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1. INTRODUCCIÓ 
 
El compromís d’establir l’Agenda Local 21 surt de les negociacions realitzades a la 

Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992. És en aquest moment 

quan es dóna el tret de sortida a aquest procés transversal i participatiu que en la 

recerca d’un desenvolupament més equilibrat a escala local, permetrà assolir unes 
pautes de creixement més sostenibles a escala global.  

 

En aquest sentit, la signatura de la Carta d’Aalborg l’any 2004 suposa un punt 

d’inflexió en la gestió i el desenvolupament del municipi d’Estellencs, que acaba 
rebent una empenta pràcticament definitiva a partir de 2007 que és quan es posarà 

en marxa l’Agenda Local 21. L’objectiu que es persegueix amb aquests projectes és 

el mateix: 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. 

 

Per posar en marxa l’Agenda Local és necessari elaborar un diagnòstic per tal de 

conèixer els punts forts i els punts febles del municipi i, a partir d’aquí, treballar en 
funció del que s’ha conegut i quantificat amb aquest diagnòstic. Una vegada 

analitzat, cal articular degudament la participació ciutadana per establir les línies 

estratègiques com a guia a seguir així com la proposta d’accions i projectes 

concrets.  
 

En el cas d’Estellencs, a partir del diagnòstic de 2008 s’articula i es dinamitza la 

resta del procés de l’Agenda Local municipal, des de la participació per recollir les 

propostes fins a la realització del Pla d’Acció. Aquest Pla d’Acció Anual doncs, es 
divideix en tres sectors fonamentals que pretén regular i actualitzar: 

 

- El pla de participació, que regula com s’ha de dur a terme la implicació dels 

distints sectors que participen en l’elaboració de propostes i presa de 

decisions (polítics, associacions, ciutadania, etc.) 
 

- El pla d’acció, que esmenta i defineix quins projectes s’han de desenvolupar 

 

- El pla de seguiment, que presenta quins indicadors i metodologia es seguirà 
per avaluar el procés 

 
 

 
És fonamental tant pel futur més proper d’Estellencs com també per aquell a mig i 

llarg termini que es marquin bé les bases i objectius a assolir en el marc de 

l’Agenda Local 21. D’aquesta manera es permet fomentar un model de 

desenvolupament respectuós amb l’entorn que permeti gaudir d’una qualitat de 

vida òptima tant als seus habitants com als seus visitants.  
 

PLA D’ACCIÓ ANUAL 

Pla de Participació Pla d’Actuació Pla de Seguiment 
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2. OBJECTIUS I MÈTODE 
 
Els objectius del Pla d’Acció Anual 2011 són: 

 

- Consolidar el desenvolupament sostenible del municipi d’Estellencs 

mantenint actius els distints processos de l’AL21 
 

- Definir les pautes a seguir en el procés de participació, ampliant-la amb la 

incorporació de nous agents socials, associacions, empreses i ciutadans 

interessats en aportar els seus coneixements i opinions a l’AL21 
 

- Establir els projectes de major prioritat que s’han de desenvolupar durant 

2011  

 
- Detallar els indicadors de sostenibilitat que s’empraran per realitzar el 

seguiment de l’AL21 i programar les diferents tasques vinculades a aquest 

procés de seguiment 

 
 

La metodologia a seguir per desenvolupar el Pla inclou els següents punts: 

 

- Desenvolupar una campanya de difusió que permeti estar assabentat a tota 

la ciutadania de les novetats que es donin en el marc de l’AL21 (col·locació 
de cartells, actualització de la pàgina web, etc.) 

 

- Celebrar reunions sectorials amb els diferents actors implicats tals com 

agents socials, empreses privades, tècnics municipals, associacions i 
particulars, per obtenir informació sobre els projectes presentats en el Pla 

d’Acció  

 

- Realització de fitxes de seguiment de tots els projectes amb els continguts  
 

- Convocatòria del Fòrum Ciutadà per explicar el desenvolupament i fer el 

seguiment dels projectes així com la revisió del Pla d’Acció Anual 2011 

 

- Aprovació mitjançant els fòrums de la revisió realitzada en el Pla d’Acció 
Anual 2011 i de les propostes realitzades de cara a aquest any 

 

- Redacció del Pla d’Acció Anual 2011 

 
- Aprovació del Pla d’Acció Anual 2011, en sessió plenària, per l’Ajuntament 

d’Estellencs 
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3. PLA DE PARTICIPACIÓ 
 

3.1. El procés participatiu 

 

Definir les pautes del procés participatiu esdevé com una qüestió fonamental, atès 
que com ja s’ha dit, la participació és un dels pilars bàsics tant del propi Pla d’Acció 

com de tot el procés de l’Agenda Local 21. En aquest sentit a Estellencs es preveu 

la participació i la comunicació amb la ciutadania mitjançant: 

 
- Celebració de reunions per analitzar els projectes del Pla d’Acció Anual, on 

s’han de convocar polítics i tècnics municipals així com associacions, entitats 

i ciutadania en general a més d’estar permesa la participació dels membres 

del Fòrum Ciutadà. 

 
- Organització de reunions del fòrum ciutadà al complet. Aquestes trobades 

seran per fer el seguiment del Pla d’Acció Anual així com per recollir les 

possibles queixes o suggeriments de millora dels processos de l’Agenda 

Local.  
 

- Utilització de les noves tecnologies per agilitzar la comunicació amb la 

ciutadania, incloent l’actualització de la informació i documentació penjada a 

la plana web així com l’ús del correu electrònic per l’intercanvi d’informació a 
través de l’adreça ajuntament@ajestellencs.es.  

 

- Posada en funcionament del sistema de bústies de l’AL21 utilitzat 

anteriorment al municipi. D’aquesta manera es permetrà al ciutadà, 

mitjançant l’emplenament d’unes fitxes específiques o bé mitjançant carta 
lliure, expressar les possibles queixes, opinions o suggeriments referents a 

les qüestions municipals que tracti l’AL21, evitant així la discriminació dels 

que no siguin usuaris de noves tecnologies.  

 
- Col·locació de pòsters i cartells diversos a indrets estratègics del nucli urbà 

per donar a conèixer activitats puntuals relacionades amb l’AL21. 

 

- Participació a fires, jornades i seminaris per tal de donar a conèixer les 
tasques i objectius desenvolupats en el marc de l’Agenda Local 21. 

 

 

 

Reunions 
transversals 

Reunions Fòrum 

Assistència 
events 

Noves 
tecnologies 

Bústia AL21 

Participació i 
Comunicació 

Difusió cartells 

mailto:ajuntament@ajestellencs.es
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3.2. L’estructura participativa 
 

El fòrum ciutadà és l’eina sobre la que s’articula la participació ciutadana del 

municipi d’Estellencs. La coordinació dels fòrums es divideix en dues línies: la 

política, de la qual el batle és el coordinador i la tècnica, per la que s’ha optat per 
cercar ajuda externa. Així doncs, pel que fa a la coordinació tenim:  

 

- Coordinador a nivell polític: Bartomeu Jover, batle d’Estellencs 

 
- Coordinadors a nivell tècnic: Gest; Serveis per a l'Administració 

 

 

· Les funcions del fòrum 

 
Les funcions que ha de desenvolupar el fòrum estan regulades pel seu reglament 

específic, on queden definides com: 

 

a) Representar els interessos de la població d’Estellencs 
 

b) Participar i col·laborar en el procés d’elaboració de l’Agenda 21 

 

c) Promoure i fomentar el desenvolupament sostenible del municipi des de la 
participació ciutadana 

 

d) Realitzar propostes concretes que puguin incorporar-se al Pla d’Acció de 

l’Agenda 21, que es traslladaran al govern local pel seu estudi 

 
e) Impulsar i estimular la col·laboració entre les associacions i entitats locals en 

temes relacionats amb el desenvolupament socioeconòmic i la sostenibilitat 

 

f) Col·laborar en la difusió del projecte, proposant activitats que contribueixin a 
la seva divulgació i participació  

 

g) Analitzar, avaluar i controlar el desenvolupament del Pla d’Acció, mitjançant 

l’anàlisi dels indicadors de sostenibilitat establers al Pla de Seguiment 
 

h) Realitzar el seguiment de la sostenibilitat al municipi 
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· L’estructura orgànica i funcionament del fòrum 
 

ESTRUCTURA I FUNCIONALITAT DELS MEMBRES DEL FÒRUM 

Càrrec Funcions 

President/a 

Representar el fòrum 

Establir les reunions ordinàries i extraordinàries fixant l'ordre del dia i tenint en 
compte les peticions de la resta de membres 

Presidir les reunions i moderar el debat 

Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat 

Vicepresident/a Substituir el president en cas d'absència, assumint les seves competències 

Secretari/ària Elaborar l'acta de les sessions celebrades 

Comissions de 
feina (una per 

cada Línia 
Estratègica) 

Recollida de dades, estudis, informes o consultes d'assumptes que s'hagin de 
tractar als fòrums 

Informar puntualment de tot allò que afecti als processos tractats als fòrums 

Cada comissió establirà un portaveu que tendrà comunicació directa amb el tècnic 
municipal i tendrà potestat per sol·licitar informes a l'Ajuntament 

Tècnic municipal o 
representant de 

l'Ajuntament 

Serà assignat per l'Ajuntament de la manera que consideri oportuna 

Funcionarà com a pont entre el Fòrum i l'Ajuntament, adreçant les peticions 
formulades pel Fòrum i facilitant en mesura del que sigui possible la documentació 
requerida 

Ciutadania 
Inclou tots els ciutadans/es sense limitació de número que, a títol personal 
manifestin la seva voluntat de participar 

Experts/es 
Podran ser convidats de manera puntual a les reunions per ajudar a aclarir temes 
concrets 

 
 
4. PLA D’ACTUACIÓ 

 

4.1. Procediment 

 
El pla d’actuació defineix les accions a realitzar per continuar treballant en el 

desenvolupament d’Estellencs. Aquestes accions queden emmarcades dins 5 línies 

estratègiques generals que són: 

 

- I: Qualitat de Vida 
- II: Gestió sostenible del territori 

- III: Promoció econòmica i turisme sostenible 

- IV: Gestió dels vectors ambientals 

- V: Eix transversal, comunicació i formació  
 

Tenint en compte que un dels objectius principals del present Pla d’Acció és definir 

les accions a desenvolupar durant 2011, primer de tot cal analitzar totes les accions 

pendents i definir les de major prioritat. 
 

Després de definir i explicar els projectes de màxima prioritat es desenvolupa una 

fitxa de cadascun on s’inclou una descripció del projecte, la línia estratègica a la 

que correspon, el pressupost, la font o fonts de finançament i els executors entre 
altres dades d’interès.  
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4.2. Projectes de màxima prioritat 
 

Els projectes definits en aquesta categoria són: 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA I: Qualitat de vida  

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Execució i seguiment del projecte de creació d'una escoleta 9 INA ALTA AJU, GVB 

Planificar un programa d'activitats extraescolars 9 RES ALTA AJU 

Contractació de serveis complementaris 9 PER ALTA AJU 

Elaboració d'un programa d'activitats per a l'Associació de la Tercera 
Edat 9 RES ALTA AJU 

Sol·licitar l'habilitació d'un heliport 7 INA ALTA   

Impuls i dotació de l'agrupació local de Protecció Civil 7 RES ALTA   

Destinar una partida pressupostaria a ajuda humanitària 9 , 10 RES ALTA AJ 

 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA II: Gestió sostenible del territori 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Rehabilitació dels camins públics 3 NOR ALTA   

Senyalització dels camins públics d'Estellencs 3 NOR ALTA   

Restauració del sistema de síquies 3 AES, INA ALTA GVB 

Introducció de modificacions en la normativa urbanística 5 NOR ALTA AJ 

Vigilància a d'obres i sancions 5 VIG ALTA AJ 

Viabilitat del soterrament del cablejat 5 AES, INA ALTA AJ, CIS 

 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA III: Promoció econòmica i turisme sostenible 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Habilitar una Oficina d'Informació Turística 8 PER ALTA GVB 

Impulsar l'elaboració d'una guia divulgativa sobre els valors 
ambientals i culturals del municipi 8 RES ALTA GVB 
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LÍNEA ESTRATÈGICA IV: Gestió dels vectors ambientals 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Substitució de les canonades d'uralita de la xarxa de distribució 
d'aigües 3 INA ALTA GVB. CIS 

Implantació de tarifes progressives 3 SOS ALTA   

Seguiment de la qualitat de l'aigua de la Font de sa Cala 3 VIG MITJA AJ 

Eliminació de vessaments puntuals sense depurar en el nucli urbà 3 ASE ALTA GVB 

Instal·lació d'enllumenat públic a la cala mitjançant energia solar 3 INA ALTA GVB 

Projecte d'ambientalització de les instal·lacions de l'escola 2,3 i 4 SOS ALTA GVB 

 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA V: Eix transversal, comunicació i formació 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Xerrades informatives sobre ajudes per a la implantació d'energies 
renovables 9, 3 i 10 CIs ALTA AJ 

 

 
4.3. Fitxes dels projectes de màxima prioritat 

 

 

Nom del projecte Execució i seguiment del projecte de creació de l'escoleta 

Línia Estratègica I: Qualitat de vida 

Acció Ampliació de places educatives 

Descripció del projecte 

Realitzar el seguiment del projecte de creació de l'escoleta ja aprovat per l'Ajuntament 

Compromís d'Aalborg 9. Igualtat i justícia social 

Punt fort/feble Falta d'una escoleta al municipi 

Entitats implicades Ajuntament, CAIB (Conselleria d'Educació) 

Responsables de 
l'execució   

Finançament Disponible amb projecte aprovat pendent d'execució 

Cost Estimat Sense cost, atès que el projecte és el seguiment de l'execució 

Indicadors 
Seguiment Existència de l'escoleta 

Sostenibilitat Alumnes matriculats al centre escolar 
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Nom del projecte Planificar un programa d'activitats extraescolars 

Línia Estratègica I: Qualitat de vida 

Acció Augment de l'oferta d'activitats extraescolars 

Descripció del projecte 

Elaborar un programa d'activitats extraescolars per evitar que els pares duguin els nins a altres 
municipis veïns 

Compromís d'Aalborg 9. Igualtat i justícia social 

Punt fort/feble Escassetat d'oferta extraescolar 

Entitats implicades Ajuntament, AMIPA 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 
Seguiment 

Partida pressupostària municipal per a activitats 
extraescolars 

Existència d'un programa d'activitats 

Sostenibilitat Despesa municipal en assistència social 

 

 
Nom del projecte Contractació de serveis complementaris. Millora de serveis socials a les 

persones grans 

Línia Estratègica I: Qualitat de vida 

Acció Millora de serveis socials destinats a les persones grans 

Descripció del projecte 

Contractar serveis complementaris a domicili per millorar la qualitat de vida de la població major 
del municipi. Per això, es mantindran reunions amb aquest col·lectiu per tal d'identificar les 
possibles mancances 

Compromís d'Aalborg 9. Igualtat i justícia social 

Punt fort/feble Escassetat de serveis destinats a la gent major 

Entitats implicades Ajuntament, AMIPA 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament, Associació de la Tercera Edat 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 

Seguiment 

Procés participatiu liederat per l'Ajuntament per la 
identificació de les necessitats 

Contractació dels serveis 

Sostenibilitat 
Satisfacció ciutadana 

Despesa municipal en assistència social 
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Nom del projecte 
Elaboració d'un programa d'activitats per l'Associació de la Tercera 
Edat 

Línia Estratègica I: Qualitat de vida 

Acció Planificació d'activitats dirigides a la Tercera Edat 

Descripció del projecte 

Elaborar un programa d'activitats, consensuat entre Regidoria de Serveis Socials i la pròpia 
Associació de la Tercera Edat 

Compromís d'Aalborg 9. Igualtat i justícia social 

Punt fort/feble No hi ha activitats per aquest grup d'edat 

Entitats implicades Ajuntament, Associació de la Tercera Edat 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 
Seguiment Existència del programa 

Sostenibilitat Nombre de membres desenvolupant les activitats 

 

 

 
 

Nom del projecte Sol·licitar l'habilitació d'un heliport per situacions d'emergències 

Línia Estratègica I: Qualitat de vida 

Acció Millora de l'atenció durant situacions d'emergència 

Descripció del projecte 

Habilitar un espai al municipi per a l'aterratge i enlairament d'un helicòpter mèdic 

Compromís d'Aalborg 7. Acció local per la salut 

Punt fort/feble Temps de resposta elevat de les ambulàncies 

Entitats implicades Ajuntament, CAIB (Conselleria de Salut i Consum) 

Responsables de 
l'execució 

  

Finançament   

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 

Seguiment 

Sol·licitud de l'heliport a la CAIB 

Determinar un lloc per l'heliport adaptat a les NNSS 

Exstència d'un heliport 

Sostenibilitat 
Urgències ateses prematurament 

Satisfacció ciutadana 
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Nom del projecte Impuls i dotació d'una agrupació local de Protecció Civil 

Línia Estratègica I: Qualitat de vida 

Acció Millora de l'atenció durant situacions d'emergència 

Descripció del projecte 

Donar impuls a la junta Local de Protecció Civil creada al municipi, mitjançant formació dels 
integrants i dotació del material necessari pel seu funcionament 

Compromís d'Aalborg 7. Acció local per la salut 

Punt fort/feble No hi ha un equip local de Protecció Civil 

Entitats implicades Ajuntament, CAIB (Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - D. G. 
d'Emergències) 

  

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament   

Cost Estimat Baix 

Indicadors 

Seguiment 
Realització de cursos formatius pels integrants de la 
junta local; assignació de material de treball 

Sostenibilitat 
Urgències ateses prematurament 

Satisfacció ciutadana 

 
 

 

 
Nom del projecte Destinar un percentatge del pressupost municipal a l'ajuda humanitària 

Línia Estratègica I: Qualitat de vida 

Acció Cooperació en ajuda humanitària 

Descripció del projecte 

Destinar el percentatge establert del pressupost municipal a projectes d'ajuda humanitària a 
determinar 

Compromís d'Aalborg 9. Igualtat i justícia social / 10. De lo local a lo global 

Punt fort/feble No es destina cap partida pressupostària a l'ajuda humanitària 

Entitats implicades Ajuntament 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament 

Cost Estimat El 0,7% del pressupost municipal 

Indicadors 
Seguiment Existència d'una partida del pressupost 

Sostenibilitat Informes sobre el destí de l'ajuda 
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Nom del projecte Rehabilitació dels camins públics d'Estellencs 

Línia Estratègica II. Gestió Sostenible del Territori 

Acció Rehabilitació i adequació dels camins públics del municipi per permetre-
hi la circulació 

Descripció del projecte 

Rehabilitar i adequar els camins públics de l'àmbit rural d'Estellencs, permetent el pas 
d'excursionistes i donant així facilitats per conèixer el patrimoni municipal 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble Existència de camins públics no circulables 

Entitats implicades Ajuntament 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 
Seguiment 

Catàleg de camins públics 

Execució de les obres de millora     

Sostenibilitat Satisfacció ciutadana 

 

 

 
Nom del projecte Senyalització dels camins públics d'Estellencs 

Línia Estratègica II. Gestió Sostenible del Territori 

Acció Senyalització dels camins públics del municipi per facilitar-hi l'accés i 
donar-los a conèixer 

Descripció del projecte 

Senyalitzar els camins públics de l'àmbit rural d'Estellencs, donant facilitats per conèixer el 
patrimoni municipal 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble Desconeixement dels noms i presència de camins públics 

Entitats implicades Ajuntament 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 
Seguiment 

Catàleg de camins públics 

Seguiment de la cartelleria elaborada 

Sostenibilitat Satisfacció ciutadana 
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Nom del projecte Restauració del sistema de síquies 

Línia Estratègica II. Gestió Sostenible del Territori 

Acció Recuperació del patrimoni etnològic relacionat amb l'aigua 

Descripció del projecte 

Realització d'un diagnòstic sobre l'estat de les síquies i assessoria per l'adhesió a la comunitat de 
regants existent o per la creació d'una nova, prèvia sol·licitud d'ajudes 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble Deficient estat de conservació del patrimoni etnològic al sòl rústic; aigua 
poc aprofitada per la manca de manteniment de les canalitzacions 

Entitats implicades Ajuntament, CAIB 

Responsables de 
l'execució 

  

Finançament CAIB 

Cost Estimat Elevat 

Indicadors 

Seguiment 

Realització d'un estudi de diagnòstic 

Contacte de l'Ajuntament amb els propietaris 

Adhesió a la comunitat de regants existent / creació 
d'una nova 

Sostenibilitat 
Millora de l'estat de les síquies 

Satisfacció ciutadana 

 
Nom del projecte Introducció de modificacions en la normativa urbanística. Adaptació a la 

realitat del municipi 

Línia Estratègica II. Gestió Sostenible del Territori 

Acció Adaptació de les Normes Subsidiàries a la realitat actual 

Descripció del projecte 

Modificar les NNSS per adaptar-les a la realitat actual del municipi 

Compromís d'Aalborg 5. Urbanisme i disseny 

Punt fort/feble Les NNSS no estan adaptades a la situació actual del municipi 

Entitats implicades Ajuntament 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament   

Cost Estimat Baix 

Indicadors 

Seguiment 
Procés participatiu per definir el nou model urbanístic 

Modificació de les Normes Subsidiàries 

Sostenibilitat 

Satisfacció ciutadana 

Implantació d'energies renovables     

Consum d'energia elèctrica 

Consum d'energia elèctrica 

Abastiment d'aigua municipal 

Construcció d'habitatges protegits 
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Nom del projecte Vigilància d'obres i sancions 

Línia Estratègica II. Gestió Sostenible del Territori 

Acció Adaptació de les Normes Subsidiàries a la realitat actual 

Descripció del projecte 

Vigilar el compliment de la normativa urbanística i imposar sancions en cas d'incompliment, 
mitjançant la policia local o un cel·lador d'obres 

Compromís d'Aalborg 5. Urbanisme i disseny 

Punt fort/feble Les NNSS no estan adaptades a la situació actual del municipi 

Entitats implicades Ajuntament 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament   

Cost Estimat Si la vigilància la fa la Policia Local el cost serà nul 

Indicadors 

Seguiment Existència del personal encarregat de la vigilància 

Sostenibilitat 
Número de denúncies 

Satisfacció ciutadana 

 

 

 
 

Nom del projecte Aprofitament de la canalització existent a la travesia urbana per realitzar 
el soterrament del cablejat i viabilitat a la resta del poble 

Línia Estratègica II. Gestió Sostenible del Territori 

Acció Millora estètica del municipi 

Descripció del projecte 

Realitzar un estudi sobre la viabilitat d'aprofitar la canalització ja existent per davall de la travesia 
urbana per soterrar el cablejat; viabilitat també a la resta de carrers. L'actuació suposaria una 
millora estètica considerable pel nucli urbà, declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) 

Compromís d'Aalborg 5. Urbanisme i disseny 

Punt fort/feble Impacte visual dels cables elèctrics i de telecomunicacions 

Entitats implicades Ajuntament, Consell Insular de Mallorca 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament, Consell Insular de Mallorca (Obres i serveis) 

Cost Estimat Elevat 

Indicadors 

Seguiment 
Existència de l'estudi de viabilitat 

Execució de les obres 

Sostenibilitat 
Millora de la qualitat paisatgística del nucli urbà 

Satisfacció ciutadana 
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Nom del projecte Habilitació d'una Oficina d'Informació Turística 

Línia Estratègica III: Promoció econòmica i turisme sostenible 

Acció Informació i dinamització turística 

Descripció del projecte 

Creació d'una Oficina d'Informació Turística, aprofitant l'espai disponible a les instal·lacions 
municipals. S'estudiaran casos d'altres oficines existens a la Serra de Tramuntana 

Compromís d'Aalborg 8. Economia local activa i sostenible 

Punt fort/feble No existeix cap punt d'informació turística 

Entitats implicades Ajuntament, CAIB (Conselleria de Turisme i Treball) 

Responsables de 
l'execució 

CAIB (Conselleria de Turisme i Treball) 

Finançament CAIB 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 

Seguiment Existència de l'Oficina d'Informació Turística 

Sostenibilitat 
Satisfacció ciutadana 

Índex d'estacionalitat turística 

 

 

 
 

Nom del projecte Impulsar l'elaboració d'una guia divulgativa sobre els valors ambientals i 
culturals del municipi 

Línia Estratègica III: Promoció econòmica i turisme sostenible 

Acció Informació i dinamització turística 

Descripció del projecte 

Elaboració d'una guia divulgativa sobre els valors ambientals i culturals així com les rutes més 
interessants del municipi, amb la participació del sector turístic 

Compromís d'Aalborg 8. Economia local activa i sostenible 

Punt fort/feble No existeix cap tipus d'informació turística 

Entitats implicades Ajuntament, òrgan gestor del Paratge Natural de la S. de Tramuntana 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Subvencions de la CAIB pel Paratge Natural  

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 

Seguiment Existència de la guia 

Sostenibilitat 
Satisfacció ciutadana 

Índex d'estacionalitat turística 
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Nom del projecte Substitució de les canonades d'uralita de la xarxa de distribució 

Línia Estratègica IV: Gestió dels vectors ambientals 

Acció Reducció de les pèrdues de la xarxa de distribució 

Descripció del projecte 

Subsituir les actuals canonades d'uralita de la xarxa que es troben en mal estat; realitzar un 
seguiment apropiat d'aquest material, considerat residu perillós 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble Fort increment del consum municipal entre 2006 i 2007 

Entitats implicades Ajuntament, CAIB, CIM 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament, ABAQUA (CAIB) 

Finançament CAIB (Pla Hidrològic de les Illes Balears), CIM (Obres i serveis) 

Cost Estimat Alt. S'ha d'elaborar un projecte on s'establirà el cost 

Indicadors 
Seguiment 

Elaboració d'un inventari amb els trams d'uralita de la 
xarxa de distribució 

Elaboració d'un projecte de substitució 

Execució del projecte     

Sostenibilitat Gestió de residus perillosos (uralita)     
 
 

 

Nom del projecte Implantació de tarifes progressives 

Línia Estratègica IV: Gestió de vectors ambientals 

Acció Sistema tarifari més just i que promogui l'estalvi 

Descripció del projecte 

Una vegada solucionat el problema de la pèrdua d'aigua a la xarxa d'abastiment, s'han d'implantar 
tarifes progressives, que promoguin l'estalvi i premiïn a aquells habitatges que, en funció del 
nombre de persones que hi viuen, consumeixin menys aigua. 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble No existeixen tarifes progressives aplicades a la factura de l'aigua pel 
que no es fomenta l'estalvi 

Entitats implicades Ajuntament 

Responsables de 
l'execució   

Finançament Innecessari 

Cost Estimat Sense cost 

Indicadors 

Seguiment 

Estudi i anàlisi de les distintes possibilitats per establir 
un sistema tarifari progressiu. Es tendrà en compte la 
participació ciutadana 

Aprovació del nou sistema tarifari 

Sostenibilitat 
Abastiment d'aigua municipal 

Volum d'aigua residual tractada 
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Nom del projecte Seguiment de la qualitat de l'aigua de la Font de sa Cala 

Línia Estratègica IV: Gestió de vectors ambientals 

Acció Gestió ambiental integral de Cala Estellencs 

Descripció del projecte 

Realitzar un seguiment de la qualitat de l'aigua de la Fons de sa Cala mitjançant analítiques 
realitzades de manera periòdica. 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble   

Entitats implicades Ajuntament 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Ajuntament 

Cost Estimat Baix 

Indicadors 
Seguiment Existència d'analítiques periòdiques   

Sostenibilitat Millora de la qualitat de les aigües de l'entorn   

     

     

Nom del projecte Eliminació de vessaments puntuals sense depurar en el nucli urbà 

Línia Estratègica IV: Gestió de vectors ambientals 
Acció Erradicació de vessaments incontrolats 

Descripció del projecte 

Elaborar un inventari amb els punts de vessament sense depurar al nucli urbà i subministrar 
informació als afectats sobre les ajudes existents. 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble Encara hi ha habitatges no connectats a la xarxa de sanejament 

Entitats implicades Ajuntament i propietaris afectats 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Subvencions CAIB 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 

Seguiment 

Identificació dels punts de vessament i elaboració de 
l'inventari 

Reunions amb els propietaris per informar-los sobre 
possibles solucions 

Connexió xarxa de sanejament 

Sostenibilitat 
Millora de la qualitat de l'aigua del torrent 

Millora de l'estat ecològic establert per la DMA 
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Nom del projecte Introducció de l'enllumenat públic a la Cala mitjançant energia solar 

Línia Estratègica IV: Gestió de vectors ambientals 

Acció Gestió Ambiental Integral de Cala Estellencs 

Descripció del projecte 

Donar llum a l'entorn de la Cala amb criteris ambientals i paisatgístics a partir de dispositius que 
aprofitin l'energia solar. Per tal de desenvolupar-ho es realitzarà un estudi del sistema d'il·luminació 
més adient. 

Compromís d'Aalborg 3. Béns naturals comuns 

Punt fort/feble   

Entitats implicades Ajuntament i CAIB (D.G. d'Energia) 

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Subvencions CAIB 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 

Seguiment 

Estudi dels sistemes existents en el mercat i elecció del 
més adient 

Elaboració d'un projecte adaptat a les diferents 
normatives corresponents 

Execució del projecte 

Sostenibilitat 
Satisfacció ciutadana 

Implantació d'energies renovables 

     



PLA D’ACCIÓ ANUAL 2011 

 
 

 

20 

 

 

 

Nom del projecte Projecte d'ambientalització de les instal·lacions municipals 

Línia Estratègica IV: Gestió de vectors ambientals 

Acció Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés de l'Agenda 
Local 21 

Descripció del projecte 

Diagnòstic ambiental de les instal·lacions i edificis de l'Ajuntament a partir del qual es 
desenvoluparà un pla d'actuacions necessàries per minimitzar l'impacte ambiental 

Compromís d'Aalborg 2. Gestió municipal cap a la sostenibilitat; 3. Béns naturals comuns; 4. 
Consum i formes de vida responsables 

  

Punt fort/feble No s'ha fet cap auditoria ambiental a les instal·lacions municipals 

Entitats implicades Ajuntament i subministradors (GESA, Aigües de Son Fortuny, GESBA, 
etc.) 

  

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament CAIB (subvencions de la Xarxa Balear de Pobles pel Clima) 

Cost Estimat Per determinar 

Indicadors 

Seguiment 
Realitzar el diagnòstic 

Realitzar el Pla d'Actuació 

Sostenibilitat 

Abastiment d'aigua municipal 

Volum d'aigua residual tractada 

Producció de residus 

Recollida selectiva 

Consum d'energia elèctrica 

Consum total d'energia 

Consum d'electricitat de les instal·lacions municipals 

Consum d'aigua de les instal·lacions municipals 
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Nom del projecte Xerrades informatives sobre ajudes per a la implantació d'energies 

renovables 

Línia Estratègica V: Eix transversal, comunicació i formació 

Acció Informar a la població local sobre temes relacionats amb la sostenibilitat 
del municipi 

Descripció del projecte 

Informar als ciutadans sobre les línies d'ajudes existents (IDAE, Conselleria de Comerç, Indústria 
i Energia, Conselleria de Medi Ambient, etc.) per la implantació d'energies renovables i la 
reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en el marc de l'adhesió d'Estellencs a la Xarxa 
Balear de Pobles pel Clima 

Compromís 
d'Aalborg 3. Béns naturals comuns; 9. Igualtat i Justícia; 10. De lo Local a lo Global 

Punt fort/feble Restriccions legals de les Normes Subsidiàries per a la utilització 
d'energies renovables 

Entitats implicades Ajuntament, CAIB (Conselleria de Comerç, Indústria i Energia; 
Conselleria de Medi Ambient - D.G. de Canvi Climàtic i Educació 
Ambiental, EST (IDAE)   

Responsables de 
l'execució 

Ajuntament 

Finançament Per determinar 

Cost Estimat Baix 

Indicadors 

Seguiment Organització de les xerrades 

Sostenibilitat 

Satisfacció ciutadana 

Consum d'energia elèctrica 

Consum total d'energia 
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4.4. Distribució de la totalitat de projectes del Pla d’actuació 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA I: Qualitat de vida  

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Execució i seguiment del projecte de creació d'una escoleta 9 INA ALTA AJU, GVB 

Creació d'un menjador escolar 9 PER ALTA AJU 

Creació d'una escoleta matinera 9 PER ALTA AJU 

Millora i ampliació de l'oferta de la zona esportiva 9 INA MITJA AJU 

Planificar un programa d'activitats extraescolars 9 RES ALTA AJU 

Pressupost detallat de la Regidoria d'Educació destinat a les 
activitats extraescolars 9 SEG ALTA   

Habilitació d'un centre de dia per a la tercera edat 9 INA MITJA AJU, GVB 

Ampliació de l'horari de l'assitent social 9 MAN BAIXA GVB 

Contractació de serveis complementaris 9 PER ALTA AJU 

Promoure la creació d'una associació de la Tercera Edat 1 ASE ALTA AJU 

Elaboració d'un programa d'activitats per a l'Associació de la 
Tercera Edat 9 RES ALTA AJU 

Promoure la creació d'una associació de joves 1 ASE ALTA AJU, GVB, CIS 

Contractació d'un dinamitzador sociocultural 9 PER MITJA AJU, GVB, CIS 

Programa d'activitats dirigides a joves 9 RES MITJA AJ 

Creació d'un parc infantil segur i de qualitat 9 INA ALTA AJ 

Sol·licitar l'habilitació d'un heliport 7 INA ALTA   

Impuls i dotació de l'agrupació local de Protecció Civil 7 RES ALTA   

Creació del servei municipal d'informació immobiliària 9 PER ALTA AJ 

Biblioteca: contractació de personal amb horari estable 9 PER ALTA AJ 

Biblioteca: adhesió a la Xarxa de biblioteques de Mallorca 9 GES ALTA   

Biblioteca: elaboració d'un programa d'activitats 9 RES ALTA AJ 

Sala d'exposicions: programació d'activitats 9 RES MITJA AJ 

Generar un programa anual d'activitats i publicitar-lo  9 REs ALTA AJ 

Fer un camp multiusos en l'antic camp de fútbol 9 INA BAIXA AJ, CIS 

Destinar una partida pressupostaria a ajuda humanitària 9 , 10 RES ALTA AJ 
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LÍNEA ESTRATÈGICA II: Gestió sostenible del territori 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Proposta de co-gestió de les finques públiques 3 ASE MITJA AJ 

Promoure la creació d'una associació d'usuaris del portet 1 ASE ALTA   

Reforçament de la seguretat dels talusos 5 INA MITJA Res 

Ordenació de les zones d'estacionament públic i privat de Cala 
Estellencs 5 AES, INA ALTA AJ 

Sol·licitut municipal d'ajudes a les administracions 
supramunicipals relacionades amb la protecció del territori 2 RES ALTA   

Acord amb tots els actors implicats per adequar i fer visitables 
els jaciments arqueològics 3 RES BAIXA AJ, CIS, propietaris 

Rehabilitació dels camins públics  3 NOR ALTA   

Senyalització dels camins públics  3 NOR ALTA  

Restauració del sistema de síquies 3 AES, INA ALTA GVB 

Introducció de modificacions en la normativa urbanística 5 NOR ALTA AJ 

Vigilància d'obres i sancions 5 VIG ALTA AJ 

Viabilitat del soterrament del cablejat 5 AES, INA ALTA AJ, CIS 

Realització i execució d'un pla per a la il·luminació del nucli 
urbà 5 AES, INA ALTA AJ 

          

LÍNEA ESTRATÈGICA III: Promoció econòmica i turisme sostenible 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Estudi de mercat sobre la viabilitat del consum de productes locals en 
establiments turístics d'Estellencs 8 AES ALTA AJ 

Mercat setmanal de productes locals 8 RES BAIXA AJ 

Estudi de formules d'intercanvi d'excedents alimentaris 4 SOS ALTA   

Estudi sobre la viabilitat de la pesca artesanal professional per a 
l'abastiment local 8 AES BAIXA AJ 

Creació d'un segell propi de qualitat dels productes agraris 8 RES MITJA AJ 

Assessoria municipal per a la creació d'una empresa local de 
construcció 8 ASE BAIXA   

Valoritzar l'existència de l'única tenda 8 CIS ALTA AJ 

Col·locació de panells informatius en els aparcaments 8 INA ALTA AJ 

Habilitar una Oficina d'Informació Turística 8 PER ALTA GVB 
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Elecció i rehabilitació d'un edifici singular com ecomuseu 8 INA ALTA GVB 

Impulsar l'elaboració d'una guia divulgativa sobre els valors ambientals 
i culturals del municipi 8 RES ALTA GVB 

Promoure la creació d'una associació d'establiments turístics 8 ASE ALTA   

Incentivar  la implantació de Sistemes de Gestió Mediambientals en els 
establiments turístics 4 ASE ALTA   

     

LÍNEA ESTRATÈGICA IV: Gestió dels vectors ambientals 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Seguiment dels comptadors individuals 3 MAN ALTA AJ 

Substitució de les canonades d'uralita de la xarxa de distribució 
d'aigües 3 INA ALTA GVB. CIS 

Detecció i reducció de les pèrdues d'aigua en la xarxa de distribució 3 INA ALTA GVB 

Col·locació de comptadors en les instal·lacions municipals 3 INA ALTA AJ 

Implantació de tarifes progressives 3 SOS ALTA   

Inspecció d'obres per tal d'evitar vessaments a la xarxa de sanejament 3 VIG ALTA AJ 

Creació d'una xarxa separativa d'aigües residuals 3 INA ALTA GVB 

Seguiment de la qualitat de l'aigua de la Font de sa Cala 3 VIG MITJA AJ 

Inspecció dels sistemes de tractament d'aigües residuals de les 
vivendes i el bar de la cala 3 VIG ALTA AJ 

Elaboració d'un inventari de vessaments en el disseminat 3 AES ALTA AJ 

Promoure la implantació de sistemes de depuració en el disseminat 3 ASE ALTA GVB 

Eliminació de vessaments puntuals sense depurar en el nucli urbà 3 ASE ALTA GVB 

Sol·licitud a GESA d'un informe detallat sobre el consum elèctric del 
municipi en els darrers anys 4 RES MITJA   

Estudi de la viabilitat de l'ús de biomassa com a font energètica 4 AES ALTA   

Instal·lació d'enllumenat públic a la cala mitjançant energia solar 3 INA ALTA GVB 

Implantació d'un sistema de recollida de residus "porta a porta" 4 SOS ALTA GVB, CIS 

Estudi de la viabilitat de l'aprofitament del residus agroforestals per a la 
transformació en compost 4 AES ALTA GVB 

Fomentar la reutilització d'estris i electrodomèstics 4 CIS ALTA   

Gestió dels residus generats al portet 4 GES ALTA AJ 

Creació d'un Punt Verd 4 INA MITJA CIS 

Implantació de tarifes de residus progressives 4 SOS ALTA GVB 

Descomptes en les tarifes de transport per a residents a Estellencs 6 RES ALTA   
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Reducció de la velocitat del trànsit rodat 6 INA ALTA AJ 

Aprovació en l'ordenança de mobilitat d'un punt referent a 
l'estacionament dels residents 6 NOR ALTA 0 

Creació de places d'estacionament per a bicicletes i motos 6 INA ALTA AJ 

Adequar una via per a caminants fins a la Cala 6 INA BAIXA CIS 

Eliminació de barreres arquitectòniques 9 INA MITJA CIS 

Projecte d'ambientalització de les instal·lacions municipals 2,3 i 4 SOS ALTA GVB 

Projecte d'ambientalització de les instal·lacions de l'escola 2,3 i 4 SOS ALTA GVB 

Ecoauditories ambientals domiciliàries 3 i 4 SOS ALTA GVB 

     

LÍNEA ESTRATÈGICA V: Eix transversals, comunicació i formació 

PROJECTES 
COMPROMÍS 
D'AALBORG 

TIPOLOGIA PRIORITAT 
FONT 

FINANÇAMENT 

Organització de xerrades i activitats sobre l'ús de drogues 9 CIS ALTA AJ 

Organitzar cursos de primers auxilis i autoprotecció 9 CIS ALTA AJ 

Promoure la salut natural entre els ciutadans 9 i 7 CIS ALTA AJ 

Organització de xerrades sobre la situació urbanística  9 i 5 CIS ALTA AJ 

Organització de xerrades informatives sobre agricultura i ramaderia de 
muntanya 9 i 8 CIS ALTA AJ 

Formació sobre noves tècniques constructives sostenibles i 
arquitectura tradicional de la Serra 9 i 5 CIS ALTA AJ 

Organització de cursos formatius específics per al sector turístic  9 i 8  CIS ALTA AJ 

Facilitar informació de professionals de la construcció disponibles a 
Estellencs 9 i 8  CIS BAIXA AJ 

Xerrades informatives sobre ajudes per a la implantació d'energies 
renovables 9, 3 i 10 CIs ALTA AJ 

Xerrades informatives sobre bones pràctiques ambientals 9 i 3 CIS MITJA GVB 

Xerrades informatives sobre l'aprofitament de sistemes tradicionals 
d'emmagatzament d'aigües pluvials 9 i 3 CIS MITJA AJ 
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Vist el total de projectes programats pel pla d’acció 2011 i l’estat en el que es 
troben actualment tenim: 

 

 

ESTAT DELS PROJECTES 

PROJECTES nº % 

Projectes per 2011 22 23,91 

Pendents totals 64 69,57 

Pendents excepte 2011 42 45,65 

En execució 18 14,13 

Acabats 9 9,78 

Eliminats 1 1,09 

PROJECTES TOTALS 92 100 
 

Tenint en compte el total de projectes pendents, trobam que són aquests els que 
tenen més presència dins el conjunt, assolint gairebé el 70% del total de projectes. 

Tot i això, cal dir que aproximadament una tercera part d’aquest projectes 

pendents estan prevists de desenvolupar durant l’any 2011. 
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Les abreviatures anteriors corresponen a: 

 

Compromisos d'Aalborg 

1 Governabilitat              

2 Gestió local cap a la Sostenibilitat 

3 Béns naturals comuns 

4 Consum i elecció d’estils de vida responsables 

5 Urbanisme i disseny 

6 Millor mobilitat, menys trànsit   

7 Acció local per a la salut 

8 Una economia local activa i sostenible  

9 Igualtat social i justícia 

10 Del local al global       

 

 

 

Tipologia 

AES Anàlisi / Estudi 

CIS Campanya informativa / Sensibilització 

GES Gestió 

INA Creació / millora d’infrastructura 

NOR Creació / millora / aplicació de normativa / ordenança 

MAN Manteniment i consolidació dels serveis 

SOS Promoció d’alternatives sostenibles 

PER Contractació de personal / servei 

RES Altres 

 

Font de Finançament 

AJU Ajuntament 

CIS Consell Insular 

GVB Govern Balear 

RES Altres 
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5. PLA DE SEGUIMENT 
 

5.1 El procés de seguiment 

 

La tasca de seguiment del Pla d’Acció queda en mans del fòrum ciutadà. Així, 
segons el seu propi reglament, el fòrum es reuneix: 

 

a) El fòrum ciutadà es reunirà amb caràcter extraordinari tantes vegades com 

sigui necessari a proposta del seu President o del Plenari. No obstant, es 
podran reunir les comissions de treball per tractar temes puntuals, 

comunicant a la pròxima reunió plenària els acords adoptats. 

 

b) La convocatòria de les reunions es realitzarà amb una antelació mínima de 6 

dies hàbils. Es convocarà a totes aquelles persones que hagin assistit a 
alguna reunió del fòrum o hagin manifestat la seva voluntat d’adherir-se al 

procés. La convocatòria es realitzarà per correu electrònic, sms i cartells 

col·locats a llocs visibles del poble.  

 
c) Les sessions de treball seran presidides, coordinades i dinamitzades per la 

Presidència del Fòrum Ciutadà d’Estellencs. 

 

d) No es fixa un quòrum mínim d’assistència per la validació dels acords 
assolits pel fòrum. 

 

Per tant, queda en mans dels coordinadors i de cada comissió de treball la 

freqüència de reunions per establir el seguiment del Pla d’Acció. 

 
 

5.2. Indicadors de seguiment i de sostenibilitat 

 

Els indicadors de sostenibilitat ens ajuden a entendre com es troba el municipi 
respecte a una sèrie de variables. En total hi ha 31 indicadors classificats en 3 

tipologies distintes: els de població i socioeconòmics, els relacionats amb el medi 

urbà, sòl i mobilitat i finalment, els indicadors ambientals. 

 
Podem entendre el seguiment d’aquests càlculs com una manera de quantificar el 

grau de sostenibilitat municipal. Així, el seu càlcul és fonamental per elaborar una 

diagnosi del municipi i conèixer l’estat de la qüestió de les distintes variables 

analitzades.  
 

Els indicadors són els següents: 
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INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 

INDICADORS DE POBLACIÓ I SOCIOECONÒMICS 

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. Formació. Cohesió social. Cursos per a adults 

IC 9. Nº denúncies 

IC 10. Accés a noves tecnologies 

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 DE MEDI URBÀ, SÒL I MOBILITAT 

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 18. Parc de vehicles 

IC 19. Desplaçaments en transport públic 

INDICADORS AMBIENTALS 

IC 20. Abastiment d’aigua municipal 

IC 21. Volum d’aigua residual tractada 

IC 22. Pèrdues d’aigua a la xarxa d’abastiment municipal 

IC 23. Reutilització i usos de l’aigua depurada d’EDAR 

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. Consums d’electricitat pels 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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6. CONCLUSIONS 
 

Finalitzades les reunions del fòrum i les comissions de treball, fetes les 

corresponents revisions dels projectes i seleccionats els prioritaris per dur a terme 

durant 2011, l’equip tècnic de l’Agenda Local 21 ha redactat aquest Pla d’Acció.  
 

S’ha de recordar que existeix una comissió de treball per cada línia estratègica, 

quedant  doncs de la següent manera: 

 

NÚMERO LÍNIA ESTRATÈGICA 

I 
Qualitat de vida 

 

II 
Gestió sostenible del territori 

 

III 
Promoció econòmica i turisme sostenible 

 

IV 
Gestió dels vectors ambientals 

 

V 
Eix transversal: comunicació i formació 

 

 
En aquest àmbit cal destacar que és de la primera línia estratègica, la que emmarca 

projectes relacionats amb la Qualitat de Vida de la que es desenvoluparan més 

projectes durant 2011, sent un total de 7 dels 22 prevists totals per aquest any. Pel 

que fa a la Gestió Sostenible del territori tenim fins a 6 projectes per realitzar el 
2011, igual que passa amb la línia estratègica IV, amb també 6 projectes prevists i 

on destaquen actuacions relacionades amb una millora de la gestió de l’aigua.  

  

 

D’altra banda, les línies III i V són les que menys projectes veuran desenvolupats 
durant 2011 amb 2 i 1 respectivament.  

 

 

Agafant el pla d’acció inicial, on es proposaren inicialment els projectes a 
desenvolupar durant els pròxims anys en el marc de l’Agenda Local Municipal, 

s’observa com encara en quedarien entorn al 70% de projectes a desenvolupar. 

Així doncs, és fonamental anar seleccionant els prioritaris i continuar treballant per 

assolir la consecució de la totalitat dels projectes.  
 

 


