PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA

QUADRE RESUM DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 DE DE SANTA EUGÈNIA
LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

Ordenació
territorial i de
l’habitatge
sostenible

ACCIÓ

PROJECTE

Facilitar l’accés a l’habitatge

 Foment dels habitatges de protecció oficial.
 Foment de l’accés a la primera vivenda.
 Revitalització de la vivenda desocupada.

Millora del planejament urbà

 Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en
lloc del sòl urbanitzable.

Conservació i millora del medi urbà

 Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil
accés.
 Millora del paisatge urbà.
 Conservació de les zones protegides.

Sensibilització i promoció de la mobilitat
sostenible

 Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat
sostenible.

Afavorir els desplaçaments d’escolars en
transport públic
Afavorir els desplaçaments en transport
públic

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
SOSTENIBLE DEL
MODEL TERRITORIAL

Mobilitat
sostenible

 Ampliació i millora de les aturades del bus escolar.
 Ampliació i millora de les aturades del TIB.

Afavorir els desplaçaments a peu dintre del
municipi

 Itineraris a peu principals.
 Peatonalització de carrers.
 Projecte pilot de camins escolars segurs.

Afavorir els desplaçaments en bici dintre del
municipi

 Itineraris en bici.
 Augment dels aparcaments de bicis.

Promoure la compartició de vehicles privats

 Sistemes de promoció de vehicles compartits.

Promoció de vehicles privats amb menys
impacte ambiental.

 Estudi d’implantació de bonificacions fiscals per a
l’ambientalització de vehicles.


Compatibilitzar la mobilitat motoritzada amb 
la no motoritzada


Ordenació dels aparcament lliures al carrer
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Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat.
Reducció de la velocitat als carrers.
Reordenació dels sentits únics.
Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris.

 Regulació de l'aparcament públic.

PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA

QUADRE RESUM DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 DE DE SANTA EUGÈNIA
LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

PROJECTE

Prevenir els incendis forestals
Millora i protecció
de l’entorn
natural i del
Conservació i millora de l’entorn natural i el
paisatge
paisatge

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
SOSTENIBLE DELS
ASPECTES AMBIENTALS

Gestió sostenible
de l’energia

Millora de la
qualitat de l’aire






Conservació de l’entorn del poble i millora de l’entorn rural.
Millora dels espais naturals emblemàtics.
Supressió de les esteses aèries dels nuclis i llogarets..
Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar
il·legalitats.

 Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua.
 Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors.
 Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació
progressiva.

Sensibilització i promoció del consum
responsable de aigua
Gestió sostenible
de l’aigua

 Vigilància i recolzament del Pla de Defensa contra els Incendis
Forestals del Govern Balear.

 Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de
subministrament.
Garantir la disponibilitat d’aigua en qualitat i  Fomentar la reutilització de les aigües residuals.
en quantitat
 Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials.
 Controlar la qualitat de l’aigua subministrada.
 Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites.
Millora de la xarxa de sanejament

 Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves.

Sensibilització i promoció del consum
responsable d’energia

 Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’energia.
 Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors
d’energia.
 Promoure la utilització de fonts d’energia renovables.

Racionalitzar el consum d’energia públic
municipal

 Millorar l’enllumenat públic.

Millorar el servei elèctric al municipi

 Estudi de viabilitat per a l’augment de la potència de GESA al
poble.

Sensibilització i conscienciació sobre la
contaminació acústica

 Fer una campanya de informació i conscienciació sobre la
contaminació acústica.
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QUADRE RESUM DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 DE DE SANTA EUGÈNIA
LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

Gestió sostenible
dels residus

Millora dels
equipaments i
serveis socials

DESENVOLUPAMENT
SOCIAL I EQUITATIU

Recolzament de
l’educació i
formació

ACCIÓ

PROJECTE

Planificació i control de la contaminació
acústica

 Redacció i aprovació d’una normativa de renous.
 Controlar el nivell de contaminació acústica.
 Promoure la minimització de la contaminació acústica produïda
pels avions.

Sensibilització i promoció de la producció
responsable de residus i la seva correcta
gestió

 Fer una campanya de informació i conscienciació sobre la
importància i els avantatges de la separació dels residus.

Possibilitar la autogestió dels residus urbans
al municipi

 Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al
municipi.

Facilitar una correcta gestió i separació dels
residus

 Fer un parc verd.
 Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees
d’aportació) per a cada fracció.
 Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds.

Evitar abocaments de residus il·legals

 Exigir el barrat de solars sense edificar per evitar abocaments
il·legals.

Millorar la dotació d’equipaments

 Creació d’un pavelló esportiu cobert.
 Creació d’un espai públic sociocultural polivalent.

Millora de l’oferta d’educació infantil

 Augmentar les places de l’escoleta municipal.

 Consensuar les taxes derivades de l’escoleta municipal.
Revisió de preus i taxes associats a l’educació  Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de
l’IES Sineu.
Ambientalització escolar

 Crear un programa d’hort ecològic a l’escola.

Foment del civisme

 Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o
abandonament d’animals.
 Regular la convivència amb els animals domèstics.

Desenvolupament
social
Incentivar la participació i la implicació
ciutadana

 Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius.
 Potenciar l’energia social.

Promoure l’autonomia personal i l’atenció a

3

 Fer una campanya de difusió de la llei de dependència.
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QUADRE RESUM DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 DE DE SANTA EUGÈNIA
LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA
Millora de la
gestió i
l’organització
municipal
Recolzament de
la cultura, festes
i patrimoni
cultural

Promoció del
treball

ACCIÓ
persones en situació de dependència

PROJECTE

Millorar la seguretat ciutadana

 Augmentar la dotació de policia local.

Fer efectiva la transparència pressupostària
municipal

 Difusió dels pressupostos municipals.

Millorar els serveis culturals

 Millorar la biblioteca i els seus serveis.

Foment i millora del patrimoni cultural

 Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans.
 Potenciar el catàleg de patrimoni.

Incentivar la participació i la implicació
ciutadana a les festes

 Consensuar les festes.

Recuperació i foment de la cultura i de la
identitat pròpia

 Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni.
 Fomentar l’ús de la llengua pròpia.

Augmentar la competitivitat laboral

 Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la
competitivitat.
 Creació de punts de informació laboral local.

Millora de l’agricultura

 Potenciar a l’agricultor.
 Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de
productes ecològics.
 Projecte pilot de creació d’un mercat ecològic a l’àrea des camp
des sec.

Desenvolupament
del món rural
Foment de l’agricultura ecològica
PROMOCIÓ ECONÒMICA
I DESENVOLUPAMENT
LOCAL
Desenvolupament
turístic i de
Potenciar el turisme
l’oferta
complementària
Recolzament de
les activitats
econòmiques

 Potenciació del turisme a la mancomunitat amb un pla estratègic.
 Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el
turisme que cerca tranquil·litat.
 Creació d’un butlletí informatiu per a turistes amb els punts
estratègics del terme municipal.
 Foment de l’activitat econòmica al municipi per tal de
desenvolupar l’activitat econòmica local.

Foment del comerç local
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CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
Any
2009

PROJECTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Foment dels habitatges de protecció oficial.
Foment de l’accés a la primera vivenda.
Revitalització de la vivenda desocupada.
Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl urbanitzable.
Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés.
Millora del paisatge urbà.
Conservació de les zones protegides.
Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible.
Ampliació i millora de les aturades del bus escolar.
Ampliació i millora de les aturades del TIB.
Itineraris a peu principals.
Peatonalització de carrers.
Projecte pilot de camins escolars segurs.
Itineraris en bici.
Augment dels aparcaments de bicis.
Sistemes de promoció de vehicles compartits.
Estudi d’implantació de bonificacions fiscals per a l’ambientalització de vehicles.
Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat.
Reducció de la velocitat als carrers.
Reordenació dels sentits únics.
Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris.
Regulació de l'aparcament públic.
Vigilància i recolzament del Pla de Defensa contra els Incendis Forestals del Govern Balear.
Conservació de l’entorn del poble i millora de l’entorn rural.
Millora dels espais naturals emblemàtics.
Supressió de les esteses aèries dels nuclis i llogarets.
Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats.
Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua.
Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors.
Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva.
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2012
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CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
Any
2009

PROJECTE
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament.
Fomentar la reutilització de les aigües residuals.
Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials.
Controlar la qualitat de l’aigua subministrada.
Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites.
Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves.
Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’energia.
Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d’energia.
Promoure la utilització de fonts d’energia renovables.
Millorar l’enllumenat públic.
Estudi de viabilitat per a l’augment de la potència de GESA al poble.
Fer una campanya de informació i conscienciació sobre la contaminació acústica.
Redacció i aprovació d’una normativa de renous.
Controlar el nivell de contaminació acústica.
Promoure la minimització de la contaminació acústica produïda pels avions.
Fer una campanya de informació i conscienciació sobre la importància i els avantatges de la separació dels residus.
Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al municipi.
Fer un parc verd.
Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a cada fracció.
Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds.
Exigir el barrat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals.
Creació d’un pavelló esportiu cobert.
Creació d’un espai públic sociocultural polivalent.
Augmentar les places de l’escoleta municipal.
Consensuar les taxes derivades de l’escoleta municipal.
Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l’IES Sineu.
Crear un programa d’hort ecològic a l’escola.
Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o abandonament d’animals.
Regular la convivència amb els animals domèstics.
Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius.
Potenciar l’energia social.
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CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
Any
2009

PROJECTE
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Fer una campanya de difusió de la llei de dependència.
Augmentar la dotació de policia local.
Difusió dels pressupostos municipals.
Millorar la biblioteca i els seus serveis.
Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans.
Potenciar el catàleg de patrimoni.
Consensuar les festes.
Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni.
Fomentar l’ús de la llengua pròpia.
Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat.
Creació de punts de informació laboral local.
Potenciar a l’agricultor.
Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes ecològics.
Projecte pilot de creació d’un mercat ecològic a l’àrea des camp des sec.
Potenciació del turisme a la mancomunitat amb un pla estratègic.
Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca tranquil·litat.
Creació d’un butlletí informatiu per a turistes amb els punts estratègics del terme municipal.
Foment de l’activitat econòmica al municipi per tal de desenvolupar l’activitat econòmica local.
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BREU EXPLICACIÓ DELS PROJECTES PREVISTOS
1. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE DEL MODEL TERRITORIAL
1.

1. ORDENACIÓ TERRITORIAL I DE L’HABITATGE SOSTENIBLE

1

1.1

1.

1.2

1

1.3

1.

1.4

1

1.5

1.

1.6

1

1.7

1.

2. MOBILITAT SOSTENIBLE

1.

2.1

1.

2.2

1.

2.3

1.

2.4

1.

2.5

1.

2.6

1.

2.7

FOMENT DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL.
Estudi de la possibilitat de dedicar terrenys urbans del municipi de Santa Eugènia per a la construcció de
vivendes de protecció oficial, així com la promoció amb iniciativa privada.
FOMENT DE L’ACCÉS A LA PRIMERA VIVENDA.
Donar facilitats als joves de Santa Eugènia per tal de dotar-los de certes facilitats per accedir a la primera
vivenda.
REVITALITZACIÓ DE LA VIVENDA DESOCUPADA.
Incentivació de l’ocupació de vivendes desocupades que hi ha en el municipi i posar-les en el mercat
mitjançant incentius per a la seva rehabilitació i per al seu lloguer.
MILLORA EN L’APROFITAMENT DEL SÒL URBÀ ACTUAL I ELS HABITATGES, EN LLOC DEL SÒL
URBANITZABLE.
Incentivació de la construcció de noves vivendes al municipi en sòl urbà consolidat en comptes de crear
noves zones urbanitzables per a la seva construcció.
CONSTRUIR / HABILITAR UN NOU ESPAI PÚBLIC OBERT, BEN CUIDAT I DE FÀCIL ACCÉS.
Habilitar una nou espai públic obert (plaça, parc, etc.) al nucli urbà de Santa Eugènia per a què tots els
taujans puguin gaudir-ne.
MILLORA DEL PAISATGE URBÀ.
Millora de la qualitat paisatgística dels nuclis mitjançant la millora i rehabilitació d’aquells elements públics
que estiguin en mal estat i la concessió d’ajudes per a rehabilitar les façanes dels edificis que es trobin en
males condicions.
CONSERVACIÓ DE LES ZONES PROTEGIDES.
Creació d’un sistema de vigilància per a la protecció i manteniment de les zones protegides (ANEI, LIC, etc.)
del municipi.

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE.
Realització d’una campanya de comunicació per facilitar un canvi d’hàbits cap a una mobilitat sostenible
d’acord amb els resultats obtinguts en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Santa Eugènia mitjançant
activitats formatives, xerrades, fulletons, cartells i anuncis.
AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES ATURADES DEL BUS ESCOLAR.
Condicionament de l’actual aturada del bus escolar al carrer Josep Balaguer amb la instal·lació d’una
marquesina que millori la seguretat dels escolars usuaris i que els protegeixi de les inclemències del temps.
Així mateix, es pretén crear una nova aturada a la Plaça de Sa Creueta per tal de facilitar l’accés a aquest
servei i disminuir el volum d’usuaris a l’altra aturada, disminuint així el trànsit de vehicles privats que utilitzen
el carrer Josep Balaguer per a aquest fi.
AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES ATURADES DEL TIB.
Condicionament de l’actual aturada del Transport de les Illes Balears (TIB) al carrer s’Estació amb la
instal·lació d’una marquesina que millori la seguretat dels usuaris i que els protegeixi de les inclemències del
temps.
Així mateix, es pretén crear una nova aturada a la Carretera principal per tal de facilitar l’accés a aquest
servei al possibles usuaris de la zona de Ses Coves.
ITINERARIS A PEU PRINCIPALS.
Creació de una ruta que uneixi els principals punts d’atracció de desplaçaments del poble mitjançant unes
voravies suficientment amples i accessibles per facilitar el seu ús.
En una primera etapa s’habilitarà com a ruta de fàcil accessibilitat; la ruta que uneix l’antiga via del tren,
s’Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Sa Creueta (veure mapa adjunt). A més, es recuperaran els
antics camins que unien els llogarets amb el poble.
PEATONALITZACIÓ DE CARRERS.
Projecte de peatonalització del carrer Moll i ses Escoles limitant tot accés de vehicle privat motoritzat excepte
els dels veïns d’aquests carrers
PROJECTE PILOT DE CAMINS ESCOLARS SEGURS.
Creació d’un projecte pilot al Col·legi públic Mestre Guillemet, consistent en fomentar l’accés caminant o en
bicicleta dels escolars al col·legi, per a la qual es defineixin uns recorreguts segurs pel poble amb
acompanyament d’un monitor (voluntaris, pares i/o mares, policia, etc.).
ITINERARIS EN BICI.
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Creació d’una ruta que uneixi els principals punts d’atracció de desplaçaments del poble mitjançant un carril
bici que serà en alguns casos d’ús compartit amb els vianants. En una primera etapa s’habilitarà com a carril
bici la ruta que uneix l’antiga via del tren, s’Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Juníper Serra (veure
mapa adjunt). A més, es crearà també un carril bici que uneixi el poble amb els llogarets.
AUGMENT DELS APARCAMENTS DE BICIS.
Instal·lació d’un aparcament per a bicis al carrer Josep Balaguer i un altre al poliesportiu, per donar cobertura
i proporcionar les infraestructures per als usuaris de bicicletes que utilitzen aquest mode de transport en la
seva mobilitat diària al poble.
SISTEMES DE PROMOCIÓ DE VEHICLES COMPARTITS.
Implantació de sistemes per compartir els trajectes en vehicle privats, habilitant mètodes de trobada entre els
diferents veïns que realitzin una determinada ruta, aconseguint així un estalvi econòmic, energètic i
ambiental.
ESTUDI D’IMPLANTACIÓ DE BONIFICACIONS FISCALS PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE VEHICLES.
Estudiar la viabilitat jurídica i econòmica per a la implantació de una bonificació fiscal sobre l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica per a la millora ambiental dels vehicles, ja sigui per classe de carburant o per
les característiques del motor.
APROVACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT.
Per tal de regular la mobilitat al municipi es crearà i aprovarà una ordenança municipal de mobilitat que reguli
els següents aspectes:
1) Normes generals de trànsit i seguretat vial:
2) Circulació de vehicles:
a) Vehicles a motor
b) Altres vehicles (motos, bicis, etc.)
3) Vianants.
4) Regulació de l’estacionament:
a) Aparcaments privats (guals)
b) Aparcaments públics (senyalització al carrer)
5) Sancions.
S’establirà un període d’adaptació de sis mesos en el que no s’imposaran sancions, per tal de donar a
conèixer la normativa.
REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT ALS CARRERS.
Introducció d’elements de reducció de velocitat als carrers Estació, Balanguera, Aljub i Josep Balaguer.
REORDENACIÓ DELS SENTITS ÚNICS.
Reordenació dels sentits de circulació de vehicles dels carrers afectats pel PMUS, obligant a establir sentits
únics en alguns carrers i canviant els existents a altres (Carrer Major, Bisbes Sastre, Josep Balaguer, etc.).
MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DELS APARCAMENTS DISSUASORIS.
Senyalització dels dos aparcaments dissuasoris públics i gratuïts dintre del nucli (poliesportiu, Josep
Balaguer) per evitar l’entrada i aparcament de vehicles dintre del nucli.
REGULACIÓ DE L'APARCAMENT PÚBLIC.
Senyalització pintada a la calçada d’aquelles zones lliures habilitades al carrer per a l’aparcament de vehicles
privats.

1.

2.8

1.

2.9

1.

2.10

1.

2.11

1.

2.12

1.

2.13

1.

2.14

1.

2.15

1.

3. MILLORA I PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL I DEL PAISATGE

1.

3.1

1.

3.2

1.

3.3

1.

3.4

1.

3.5

VIGILÀNCIA I RECOLZAMENT DEL PLA DE DEFENSA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS DEL
GOVERN BALEAR.
Cercar ajudes per a la vigilància i el recolzament del pla de defensa contra incendis balear així com per a la
neteja de zones forestals tant públiques com privades.
Així mateix, donar recolzament al Govern Balear per al correcte desenvolupament del seu Pla.
CONSERVACIÓ DE L’ENTORN DEL POBLE I MILLORA DE L’ENTORN RURAL.
Preservació dels elements paisatgístics del poble intentant que el mateix tingui un creixement sostenible
sense que això suposi la pèrdua de la qualitat paisatgística existent.
Millorar aquelles zones més degradades a causa de l’abandonament de les terres de conreu.
MILLORA DELS ESPAIS NATURALS EMBLEMÀTICS.
Condicionament dels espais naturals del municipi per tal d’evitar la propagació de possibles incendis
forestals i perquè puguin ser un incentiu turístic i d’oci per al municipi
SUPRESSIÓ DE LES ESTESES AÈRIES DELS NUCLIS I LLOGARETS.
Estudi de la possibilitat d’eliminar les esteses elèctriques aèries dintre dels nuclis urbans del municipi
mitjançant el soterrament de les mateixes.
CONTROL DE LA DISCIPLINA URBANÍSTICA AL SÒL RÚSTIC PER EVITAR IL·LEGALITATS.
Realització de la vigilància de la disciplina urbanística en sòl rústic del municipi juntament amb el Consell de
Mallorca per tal d’evitar construccions il·legals.
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2. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE DELS ASPECTES AMBIENTALS
2.

1. GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA

2.

1.1

2.

1.2

2.

1.3

2.

1.4

2.

1.5

2.

1.6

2.

1.7

2.

1.8

2.

1.9

2.

2. GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’ENERGIA

2.

2.1

2.

2.2

2.

2.3

2.

2.4

FER UN CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL CONSUM D’AIGUA.
Conscienciar als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta dels
sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de l’estalvi d’aigua, mitjançant difusió
d’informació, realització de programes i activitats.
POTENCIAR EL BAIX CONSUM MITJANÇANT SISTEMES ESTALVIADORS.
Fer difusió i facilitar l’adquisició i instal·lació de sistemes estalviadors d’aigua en l’àmbit domèstic, serveis i
sector agrícola (reductors de flux, controladors de descàrrega de cisternes, reg per goteig...) així com als
equipaments i edificis municipals.
ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA TARIFICACIÓ PROGRESSIVA
Realització d’un estudi per a la viabilitat de la implantació de sistemes de tarificació progressiva en la factura
de l’aigua. Establiment de un primer tram de pagament curt per tal d’arribar al 100 l/persona y dia, i gravar
molt els següents trams. Estudi de necessitats de dispositius per fer efectiva la implantació del sistema
tarifari com per exemple l’existència de comptadors individuals.
ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA LOCALITZACIÓ DE NOVES FONTS DE SUBMINISTRAMENT
Realització d’un estudi per estudiar la viabilitat de la localització de noves fonts de subministrament. Anàlisi
hidrogeològic per determinat de la possible ubicació d’un pou de reserva per tal de garantir el
subministrament. Actuació emmarcada dins del Programa de Infraestructures del nou Pla Hidrològic de les
Illes Balears previst per 2009, i concretat al programa 2 de noves captacions o substitucions per la correcció
del dèficit quantitatiu i qualitatiu.
FOMENTAR LA REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
Foment de la reutilització de les aigües residuals i estudi per adequar la qualitat als diferents usos
principalment l’aigua de la depuradora per a ús agrícola en horts, conreus, etc., així com per a reg municipal.
PROMOCIÓ DE L’APROFITAMENT PRIVAT I PÚBLIC DE LES AIGÜES PLUVIALS.
Estudi de viabilitat per l’aprofitament de les aigües pluvials d’us públic per neteja de carrers i us municipal.
Fomentar l’aprofitament privat de les aigües pluvials mitjançant una campanya informativa sobre el protocol
d’us de les aigües pluvials recollides als aljubs domèstics (analítiques necessàries, tractament i estalvi
d’aigües de la xarxa)
CONTROLAR LA QUALITAT DE L’AIGUA SUBMINISTRADA
Coordinació municipal amb l’empresa SOREA encarregada de l subministrament d’aigua per la publicació
mensual a través dels sistemes de comunicació municipal (portal web, tauló d’anuncis) de les analítiques de
qualitat de l’aigua subministrada.
REVISAR LA XARXA D’ABASTIMENT D’AIGUA PER EVITAR FUITES
Coordinació municipal amb l’empresa SOREA encarregada de l subministrament d’aigua per la realització
d’un estudi per la detecció de fuites realització del projecte de millora i manteniment de la xarxa, renovant els
trams en mal estat, per tal de reduir les pèrdues d’aigua, la despesa hídrica del municipi.
COMPLETAR LA XARXA DE CLAVEGUERAM A SES COVES.
Realització del projecte per tal d’extendre la xarxa de clavegueram a ses Coves para garantir la cobertura
total de tots els focus d’abocaments.

FER UN CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL CONSUM D’ENERGIA.
Conscienciar als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i als sectors productius de la responsabilitat que
tenim i de la importància de l’estalvi energètic, mitjançant difusió d’informació, realització de programes i
activitats.
PROMOURE I FACILITAR LA INSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS ESTALVIADORS D’ENERGIA.
Fer difusió i facilitar l’adquisició i instal·lació de bombetes de baix consum i promoció de les ajudes per la
compra d’electrodomèstics eficients energèticament a l’àmbit domèstic, i els sectors productius, així com als
equipaments i edificis municipals.
PROMOURE LA UTILITZACIÓ DE FONTS D’ENERGIA RENOVABLES.
Realització d’un estudi sobre el potencial de implantació d’energies renovables al municipi i
desenvolupament de les actuacions viables.
Difusió d’alternatives energètiques sostenibles (solar tèrmica: aigua calenta sanitària, cuines solars; solar
fotovoltaica i eòlica) entre la ciutadania i els diferents sectors productius, i promoció de les subvencions per
la instal·lació de sistemes d’aigua calent sanitària i sistemes fotovoltaics.
MILLORAR L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Realització d’una auditoria energètica sectorial de l’enllumenat públic, per tal de establir un sistema
d’enllumenat públic sostenible, amb plaques solars als centres públics i a les faroles (aprofitant programes
europeus).
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2.

2.5

ESTUDI DE VIABILITAT PER A L’AUGMENT DE LA POTÈNCIA DE GESA AL POBLE.
Estudi de viabilitat per l’augment de la potència de GESA al poble per tal de garantir el subministrament, tot
condicionat a l’estudi sobre el potencial d’implantació d’energies renovables al municipi.

2.

3. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE

2.

3.1

2.

3.2

2.

3.3

2.

3.4

2.

4. GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RESIDUS

2.

4.1

2.

4.2

2.

4.3

2.

4.4

2.

4.5

2.

4.6

FER UNA CAMPANYA DE INFORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
Desenvolupar una campanya d’informació i conscienciació que emmarqui diverses accions comunicatives
per sensibilitzar sobre els efectes del soroll en la salut i la vida diària, i la necessitar de reduir el nivell sonor
especialment de les motocicletes. Actuacions especifiques per a conscienciar als usuaris de motocicletes.
REDACCIÓ I APROVACIÓ D’UNA NORMATIVA DE RENOUS.
Redacció i aprovació d’una Ordenança pel Control i Prevenció del Soroll, a efectes de fixar normativament
aspectes com els nivells sonors, els límits, les condicions acústiques per les diferents activitats, els sistema
de control i inspecció i el règim de sancions.
CONTROLAR EL NIVELL DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
Elaboració d’un programa de control i avaluació per sistematitzar el monitoreig de la contaminació acústica,
així detectar les diferents zones sensibilitat acústica. En funció del resultats aplicar les mesures necessàries
per reduir el nivells acústics (Controls, inspeccions, sancions, etc...)
PROMOURE LA MINIMITZACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA PRODUÏDA PELS AVIONS
Realitzar gestions per promoure la coordinació i acords de l’Ajuntament i a AENA per tal de minimitzar la
contaminació acústica produïda pels avions, introduint millores o bones pràctiques aèries.

FER UNA CAMPANYA DE INFORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA IMPORTÀNCIA I ELS
AVANTATGES DE LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS.
Conscienciar als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta dels
sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de la correcta gestió i separació des
residus, mitjançant difusió d’informació, realització de programes i activitats.
ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA AUTOGESTIÓ DE RSU AL MUNICIPI.
Realització d’un estudi de viabilitat per realitzar una autogestió dels residus municipals, estudiant les
possibilitats de crear una empresa pròpia de recollida, la posada en marxa d’un compostador mecànic per als
residus vegetals (poda) i orgànics, etc.
FER UN PARC VERD.
Creació d’un parc verd on es centralitzi la recollida de tot tipus de residus, i s’habiliti per aquells residus que
ara mateix no disposen d’aquesta recollida específica dintre del municipi.
ESTUDIAR LA POSSIBILITAT D’ESTABLIMENT DE PUNTS VERDS (ÀREES D’APORTACIÓ) PER A
CADA FRACCIÓ.
Estudi de viabilitat per a l’establiment de punts verds (contenidors) per a fraccions de residus que ara mateix
no disposen de recollida específica en àrea d’aportació.
MILLORAR LA VIGILÀNCIA I EL MANTENIMENT DELS PUNTS VERDS.
Realització de campanyes periòdiques de vigilància i de manteniment dels punts verds per tal de tenir-los en
òptimes condicions.
EXIGIR EL BARRAT DE SOLARS SENSE EDIFICAR PER EVITAR ABOCAMENTS IL·LEGALS.
Establir l’obligatorietat dintre dels municipi de barrar els solar no edificats per tal d’evitar abocadors il·legals.
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3. DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITAT
3.

1. MILLORA DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS SOCIALS

3.

1.1

3.

1.2

3.

2. RECOLZAMENT DE L’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

3.

2.1

3.

2.2

3.

24

3.

2.5

3.

3. DESENVOLUPAMENT SOCIAL
3.1

3.2
3.3
3.
3.4
3.
3.5
3.

3.

4.1

4.2
3.
4.3
3.

FER UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PER A L’ADOPCIÓ I/O ABANDONAMENT D’ANIMALS.
Realització d’un procés de comunicació i conscienciació per tal de fomentar l’adopció d’animals abandonats i
evitar els abandonaments.
REGULAR LA CONVIVÈNCIA AMB ELS ANIMALS DOMÈSTICS.
Regulació de la convivència amb els animals domèstics mitjançant una ordenança reguladora.
IMPLANTAR PROJECTE PILOT DE PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PARTICIPATIUS.
Realització d’un projecte pilot de procés participatiu pel qual els taujans proposaran i decidiran sobre el destí
de parts dels recursos municipals.
POTENCIAR L’ENERGIA SOCIAL.
Incentivació de la participació social i la implicació ciutadana al municipi mitjançant diferents mètodes, com la
dinamització dels joves, l’intercanvi d’activitats (banc de temps), la participació de la gent per als temes a
millorar de l’Agenda Local 21, etc..
FER UNA CAMPANYA DE DIFUSIÓ DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.
Realització d’un procés de comunicació, sensibilització i difusió de la llei de dependència indicant objectius,
persones afectades i beneficis que implica.
Així mateix, es donarà informació sobre els tràmits pertinents per acollir-se als ajuts que s’ofereixen a les
persones afectades.

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE POLICIA LOCAL.
Augment de la dotació de policia local al municipi mitjançant la contractació d’un nou policia o mitjançant
mètodes de compartició d’agents amb altres pobles de la mancomunitat
DIFUSIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.
Realització d’una campanya de comunicació dels pressuposts municipals mitjançant diferents mètodes, com
són un butlletí municipal, la pàgina web, correus electrònics o altres mecanismes de difusió.
MILLORAR LA BIBLIOTECA I ELS SEUS SERVEIS.
Ampliació dels serveis de la biblioteca municipal en tots els seus àmbits ampliant l’oferta bibliogràfica i/o
l’augment dels horaris d’obertura perquè pugui ser un lloc d’estudi pels joves.

5. RECOLZAMENT DE LA CULTURA, FESTES I PATRIMONI CULTURAL
5.1

3.
3.

AUGMENTAR LES PLACES DE L’ESCOLETA MUNICIPAL.
Realització d’un estudi de la demanda real de places a l’escoleta municipal i condicionar-la per poder oferir
aquestes places.
CONSENSUAR LES TAXES DERIVADES DE L’ESCOLETA MUNICIPAL.
Realització d’un procés participatiu per negociar les taxes de l’escoleta municipal segons les necessitats
reals de Santa Eugènia.
REVISIÓ DELS PREUS DEL TRANSPORT PÚBLIC DELS ALUMNES DE BATXILLER DE L’IES SINEU.
Revisió dels preus dels transport públic dels alumnes de l’IES Sineu per a la seva possible reducció
mitjançant ajuts o subvencions.
CREAR UN PROGRAMA D’HORT ECOLÒGIC A L’ESCOLA.
Implantació d’una nova activitat a l’escola que acosti als alumnes al món de l’agricultura mitjançant la
realització d’un hort ecològic a l’escola.

4. MILLORA DE LA GESTIÓ I L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

3.

3.

CREACIÓ D’UN PAVELLÓ ESPORTIU COBERT.
Construcció d’un pavelló poliesportiu cobert al poble per millorar l’oferta esportiva existent.
CREACIÓ D’UN ESPAI PÚBLIC SOCIOCULTURAL POLIVALENT.
Habilitar un espai públic polivalent a Santa Eugènia condicionat per a la realització de les diferents activitats
socioculturals que es vénen realitzant i que es podrien realitzar a Santa Eugènia.

5.2

MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL PATRIMONI TAUJÀ PER A TAUJANS.
Realització de campanyes de comunicació per donar a conèixer el patrimoni de Santa Eugènia entre els
veïns, i organitzar visites guiades pels llocs de més interès (Bodegues, Cova de Lourdes, patrimoni natural i
cultural, etc.)
POTENCIAR EL CATÀLEG DE PATRIMONI.

12

PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA

3.
3.

5.3
5.4
5.5

3.

Potenciació el catàleg de patrimoni municipal condicionant els elements patrimonials i preparant-los per a
visites, facilitant un catàleg i un itinerari per a les visites, etc.
CONSENSUAR LES FESTES.
Creació d’una comissió de festes per aportar idees i consensuar les festes
RECUPERACIÓ DE LA TRADICIÓ DE LES FESTES DE SANT ANTONI.
Recuperació del folklore i de l’esperit més tradicional de les festes de Sant Antoni.
FOMENTAR L’ÚS DE LA LLENGUA PRÒPIA.
Foment des de l’Ajuntament l’ús de la llengua catalana mitjançant campanyes de conscienciació i realitzant
cursos d’aprenentatge per als nouvinguts.

13

PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 DE SANTA EUGÈNIA

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
4.

1. PROMOCIÓ DEL TREBALL
FOMENTAR LA INFORMACIÓ I LA FORMACIÓ DELS JOVES PER AUGMENTAR LA COMPETITIVITAT.
Realització d’una campanya per posar a disposició dels joves del municipi de tota la informació disponible en
temes de treball i formació.
Així mateix, es realitzaran diverses accions formatives per als joves del municipi per tal d’augmentar la
competivitat.
CREACIÓ DE PUNTS DE INFORMACIÓ LABORAL LOCAL.
Creació d’un punt d’informació laboral local (o varis) amb coordinació amb la Mancomunitat per tal de
descentralitzar la seu i l’oferta.

4.

1.2

4.

1.3

4.

2. DESENVOLUPAMENT DEL MÓN RURAL

4.

2.1

4.

2.2

4.

2.3

4.

3. DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I DE L’OFERTA COMPLEMENTÀRIA

4.

3.1

4.

3.2

4.

3.3

4.

4. RECOLZAMENTS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
4.1

4.

POTENCIAR A L’AGRICULTOR.
Realització de polítiques públiques per tal d’incentivar el treball en el camp mitjançant dotacions
econòmiques o altres sistemes.
CREAR UNA COOPERATIVA DE CONSUM ECOLÒGIC I UN PUNT VENDA DE PRODUCTES
ECOLÒGICS.
Agrupació tots aquells veïns que estiguin interessats en adquirir aliments ecològics per tal de constituir-se
com a cooperativa de consum i així poder obtenir directament de l’agricultor aquells productes ecològics que
desitgi.
Així mateix, es crearà un punt de venda on es puguin recollir aquests productes i es pugui ampliar la venda a
altres usuaris.
PROJECTE PILOT DE CREACIÓ D’UN MERCAT ECOLÒGIC A L’ÀREA DES CAMP DES SEC.
Creació d’una prova pilot de mercat exclusivament de productes ecològics als terrenys municipals de Camp
des Sec.

POTENCIACIÓ DEL TURISME A LA MANCOMUNITAT AMB UN PLA ESTRATÈGIC.
Realització d’un pla estratègic a tota la Mancomunitat del Pla per estudiar les possibilitats turístiques del
territori i sumar esforços per tal de potenciar el turisme d’interior.
FOMENT DEL TURISME RURAL I ECOLÒGIC DINS EL MUNICIPI, APROFITANT EL TURISME QUE
CERCA TRANQUIL·LITAT.
Incentivació del turisme rural i ecològic, potenciant l’ús de les rutes cicloturístiques i el seu potencial
d’atracció, i creació d’una sèrie de rutes naturals, culturals, enològiques, gastronòmiques, etc. per ampliar
l’oferta.
S’incentivarà per damunt de tot l’arribada al municipi de turisme que busqui tranquil·litat, aprofitant el gran
atractiu del poble.
CREACIÓ D’UN BUTLLETÍ INFORMATIU PER A TURISTES AMB ELS PUNTS ESTRATÈGICS DEL
TERME MUNICIPAL.
Creació d’un butlletí informatiu en varis idiomes on s’indiquin els diferents atractius turístics del terme
municipal i es doni informació d’interès sobre els mateixos.

FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA AL MUNICIPI PER TAL DE DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT
ECONÒMICA LOCAL.
Potenciació de l’activitat econòmica al municipi a partir del desenvolupament i el foment de la petita activitat
econòmica local (ajudes, subvencions, reducció d’impostos, informació, etc.), fent especial èmfasis en els
petits comerços que donen serveis al poble.
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