INFORME: ESTAT I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA LOCAL 21 SINEU
DATA: 4 GENER DE 2010.
ÀREA: DESENVOLUPAMENT LOCAL

0. Introducció

Aquest informe referent a l’Agenda Local 21 (AL21) de Sineu, fa referència tant a
l’estat de l’AL21 en els moments actuals, actuacions realitzades i la proposta de futur
per reactivar i fer servir com eina per la col·laboració ciutadana en totes les
propostes del consistori que afectin al desenvolupament del municipi.

1.- Pla d’Acció
1.1.- Actuacions realitzades
1.- ACCIONS RELACIONADES ORDENACIÓ SOSTENIBLE DEL TERRITORI PRESERVANT ELS
ESPAIS NATURALS I EL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DE SINEU
ACCIÓ
1.1/1.1.1/1.1.1.1. Pla de
Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals

DESCRIPCIÓ
PRIORITAT
Incorporació mesures que afecten al
Mitjana
municipi establertes en el INFOBAL,
elaboració d’un pla municipal de
prevenció d’incendis amb l’objectiu
de reduir el risc d’incendi a les zones
definides com a Àrees de Prevenció
de Risc d’Incendis al PTI i on es
contempli mesures com la neteja
d’àrees forestals, neteja de torrents i
reforestació d’àrees degradades.
1.2/1.2.1/1.2.1.2.
Pla de neteja dels torrents adequat a la
Baixa
Recuperació de la vegetació conservació de la vegetació
de ribera
autòctona.
1.2/1.2.2/1.2.2.1. Eradicació Continuar desenvolupament mesures
Mitjana
dels abocaments
establertes per a eradicar els
incontrolats de runes i
abocaments incontrolats de runes i
altres residus
d’altres residus. Garantir l’aplicació
de l’ordenança municipal reguladora
de la gestió dels residus de la
construcció i demolició.

DESENVOLUPAMENT
Conveni firmat amb
Consell de Mallorca
(Serpreisal, prevenció
d’incendis) i la realització
d’un Cos de Protecció
Civil.

Pla realitzat per la
Conselleria de Medi
Ambient.
Redacció de l’Ordenança
de Residus i control per
part del cos de policia
local.

1.2/1.2.2/1.2.2.2. Mesures de
detecció d’activitats amb
deficiències d’adequació a
la normativa
mediambiental vigent

Establir un mecanisme de
comunicació periòdica entre
Ajuntament i diferents
administracions implicades en el
control ambiental de les activitats
(Consell Insular i Govern Balear) que
permeti identificar i solucionar
deficiències d’adequació a la
normativa mediambiental.
1.2/1.2.3/1.2.3.1. Pla de
Impulsar que es doti l’Espai Natural
Gestió dels espais naturals Protegit del municipi (ANEI, ARIP)
protegits per la LEN
d’un sistema de vigilància per tal de
garantir la seva protecció i
conservació.
1.2/1.2.4/1.2.4.1 Revisió de Revisar les NNSS per adaptar-les al
les Normes Subsidiàries per PTI i delimitar el sòl urbanitzable.
adaptar-les al Pla
Territorial Insular
1.3/1.2.4/1.2.4.2. Avaluació Continuar amb l’avaluació periòdica
de l’estat de les pedreres
de l’estat de les pedreres, verificant la
seva adequació a la normativa vigent.
1.3/1.3.1/1.3.1.1. Guia
turística per a la promoció
del patrimoni

1.3/2.2.1/2.2.2.1.
Senyalització d’elements
patrimonials singulars

Encarregar la redacció i l’edició
d’una Guia que inclogui informació
sobre el patrimoni natural i històric
del municipi, amb itineraris i
informació detallada per tal de
fomentar el coneixement.
En concordança amb la Guia, marcar
els elements més singulars del
patrimoni natural i històric del
municipi, i també alguns itineraris.

Baixa

Redacció de l’Ordenança
de Residus i control per
part del cos de policia
local.

Alta

Control pel cos de policia
local

Alta

En procés de finalització

Baixa

Realització d’inspeccions
periòdiques a les pedreres
després de les
corresponents denuncies
Realització d’una Guia on
s’inclou informació sobre
patrimoni natural i
històric.

Alta

Alta

Realització catàleg
patrimoni

2.- POTENCIAR EL TRANSPORT PÚBLIC I REDUIR LES MOLÈSTIES ORIGINADES PELS VEHICLES
ACCIÓ
DESCRIPCIÓ
PRIORITAT DESENVOLUPAMENT
2.1/2.1.1/2.1.1.1. Pla de
Realització d’un estudi de mobilitat
Alta
Realitzat pel cos de la
mobilitat
sostenible.
policia local
2.1/2.1.1/2.1.1.2 Creació de En funció del Pla de Mobilitat,
Alta
Realitzat devora S’Era
nou espai d’aparcament
programar la compra de solars per a
destinar a aparcaments
2.1/2.1.1/2.1.1.3
Realitzar les actuacions necessàries
Alta
Realitzat cada any per part
Manteniment de camins i
per a mantenir en bon estat el ferm de
de l’ajuntament
carrers
camins i carrers, per tal de minimitzar
els renous produïts pel trànsit dels
vehicles i les molèsties que ocasionen
al vianant.
2.1/2.1.3/2.1.3.1 Mesures de Continuar amb els controls
Baixa
Realitzat en casos
control de renou dins el
sonomètrics rutinaris que realitza la
concrets com en el cas de
nucli urbà
Policia Local dins el nucli urbà.
Sa Mola.

2.2/2.2.1/2.2.1.1 Informació
sobre el transport públic
adreçada als diversos
col·lectius d’usuaris

Impulsar un increment i millora de la
informació dels diferents serveis de
transport públic

3.- PROMOURE LA IGUALTAT I EL BENESTAR DELS
CIUTADANS
ACCIÓ
DESCRIPCIÓ
3.1/3.1.1/3.1.1.1 Activitats
Impuls d’activitats dirigides als
pel foment de les relacions immigrants i locals amb l’objectiu de
interculturals
fomentar la interculturalitat
3.2/3.2.1/3.2.1.1 Campanya
d’informació als habitants
del municipi sobre els ajuts
existents per a la
rehabilitació d’habitatges
3.2/3.2.1/3.2.1.2.
Manteniment de l’habitatge
tradicional

3.2/3.2.2/3.2.2.1 Dotació
d’equipaments
socioculturals

3.2/3.2.2/3.2.2.2 Dotació
d’un Centre de dia

3.3/3.3.1/3.3.1.1 Promoure
la presència de productes
agraris locals al mercat

Realitzar campanyes per informar la
ciutadania sobre els ajuts existents
per a la rehabilitació d’habitatges i
sobre les passes a seguir per a la seva
tramitació
Establir ajudes econìmiques i de
tramitació per tots aquells projectes i
obres que persegueixin l’adequació
d’habitatges tradicionals, garantint
alhora que les reformes es realitzen
des d’una perspectiva respectuosa
amb el patrimoni existent.
Elaboració d’un estudi tècnic que
posi de manifest les necessitats de la
població quant a equipaments i
dotacions per tal de dimensionar la
capacitat necessària per a noves
infrastructures. Promoure la
rehabilitació d’aquells edificis
municipals que actualment estan
desocupats per tal d’adaptar-los a
diferents usos de l’àmbit
socioculturals.
Sol·licitar la construcció d’un Centre
de dia dirigit a persones majors que
viuen soles o en família i que
necessiten d’atenció social,
psicològica i sanitària, o bé perquè
disposen d’una autonomia personal
reduïda o bé perquè les seves famílies
treballen fora de casa i tenen
dificultats per atendre’ls durant certes
hores del dia.
Campanyes per a promoure la
presència de productes agraris locals i
animals de raça autòctona certificada
al mercat en el marc de les accions

Alta

Realitzat un Conveni amb
la Conselleria de
Mobilitat, per donar
informació dels serveis de
transport públic

PRIORITAT
Alta

DESENVOLUPAMENT
Realització d’un sopar
intercultural, taller de
lectura per estrangers i
cursos de català.
Implantació del programa
ARES

Alta

Alta

Implantació del programa
ARES

Alta

Realitzats en Sa Prima

Alta

Inici de projecte per part
de l'Ajuntament i el
Govern

Alta

Realització de fires i
mercats – Fira de Maig,
Fira de Matances, Mercat
de dimecres i Mercat

3.3.2 i 3.3.3.

3.3/3.3.2/3.3.2.1 Punt
d’informació dels
instruments financers i
tècnics que poden ajudar a
rendibilitzar una explotació
agro-ramadera tradicional:

Donar suport a la eralització de
campanyes informatives i
divulgatives destinades a pagesos i
propietaris de finques sobre les
possibilitats de rendibilitzar una
explotació agro-ramadera tradicional i
amb l’objectiu de presentar
alternatives a l’augment de producció
com a solució a la baixa rendibilitat
de les explotacions agro-ramaderes
3.3/3.3.1/3.3.1.2 Campanyes Dissenyar una campanya de promoció
de promoció dels productes dels productes locals amb
amb Denominació d’Origen Denominació d’Origen
3.3/3.3.3/3.3.4.1 Rutes de
Promoure la creació de rutes de
cicloturisme
cicloturisme que posin en valor el
patrimoni natural i etnogràfic del
municipi. Elaborar material
divulgatiu per promocionar-les

artesanal diumenges

Mitjana

Contractació de la figura
d’ADL (Agent de
Desenvolupament Local).

Alta

Projecte efectuant-se per
l’ADL

Alta

Projecte efectuant-se per
l’ADL

4.- FOMENTAR EL CONSUM RESPONSABLE DELS
RECURSOS
ACCIÓ
DESCRIPCIÓ
PRIORITAT
4.1/4.1.1/4.1.1.1
Pla Director que, amb un calendari
Mitjana
Manteniment i millora de la definit i unes inversions assignades,
xarxa de clavegueram
permeti identificar les actuacions
prioritàries d’ampliació, manteniment
i millora de la xarxa i garantir la seva
execució.
4.1/4.1.1/4.1.1.2 Sistema
Avançar en les mesures per a
Mitjana
d’identificació de pèrdues
minimitzar les pèrdues d’aigua de la
de xarxa
xarxa de subministrament mitjançant
l’establiment d’un sistema de
teledetecció i control de fuites.
4.1/4.1.1/4.1.1.3
Determinació periòdica de
l’evolució dels nivells
piezomètrics i de la qualitat
de l’aigua

Pendent de la realització per part de
SOREA: sol·licitar anualment a la
Direcció General de Recursos Hídrics
del Govern Balear els resultats de les
mesures dels nivells piezomètrics del
municipi, i a la companyia
subministradora d’aigua, les dades
relatives a la piezometria dels pous
municipals.

Mitjana

DESENVOLUPAMENT
Realitzat per l’empresa
concessionària SOREA

Realitzat per l’empresa
concessionària SOREA

Es reben períodicament
l'analítica d'aigua per part
de SOREA

Calcular periòdicament les evolucions d’aquestes nivells pels diferents punts de
mostreig, i identificar aquelles zones amb descensos continuats per identificar-ne
les possibles causes.

Realitzar campanyes de
sensibilització per disminuir el
consum d’aigua a les llars,
incentivant l’estalvi i informant dels
sistemes de gestió sostenible i estalvi
d’aigua existents en el mercat i
aplicables al municipi
4.2/4.2.1/4.2.1.2 Inclusió de Incorporar mesures a les ordenances
mesures d’estalvi en el
de l’edificació que contribueixin a
planejament urbanístic
l’estalvi i a l’eficiència a l’ús de
l’aigua
4.3/4.3.1/4.3.1.1. Auditoria Realitzar un inventari de tots els
energètica municipal
elements que consumeixen energia,
amb les seves característiques
tècniques, per tal de conèixer a fons
els elements instal·lats, i la situació
de totes les escomeses. Incorporar
criteris d’estalvi i eficiència a
l’enllumenat públic i a les
instal·lacions municipals.
4.3/4.3.2/4.3.2.1 Punt
Impulsar la instal·lació d’equips
d’informació d’energies
d’aprofitament d’energia solar al
alternatives
municipi centralitzant les gestions
oportunes.
4.4/4.4.1/4.4.1.1 Campanyes Dissenyar i executar campanyes de
per a reduir la generació de sensibilització de forma periòdica,
residus
amb l’objectiu d’introduir canvis en
els hàbits de cosum del ciutadà i les
empreses primeres i generar un menor
impacte ambiental.

Mitjana

Realitzat una campanya
estalvi d’aigua l’any
2006/2007

Mitjana

Substitució de les
bombetes actuals de
l'enllumenat públic per
bpmbetes de baix consum.
S’ha canviat en part les
bombetes de l’enllumenat
públic dels carrers
municipals.

4.4/4.4.2/4.4.2.1 Sistema de
recollida selectiva

Implantar el sistema de recollida
selectiva, prenent en consideració les
accions definides en el PDSGRM.

Mitjana

4.4/4.4.2/4.4.2.2 Servei de
recollida selectiva porta a
porta

Definir el servei de recollida porta a
porta a fi d’adaptar-lo a les
necessitats dels ciutadans i dels grans
generadors i aconseguir un major èxit
del servei.
Optmitzar la ubicació de papereres als
diferents punts del municipi a fi
d’evitar l’acumulació de brutícia als
llocs més freqüents, fent-ho
compatible amb la viabilitat dels seu

Mitjana

4.2/4.2.1/4.2.1.1 Campanyes
de sensibilització que
promoguin l’estalvi d’aigua
a les llars

4.4/4.4.2/4.4.2.3 Increment
del nombre de papereres

Alta

Alta

Alta

Alta

contractació d’un ADL
encarregat de la recerca
d’ajuts per la instal·lació
d’energies alternatives.
L’any 2007-2008 es va
realitzar una campanya
informativa pel
coneixement del
reciclatge.
Implantat el sistema de
recollida selectiva i des de
l’ajuntament es fa el
repartiment del material
necessari per dur-ho a
terme.
L’empresa concessionària
de recollida fa el servei
porta a porta de les
diferents fraccions, amb
un horari establert.
Iniciat a la plaça d’Es
Fossar.

buidatge i manteniment.

1.2.- Actuacions pendents de realitzar
1.- ACCIONS RELACIONADES ORDENACIÓ SOSTENIBLE DEL TERRITORI PRESERVANT
ELS ESPAIS NATURALS I EL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DE SINEU
ACCIÓ
DESCRIPCIÓ
PRIORITAT
Instal·lar barreres vegetals que
1.2/1.2.1/1.2.1.1 Minimització de
minimitzin l’impacte paisatgístic
l’impacte paisatgístic negatiu
negatiu provocat per les vies del tren
Baixa
provocat per les vies del tren
a l’entrada del poble i al camí de
l’Ermita.
Elaborar un Pla especial que abasti
la zona de les antigues mines. La
finalitat del Pla serà l’anàlisi
paisatgística de la zona per tal de
detectar els aspectes positius i
1.2/1.2.1/1.2.1.3 Pla d’actuacions a
negatius, així com la incidència del
Baixa
la zona de les Mines
planejament urbanístic existent
sobre ella. Una vegada definits,
s’establiran les mesures correctores
necessàries per millorar l’aspecte i
potenciar la biodiversitat de la zona.

2.- POTENCIAR EL TRANSPORT PÚBLIC I REDUIR LES MOLÈSTIES ORIGINADES PELS
VEHICLES
ACCIÓ

2.1/2.1.1/2.1.1.2 Campanyes
adreçades a la ciutadania per a
incrementar l’educació vial

DESCRIPCIÓ
PRIORITAT
Redactar un programa d’activitats
adreçades als diversos col·lectius
ciutadans (vianants, conductors,
Baixa
ciclistes, gent gran, joves, infants,
etc.) per incrementar l’edcació vial i
promoure bons hàbits en la
mobilitat.

4.- FOMENTAR EL CONSUM RESPONSABLE DELS RECURSOS
ACCIÓ
DESCRIPCIÓ
PRIORITAT
Dissenyar
i
desenvolupar
campanyes de sensibilització en
4.4/4.4.1/4.4.1.2Campanyes per a
incrementar els nivells de recollida
l’àmbit domiciliari amb l’objectiu
Alta
selectiva i millorar la utilització de
d’augmentar els nivells de recollida
les àrees d’aportació
selectiva de les diferents fraccions
de residus.
Sol·licitar anualment al Consell
Insular i al Govern Balear la
informació sobre les empreses que
participen en sistemes específics de
4.4/4.4.3/4.4.3.1 Sistema
recollida selectiva, i/o que realitzen
d’identificació dels productors de
declaració de residus.
Baixa
residus perillosos
Identificar les empreses que
potencialment incompleixen la
normativa vigent en matèria de
residus i pressionar-les per que s’hi
adeqüin.
Facilitar informació als industrials
sobre les obligacions que tenen com
4.4/4.4.3/4.4.3.2 Mesures per a la
a generadors de residus i sobre les
correcta gestió dels residus
Baixa
possibilitats de gestionar-los que
perillosos
tenen a l’abast amb l’objectiu de què
vagin implantant sistemes de gestió
dels residus perillosos.

2.- Plantejament per l’any 2010
2.1.- Actuacions
El desenvolupament de l’AL21 de Sineu per l’any 2010 preveu la realització de les
actuacions conjuntament amb l’AL21 escolar de Sineu, amb la realització dels
projectes pendents del Pla d’Actuació 2007, següents:
-

2.1 / 2.1.1 / 2.1.1.2.- Campanyes adreçades a la ciutadania per a incrementar
l’educació vial.
4.4 / 4.4.3 / 4.4.3.1.- Sistema d’identificació dels productors de residus
perillosos.
4.4. / 4.4.3 / 4.4.3.2.- Mesures per a la correcta gestió dels residus perillosos.

A més de finalitzar, quasi per complet, la totalitat de projectes assenyalats a l’AL21,
es plateja la posada en comú a partir de fòrums ciutadans de tots els projectes
realitzats del Pla d’Acció 2007, i iniciar l’anàlisi territorial, poblacional, econòmic i
desenvolupament del municipi per la creació d’un nou Pla d’Acció. A més de

consensuar un logotip per la nostra AL21, amb la creació d’una apartat dins la
pàgina web de l’ajuntament perquè tota aquella ciutadania que no pugui assistir
també pugui opinar i estar informat de tot allò que se consensuí i físicament dins les
oficines del consistori.
Però la creació de grups de discussió i la seva actuació és vol estendre a diverses
actuacions del consistori que no es reflectiran a les actuacions i projectes del nou
Pla d’Acció a realitzar, com podran ser:
-

Plantejament de l’Escola d’estiu 2010.
Escola de música municipal, en quan a formalitzar els estudis impartits.
Obres d’interès general municipals.
Actuacions municipals d’emergència prioritàries per la millora de la
convivència ciutadana.
Etc.

2.2.- Planificació
La planificació per dur a terme les actuacions plantejades, es plantegen a partir del
mes de gener, amb un reunió informativa, en que s’expossarà la situació del Pla
d’Acció de l’AL21 realitzat a l’any 2007 i l’exposició de la creació dels fòrums i dels
grups de treball; a més de l’esborrany de calendari de reunions i grups de treball.
També s’exposaran els canals possibles de participació ciutadana per la votació i
discussió de la realització d’accions i projectes del nou Pla d’Acció per aquelles
persones interessades en participar i no puguin assistir en els fòrums.

2.3.- Calendari

ANY 2010
GENER
Dill Dm Dx Dj Dv
1
4
5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Dss
2
9
16
23
30

Dg
3
10
17
24
31

Dia 22 i 27 reunions informatives de l'estat de
l'agenda Local 21 de Sineu

FEBRER
Dill Dm Dx Dj Dv Dss
1
2 3 4 5
6
8
9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27

Dill
1
8
15
22
29

Dm
2
9
16
23
30

MARÇ
Dx Dj Dv
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

Dss
6
13
20
27

Dg
7
14
21
28

Durant el mes de febrer disposició perquè la
ciutadania interessada en participar en els
fòrums s’apunti i disposi els dies preferibles
per poder realitzar les reunions.

Dg
7
14
21
28

Dia 17 inici dels fòrums ciutadans i distribució
de les reunions per l’any 2010 i planificació
de l’actualització del Pla d’acció Nou del
municipi de Sineu.

Sineu, a 4 de gener de 2010.

Antònia Gomila Morey
AODL Ajuntament de Sineu i Santa Eugènia.

