiques de 
rebuig d’extracció d’arena. 

 
c) Respecte a l’aparcament per a residents: 

 
1. Resolució de Batlia declarant ACIRES,  per estacionament per a residents 

a diferents zones del nucli urbà, com mínim entre els mesos de maig i 
setembre. 
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Acta de la reunió del foro ciutadà de l’Agenda Local 21 del municipi 

d’Estellencs. 
Data: 6 de març de 2010 
Lloc: Local social 
Assistents: Jordi Monterde Planas, Mariano Navares, Miles, Magdalena 

Cortés, Biel de’s Mitjà, Irene y Belén Señorans. 
Ordre del dia 

4. Lectura i aprovació de l’acta del dia 30 de gener de 2010. 

5. Seguiment dels projectes: a. Exposició  b. Noves propostes 

- Gestió de residus urbans a Estellencs: presentació proposta de cartells 

a càrrec d’en Mariano Navares. 

- Projecte de restauració i estat actual de la cala d’Estellencs. 

- Aparcament residents. 

6. Proposta d’acció de Comerç Just a la propera Fira del poble.  

7. Energies renovables 

8. Concretar la següent acció ambiental al municipi. 

9. Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la reunió: 

Es van tractar tots els punts de l’ordre del dia. 
 
Respecte al punt 2:   
 
- Es comenta la necessitat d’un punt verd de recollida selectiva. Es decideix esperar a 

la proposta presentada per l’empresa que pareix contractarà l’ajuntament per al 
tractament de residus al poble. 

-  
- Es decideix enviar el disseny final dels cartells proposats per Mariano Navares per a 

l’aprovació definitiva de la seva realització i col.locació a la carretera vella 
d’Andratx. 

-  
- S’informa sobre l’escrit del GOB i sobre la posició de l’Ajuntament davant aquest 

projecte, el qual no es manifesta a favor del projecte de Demarcació de Costes i 
trova necessari cercar una alternativa. Mª Magdalena s’ofereix a redactar un escrit 
amb el posicionament del fòrum en contra del projecte. 

-  
- S’acorda enviar un escrit a l’ajuntament demanant la raó per la qual es nega a 

establir un ACIRE i si la seva postura és inamovible, aclarint-li que aquest 
aparcament per a residents es una proposta aprovada al pla d’acció i, per tant, no 
respon a interessos personals de qualque membre del fòrum; a més de què 
l’actitud de la coordinadora de l’Agenda Local quan se va expressar d’aquesta 
manera ignora la natura participativa, oberta i democràtica d’aquest. 
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Respecte al punt 3: 
 

Irene va informar de la importància de sensibilitzar al poble sobre el tema del 
comerç just en la propera fira de l’1 de maig -que coincideix amb la Setmana del 
Comerç Just- fent un concurs d’arroços i postres elaborats amb productes de 
comerç just. Part dels ingredients es solicitarien a l’Agència de Cooperació de 
Comerç Just. 

 
Respecte al punt 4: 
 
Es va informar sobre el projecte existent d’instal.lar una planta de biomasa generadora 
d’energia eléctrica per a quatre municipis Catalunya, com a exemple d’aplicació 
d’energies renovables a nivell local. 
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Acta de la reunió del foro ciutadà de l’Agenda Local 21 del municipi 
d’Estellencs. 

 
Data: 2 de juliol de 2010 
Lloc: Biblioteca Municipal 
Assistents: Jordi Monterde Planas, Tolo Jover i Belén Señorán Santórum 
 
Ordre del dia:  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió de 6 de març de 2010. 

 

2. Memòria projectes i activitats (període juny 2009 a juny 2010), situació 

actual de desenvolupament i avaluació dels membres assistents del fòrum: 

millora gestió de residus, aigua potable i residual, execució propostes al Pla 

E, camins públics d’Estellencs, la cala, etc. 

 
3. Debat sobre propostes per millorar la seguretat de la cala d’Estellencs i el 

varador-escars: promoure associació usuaris varador, campanya per 

augmentar la seguretat de talussos, incloure propostes al pla d’acció, etc. 

 
4. Presentació de candidatures i elecció de President/a, Vicepresident/a i 

secretari/a. 

 
5. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la reunió: 

 
 
Se va aprovar l'acta anterior, de 6 de març de 2010 
 
Jordi Monterde presentà una memòria de les actuacions realitzades pel fòrum fins a la 
data. 
 
Es va decidir iniciar una campanya de recollida de signatures per sol·licitar a la 
Demarcació de Costes les obres adients a talussos per millorar la seguretat de la cala. 
 
Se comenta la necessitat d' incentivar des de fòrum AL21, com s'ha fet al col·lectiu 
joves i empresaris,  la creació d'una associació d'usuaris del varador, tal com tenen a 
altres municipis de la costa de la serra, que permeti fer una adequada pressió, perquè 
el futur d'aquesta infraestructura no sigui davall de la mar. 
 
No es vàren presentar candidats per l'elecció de càrrecs del fòrum ciutadà; es 
mantindran de forma interina els actuals representants fins que no es presentin 
candidats que posteriorment siguin elegits pel fòrum a reunió. 
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Estellencs, a 3 de juliol de 2010 
Acta de la reunió del foro ciutadà de l’Agenda Local 21 del municipi d’Estellencs. 
 
 
Data: 8 d'octubre de 2010 
Lloc: Biblioteca Municipal 
Assistents: Jordi Monterde Planas, Belén Señorán Santórum, Tolo Jover, Biel 
Alemany i Joan de Lleida. 
 Ordre del dia:  

6. Lectura i aprovació de l’acta de juny de 2010. 

7. Propostes d’iniciatives per la protecció del fons marí del litoral 

d’Estellencs amb l’objectiu de protecció dels recursos pesquers i 

habitats del fons marí,i prohibició de l’extracció d’arena. 

8. Pros i contres de la gestió privada de l’abastiment d’aigua al poble. 

Posicionament del Fòrum. 

9. Que fem per millorar la gestió de residus urbans? Propostes de gestió 

de RSU feta per tècnic ambiental a l’ajuntament( presentat pel Batle). 

10. Com millorar la participació dels veïns en la gestió municipal?  

11. Projectes presentats per l’ajuntament a la convocatòria de la 

Conselleria de Medi Ambient. 

12. La fusta o l’alumini a les persianes de les nostres cases? Pros i 

contres .  

13. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la reunió: 
3) Es va llegir i aprovar l’acta anterior, de dia 02-07-10 
4) Es va seguir la reunió punt a punt segons l’ordre del dia. 
5) I es van adoptar les següents resolucions: 

 

1- Amb relació a fer efectiva  la protecció del fons marí del litoral d’Estellencs ( 

protecció dels recursos pesquers i habitats del fons marí), i evitar en el futur 

l’extracció d’arena, 

1.1 Sol.licitar a l'ajuntament que faci les gestions oportunes davant la  Conselleria de 

Medi Ambient perquè es faci realitat l’acord municipal de 25.09.09 sobre la protecció 

del fons marí mitjançant la declaració de L.I.C ( XN2000) i  l’ampliació marina del 

Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Així mateix que intensifiqui les gestions 

dins la Mancomunitat de municipis de Tramuntana perquè també es dugui endavant 

l’acord del darrer semestre de 2009 amb relació al tema esmentat. 

 

1.2 Sol.licitar a l'ajuntament que demani a la Direcció General de Pesca, Conselleria de 

Medi Ambient i Ministeri de Medi Rural la vigilància corresponent per fer complir 

l’actual normativa de pesca d’arrossegament( barques de bou) vigent des del mes 
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de juny de 2010 (el punt 13.2 del Reglament europeu 1967/2006, diu que la pesca 

d’arrossegament s’haurà de fer a més de 1’5 milles de costa). 

 

1.3 Sol.licitar a l'ajuntament que inici contactes a nivell institucional amb els 

ajuntaments d’Andratx i Banyalbufar per fer una proposta consensuada amb el 

sector( associació d’usuaris de refugis-ports- etc.) a la Direcció General de Pesca 

i/o Ministeri de Medi Rural i Marí, perquè s’inicien els estudis per una futura 

Reserva Marina al Ponent de la Serra( entre sant Elm i port des Canonge). 

 

1.4  Sol.licitar a l'ajuntament que promogui des de l’ajuntament i dugui a port la seva 

proposta electoral de promoure una entitat gestora dels escars de la cala que 

permeti, una adequada gestió d’aquesta infraestructura,  i que pugui ser motor o 

participí en les propostes esmentades anteriorment. 

 

2 Amb relació a l’adjudicació a FACSA de la gestió municipal del servei de aigua i sanejament, 

i després d’haver manifestat les possibles desavantatges de la privatització, sol.licitar a 

l'ajuntament que el Fòrum Ciutadà AL21Estellencs participi en l’elaboració de 

l’ordenança de taxes progressives d’aigua. 

 

3 Sobre la millora de gestió de RSU a Estellencs sol.licitar a l'ajuntament que ens indiqui 

l’hora i dia per convocar des del Fòrum una reunió oberta amb els  veïns perquè es 

presenti el document que l’ajuntament ha encarregat a tècnic ambiental i a més es puguin 

fer suggerències o propostes per part dels presents. Així mateix se li reitera la sol·licitud de 

tenir accés  al document elaborat amb propostes de millora de gestió de RSU, en format 

digital, perquè pugui ser remés als membres de Fòrum. 

 

4 Sobre com millorar la participació dels veïns en la gestió municipal i el Fòrum:  

 

4.1 Sol.licitar a l'ajuntament que aprovi un Reglament de Participació a Estellencs, que ja 

es va sol·licitar pel Fòrum el dia 27 de juliol de 2010. 

 

4.2 Sol.licitar a l'ajuntament que millori la informació, perquè els veïns vulguin participar 

més a les decisions del poble que li afecten: 

4.2.1  Millorar l’espai de la porxada de la plaça de la Constitució en els següents 

aspectes: 

-  Canviar d’ubicació el panell públic d’informació a un lloc més visible des de fora de la 

porxada. 

- Il·luminació de la porxada durant la nit que permeti la estada i la lectura de la 

informació que hi ha als panells. 

- Prohibició d’aparcament de motos a la porxada( hi ha un nou pàrquing adient per fer-

ho) que permeti que l’espai pugui ser emprat pels vesins i no els vehicles. 

4.2.2  Penjar de la web municipal la síntesi  que els regidors municipals reben previ als 

plenaris municipals i l’acta final dels plenaris. 
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4.2.3 Sol.licitar a l'ajuntament que contesti totes les  preguntes o suggerències que els 

veïnats facin en la web municipal. 

4.2.4. Sol.licitar a l'ajuntament que pengi les convocatòries del Fòrum Ciutadà a la web 

municipal, així com altres sol·licituds o propostes del mateix Fòrum adreçades a 

l’ajuntament. 

4.3. Sol.licitar a l'ajuntament que engegui amb la nova tècnica ambiental  contractada 
per l’Ajuntament, per dur temes de l’Agenda Local 21 d’Estellencs, un Pla de 
Participació. 
4.4. Demanar a l'ajuntament que faci efectiu el principi de governança de la Carta 
d’Aalborg, fent participar als veïns - Fòrum  ciutadà no únicament a les propostes sinó 
a la seva consecució ( procés elaboració dels projectes, etc.). 
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Acta de la reunió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21 del municipi 

d’Estellencs. 
Data: 26 de novembre de 2010 
Lloc: Sala d'exposicions de S'Estel Art. 
Assistents: Jordi Monterde Planas, Audrey Capochichi, Tolo Jover, Joan Clop, 

Guillem Ensenyat i Palmer, Antoni Calafell, Miquel Lliteras i Belén Señorán Santórum 
 Ordre del dia:  

14. Lectura i aprovació de l’acta de 8 d’octubre de 2010. 

15. Presentació del tècnic ambiental Miquel Lliteras que treballarà per 

l’ajuntament  en temes d’Agenda Local 21: objectius i funcions. 

16. Camí reial d’Estellencs a Puigpunyent: situació actual, treballs de 

restauració i senyalització, i propostes de regulació d’ús. 

17. L’Energia a Estellencs:  Anàlisi, projectes al pla d’acció i propostes des del 

Fòrum per complir el Pacte de Batles sobre la energia (reducció de 20 % 

CO2, reducció de 20% de consum elèctric, augment fins el 20% de 

producció energètica amb font renovables). 

18. Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la reunió: 
6) Es va llegir i aprovar l’acta anterior, de dia 8 d'octubre de 2010. 
7) Es va seguir la reunió punt a punt segons l’ordre del dia. 
8) Es van adoptar les següents resolucions: 

 
o Respecte al punt 3:  

S'aprova elevar a l'ajuntament una sol.licitud referent a la correcta execució 
del projecte, i en concret: 

3. Que convoqui als propietaris que fan partió amb el camí reial 

d’Estellencs a Puigpunyent per donar-lis les explicacions oportunes del 

projecte de rehabilitació i senyalització de l’esmentat camí. 

4. Que es faci una recerca documental que acrediti la propietat pública del 

camí i el seu recorregut, així com la compilació de la informació sobre la 

història del camí. 

5. Que  inclogui el camí reial al Catàleg de Bens Municipals d’Estellencs. 
 

o Respecte al punt 4:  
Fer propostes particulars de cara a la inclusió del tema de l'eficiència 
energètica i les energies renovables en la nova redacció de les Normes 
Subsidiaries, i tractar totes les propostes presentades en una pròxima 
reunió del Fòrum, per tal de remetre-les a l'ajuntament. 
Així mateix, demanar a l'ajuntament que estudii la possibilitat de realitzar 
una auditoria d'eficiència energètica de totes les dependències i 
instal.lacions municipals, així com la possibilitat de sol.licitar subvencions 
per costejar l'esmentada auditoria. El tècnic ambiental contractat per 
l'Ajuntament, Miquel Lliteras, senyala que s'encarrega d'informar-se al 
respecte. 

 

Estellencs, a 26 de novembre de 2010. 
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Acta de reunió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21 del municipi 
d’Estellencs. 

 
Data: 28 de desembre de 2010 
Lloc: Sala d'exposicions d'Estelart 
Assistents: Jordi Monterde Planas, Manuel (pare de na Marga de Montimar), Carme 

Jover (mare), Carme Jover (filla), Audrey Capochichi, Joan (de Lleida) i Belén Señorán 
Santórum. 
 Ordre del dia:  

19. Lectura i aprovació de l’acta del dia 26 de novembre de 2010. 

20. Votació dels 10 projectes prioritaris del Pla d'Acció. 

21. Realització de propostes perquè s'incloguin aspectes de sostenibilitat a les 

noves Normes Subsidiàries d'Estellencs. 

Desenvolupament de la reunió: 

9) Es va llegir i aprovar l’acta anterior, de dia 26 de novembre de 2010 
10) A continuació es va tractar només el punt 2 i es va realitzar la votació dels 10 

projectes prioritaris del Pla d'Acció per part dels assistents que encara no ho 
havien enviat per e-mail o entregat per escrit. 

11) Es va deixar el punt 3 per a una propera reunió. 
 

 

Estellencs, a 28 de desembre de 2010 

 


