FÒRUM DE L’AGENDA LOCAL 21
Data de celebració:
26 de gener 2012

Participants:
Miquel Contestí: Regidor de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de l’Ajuntament
de Santanyí
Pedro Burguera: Regidor de l’oposició 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:
Després d’un temps sense convocar fòrums a Santanyí per la progressiva
baixada en la seva assistència, aquesta trobada esdevé l’ocasió per fer un
repàs general de la situació de l’Agenda Local 21 del municipi. Amb l’objectiu
d’analitzar la situació actual i marcar les perspectives de futur, es desenvolupa
doncs aquesta nova reunió.

20:05: 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:

-

Breu introducció a l’AL21

-

L’AL21 de Santanyí: recorregut i situació actual del Pla d’Acció

-

L’informe de Seguiment 2010: presentació del document i dels principals
Indicadors Clau de Sostenibilitat (ICS)

-

Perspectives de futur: cap on va l’AL21 i el Pla d’Acció Anual 2012

-

Torn obert de paraula

Els primers punts tractats a la presentació serveixen per posar al dia respecte a
la situació de l’AL21 del municipi, tant als assistents que coneixen el procés
com a aquells que hi prenen contacte per primera vegada. S’expliquen les
etapes que ha realitzat el procés de l’AL21 municipal i l’estat dels projectes
inclosos dins el Pla d’Acció, on es destaca que entre acabats, en execució i en
execució permanent s’assoleix ja més del 80% del total de projectes
contemplats en aquest document.

Així mateix es destaca que tot i l’aturada del procés participatiu en els últims 2
anys, l’AL21 ha seguit en marxa, desenvolupant projectes del Pla d’Acció i
elaborant els documents tècnics de seguiment intrínsecs en el propi procés.
Després d’un breu incís en els projectes que proposà el Fòrum Ciutadà el mes
de juny de 2008, remarcant la importància de la participació i del rol que juga
el propi Fòrum, es passa a explicar el procés de seguiment.
20:25: Després de comentar que tècnicament la part més important del
seguiment es l’elaboració de l’Informe de Seguiment Anual, Miquel Ginard
inicia l’explicació dels principals ICS inclosos en aquest document. Els
indicadors analitzats, dels que es mostra la representació gràfica, són els
següents:
• IC 3. Índex de pressió humana
• IC 4.

A. Taxa d’activitat per sectors
B. Taxa d’atur
D. Taxa d’atur per sectors

• IC 6. Sistemes de gestió ambiental
• IC 12. Índex d’estacionalitat turística
• IC 13. Índex de pressió turística
• IC 14. Capacitat d’allotjament
• IC 18. Parc de vehicles
• IC 19. Desplaçaments en transport públic
• IC 20. Abastiment d’aigua municipal
• IC 20.1. Qualitat de l’aigua per a consum
• IC 22. Volum d’aigua residual tractada
• IC 24. Qualitat de les aigües de bany
• IC 25. Consum d’energia elèctrica
• IC 30.

Producció de residus
Recollida selectiva I

20:50: El següent punt tractat a l’exposició dels tècnics de la consultora
encarregada de la gestió de l’AL21 és el referent a les perspectives de futur del
procés. Aquí es comenta que es continuarà amb l’elaboració dels documents
tècnics (Pla d’Acció Anual i Informe de Seguiment Anual) així com es destaca
la voluntat d’impulsar millores en la participació ciutadana, marcant un
objectiu a mig termini que és la renovació de la diagnosi.

Tot seguit es comenta el Pla d’Acció Anual 2012, el primer document tècnic a
elaborar en el marc del procés d’AL21. Aquest document s’estructura entorn a
3 eixos principals, i té l’objectiu prioritari consolidar tant el Fòrum com el propi
procés de l’AL21 de Santanyí. Els 3 eixos del PAA 2012 són:
• Les actuacions del Pla d’Acció que es desenvoluparan
• El procés participatiu
• El procés de seguiment
21:00: Després d’aprofundir en els tres eixos principals del PAA 2012, es dona
per acabada l’exposició de Gest Ambiental i s’obre el torn de paraula als
assistents.

El regidor de l’oposició remarca la importància de tornar a posar en marxa
l’etapa de diagnosi, atès a l’avançat estat del Pla d’Acció i la dificultat de
desenvolupar els projectes pendents. Comenta que no pareix tenir molt de
sentit mantenir aquest document com a full de ruta. Aquí, els tècnics de la
consultora li comenten la possibilitat d’ampliar el Pla d’Acció amb noves
propostes sorgides al propi Fòrum, com ja va passar el mes de juny de 2008.
S’ha de dir que aquesta proposta és acceptada per tots els assistents.

Una ciutadana exposa la dificultat d’incrementar la participació i proposa fer
una atenció personalitzada a les associacions per convidar-les directament a
assistir als Fòrums. Aquesta proposta és anotada i tenguda en compte de cara
a futures convocatòries.

Respecte als indicadors, un ciutadà comenta la possibilitat d’analitzar el
consum elèctric o d’aigua amb les condicions meteorològiques, ja que un
hivern molt fred o un estiu molt càlid contribueix directament a incrementar
aquestes variables.

Finalment, una ciutadana, entenent la dificultat per executar els projectes
pendents degut als motius explicats, comenta que es fa necessari que en el
cas d’incorporar nous projectes aquests han de ser assumibles. Per tant serà
important ser realistes i abastar temes com els que exposa ella mateixa,
referent a fer gestions per millorar les condicions del transport públic, habilitar
un carril específic per bicicletes i desenvolupar iniciatives per millorar la qualitat
de l’aire. Sens dubte tant el concepte com els projectes esmentats són
considerats per la consultora de cara a possibles canvis tant el Pla d’Acció
com en l’AL21.

21:20: Es dona per finalitzada la reunió

Annex fotogràfic

Miquel Ginard
Tècnic de Gest Ambiental

