Fòrum Ciutadà d’Alcúdia

Acta

27 d’octubre de 2011

COMISSIÓ DE SERVEIS AMBIENTALS DEL FÒRUM CIUTADÀ DE L’AGENDA 21
D’ALCÚDIA
Data: Dijous dia 27 d’octubre de 2011
Hora: De 19 a 21 hores
Lloc de realització: Can Torró
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ORDRE DEL DIA

L’ordre del dia de la sessió participativa va ser el següent:
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Benvinguda.



Presentació del calendari de treball pel nou Pla d’Acció.



Treball en grups: propostes pel Pla d’Acció:


Gestió de l’aigua



Qualitat de l’aire



Biodiversitat



Gestió dels residus



Gestió de l’energia



Gestió empresarial responsable



Posada en comú i recapitulació de les propostes.



Altres.



Agraïment i tancament de la sessió.

ASSISTENTS

Varen assistir 22 persones, entre les quals es troben membres del Fòrum, veïns i veïnes del
municipi, regidors i regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcúdia i de l’oposició,
personal tècnic de l’Ajuntament d’Alcúdia, representants d’entitats socials i culturals,
representants del sector econòmic i d’empreses de servei.
Nom

Cognoms

Entitat/sector

Bartomeu

Cànaves Cànaves

Colla Gegantera

Aina Mª

Palmer

Tècnica Medi Ambient Ajuntament

Antonio

Cerdà Cerdà

ACASA

Antònia

Peralta Campos

Beatriz

Oneto Carmona

Regidora oposició

Bernardí

Villalonga Rebasa

Creu Roja

Fco. Javier

Martin Gil

DSC
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Nom

Cognoms

Entitat/sector

Guadalupe

Alaminos García

Regidora oposició

Guillem

Bibiloni

Pastor

Jaime

Soler Garcías

Associació Restauració

Joan Gaspar

Vallorí Guaita

Regidor oposició

Juan Luís

González Gomila

Regidor d'Hisenda, Medi Ambient, Serveis
Generals i Manteniment.

Luis

Morano (*)

EMSA

Mª José

Aguiló

Agrupació Hotelera

Manuel

Espinosa Galán

Ciutadà

Marga

Socies (*)

Ràdio Alcúdia

Margalida

Jaume Villalonga

Maria

Gomila

Empresaria

Martin

Garcías Plomer

LUMSA

Miguel

Moreno Marín

Area Medi Ambient Ajuntament

Nívola

Uyá

Lmental Sostenibilitat i Futur

Sergio

Puyol

Lmental Sostenibilitat i Futur

(*) Presents a la presentació de la sessió.
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MATERIALS LLIURATS

A la sessió es varen lliurar els següents materials:


Ordre del dia



Calendari de les sessions de treball.



Diagnòstic Socioambiental d’Alcúdia.



Document de treball amb els punts forts i febles del diagnòstic per temes (Aigua,
Energia, Aire, Residus, Biodiversitat i Gestió Empresarial Responsable).



Fitxes de treball en blanc de projectes per temes (Aigua, Energia, Aire, Residus,
Biodiversitat i Gestió Empresarial Responsable) per realitzar les aportacions de grup.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El Fòrum Ciutadà es va desenvolupar en una sessió de dues hores i mitja (2,5), en la que es va
treballar de manera participada per aportar les primeres propostes pel futur Pla d’Acció.
Durant la celebració del Fòrum Ciutadà es varen fer les següents intervencions:


El Regidor de Medi Ambient, Juan Luís González, dona la benvinguda i agraeix
l’assistència de les persones assistents i anima a fer feina.



Nívola Uyá de l’empresa consultora Lmental, explica el calendari de treball previst per la
realització d’un nou Pla d’Acció 2012-2015, en base la foto actualitzada del Diagnòstic
Socioambiental. Es comenten les gestions que s’estan realitzant per tal d’incorporar un
espai jove al Fòrum Ciutadà, invitant al jovent d’Alcúdia a participar en la Comissió de
Qualitat de Vida i Serveis Ambiental prevista pel dia 10 de novembre. A continuació
s’explica la dinàmica participativa i les instruccions per a la sessió.



Els participants ja estaven disposats en 3 grups de treball per fer feina sobre el temes
relacionats amb el serveis ambientals.
Basant-se en el document de treball i en les fitxes de treball, els grups varen deliberar
sobre els diferents temes i consensuaren les propostes dels aspectes tractats a cada fitxa
(Aigua, Energia, Aire, Residus i Gestió Empresarial Responsable). Finalment, es varen
posar en comú les conclusions de cada un dels grups.
A continuació es presenten les aportacions relacionades amb Serveis Ambientals, pel
futur Pla d’Acció d’Alcúdia 2012-2015:
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Gestió de l’aigua

(Aigua subministrada, dessalatge, consums d’aigua, preus de l’aigua, xarxes
de subministrament, depuració, reutilització, ...)
PROJECTE: Aplicació de les tarifes progressives
Descripció:
Les autoritats competents han de complir els procediments de revisió que pertoquin i han de
donar-li procediment d’exposició pública per garantir la possibilitat de fer aportacions
PROJECTE: Solucionar els problemes de la xarxa terciària
Descripció:
Solucionar els nivells de sals a les aigües regenerades procedents del tractament terciari.
PROJECTE: Campanyes informatives
Descripció:
Campanyes de sensibiltzació i informació per donar a conèixer les mesures correctores i potenciar
bones pràctiques, amb una triple dimensió:

Sobre la qualitat de l’aigua, fent públiques les dades de les analítiques, no només per
subministre.

Sobre les mesures correctores per disminuir les pèrdues.

Sobre l’estalvi i la reutilització a nivell domèstic.

PROJECTE: Diversificar i fomentar l’ús de la xarxa terciària
Descripció: Els usuaris potencials actual son gran consumidors, com les instal·lacions turístiques. Es
tractaria d’ampliar els potencials usuaris (reg de jardins privats i de zones urbanes, agricultura en
els usos permesos...)

PROJECTE: Revisió i renovació de la xarxa de clavegueram per trams
Descripció: Realitzar la revisió i renovació de la xarxa de clavegueram per trams

PROJECTE: Millorar la qualitat de l’aigua potable
Descripció: Millorar la qualitat de l’aigua potable de subministrament mitjançant prevenció de la
contaminació i millorant el sistema de potabilització.

PROJECTE: Diversificar les fonts de subministre: Aljubs
Descripció: Potenciar la recuperació d’aljubs, com a font de subministre d’aigua de qualitat
alternativa i cercant les fórmules de foment pel seu manteniment i us.

PROJECTE: Control i comprovació de la connexió dels domicilis al clavegueram
Descripció: Realitzar un control i comprovació de la connexió dels domicilis al clavegueram.
Modificació de l’Ordenança si s’escau.
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Qualitat de l’aire

(Contaminació atmosfèrica, emissions de gasos, emissions
electromagnètiques, contaminació lumínica, contaminació acústica, ...)
PROJECTE: Control i informació de les emissions contaminants
Descripció: Controls periòdics de la qualitat de l’aire amb difusió i publicitat de l’estat per part de
l’Ajuntament.
Incorporació d’un Pla de control i seguiment de certs focus d’emissions concrets (vehicles,
particulars, activitats)
PROJECTE: Reducció de la contaminació lumínica (i estalvi energètic)
Descripció: Reducció de la contaminació lumínica i estalvi energètic.
Pantalles reflectores.
Apagar l’enllumenat públic de monuments i edificis municipals després de mitjanit i realitzar una
gestió estacional.
PROJECTE: Control de renous
Descripció: Incrementar els controls de renous de vehicles i activitats:
Campanya específica pel control de renous de motos.
Regulació del renou de l’activitat de mercat (que comencen a les 5,30h matí).
Sistemes per la minimització del soroll de les bufadores.

PROJECTE: Conveni amb GESA per compensació de perjudicis
Descripció: Compensar els perjudicis que genera l’activitat de GESA al municipi, mitjançant la
subvenció de projectes de caire energètic i/o de millora de la qualitat de l’aire. Així com la neteja
de la resta del carbó que queda al viar i zones pròximes.

PROJECTE: Incorporació de tecnologia LED als nous projectes urbanístics
Descripció: Incorporació de tecnologia LED per il·luminació pública en aquells nous
desenvolupaments urbanístics i noves construccions, així com una substitució progressiva en la
resta del municipi.
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Biodiversitat

(Espècies vegetals i animals, hàbitats, espais naturals protegits, plagues i
espècies invasores, ...)
PROJECTE: Seguiment i neteja dels espais naturals públics.
Descripció: Seguiment i neteja dels espais públics per part de l’Ajuntament:

Neteja de la muntanya pública,

Seguiment de la neteja dels tallafocs (IBANAT) i neteja dels voltants de les urbanitzacions

Incloure també la neteja del litoral i les platges.

PROJECTE: Centre d’interpretació de s’Albufereta
Descripció: Un Centre d’interpretació de s’Albufereta on es faciliti informació de l’espai natural,
reculli reclamacions, i sigui punt de trobada i començament d’itineraris.
PROJECTE: Vigilància i control en espais naturals
Descripció: Regulació, vigilància i control d’activitats en les àrees naturals (quads, bicicletes de
muntanya, motos...).
Podria comportar un Pla d’usos dels monts públics.

PROJECTE: Insistir en el control de la plaga del Becut vermell
Descripció: Insistir en el tractament de les palmeres i vigilar la proliferació de l’escarabat en
coordinació amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

PROJECTE: Control d’altres plagues com paneroles i rates
Descripció: Realitzar un tractament general a tot el municipi organitzat per sectors tancats de
paneroles (“cucas”) i rates.
PROJECTE: Pla de treball per a col·lectius vulnerables i sistema de voluntariat vinculat a la
protecció de la biodiversitat
Descripció: Organitzar un sistema de voluntariat que pugui anar realitzant algunes tasques dels
projectes relacionats amb la protecció de la biodiversitat.
Incloure una secció de Pla d’empleo per a col·lectius vulnerables a través de ONGs i entitats.
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Gestió dels residus

(Generació de residus, recollida de residus, contenerització, parc verd,
separació i reciclatge, ...)
PROJECTE: Millora de la recollida selectiva
Descripció: Millora de la recollida selectiva i de la freqüència.

PROJECTE: Augment de la dotació de papereres
Descripció: Augmentar la dotació de papereres al carrer i substitució progressiva per papereres
de major capacitat.
PROJECTE: Soterrament de més unitats de fems
Descripció: Millorar la via pública substituint els contenidors clàssic per contenidors soterrats.

PROJECTE: Campanya de sensibilització per als propietaris de cans fomentant hàbits cívics
Descripció: Campanya de conscienciació contundent pel foment d’hàbits cívics vers els cuidats
dels gossos.
Habilitació i manteniment de pipi-cans i espais adients.
(Possibilitat de dissenyar questa campanya des del Fòrum Ciutadà)

PROJECTE: Sistema d’informació geogràfica per la gestió de residus dels hotels
Descripció: Sistema GPS als contenidors i camions de fems dels hotels per millorar la recollida
doncs facilitaria de forma àgil les dades de producció de residus per generador, per establir
estratègies de reducció, sensibilització i millora del servei.
Bonificar als productors de residus que apliquen bones pràctiques en la separació de residus en
origen.

PROJECTE: Vigilància ambiental del sistema de gestió de residus
Descripció: Reforçar la vigilància o control del sistema de recollida de residus per part de l’agent
ambiental.
Conscienciació i sanció a les males pràctiques.
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Gestió de l’energia

(Consum d’energia elèctrica, eficiència energètica, Codi Tècnic de
l’Edificació, energies renovables, a altres fonts, ...)
PROJECTE: Il·luminació més racional de monuments i certes zones.
Descripció:
Apagar l’enllumenat públic de monuments i edificis municipals després de mitjanit.
Realitzar una gestió estacional (amb menor il·luminació durant els mesos d’hivern).
Reducció de la il·luminació excessiva de les zones turístiques.
(Vinculat amb el projecte de reducció de la contaminació lumínica).
PROJECTE: Una passa més en les campanyes de sensibilització per l’estalvi energètic
Descripció: Fa anys que es treballa en campanyes d’informació i sensibilització, per tan es
requereix donar una passa més, per tal de que les accions comunicatives siguin efectives de cara
a un canvi d’hàbits real.
Atenció personalitzada als ciutadans.
(Treballar no només en informació que aporta coneixements, sinó també en valors i creences).
PROJECTE: Auditories energètiques dels edificis municipals i de l’enllumenat públic
Descripció: Auditories energètiques dels edificis i instal·lacions municipals ( escoles, policia, PAC,
auditori, instal·lacions esportives...), per millorar l’eficiència energètica.
Contractació d’empreses consultores que ofereixen l’auditoria a canvi de part de l’estalvi que es
produirà una vegada realitzat el diagnòstic, i posat en marxa les primeres actuacions.

PROJECTE: Soterrament del cablejat del casc antic
Descripció: Soterrament del cablejat del casc antic.
Per tal de que el projecte d’inversió no sigui inassumible, intentar aprofitar els tubs que ja estan
instal·lats, i fer les actualitzacions que marquin les normatives actuals, per tal de soterrar tot el
sistema elèctric del casc antic.

PROJECTE: Incorporació de tecnologia LED als nous projectes urbanístics
Descripció: Incorporació de tecnologia LED per il·luminació pública en aquells nous
desenvolupaments urbanístics i noves construccions, així com una substitució progressiva en la
resta del municipi que presenta baix consum.
(Projecte compartit amb el de millora de la qualitat de l’aire.)

PROJECTE: Energies alternatives
Descripció: Foment de les energies alternatives (Solar fotovoltaica, solar ACS, eòlica...) mitjançant
mesures de foment i promoció.
Atenció especial a industries.
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Gestió empresarial responsable

(Sistemes de gestió ambiental, distintiu ecoturístic, ...)
PROJECTE: Revisar i actualitzar el distintiu ecoturístic
Descripció: Revisar el distintiu ecoturístic essent més restrictius i exigents amb el compliment dels
requisits necessaris.
Bonificació fiscal als establiments que tinguin el distintiu.
Ampliar el distintiu a altres sectors.
PROJECTE: Campanya de conscienciació en establiments de restauració sobre residus
Descripció: Campanya de conscienciació en establiments de restauració sobre el compliment de
les normes i horaris en quant a l’abocament de residus als punt específics.
PROJECTE: Formació en gestió ambiental i bones pràctiques als treballadors
Descripció: Per tal de que les bones pràctiques siguin reals, els programes formatius s’han
d’ampliar a les plantilles de treballadors dels establiments.

PROJECTE: Potenciar les sinèrgies empresarials
Descripció: crear un sistema d’intercanvi de serveis i subproductes entre el teixit empresarial
d’Alcúdia, per tal de ser més eficients amb els recursos. El residu d’una empresa pot esdevenir la
matèria prima d’una altra.
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GALERIA FOTOGRÀFICA

A continuació s’exposen algunes de les fotografies de l’esdeveniment:
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ANNEXES
ANNEX 1. Document de treball “Punts forts i febles del Diagnòstic de la Comissió de Serveis
Ambientals”

Gestió de l’aigua
(Aigua subministrada, dessalatge, consums d’aigua,
preus de l’aigua, xarxes de subministrament,
depuració, reutilització, ...)

PUNTS FORTS


Els instruments econòmics implantats per a l’estalvi d’aigua poden ser molt
efectius.



La normativa estatal permet aprofitar fonts alternatives de subministrament
d’aigua. Es valora positivament l’obligació de construir aljubs a les noves
edificacions, d’acord amb el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

PUNTS FEBLES


Percepció que l’aigua subministrada és de mala qualitat, encara que es
compleixin els estàndards legals.



Percepció que no es plantegen mesures correctores en relació a les pèrdues
d’aigua a la xarxa.



No es fomenta suficientment la reutilització d’aigua.



L’aprofitament de les aigües regenerades és baix.

Qualitat de l’aire
(Contaminació atmosfèrica, emissions de gasos,
emissions electromagnètiques, contaminació
lumínica, contaminació acústica, ...)

PUNTS FORTS


Hi ha una reducció de les emissions contaminants atmosfèrics al municipi de l’any
2005 a 2007.



Han augmentat el nombre de sancions dels nivells sonors dels vehicles.



Hi ha controls sobre de les emissions de radiacions electromagnètiques. Es pot
accedir a les dades d’emissió de les estacions base de telefonia mòbil.

PUNTS FEBLES


Manca control de la qualitat de l’aire.



Les estacions base de telefonia mòbil estan molt a prop del nucli.



Manca control, per part de la policia, dels nivells màxims de renou a partir de les 12
del vespre i en aglomeracions i emissors puntuals.



Es donen zones del municipi amb un excés de contaminació lumínica.

Biodiversitat
(Espècies vegetals i animals, hàbitats, espais naturals
protegits, plagues i espècies invasores, ...)

PUNTS FORTS


Els espais naturals del litoral s’han conservat en un molt bon estat i conserven un
paisatge únic.



Al municipi podem trobar molt de patrimoni geològic (coves, penya-segats,
formacions i fenòmens geològics, etc.).



Es valora molt positivament la protecció dels espais naturals del municipi.

PUNTS FEBLES


La neteja del bosc no es realitza de manera òptima.



El golf d’Alcanada provoca un gran impacte visual.



Hi ha la percepció que els índexs biològics del litoral han baixat.

Gestió dels residus
(Generació de residus, recollida de residus,
contenerització, parc verd, separació i reciclatge, ...)

PUNTS FORTS


La recollida de residus i la distribució de contenidors és, en general, bona.



Es separen molt els residus.



Es valora molt positivament la neteja dels carrers. No obstant això, es podria millorar
a la zona del Port.



Es pot potenciar molt la recollida selectiva. Més contenidors, més freqüència, més
neteja de contenidors, i donar informació sobre els voluminosos, etc.



Es podria eliminar la contaminació visual produïda pels contenidors. Es poden
soterrar més contenidors i tancar amb pals de fusta.



S’ha disminuït el volum de residus domiciliaris generats.

PUNTS FEBLES


Manca capital humà per conscienciar sobre la importància de la separació de
residus.



Manquen papereres, i les que hi ha sovint s’utilitzen com a contenidor de fems.



Segueix havent excrements de cans al carrer.



No es compleix suficientment l’ordenança municipal de residus.

Gestió de l’energia
(Consum d’energia elèctrica, eficiència energètica,
Codi Tècnic de l’Edificació, energies renovables, a
altres fonts, ...)

PUNTS FORTS


Es pot aprofundir més en la conscienciació a nivell general sobre el consum
d’energia. Llençant campanyes més agressives sobre la correcta utilització dels
aparells elèctrics i de gas.



Es pot fomentar encara més les energies renovables/alternatives.



Es pot conscienciar encara més al personal que treballa en edificis públics per
reduir els consums.



Les infraestructures d’enllumenat són adequades i es realitza molt d’esforç en
canviar els sistemes d’enllumenat.



Es poden fomentar els dispositius d’eficiència energètica a les instal·lacions
municipals.

PUNTS FEBLES


No es realitza un control exhaustiu sobre el consum tant per a habitatges com per
a edificis públics.



Es detecten irregularitats en el funcionament de l’enllumenat públic. Moltes
vegades es troba l’enllumenat públic encès al dia.



S’ha de fer un especial esforç en eliminar l’impacte visual del cablejat elèctric.
Sobretot al centre històric i zones amb major sensibilitat paisatgística.



Hi ha desconeixement sobre l’eficiència energètica dels edificis municipals. Tal
vegada es podria superar amb auditories energètiques als edificis municipals.

Gestió empresarial responsable
(Sistemes de gestió ambiental, distintiu ecoturístic, ...)

PUNTS FORTS


Els establiments amb distintiu ecoturístic destaquen entre altres i ofereixen una
bona imatge.



Es pot fomentar i animar encara més a la resta d’establiments turístics a adherir-se
al distintiu ecoturístic.

PUNTS FEBLES


No s’han detectat.

