FÒRUM DE L’AGENDA LOCAL 21
Data de celebració:
13 de desembre 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: 5

Acta de la reunió:
Aquesta reunió del Fòrum Ciutadà es realitza al centre cultural Ses Cases Noves
de Santanyí. L’objectiu de la trobada és presentar l’Informes de Seguiment
Anual 2011 i fer un repàs a l’estat actual del procés d’Agenda Local 21 del
municipi.

20:10: Miquel Lliteras inicia la sessió donant la benvinguda i explicant breument
l’ordre del dia. Els punts que es tractaran durant l’exposició són els següents:

-

Introducció: anterior Fòrum i situació actual

-

Incorporació de nous projectes. Pla d’Acció Anual 2013

-

Informe de Seguiment Anual 2011: resum de projectes i Indicadors Clau
de Sostenibilitat

-

Precs i preguntes

El primer punt de l’ordre del dia serveix per repassar els temes tractats a
l’anterior reunió, celebrada el 7 de juny de 2012. Aquest Fòrum es va centrar
especialment en fer la repriorització dels projectes pendents del Pla d’Acció i
en elaborar propostes de nous projectes per incorporar-hi. La gran majoria dels
assistents d’avui participaren també en l’anterior reunió, fent que estiguin
familiaritzats amb tot el que es descriu.

Després de repassar breument l’estat del Pla d’Acció a desembre de 2011, el
primer punt on s’aprofundeix és en l’explicació dels resultats de les votacions
fetes per tal d’actualitzar les prioritats dels projectes pendents del Pla d’Acció.
Es revisen i van comentant un per un els 16 projectes votats i els seus resultats.

Tot seguit s’explica el procediment que segueixen les propostes de nous
projectes fetes per incorporar definitivament al mateix Pla d’Acció. Aquestes es
sotmeten a revisió i filtratge de l’equip polític i tècnic i, finalment, s’incorporen
aquells projectes que resulten viables. Els resultats d’aquest procés es donaran
a conèixer en el següent Fòrum i, si són aprovats per aquest òrgan, s’inclouran
en el Pla d’Acció Anual 2013.

20:25: Es presenta l’Informe de Seguiment Anual 2011, explicant l’estructura del
document i els principals punts on s’aprofundirà. Després de comentar els
aspectes més descriptius i tècnics s’entra a comentar l’apartat referent als
projectes desenvolupats. En primer lloc, fent esment als impulsats durant 2011,
que són els següents:

6.1.1. Creació d’una campanya per dur a terme processos de neteja de
torrents a partir de grups de voluntaris (fet 2011)
6.1.3. Millorar el manteniment dels espais naturals per reduir els riscos
ambientals (iniciat 2011)
8.2.1. Millorar el servei de transport públic (iniciat 2011)

En aquest punt una ciutadana aprofita per fer un incís sobre el transport públic,
del que comenta el seu elevat preu i demana si es pot desenvolupar alguna
mesura al respecte. Els tècnics li comenten que des de l’AL21 és complicat
incidir en aquestes qüestions però sí que es pot incidir en la importància de dur
a terme negociacions respecte a horaris o altres qüestions relacionades amb la
coordinació de les línies, deixant el tema dels preus com una qüestió de la que
es pren nota per cercar possibles solucions.

A continuació es fa una referència als projectes del Pla d’Acció on s’ha
treballat el 2012, que són tots aquells que guarden relació amb la revisió de les
Normes Subsidiàries feta pel consistori municipal durant el present any. Els
projectes afectats per aquesta situació corresponen a la Línia Estratègica IX
del Pla d’Acció i són:

9.1.1. Revisió del planejament urbanístic municipal
9.1.2. Criteris de sostenibilitat en la revisió de les normes subsidiàries de
planejament
9.1.8. Incorporar a la normativa municipal o elaborar una ordenança
sobre criteris de sostenibilitat a l’edificació
9.2.1. Analitzar les necessitats de sòl industrial i de serveis
9.2.2. Reordenació i trasllat de sectors industrials
9.2.3. Estudi de l’estat de les urbanitzacions del municipi per tal de
determinar les dotacions necessàries

20:35: Es comencen a comentar els indicadors clau de sostenibilitat més
representatius de l’Informe de Seguiment Anual 2011. Els indicadors analitzats
són concretament:
•
•
•
•
•
•
•

IC 3. Índex de pressió humana
IC 4. Població activa i taxa d’atur
IC 18. Parc de vehicles
IC 20. Consum d’aigua municipal
IC 21. Pèrdues en la xarxa d’abastiment d’aigua municipal
IC 25. Consum d’energia elèctrica
IC 30. Producció de residus

Els resultats es van comentant i analitzant entre els ciutadans assistents, els
tècnics i el regidor. Val a dir que tot i comentar algunes xifres dels indicadors i
debatre sobre la gestió dels residus i el reciclatge, destaca un tema per
damunt de tots els altres, comentat es toca el tema del consum d’aigua. Aquí,
els ciutadans aprofiten per explicar el greu problema que afecta al municipi
respecte a la qualitat de l’aigua potable subministrada per Sorea, una de les
empreses concessionàries d’aquest servei. Aquesta aigua, que es factura com
a potable, presenta valors no permesos per al consum humà com així ho
reflecteix un document de la pròpia empresa presentat per una ciutadana.

Aquí sorgeix un debat entorn als tres problemes que es deriven d’aquesta
situació. D’una banda, la manca d’informació de l’empresa, que segons els
ciutadans no avisa periòdicament ni de la mala qualitat de l’aigua ni tampoc
de les mesures preses per millorar la situació, tot i les sollicituds enviades per
alguns veïns en aquest sentit.

D’altra banda, també es fa referència la necessitat d’aclarir als ciutadans
l’organisme competent en aquestes qüestions, atenent a que les accions
realitzades per alguns ciutadans a nivell individual no han donat els seus fruits.

Finalment, es comenta també la vessant econòmica, ja que l’aigua es cobra a
preu de potable quan no és així, fent que segons els assistents al Fòrum, els
veïns del municipi afectats per aquesta situació estiguin molt molests.

Degut a la importància del tema de la qualitat de l’aigua, es decideix estudiar
la situació per part de l’Ajuntament a fi de poder desenvolupar les iniciatives
necessàries per tal d’esmenar les actuals mancances.
A les 21:30 es dona per finalitzada la reunió.
Miquel Ginard
Tècnic de Gest Ambiental

