Fòrum Ciutadà d’Alcúdia

Acta

24 de novembre de 2011

COMISSIÓ SERVEIS AMBIENTALS DEL FÒRUM CIUTADÀ DE L’AGENDA 21 D’ALCÚDIA
Data: Dijous dia 24 de novembre 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:


Benvinguda.



Presentació dels projectes de Serveis Ambientals.



Treball en grups: Priorització dels projectes 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 resultats de les valoracions.



Altres.



Agraïment i tancament de la sessió.
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ASSISTENTS

Varen assistir 14 persones, entre les quals es troben membres del Fòrum, veïns i veïnes del
municipi, personal tècnic de l’Ajuntament d’Alcúdia, representants d’entitats socials, culturals i
dels teixit econòmic.
Nom

Cognoms

Entitat/sector

Aina Mª

Palmer

Tècnica Medi Ambient Ajuntament

Antonia

Peralta Campos

Ciutadana

Antònia

Llull Ballester

Alcudiamar

Antònia

Morro Bennassar

Antonio

Cerdà Cerdà

ACASA

Bartomeu

Cànaves Cànaves

Colla Gegantera

Bernardí

Villalonga

Creu Roja

Ceferina

San Pedro

Restauració

Jaime

Sole Garcías

Associació Restauració

Mª José

Aguiló

Agrupació Hotelera

Maria

Truyol Truyol

Martina

Gómez

Miguel

Moreno Marín

Area Medi Ambient Ajuntament

Nívola

Uyá

Lmental Sostenibilitat i Futur

Sergio

Puyol Gutiérrez

Lmental Sostenibilitat i Futur

3

MATERIALS LLIURATS

A la sessió es varen lliurar els següents materials als participants:


Ordre del dia



Diagnòstic Socioambiental d’Alcúdia.



Instruccions.



Document de treball amb per la valoració dels temes (Gestió de l’aigua, qualitat de
l’aire, biodiversitat, gestió dels residus, gestió de l’energia, gestió empresarial
responsable.



La roda de la sostenibilitat (instrument de valoració).
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El Fòrum Ciutadà es va desenvolupar en una sessió de dues hores (2), en la que es va establir un
debat inicial necessari sobre el funcionament del Fòrum i posteriorment es va treballar de
manera participada prioritzant les propostes pel futur Pla d’Acció.
Durant la celebració del Fòrum Ciutadà es varen fer les següents intervencions:


S’estableix un debat inicial sobre el propi funcionament del Fòrum, plantejant-se
diferents qüestions com ara, sobre la presencia dels regidors en aquesta sessió, llegint el
mail de convocatòria s’esclareix que la comunicació no contava tal informació.
Aquesta pregunta reobreix el debat, que periòdicament surt sobre la conveniència de
la presència de regidors o no a les sessions de treball de les Comissions. Es recorda que
en aquest sentit el Fòrum ja s’havia manifestat en contra.



Es pregunta sobre la utilitat i interès del treball que realitzen les Comissions i es comenta
que a la ràdio donaven la sensació què s’infravalorava el treball del Fòrum. Des de la
coordinació tècnica es recorda que justament tots coneixem la gran feina que està fent
el fòrum, que a dia d’avui es compta amb una bateria inicial de més de 130 propostes
de projectes, que s’ha treballat amb molta profunditat i que per tant, coneixedors
d’aquesta realitat ens hem de sentir orgullosos.



Se sol·licita pel grau de compliment de les accions passades, en relació al Seguiment
del Pla d’Acció 2011 es comenta que estava previst realitzar-se al gener, una vegada
tancat l’any i es puntualitza que és una feina que implica també un seguiment a través
dels indicadors. (No obstant aquest punt potser es pot avançar per la última sessió de
desembre, vist que molts dels assistents valoren més coherent conèixer l’estat del Pla
d’Acció vigent abans d’aprovar el Pla d’Acció futur 2012-2015, i es farà l’esforç tècnic
perquè així sigui). No obstant s’afegeix que la tònica en general, quan es fa balanç,
reflexa un 60% de projectes començats, pels quals es compta amb alguna actuació
realitzada, i un 40% de projectes finalitzats. Aquests ratis s’hauran de comprovar a la
sessió de seguiment.



Els participants també diuen que consideraria interessant que els regidors ja haguessin
fet la seva valoració, per tal de que el Fòrum prioritzi només els projectes que l’equip de
govern tingui intenció de tirar endavant. Es respon que metodològicament s’ha pensat
justament al inrevés, per tal de que els regidors/res coneguin quines són les preferències
de la ciutadania. No obstant, afegeix que com ja ha dit, s’ha incorporat la valoració
que han fet els tècnics de l’Ajuntament en relació a la dificultat tècnica i de recursos.
Això doncs els membres de la comissió suggereixen que en aquest cas, també seria
interessant que els tècnics responsables estiguessin presents a les sessions perquè tinguin
el feed-back sobre la valoració de la ciutadania i de les entitats. Des de la coordinació
del procés se li dona la raó i es manifesta que en la present sessió es compta amb la
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tècnica de l’Àrea de Medi Ambient i que es treballarà perquè a la resta de sessions
també vinguin els tècnics responsables.


Per una altra banda es va expressar que potser seria convenient intentar ampliar un poc
més les comissions de treball, de manera que els participants es sentin més legitimats en
les valoracions, dit això proposa començar a fer la feina per la qual estem reunits.
Aquest argument es recolzat pels assistents.



Des de la coordinació es recorda que ara el Fòrum està treballant en un Pla d’acció
2012-2015, què estem treballant en Comissions de treball, que aquesta segmentació és
un dels motius pels quals visualitzem pocs participants, que a banda dels mails
setmanals, els cartells al carrer i l’ús de la ràdio, a l’inici del procés es van envair cartes a
les associacions, es van fer trucades telefòniques i s’han obert nous canals de
participació: comissió jove, comissió infants, bústies al carrer... però que evidentment hi
ha poca representació i que es farà un esforç suplementari de convocatòria per a les
següents sessions.



A continuació s’explica la metodologia de la sessió i la profunditat del treball que s’està
realitzant. Es tracta d’una valoració multicriteri, en la que participaran diferents agents:
o

Els regidors de l’equip de govern amb la valoració de l’interès polític (valoració
de si el projecte a priori podria estar inclòs en el seu programa)

o

Els tècnics de l’Ajuntament amb la valoració de la dificultat tècnica i la
necessitat de recursos

o

Els participants de les Comissions de Treball del Fòrum amb la valoració de la
necessitat i urgència i la contribució a la sostenibilitat del projecte.



Els grups compten amb el llistat dels 34 projectes en relació al Serveis Ambientals.
Aquests projectes presenten la següent informació addicional:
o

Informació sobre l’origen del projecte ( proposat a la sessió del 27 d’octubre de
2011, per la comissió jove, per la comissió infantil o a través de les bústies del
carrer).

o

Informació sobre la valoració tècnica en quant a la seva dificultat i necessitat
de recursos, feta pels tècnics de l’Ajuntament.



Els grups han de valorar dos aspectes: per una banda la necessitat i urgència del
projecte (en una escala de 0 a 3, on 3 indica la màxima prioritat) i per una altra banda
la contribució a la sostenibilitat del projecte (en una escala de 0 a 3, on 3 indica la
màxima sostenibilitat).



Els participants de la Comissió de “Serveis Ambientals” ja estaven disposats en 2 grups de
treball per fer feina sobre els aspectes relacionats amb els temes esmentats
anteriorment.
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Posteriorment els membres dels dos grups presenten els resultats i finalment s’estableix un
petit debat per ressaltar els projectes essencials. A continuació es presenten les
valoracions realitzades pel futur Pla d’Acció d’Alcúdia 2012-2015:
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VALORACIONS DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS AMBIENTALS
PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

3

3

6

3

3

6

Aplicació de les tarifes progressives
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.

A

Fomentar l’ús de la xarxa terciària
Els usuaris potencials actuals 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, ...)
Solucionar els nivells de sals de les aigües regenerades
procedents del tractament terciari.

A

A

2

3

5

3

3

6

M

B

2

3

5

2

3

5

M

A

Pràcticament tots el hotels
estan connectats al
clavegueram.

3

2

5

3

3

6

A

Exigir a l'empresa
concessionària que millori la
qualitat de l'aigua que
subministra. Mirar la
possibilitat d'utilitzar l'aigua
de la dessaladora que es de
millor qualitat.

3

2

5

0

2

2

Campanyes informatives

Gestió de
l’aigua

Campanyes de sensibilització 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 a subministrament.
• Sobre les mesures correctores per disminuir les pèrdues.
• Sobre l’estalvi i la reutilització a nivell domèstic.

Revisió i millora de la xarxa de clavegueram
Realitzar la revisió i renovació de la xarxa de clavegueram per
trams.
Realitzar un control i comprovació de la connexió dels
domicilis al clavegueram. Modificació de l’Ordenança si
s’escau.
Fer especial èmfasi en el control dels abocaments da'igües
residuals al litoral per part d'hotels i vivendes.

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

M

Una anàlisi realitzada pels joves a totes les aigües d’Alcúdia
va detectar alta quantitat de calç; seria interessant un procés
de descalcificació de l’aigua de consum humà.
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PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

3

2

5

3

2

5

Diversificar les fonts de subministrament: Aljubs
Potenciar la recuperació d’aljubs, com a font de
subministrament d’aigua de qualitat alternativa i cercant les
fórmules de foment per al seu manteniment i ús.

M

M
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PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

Control i informació de les emissions contaminants
Controls periòdics de la qualitat de l’aire amb difusió i
publicitat del seu estat per part de l’Ajuntament.
Incorporació d’un Pla de control i seguiment de certs focus
d’emissions concrets (vehicles, particulars, activitats).

M

A

2

1

3

2

1

3

M

M

3

2

5

2

2

4

B

B

2

1

3

2

2

4

Control de renous
Qualitat de
l’aire

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 5'30 h. del matí).
Sistemes per a la minimització del renou de les bufadores.

Compensació dels perjudicis de la central de GESA
Realitzar un Conveni amb GESA per compensar els perjudicis
que genera l’activitat de GESA al municipi, i que permeti
finançar projectes de caire energètic i/o de millora de la
qualitat de l’aire, així com la neteja de les restes de carbó que
queden als vials i zones pròximes.
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PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

3

1

4

3

2

5

1

1

2

1

2

3

1

1

2

2

3

5

Seguiment i neteja dels espais naturals públics
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.

Depèn de la conselleria de
medi ambient. L'ajuntament
pot reclamar que ho facin
correctament.

M

M

B

A

A

A

M

A

3

2

5

3

3

6

M

M

1

1

2

1

3

4

A

A

Necessitat de col·laboració
amb la societat de
caçadors i el Consell de
Mallorca.

1

0

1

1

1

2

M

A

Competència de Costes i
de la Conselleria de Medi
Ambient.

1

1

2

1

2

3

Centre d’interpretació de s’Albufereta
Habilitar 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.

Vigilància i control en espais naturals
Regulació, vigilància i control d’activitats en les àrees naturals
(quads, bicicletes de muntanya, motos...).
Podria comportar un Pla d’usos dels monts públics.

Necessitat de personal que
ho vigili.

Controlar les plagues al municipi
Biodiversitat

Realitzar un tractament general a tot el municipi organitzat
per sectors tancats de paneroles (“cuques”) i rates.
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.

Pla de treball per a col·lectius vulnerables i sistema de
voluntariat vinculat a la protecció de la biodiversitat
Organitzar un sistema de voluntariat que pugui realitzar
algunes tasques dels projectes relacionats amb la protecció
de la biodiversitat.
Incloure una secció de Pla d’Ocupació per a col·lectius
vulnerables a través de ONGs i entitats.

Control sobre la població de cabres
Realitzar un control més exhaustiu sobre la població de cabres
que hi ha a la zona de Bonaire i de La Victòria.

Protegir les praderes de Posidonia
Realitzar un control i seguiment de les àrees on la posidònia
estigui més protegida. Els joves es podrien implicar en la
protecció i informació.
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PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

Fomentar i augmentar la separació de residus
Millorar el sistema de recollida selectiva (freqüència, personal,
etc.)
Fomentar la separació i el reciclatge a les vivendes
mitjançant la distribució gratuïta per part de l’Ajuntament de
cubs petits de reciclatge (separació de vidre, paper i
envasos).
Establir un sistema per a la rebaixa de la taxa de fems dels qui
reciclen.

M

A

3

2

5

3

3

6

B

M

1

2

3

1

2

3

M

A

1

2

3

1

2

3

M

M

3

1

4

3

2

5

A

1 GPS
2
bonific
ació

3

1 GPS
2
bonific
ació

2

4

Augment de la dotació de papereres
Augmentar la dotació de papereres al carrer i substitució
progressiva per papereres de major capacitat.

Soterrament de més unitats de fems
Gestió dels
residus

Millorar la via pública substituint els contenidors clàssics per
contenidors soterrats.

Campanya de sensibilització per als propietaris de
cans fomentant hàbits cívics
Campanya de conscienciació contundent per al foment
d’hàbits cívics vers el cuidat dels cans.
Habilitació i manteniment de pipi-cans i espais adients (dins
zona urbana).
(Possibilitat de dissenyar aquesta campanya des del Fòrum
Ciutadà).

Sistema d’informació geogràfica per a la gestió dels
residus d'hotels
Instal·lar sistemes GPS als contenidors i camions de fems dels
hotels per millorar la recollida (facilitaria de forma àgil les
dades de producció de residus per generador, i 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.

M
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PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

Vigilància ambiental i control en matèria de residus
Reforçar la vigilància o control del sistema de recollida de
residus per part de l’agent ambiental.
Conscienciació i sanció a les males pràctiques.
Controlar més els punts d’abocaments il·legals regulars, així
com la neteja dels punts ja existents.

Campanya de conscienciació en establiments de
restauració sobre residus
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.

B

A

3

1

4

3

2

5

B

B

3

2

5

3

2

5

M

M

2

2

4

2

3

5

Reduir els residus generats a les festes i esdeveniments
Implantar i mantenir un sistema de prèstec municipal de
vaixella reutilitzable Mitjançant un voluntariat els joves
col·laborarien en la gestió de la vaixella retornable. A les
festes s’hauria de pagar una quantitat determinada pel tassó
reutilitzable, que una vegada finalitzat l’ús es recuperaria.
Adaptar el sistema de fitxes de l’IES Alcúdia a les festes locals
per mantenir nets els carrers.
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PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

Reducció del consum energètic i de la contaminació
lumínica
Realitzar una il·luminació més racional de monuments.
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 i
altres d’interès.
Instal·lar pantalles reflectores.

A

A

1
(ja es
fa)

2

3

1
(ja es
fa)

2

3

A

M

1

2

3

1

2

3

A

A

2

2

4

2

2

4

A

A

1

2

3

1

2

3

Una passa més en les campanyes de sensibilització
per a l’estalvi energètic

Gestió de
l’energia

Fa anys que es treballa en campanyes d’informació i
sensibilització, per tant es requereix donar una passa més per
a que les accions comunicatives siguin efectives de cara a un
canvi d’hàbits real. S'ha de treballar no només en informació
que aporta coneixements, sinó també en valors i creences.
Atenció personalitzada als ciutadans.

Auditories energètiques dels edificis municipals i de
l’enllumenat públic
Realitzar auditories energètiques dels edificis i instal·lacions
municipals ( escoles, policia, PAC, auditori, instal·lacions
esportives...) per millorar l’eficiència energètica, a través de la
contractació d’empreses consultores que ofereixen els serveis
d'auditoria a canvi de part de l’estalvi que es produirà una
vegada realitzat el diagnòstic i posades en marxa les
actuacions.

Soterrament del cablejat aeri
Realitzar el soterrament del cablejat aeri encara existent al
municipi, en especial el cablejat del casc antic.
Per tal de que el projecte d’inversió no sigui inassolible,
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.
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PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

Incorporació de tecnologia LED als nous projectes
urbanístics
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.

A

A

1

2

3

1

3

4

A

A

2

2

4

3

3

6

Energies alternatives
Foment de les energies alternatives (Solar fotovoltaica, solar
ACS, eòlica...) mitjançant mesures de foment i promoció.
Atenció especial a indústries.
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Fòrum Ciutadà d’Alcúdia

Acta

24 de novembre de 2011

PROJECTE/ACTUACIÓ
TEMÀTICA
Nom i descripció

VALORACIÓ TÈCNICA
A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)
Dificultat Necessitat
Compartit?
Observacions
tècnica de recursos

VALORACIÓ DEL FÒRUM
Necessitat i urgència
Sostenibilitat
Grup 1

Grup 2

Total

Grup 1

Grup 2

Total

Revisar i actualitzar el distintiu ecoturístic
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.

Formació en gestió ambiental i bones pràctiques als
treballadors
Gestió
empresarial
responsable

Per tal de que les bones pràctiques siguin reals, els programes
formatius s’han d’ampliar a les plantilles de treballadors dels
establiments.

A

M

3

1

4

3

2

5

M

M

1

1

2

1

3

4

M

B

1

0

1

1

2

3

M

A

1

2

3

1

2

3

Potenciar les sinèrgies empresarials
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.

Prevenció de la contaminació agrària
Control de l'ús de plaguicides i fertilitzants que perjudiquen
l'entorn natural o afecten a animals i/o persones.
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Dificultat de poder controlar
l’ús d'aquests productes per
part de l'Ajuntament.

Fòrum Ciutadà d’Alcúdia

Acta

24 de novembre de 2011

6

CONCLUSIONS DE LES VALORACIONS DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS AMBIENTALS

Una vegada feta la valoració del grups es va realitzar la posada en comú, per tal de detectar
els projectes prioritaris i terminar de polir les valoracions fruit del debat i les consideracions dels
altres membres. Així, a continuació s’exposen alguns dels projectes considerats més prioritaris
després de les valoracions i discussió de la Comissió de Serveis Ambientals:

Gestió de l’aigua:


Aplicació de les tarifes progressives (12 punts)



Revisió i millora de la xarxa de clavegueram (11 punts)



Diversificar les fonts de subministrament: Aljubs (10 punts)



Campanyes informatives (10 punts)

Qualitat de l’aire


Control de renous (9 punts)

Biodiversitat


Seguiment i neteja dels espais naturals públics (9 punts)



Controlar les plagues al municipi (11 punts)

Gestió dels residus


Fomentar i augmentar la separació de residus (11 punts)



Campanya de conscienciació en establiments de restauració sobre residus (10 punts)

Gestió de l’energia


Energies alternatives (10 punts)



Auditories energètiques dels edificis municipals i de l’enllumenat públic (8 punts)

Gestió empresarial responsable


Revisar i actualitzar el distintiu ecoturístic (9 punts)



Formació en gestió ambiental i bones pràctiques als treballadors (6 punts)
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GALERIA FOTOGRÀFICA

A continuació s’exposen algunes de les fotografies de l’esdeveniment:
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ANNEXES
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VALORACIÓ TÈCNICA

PROJECTE/ACTUACIÓ

VALORACIÓ DEL FÒRUM

A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)

TEMÀTICA
Nom i descripció

Compartit?

Dificultat
tècnica

Necessitat de
recursos

Observacions

Aplicació de les tarifes progressives
Les autoritats competents han de complir els procediments de revisió que pertoquin i han de donarli procediment d’exposició pública per garantir la possibilitat de fer aportacions.

A

Fomentar l’ús de la xarxa terciària
Els usuaris potencials actuals 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, ...)

A

A

M

B

M

A

Pràcticament tots el hotels estan
conectats al clavegueram.

M

A

Exigir a l'empresa concesionaria que
millori la qualitat de l'aigua que
suministra. Mirar la posibilitat d'utilitzar
l'aigua de la dessaladora que es de
millor qualitat.

M

M

Solucionar els nivells de sals de les aigües regenerades procedents del tractament terciari.
Campanyes informatives
Campanyes de sensibilització i informació per donar a conèixer les mesures correctores i potenciar
bones p
pràctiques
amb una triple
q
p dimensió:
• Sobre la qualitat de l’aigua, fent públiques les dades de les analítiques, no només per a
subministrament.
Gestió de l’aigua • Sobre les mesures correctores per disminuir les pèrdues.
• Sobre l’estalvi i la reutilització a nivell domèstic.
Revisió i millora de la xarxa de clavegueram
Realitzar la revisió i renovació de la xarxa de clavegueram per trams.
Realitzar un control i comprovació de la connexió dels domicilis al clavegueram. Modificació de
l’Ordenança si s’escau.
Fer especial èmfasi en el control dels abocaments da'igües residuals al litoral per part d'hotels i
vivendes.
Millorar la qualitat de l’aigua potable
Millorar la qualitat de l’aigua potable de subministrament mitjançant prevenció de la contaminació
i millorant el sistema de potabilització.
Una anàlisi realitzada pels joves a totes les aigües d’Alcúdia va detectar alta quantitat de calç;
seria interessant un procés de descalcificació de l’aigua de consum humà.
Diversificar les fonts de subministrament: Aljubs
Potenciar la recuperació d’aljubs, com a font de subministrament d’aigua de qualitat alternativa i
cercant les fórmules de foment per al seu manteniment i ús.

NECESSITAT I
URGÈNCIA

SOSTENIBILITAT

VALORACIÓ TÈCNICA

PROJECTE/ACTUACIÓ

VALORACIÓ DEL FÒRUM

A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)

TEMÀTICA
Nom i descripció

Compartit?

Dificultat
tècnica

Necessitat de
recursos

M

A

M

M

B

B

Control i informació de les emissions contaminants
Controls periòdics de la qualitat de l’aire amb difusió i publicitat del seu estat per part de
l’Ajuntament.
Incorporació d’un Pla de control i seguiment de certs focus d’emissions concrets (vehicles,
particulars, activitats).
Control de renous
Incrementar els controls de renous de vehicles i activitats:

Qualitat de l’aire Campanya específica pel control de renous de motos.
Regulació del renou de l’activitat de mercat (que comencen a les 5'30 h. del matí).
Sistemes per a la minimització del renou de les bufadores.
Compensació dels perjudicis de la central de GESA
Realitzar un Conveni amb GESA per compensar els perjudicis que genera l’activitat de GESA al
municipi, i que permeti finançar projectes de caire energètic i/o de millora de la qualitat de l’aire,
així com la neteja de les restes de carbó que queden als vials i zones pròximes.

Observacions

NECESSITAT I
URGÈNCIA

SOSTENIBILITAT

VALORACIÓ TÈCNICA

PROJECTE/ACTUACIÓ
Nom i descripció

Compartit?

Dificultat
tècnica

Necessitat de
recursos

M

M

B

A

A

A

M

A

M

M

A

A

Necesitat de col·laboració amb la
societat de caçadors i el Consell de
Mallorca.

M

A

Competència de Costes i de la
Conselleria de Medi Ambient.

Observacions

Seguiment i neteja dels espais naturals públics
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.

Depen de la conselleria de medi
ambient. L'ajuntament pot reclamar
que ho facin correctament.

Centre d’interpretació de s’Albufereta
Habilitar 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.
Vigilància i control en espais naturals
Regulació, vigilància i control d’activitats en les àrees naturals (quads, bicicletes de muntanya,
motos...).

Necessitat de personal que ho vigili.

n Pla d’usos
d’ sos dels monts públics.
públics
Podria comportar un
Controlar les plagues al municipi

Biodiversitat

VALORACIÓ DEL FÒRUM

A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)

TEMÀTICA

Realitzar un tractament general a tot el municipi organitzat per sectors tancats de paneroles
(“cuques”) i rates.
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.
Pla de treball per a col·lectius vulnerables i sistema de voluntariat vinculat a la protecció de la
biodiversitat
Organitzar un sistema de voluntariat que pugui realitzar algunes tasques dels projectes relacionats
amb la protecció de la biodiversitat.
Incloure una secció de Pla d’Ocupació per a col·lectius vulnerables a través de ONGs i entitats.
Control sobre la població de cabres
Realitzar un control més exhaustiu sobre la població de cabres que hi ha a la zona de Bonaire i de
La Victòria.
Protegir les praderes de Posidonia
Realitzar un control i seguiment de les àrees on la posidònia estigui més protegida. Els joves es
podrien implicar en la protecció i informació.

NECESSITAT I
URGÈNCIA

SOSTENIBILITAT

VALORACIÓ TÈCNICA

PROJECTE/ACTUACIÓ

VALORACIÓ DEL FÒRUM

A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)

TEMÀTICA
Nom i descripció

Compartit?

Dificultat
tècnica

Necessitat de
recursos

M

A

B

M

M

A

M

M

M

A

B

A

B

B

M

M

Fomentar i augmentar la separació de residus
Millorar el sistema de recollida selectiva (freqüència, personal, etc.)
Fomentar la separació i el reciclatge a les vivendes mitjançant la distribució gratuïta per part de
l’Ajuntament de cubs petits de reciclatge (separació de vidre, paper i envasos).
Establir un sistema per a la rebaixa de la taxa de fems dels qui reciclen.
Augment de la dotació de papereres
Augmentar la dotació de papereres al carrer i substitució progressiva per papereres de major
capacitat.
Soterrament de més unitats de fems
Millorar la via pública substituint els contenidors clàssics per contenidors soterrats.
Campanya de sensibilització per als propietaris de cans fomentant hàbits cívics
Campanya de conscienciació contundent per al foment d’hàbits cívics vers el cuidat dels cans.
Habilitació i manteniment de pipi-cans i espais adients (dins zona urbana).
(Possibilitat de dissenyar aquesta campanya des del Fòrum Ciutadà)
d'hotels
Sistema d’informació
d informació geogràfica per a la gestió dels residus d
hotels
Instal·lar sistemes GPS als contenidors i camions de fems dels hotels per millorar la recollida
(facilitaria de forma àgil les dades de producció de residus per generador, i establir estratègies de
Gestió dels residus reducció, sensibilització i millora del servei).
Bonificar als productors de residus que apliquen bones pràctiques en la separació de residus en
origen.
Vigilància ambiental i control en matèria de residus
Reforçar la vigilància o control del sistema de recollida de residus per part de l’agent ambiental.
Conscienciació i sanció a les males pràctiques.
Controlar més els punts d’abocaments il·legals regulars, així com la neteja dels punts ja existents.
Campanya de conscienciació en establiments de restauració sobre residus
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.
Reduir els residus generats a les festes i esdeveniments
Implantar i mantenir un sistema de prèstec municipal de vaixella reutilitzable Mitjançant un
voluntariat els joves col·laborarien en la gestió de la vaixella retornable. A les festes s’hauria de
pagar una quantitat determinada pel tassó reutilitzable, que una vegada finalitzat l’ús es
recuperaria.
Adaptar el sistema de fitxes de l’IES Alcúdia a les festes locals per mantenir nets els carrers.

Observacions

NECESSITAT I
URGÈNCIA

SOSTENIBILITAT

VALORACIÓ TÈCNICA

PROJECTE/ACTUACIÓ
Nom i descripció

Compartit?

Dificultat
tècnica

Necessitat de
recursos

A

A

A

M

A

A

A

A

A

A

A

A

Reducció del consum energètic i de la contaminació lumínica
Realitzar una il·luminació més racional de monuments. 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 i altres d'interés.
Instal·lar pantalles reflectores.
Una passa més en les campanyes de sensibilització per a l’estalvi energètic
Fa anys que es treballa en campanyes d’informació i sensibilització, per tant es requereix donar una
passa més per a que les accions comunicatives siguin efectives de cara a un canvi d’hàbits real.
S'ha de treballar no només en informació que aporta coneixements, sinó també en valors i
creences.
Atenció personalitzada als ciutadans.
Auditories energètiques dels edificis municipals i de l’enllumenat públic

Gestió de
l’energia

VALORACIÓ DEL FÒRUM

A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)

TEMÀTICA

Realitzar auditories energètiques dels edificis i instal·lacions municipals ( escoles, policia, PAC,
auditori, instal·lacions esportives...) per millorar l’eficiència energètica, a través de la contractació
d’empreses consultores que ofereixen els serveis d'auditoria a canvi de part de l’estalvi que es
produirà una vegada realitzat el diagnòstic i posades en marxa les actuacions.
Soterrament del cablejat aeri
Realitzar el soterrament del cablejat aeri encara existent al municipi, en especial el cablejat del
casc antic.
Per tal de que el projecte d’inversió no sigui inassolible, 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.
Incorporació de tecnologia LED als nous projectes urbanístics
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.
Energies alternatives
Foment de les energies alternatives (Solar fotovoltaica, solar ACS, eòlica...) mitjançant mesures de
foment i promoció.
Atenció especial a indústries.

Observacions

NECESSITAT I
URGÈNCIA

SOSTENIBILITAT

VALORACIÓ TÈCNICA

PROJECTE/ACTUACIÓ

VALORACIÓ DEL FÒRUM

A (Alta) – M (Mitja) – B (Baixa)

TEMÀTICA
Nom i descripció

Compartit?

Dificultat
tècnica

Necessitat de
recursos

A

M

M

M

M

B

M

A

Observacions

Revisar i actualitzar el distintiu ecoturístic
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.
Formació en gestió ambiental i bones pràctiques als treballadors
Per tal de que les bones pràctiques siguin reals, els programes formatius s’han d’ampliar a les

Gestió empresarial
plantilles de treballadors dels establiments.
responsable
Potenciar les sinèrgies empresarials

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.
Prevencion de la contaminación agraria
Control de l'ús de plaguicides i fertilitzants que perjudiquen l'entorn natural o afecten a animals i/o
persones.

Dificultat de poder controlar l'us
d'aquests productes per part de
l'Ajuntament.

NECESSITAT I
URGÈNCIA

SOSTENIBILITAT

