Benvolguts/des
Ens posem en contacte amb vosaltres per tal informar-vos de l'estat d'implantació
de l’Agenda Local 21 al municipi de Sant Josep de sa Talaia, d’acord amb el
compromís adquirit a les reunions de Participació Ciutadana realitzades l’any
passat.
Sant Josep de sa Talaia va iniciar el procés l'any 2007 amb la signatura de la carta
d'Aalborg (carta de ciutats i viles europees cap a la sostenibilitat), assumint els
compromisos per aconseguir una gestió més sostenible del municipi i així millorar
la qualitat de vida dels seus ciutadans.
L’any 2009 es va iniciar l'elaboració de la memòria descriptiva del municipi,
anomenada Diagnosis socioambiental. L’any 2010, aquest document es va
debatre en sessions de Participació ciutadana per tal d’identificar aquells
aspectes de millora al municipi. El document final va ser aprovat pel Comitè Insular
d'Agenda Local 21 el novembre de 2010, donant peu a iniciar la següent fase, que
consisteix en l'elaboració del Pla d'Acció Municipal.
A dia d’avui, l’Ajuntament es troba en la fase d'elaboració del document de Pla
d'Acció Municipal, que consisteix en detallar propostes concretes a partir de les
conclusions de la Diagnosi. Una vegada definides aquestes propostes en línies
d’actuació i accions concretes, es tornarà a convocar el Fòrum ciutadà, on els
habitants del municipi podran ajudar a prioritzar les accions a executar a curt i mig
termini.
Ara bé, després d’una primera anàlisi dels resultats de la participació ciutadana,
s’ha detectat que algunes de les propostes i suggeriments ja es troben executades
o en procés d’execució (per l’ajuntament o altres administracions), tal i com us
mostrem en el quadre adjunt a aquesta carta. Aquest fet posa de manifest que
s’estan duent a terme actuacions que tendeixen cap a una gestió més sostenible
del municipi.
No obstant, encara queda molta feina a fer i és la voluntat d’aquest ajuntament
seguir treballant en el desenvolupament d’un Pla d’Acció Municipal complert on la
opinió dels ciutadans permeti prioritzar accions a dur a terme. Per aquest motiu,
tant bon punt s’hagi acabat de preparar aquest pla, es convocaran noves reunions
del Fòrum ciutadà, on esperem retrobar-vos i poder debatre sobre el futur del
municipi.
Finalment, volem agrair la vostra atenció i participació en el procés d’Agenda Local
21, i a encoratjar-vos a continuar participant en aquest espai, que és el Fòrum
Ciutadà, tan important per a la millora del nostre municipi.
Atentament,

L’ALCALDE
Josep Marí Ribas
Sant Josep de sa Talaia, 15 d’abril de 2011

ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ - ACTUACIONS EXECUTADES O EN EXECUCIÓ.
Relació d’algunes de les actuacions executades o en procés d’execució que coincideixen amb aportacions i suggeriments realitzats pels
ciutadans a les reunions de Participació de l’Agenda 21 de l’any 2010.
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I TURISME

•
•
•
•
•
•
•
•

Regulació dels accessos a Es Codolar, Port des Torrent i Ses
Salines, entre d’altres platges.
Accessos per a persones amb mobilitat reduïda a Platja d'en
Bossa
Ajudes al desenvolupament rural i a la conservació de
conreus tradicionals.
Cartells informatius dels valors de la Posidònia a les platges
més importants del municipi
Campanyes de neteja del litorals i els fons marins
Campanya de cendrers a totes les platges del municipi.
Pla de supressió de barreres arquitectòniques executat a Sant
Josep i Sant Jordi i en projecte a Platja d'en Bossa.
Pla d’excel·lència de Cala de Bou.
PLANIFICACIÓ I SERVEIS

•

•
•
•
•

Pla de millora del servei d’aigües:

RESIDUS

• Posada en marxa i manteniment de les brigades de Medi
Ambient.
• Augment de contenidors de recollida selectiva de paper-cartró,
envasos de vidre i envasos lleugers
• Posada en marxa del servei de recollida selectiva d'oli
domèstic de cuina usat.
• Posada en marxa de les deixalleries (punts verds) de Sant
Jordi i Cala de Bou
• Incorporació d’un zelador de Medi Ambient per a tasques de
vigilància i control ambiental
• Campanya de foment de la recollida selectiva per a grans
productors.
• Millora de la gestió de restes de poda i electrodomèstics
QUALITAT DE L’AIRE I ENERGIA

• Elaboració del mapa de remors i de la zonificació acústica del

- Augment de la cobertura de subministrament amb aigua dessalada
municipi (en execució).
(més del 70% del municipi).
• Adquisició d’un nou sonòmetre d’acord amb la normativa
- Reducció de pèrdues a la xarxa d’abastament mitjançant un Pla de
vigent.
detecció i reparació de fuites de l’Ajuntament i Aqualia.
• Subvencions i informació per a la instal·lació d’energies netes
- Ampliació de la xarxa de sanejament a diversos punts del municipi.
(solar tèrmica, solar fotovoltaica, etc.).

Remodelació de la depuradora de Can Bossa (finalitzada) i de • Instal·lació de plaques solars en edificis públics:
les depuradores de Cala Tarida i Sant Josep (en execució).
- Edifici de l’ajuntament
Actualització de les dades cadastrals per incloure totes les
- Piscines de Sant Josep
edificacions.
- CP Es Vedrà
Instal·lació de bústies de correus per donar servei a la • Millores en l’eficiència energètica de l'enllumenat públic:
població disseminada.
- Instal·lació de lluminàries de baix consum.
Posada en marxa del Banc del temps (serveis socials).
- Instal·lació de rellotges astronòmics.
- Instal·lació de fanals solars i de LEDS.

