
 

  

FÒRUM DE L’AGENDA LOCAL 21 

Data de celebració: 

7 de juny de 2012 

 

Participants: 

Miquel Contestí: Regidor de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de l’Ajuntament 

de Santanyí 

Miquel Lliteras: Tècnic i director de Gest Ambiental 

Miquel Ginard: Tècnic de Gest Ambiental 

Ciutadans: 6 

 

Acta de la reunió: 

Aquesta reunió del Fòrum Ciutadà es va celebrar al centre cultural Ses Cases 

Noves de Santanyí, el mateix lloc on s’havia fet la convocatòria anterior. La 

trobada, que s’ha realitzat al pati del centre, tenia l’objectiu de reprioritzar els 

projectes encara pendents del Pla d’Acció Local de 2007 i fer propostes de 

nous projectes per incorporar. 

 

20:35: Miquel Lliteras inicia la sessió donant la benvinguda i explicant breument 

l’ordre del dia per part de Gest Ambiental. Els punts que es tractaran durant 

l’exposició són els següents: 

 

- Presentació – introducció 

- Recorregut AL21 de Santanyí 

- Estat actual del Pla d’Acció 

- Projectes desenvolupats i projectes pendents 

- Nous projectes: detecció de punts febles i elaboració de propostes 

 

Els primers punts tractats a la presentació serveixen per introduir la tasca a 

desenvolupar a la part final del Fòrum. Després d’explicar breument el 

recorregut de l’Agenda Local 21 (AL21) i l’estat del Pla d’Acció, amb els 

percentatges de projectes acabats, pendents i en execució, comença la 

segona part de l’exposició.  

 

Aquesta segona part està centrada en el repàs de les actuacions més 

significatives així com les que resten pendents de cada línia estratègica del Pla 

d’Acció. Aquest repàs, explicat per Miquel Ginard i que s’estén durant els 



 

  

següents 25 minuts, serveix per posar al dia als assistents de les principals fites 

assolides en el marc de l’AL21, alhora que contribueix a pensar en possibles 

projectes nous per incorporar.  

 

21:10: Arribats a aquest punt es comença amb la repriorització dels projectes 

pendents. La metodologia seguida per desenvolupar aquesta tasca és senzilla, 

i es basa en emplenar una taula dissenyada i lliurada pels tècnics a cadascun 

dels assistents. Aquesta taula presenta els projectes pendents i la seva prioritat 

de 2007, i els membres del Fòrum han de marcar el grau de prioritat que a 

nivell personal li donen al projecte a dia d’avui o bé, si escau, proposar la seva 

eliminació. 

 

A l’annex trobam la taula 1, que reflexa el resum amb les prioritats assignades a 

cada projecte. Aquesta taula és el resultat de computar totes les votacions 

fetes pels membres del Fòrum. 

 

Després de comentar entre tots els assistents alguns dels projectes pendents, es 

passa al següent punt de l’ordre del dia. Aquest moment es dedica a la pluja 

d’idees per incorporar nous projectes viables en el marc de l’AL21, així com 

possibles punts febles que hagin aparegut durant els últims anys i que necessitin 

d’algun acció concreta per ser esmenats.  

 

Entre les propostes, que es detallen a continuació, destaquen especialment 

aquelles relacionades amb la mobilitat, que es correspondrien amb la línia 

estratègica VIII del Pla d’Acció Actuacions associades a la mobilitat municipal. 

 

Tot seguit tenim el llistat de totes les propostes fetes des del Fòrum Ciutadà: 

 

- Revisar la circulació dins el poble 

- Promoure la col·locació de punts de recàrrega per cotxes elèctrics 

- Celebrar un dia sense cotxes 

- Millorar la consciència respecte a la mobilitat sostenible 

- Millorar/promoure l’ús de la bicicleta 

- Exercir un control sobre els moixos 

- Regular el trànsit a Cala Llombards (especialment davant el bar) 

- Donar mitjans per fer compostatge 

- Regular el menjar de la festa de Sant Antoni només per als censats i 

cedir els beneficis del venut als forans a alguna ONG. 

- Promoure la col·laboració dels tècnics de l’AL21 i les associacions de 

veïns 



 

  

- Promoure la consolidació i un manteniment adient dels parcs infantils a 

tots els nuclis 

- Millorar la neteja a tots els nuclis 

- Promoure campanyes de conscienciació ciutadana envers a la neteja 

viària i general del municipi 

- Promoure accions que fomentin la participació ciutadana i de les 

organitzacions existents 

- Cercar noves vies de participació per incrementar aquesta vessant de 

l’AL21 

- Mantenir un intercanvi d’informació més constant respecte a l’AL21 

- Elaborar un cartell conjunt de les festes municipals a tots els nuclis 

- Condicionar vials per a ciclistes 

- Pacificar més el trànsit al nucli de S’Alqueria 

- Elaborar un estudi de mobilitat 

- Eliminar el projecte de via de cintura a S’Alqueria, cercant alternatives 

reflectides a l’estudi de mobilitat 

 

Val a dir que aquest llistat de propostes s’ha d’estudiar i fer, si escau, els 

filtratges necessaris a nivell tècnic i polític. Una vegada feta aquesta tasca, 

s’exposaran a la següent reunió del Fòrum Ciutadà per votar la seva viabilitat i 

grau de prioritat abans d’incloure’ls definitivament en el Pla d’Acció de l’AL21. 

 

22:00: Es dona per finalitzada la reunió 

 

Miquel Ginard 

Tècnic de Gest Ambiental 



 

  

Annex: 

  
PROJECTES PENDENTS 

GRAU DE PRIORITAT  

 2007 PROPOSAT  

Nº NOM DEL PROJECTE - ALTA MITJANA BAIXA ELIMINAR 

5 Actuació 1.1.5:  Crear la figura del defensor del ciutadà Alta X       

8 
Actuació 2.1.2: Utilització de les aigües grises a les noves construccions Mitjana   X   

  

9 
Actuació 2.2.1: Millorar la qualitat de l’aigua d’abastament pública. Mitjana X     

  

19 
Actuació 3.2.2: Iniciar el sistema de recollida selectiva de matèria orgànica porta a 
porta 

Mitjana   X   
  

25 
Actuació 4.2.2: Elaborar un Pla d’eficiència energètica en els edificis i instal·lacions 
municipals 

Alta X     
  

26 
Actuació 5.1.1: Avaluar la possibilitat d’elaborar un Pla de mesures correctores de 
contaminació acústica 

Mitjana   X   
  

27 
Actuació 5.1.2: Iniciar accions de control periòdic de fums i del nivell acústic dels 
tubs d’escapament dels vehicles 

Mitjana   X   
  

28 
Actuació 5.1.3: Sol·licitar a la mancomunitat una estació mòbil de mesura d’aire Baixa   X   

  

29 
Actuació 5.1.4: Elaboració d’una ordenança per regular i controlar les emissions 
atmosfèriques 

Mitjana     X 
  

31 
Actuació 6.1.2: Creació d’un pla de prevenció d’incendis als nuclis de població Alta x     

  

35 Actuació 8.1.1: Estudi de mobilitat Alta x       

49 
Actuació 9.1.6: Reduir la quantitat d’habitatge buit de Santanyí Mitjana     X 

  

58 
Actuació 10.1.1: Elaborar un catàleg i mapa de fauna i flora del municipi Mitjana   X   

  

67 
Actuació 12.1.1: Foment de la reducció del consum domèstic, agrícola i turístic Alta   X   

  

68 
Actuació 12.1.2: foment de visites al parc tecnològic de residus Baixa     x 

  

85 
Repartir un kit de reciclatge a cada un dels habitatges del municipi - x     

  

 


