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PRESENTACIÓ

Montuïri ja ha començat a caminar cap a la sostenibilitat. El compromís
agafat amb la Carta d’Aalborg va ser la primera passa cap a una nova mane-
ra d’entendre el desenvolupament de municipi. Ara, i per concretar com ho
durem a terme, us presentam el Pla d’Acció que és el document que defineix
els grans àmbits de treball de l’acció municipal per tal de fer possible un futur
més sostenible.  

El Pla d’Acció presenta cinc línees estratègiques que es materialitzen
amb 44 projectes. Aquests projectes tracten temes socials, ambientals, econò-
mics i culturals i s’han definit en el marc del debat de la participació ciutada-
na. Els montuïrers/eres han pogut participar en diferents reunions i des de
l’Ajuntament hem captat l’opinió de la ciutadania que ha arribat a acords con-
sensuats en el marc de la sostenibilitat.  

L’Agenda Local 21 és un procés que no s’acaba amb l’aprovació d’a-
quest document,  sinó que ens situa en el punt de partida d’un llarg camí que
ens ha de conduir a avançar cap endavant sense comprometre les futures
generacions i garantint unes actuacions decidides vers la sostenibilitat. 

Aquesta és la fita que ens marquem i per començar, durant l’any 2005
ja ens comprometem a dur a terme una sèrie de projectes recollits al final de
document. Aquest és el compromís que va prendre l’Ajuntament de Montuïri
quan firmà la Carta d’Aalborg i vosaltres teniu el dret i el deure de vetllar per-
què l’Agenda Local 21 de Montuïri vagi endavant.

Gabriel Matas Jaume Bauçà
Batle de Montuïri Regidor de Medi Ambient 



INTRODUCCIÓ

Tal i com es defineix en el Decret 123/2002 d’implantació d’Agendes Local
21 en els municipis de les Illes Balears, l’Agenda Local 21 és un sistema de ges-
tió global a curt, mig i llarg termini en el qual, mitjançant un Pla d’Acció, s’esta-
bleixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables
periòdicament, per tal d’aconseguir amb una participació activa d’un Fòrum
Ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels ciutadans.

El concepte d’Agenda Local 21 té el seu origen en la Conferència sobre el
Medi Ambient i el Desenvolupament –Cimera de la Terra- l’any 1992 a Rio de
Janeiro. En aquesta Cimera es va adoptar l’anomenat “Programa 21” que aborda
els problemes apressants d’avui i també tracta de preparar el món per als desafia-
ments del pròxim segle. En el capítol 28 del Programa 21, titulat “Iniciatives de
les Autoritats Locals en recolzament a l’Agenda Local 21” reconeix que les auto-
ritats locals constituiran un factor determinant per a l’assoliment dels objectius del
Programa 21. 

Dos anys més tard, l’any 1994 va tenir lloc la Primera Conferència Europea
de Ciutats i Pobles Sostenibles a Aalborg; els seus participants varen aprovar  la
“Carta de les Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat – Carta d’Aalborg-“.
Mitjançant la signatura d’aquesta Carta els signataris es comprometen a tractar
d’arribar a un consens en el si de les seves comunitats sobre una Agenda Local 21. 

En aquest mateix sentit, ha tengut lloc el Pla d’Acció de Lisboa “De la Carta
a l’acció”, de 1996; la Declaració de Hannover de Johannesburg de 2002 i la
Conferència Aalborg+10: Inspiració pel Futur de 2004 que suposa una fita en
aquest procés. 

De la Conferència Aalborg + 10 van sorgir els Compromisos d’Aalborg:

GOVERNABILITAT
Els governs locals fan un crit per incrementar la participació dels ciutadans i la
cooperació de totes les esferes de la seva acció de govern.

GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
Es fa una crida per implementar models més efectius, i sobretot, establir meca-
nismes de control i evaluació. Es subratlla la conveniència de treballar en la fase
del planejament.
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BÉNS NATURALS COMUNS
Es posa l'accent en la reducció del consum d'energia i l'aigua, tot promovent,
és clar, millors i més eficaços models de gestió d'aquests recursos. La qualitat
de l'aire i la qualitat dels sòls s'inclouen en aquest capítol, on hi ha una referèn-
cia explícita, introduïda a última hora, per promoure l'agricultura sostenible

CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES
Es remarca que cal continuar el camí obert, incipientment, per les primeres
experiències de compra verda

URBANISME I DISSENY
Planificació i disseny: evitar la urbanització dispersa sobre el territori, el temible
sprawl, és un dels punts inclosos en aquest capítol. L'ús mixte d'edificis i la
necessitat de promoure l'arquitectura sostenible també es recullen

MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT
Trobem tres crides per a la promoció del transport públic, per a l'implementa-
ció de plans de mobilitat a les ciutats i a favor de facilitar la transició a vehicles
menys contaminants. 

ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT
Un aspecte poc tractat fa uns anys, però que ara es revela com un dels més
centrals. Els efectes ambientals dels models imperants insostenibles provoquen
diversos problemes de salut (qualitat de l'aire, ús de compostos químics persis-
tents, etc), que tenen un lligam dramàtic amb les poblacions més desfavorides

ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE
S’assenyala la necessitat de col·laborar amb el sector empresarial per promou-
re empreses més sensibles i per aplicar models de turisme sostenible. 

IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA
Es tracta de desenvolupar programes per prevenir i pal·liar la pobresa, fomen-
tar la inclusió social i la igualtat de gènere i garantir habitatges i condicions de
vida de qualitat i socialment integrats

DEL LOCAL AL GLOBAL
Crida a la responsabilitat local especialment en la lluita contra el canvi climàtic.
Els municipis poden reduir el seu impacte en emissions i poden ajudar amb més
eficàcia, a fer arribar el missatge que el canvi climàtic 'ja està passant' i que
requereix solucions urgents
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El procés d’elaboració de
l’Agenda Local 21 de Montuïri

1. Firma d’un Conveni de Col·laboració amb el Consell de Mallorca

2. Auditoria Ambiental
El municipi de Montuïri, juntament amb la resta de municipis de la Mancomunitat del Pla,

fou objecte d’una Auditoria Ambiental elaborat per Sa Vola que es divideix en dos documents
tècnics: Memòria Descriptiva i la Prediagnosi Ambiental.

3. Firma d’un Protocol de Col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears

4. Firma de la Carta d’Aalborg
L’Ajuntament, en sessió plenària de dia 5 de juny 2001, va aprovar per unanimitat la seva

adhesió a la Carta d’Aalborg.

5. Consulta ciutadana
El dia 14 de desembre de 2004 es va constituir el Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21 de

Montuïri. En la primera reunió del Fòrum Ciutadà es va treballar una primera identificació dels
problemes i les oportunitats del municipi. 

Dia 19 de gener de 2005 va tenir lloc la segona reunió del Fòrum Ciutadà on es va passar
a proposar projectes que donessin solució als problemes identificats a la primera reunió sota el
principi de la sostenibilitat. 

I finalment, dia 15 de febrer de 2005 va tenir lloc la 3a reunió on es varen continuar pro-
posant projectes per tal de solucionar algunes mancances del municipi i al final de la reunió es
varen prioritzar els projectes plantejats a les comissions de treball. 

6. Consulta als infants
En dues sessions diferents es va fer una dinàmica amb els infants des de 1r fins a 6è de

primària del Col·legi Públic Joan Mas i Verd perquè participessin activament amb l’elaboració de
l’Agenda Local 21 de Montuïri.
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7. Redacció del Pla d’Acció
Acabat el procés participatiu, l’equip tècnic de l’Agenda Local 21 de Montuïri ha recollit la

informació del diagnòstic i del Fòrum i ha redactat el Pla d’Acció que desenvolupa tots els pro-
jectes plantejats consensuadament per la ciutadania. El Pla d’Acció està constituït per tres docu-
ments:

• Pla de participació
• Pla d’actuació
• Pla de seguiment

6. La continuació de l’Agenda Local 21 amb el Pla de Seguiment
L’Agenda Local 21 no s’acaba amb l’aprovació del Pla d’Acció, sinó que continua amb el

temps amb el desenvolupament d’un Pla de Seguiment on el Fòrum Ciutadà té un paper prota-
gonista i on els indicadors avaluen la realització dels compromisos presos en el Pla d’Acció.

FASES DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A. EL FÒRUM CIUTADÀ
És l’organisme de consulta i participació d’aquelles persones o entitats vinculades directa-

ment o indirectament en el municipi en el qual es vol desenvolupar l’Agenda Local 21 i que volen
aportar els seus coneixements o la serva opinió en les diferents etapes de l’Agenda Local 21.

Comissions del Fòrum Ciutadà
Per tal de facilitar el debat i la tasca del Fòrum, a Montuïri s’han constituït dues comissions

de treball:
• Comissió de Qualitat de Vida, Qualitat Ambiental i Aspectes Econòmics:

• Joves, gent major, immigració, serveis bàsics, educació, sanitat ...
• Treball i economia: sector primari, secundari, terciari...
• Residus, aigua, depuradora, renous, contaminació, energia...

• Comissió del Territori, Gestió del Patrimoni i Mobilitat
• Gestió i conservació del patrimoni del municipi, museu, molins, espais naturals ...
• Ordenació del territori
• Mobilitat i trànsit: transport públic, mobilitat dels discapacitats, trànsit dins el poble,

rutes cicloturístiques ...

Reunions del Fòrum Ciutadà
1a reunió:

14 de desembre de 2004

En la primera reunió del Fòrum
Ciutadà es va treballar una primera
identificació dels problemes i les opor-
tunitats del municipi. A partir del
diagnòstic, els participants del Fòrum
Ciutadà anaven posant de manifest les
seves opinions sobre la situació actual i
tendencial del municipi i la situació
desitjable.
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2a reunió:

19 de gener de 2005

En la segona reunió del Fòrum Ciutadà es
va passar a proposar projectes que donessin
solució als problemes identificats a la primera
reunió sota el principi de la sostenibilitat.

Components de les comissions

de treball del Fòrum Ciutadà

3a reunió:

15 de febrer de 2005

En la tercera reunió, es varen continuar proposant projectes per tal de solucionar algunes
mancances del municipi i al final de la reunió es varen prioritzar els projectes plantejats a les
comissions de treball en les següents categories A, B, C (més prioritari a menys prioritari).
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COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA, 
QUALITAT AMBIENTAL I ASPECTES ECONÒMICS

Nom i llinatges Representació
Maria Verger Noguera Regidora de l’Ajuntament
Jaume Bauçà Mayol Regidor de l’Ajuntament
Juan Miralles Julià Fundació Perdiu Roja
Margalida Beltrán Dones Montuïreres
Joana Ramonell Verger Dones Montuïreres
Isabel Noguera Mulet Dones Montuïreres
Rafel Amengual Jaume Associació de la 3a edat
Juana A. Roca Portell Gent Gran
Margalida Cerdà Ferrer Particular
Esperança Bauçà Amengual Particular
Biel Sampol Roca MAC Juvenil
Joan David Verger MAC Juvenil
Miguel Mascaró Amengual P. Cooperativa
Joan Mesquida Pocoví Banda de Música
Joana Mª Bennassar Gomila Particular
Onofre Arbona Miralles Revista Bona Pau
Pep Mas Tugores Particular
Jaume Massanet Noguera Veïns C/. Pujol
Maria Teresa Nicolau Cerdà Donants de sang
Mateu Ginard Sampol Grup Municipal PSM
Antònia Arbona Rossinyol Grup Municipal PSM
Jerònia Sampol Mayol Comerç
Antoni  Mayol Garau Comerç

Maria Nicolau Sastre Escoleta “Molinet de Vent”

COMISSIÓ DEL TERRITORI, 
GESTIÓ DEL PATRIMONI I MOBILITAT

Nom i llinatges Representació
Gaspar Socias Mora Particular
Josep Maria Munar Vich Escola
Paula M. Amengual Nicolau Museu Son Fornés
Cristina Rihuete Herrada Museu Son Fornés
Marc Ferré Alemany Museu Son Fornés
Albert Forés Gómez Museu Son Fornés
Andreu Vidal Rossinyol MAC Juvenil
Joana Martorell Nicolau Particular
Joan Mesquida Pocoví Banda de Música

Margalida Mayol Salvà Grup Municipal PSM
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B. LA VEU DELS INFANTS
Complementàriament al Fòrum Ciutadà, l’Ajuntament de Montuïri ha incorporat la veu

dels infants en el procés de l’Agenda Local 21 de manera que es tenguin en consideració les
exigències i les necessitats dels nins i nines que viuen a Montuïri. Aquesta idea sorgeix a partir de
la Convenció dels Drets dels Infants que és el primer document que reconeix la ciutadania dels
infants; es deixa constància del valor que té l’opinió de l’infant i la necessitat que tenim d’escol-
tar-lo. L’infant té dret a expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda en compte en tots els
assumptes que l’afectin.

Partipació dels infants
Els infants del Col·legi Públic Joan Mas i Verd han participat de diferent manera depenent

del curs. 
• Per una banda 1r i 2n de primària han fet tres dibuixos referent a:

• Com vas a l’escola (mobilitat)
• On jugues?
• Que t’agrada més de Montuïri (punts forts)

• Per altra banda els cursos de 3r, 4rt, 5è i 6è de primària han participat en dues sessions:
• Primera sessió. Identificació de problemes i oportunitats del municipi amb una

priorització al final de la sessió
• Segona sessió. Propostes d’actuació per treballar per la sostenibilitat. 

El nombre
d’alumnes participants:

CURS Alumnes

3r curs 18
4rt curs 10
5è curs 16
6è curs 22
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EL PLA D’ACTUACIÓ
El Pla d’Actuació defineix les accions a realitzar per solucionar els punts febles o potenciar

els punts forts detectats en el Diagnòstic. Aquestes accions es defineixen progressivament d’ac-
cions generals (d’objectius i àmbits d’abast general) a accions concretes (en projectes precisos i
particulars). 

El Pla d’Actuació s’estructura en les següents línies estratègiques:
1. Impulsar el desenvolupament d’una mobilitat sostenible
2. El patrimoni municipal, com a eina de desenvolupament local
3. Garantia de qualitat mediambiental amb la protecció dels béns naturals
4. El benestar de la població com a garantia de la qualitat de vida
5. La informació i l'educació socioambiental com a millora de les accions locals  
6. Urbanisme i ordenació del territori de Montuïri  

Cada línia estratègica segueix l’estructura següent:

DIAGNÒSTIC
La valoració ciutadana: Punts Forts (oportunitats) i Punts Febles (debilitats)
Diagnosi teòrica

LES PROPOSTES CIUTADANES
S’estructura en:
Línies Estratègiques: són les propostes

d’actuació d’objectiu i àmbit més general 
Programes: són les propostes d’actuació en

una mateixa Línea Estratègica i amb objectius
particulars

Accions: són les accions en què es subdivi-
deix cada Programa i que responen a cada objec-
tiu del Programa

Projectes: són les propostes concretes i
necessàries per dur a terme les Accions del Pla
d’Actuació per aconseguir la sostenibilitat. A les
fitxes del projectes s’especifica el nom, tipus, descripció, tendència actual i desitjable, entitat res-
ponsable de la seva execució i finançament, pressupost, indicadors de seguiment i indicadors
claus, prioritat d’execució i termini previst.
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Línea Estratègica 1:

Impulsar el desenvolupament 
d’una mobilitat sostenible

Nosaltres, ciutats i pobles, ens esforçarem a millorar l’accessibilitat i
donarem suport a l’assistència social i als sistemes de vida urbans amb menys
transport. Sabem que és imperatiu per a una ciutat sostenible reduir la mobi-
litat forçada i aturar la promoció i el suport de l’ús innecessari de vehicles
motoritzats.

Donarem prioritat als mitjans de transport ecològicament raonables
(especialment caminar, anar amb bicicleta, transport públic) i fer de la combi-
nació d’aquests mitjans el centre dels nostres esforços de planificació. Els mit-
jans de transport urbà individuals motoritzats haurien de tenir la funció sub-
sidiària de facilitar l’accés als serveis locals i de mantenir l’activitat econòmi-
ca de la ciutat.

Carta de Ciutats i pobles europeus cap a la Sostenibilitat  
(Carta d’Aalborg, 1994)  
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DIAGNOSI

Fòrum ciutadà
El Fòrum Ciutadà ha identificat una sèrie de punts forts i punts febles a tenir en compte en

el moment de definir projectes en el marc de l’Agenda Local 21

PUNTS FEBLES
1. Hi ha un excés de vehicles en el municipi
2. Hi ha moltes restriccions de l’aparcament
3. Cal una regulació del trànsit cap a Sant Joan i Lloret
4. Manca regulació del trànsit (escola, Son Fornés, Carrer Major, Ramon Llull, Palma)
5. Potenciar el transport públic entre municipis i millorar la xarxa viària
6. Manquen vies peatonals dins el poble
7. Fa falta una circumval·lació per treure fora del casc urbà els vehicles de gran tonelatge

PUNTS FORTS
1. Rutes cicloturístiques connectades amb els diferents pobles. Itineraris cicloturístics per

conèixer el municipi.
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Diagnosi

• Hi ha una certa dependència amb l’eix viari que uneix Palma amb Montuïri. Prova d’això
és la massiva presència de camions i turismes que hi freqüenten, entorn a uns  5.000-
10.000 vehicles per dia.

• Hi ha una gran mancança respecte el transport públic, el qual només hi ha el bus i fa
molts pocs trajectes durant el dia i a sobre tenen un alt cost. Només hi ha la connexió
entre Manacor i Palma, hi ha un bus per anar a l’hospital de Manacor, el qual té més fre-
qüència.

• Es va dur una reforma circulatòria a tot el poble per descongestionar el trànsit, però no
es solució per a l’elevada circulació dins del poble.

• El problema de l’aparcament no s’ha plantejat i seria necessari, ja que la majoria de carrers
del poble sempre hi ha un gran nombre d’estacionaments i aparcaments que dificulten la
circulació dels vianants.

• Els carrers de Palma, Emili Pou i Ramon Llull són els més transitats, ja que molts camions
provinents de Sant Joan i Porreres hi passen.

• El gran increment del cens de motocicletes i ciclomotors al municipi de Montuïri l’any
2003 i el 2004, es deu a que s’obligà a matricular aquests tipus de vehicles per tal de tenir
un control òptim. 

Montuïri presenta un gran trànsit de vehicles, sobretot de camions de gran tonatge, els
quals porten materials de construcció i fems d’animals, ja que els hi ve de pas pel seu destí.

L’eix amb més afluència de vehicles, és la carretera que uneix Palma - Manacor principals
destins comercials, sanitaris i inclòs laborals del municipi, ja que el  municipi de Montuïri  es troba
enmig de la columna vertebral viària del migjorn de l’Illa.

Aquesta carretera és la de més pes del municipi, ja que es creu que es passen entre 5.000
i 10.000 vehicles diàriament, mentre que la resta de les carreteres comarcals existents a Montuïri
(que uneix el municipi amb Lloret, Pina i Randa), es calcula que la freqüència de vehicles a aques-
tes carreteres és menor, en canvi la de Sant Joan i Porreres són bastant transitades.
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ACCESSIBILITAT I COMUNICACIONS
En quan a l’accessibilitat, podem dir que Montuïri té una accessibilitat mitjana i que totes

les carreteres que es comuniquen amb el municipi, pertanyen als Consells Insulars.

EL TRANSPORT COL·LECTIU
No té molta importància, ja que no es tracta d’un municipi purament turístic. Hi ha diver-

ses línies convencionals que uneixen el municipi amb altres pobles i/o ciutats.
De tots els itineraris, els que tenen major importància per part de la població montuïrera

són bàsicament dos:
1)La línia que cobreix Montuïri-Palma és fa per motius comercials, que passa pels següents

pobles: Manacor, Ariany, Petra, Vilafranca, Sant Joan i Palma. Amb una freqüència de 4
trajectes.

2)La línia Montuïri-Manacor bàsicament està feta per motius sanitaris (anar a veure els
malalts, consultes…). La qual té una freqüència diària de 4 trajectes.

IB-26
2001 2002 2003 2004

Palma a Montuiri 9496 8460 8678 8404
Montuiri a Vilafranca 0 48 180
Montuiri a Manacor 1031 1011 1230 1452
Montuiri a Petra 473 150
Total 10527 9471 10429 10186
Taula. Nombre de passatgers de la línea IB26

EL CENS DE VEHICLES
ANY TURISMES CAMIONS REMOLCS TRACTORS ALTRES VEHICLE ESPECIAL TOTAL

2003 1.536 102 10 516 2.174
2004 1.622 109 10 18 534 4 2.297
Font: Ajuntament de Montuïri.
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Programa Acció Projectes

El transport
públic

Disminuir la
dependència del
cotxe privat en

els desplaçaments
interurbans

1
Foment del transport públic

Palma - Manacor

2 Incrementar els horaris de transport públic

El trànsit
Millorar la gestió del

trànsit intraurbà

3 Aparcaments públics

4
Circumval·lació fora del casc urbà,

ronda i aparcament en el Molí d’en Fraret
i a les escoles

El vianant
Millorar les

vies peatonals
en el municipi

5
Incrementar la peatonització

dels carrers del municipi

6 Revisió i manteniment de les voravies
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PROGRAMA 1.1 TRANSPORT PÚBLIC

ACCIÓ 1.1.1
Disminuir la dependència del cotxe privat

en els desplaçaments interurbans

PROJECTE 1 Foment del transport públic Palma - Manacor

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Millorar el servei de transport públic principalment

el que fa el recorregut de Palma a Manacor, disminuint
el preu del bitllet i millorant el servei ofertat

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre passatgers /any IC 7. PARC DE VEHICLES

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En l’actualitat hi ha un nombre
molt baix de freqüències entre

Montuïri-Palma i el serv,ei ha rebut
moltes queixes per part dels usuaris

Reforçar l’actual sistema de transport
públic de manera que es millori el nombre

de freqüències i la relació qualitat-preu

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria de Transports,
Habitatge i Obres Públiques

3.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 1.1 TRANSPORT PÚBLIC

ACCIÓ 1.1.1
Disminuir la dependència del cotxe privat

en els desplaçaments interurbans

PROJECTE 2 Incrementar els horaris de transport públic

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Incrementar les freqüències del transport públic,

sobretot en els trajectes Palma – Manacor

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nº freqüències anada i tornada
Palma-Montuïri/ dia

IC 7. PARC DE VEHICLES

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En l’actualitat hi ha 4 freqüències
de Montuïri-Palma i 5 freqüències de

Palma-Montuïri en dies feiners. En dies
festius dues freqüències (anada i tornada)

Seria desitjable incrementar les
freqüències de transport públic fins

el doble de la realitat actual podent ofertar
fins a un servei cada hora i mitja

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

• Conselleria de Transports,
Habitatge i Obres Públiques

• Empresa concessionària
Mig

OBSERVACIONS



24

AGENDA LOCAL 21 MONTUÏRI

PROGRAMA 1.2 TRÀNSIT

ACCIÓ 1.2.1 Millorar la gestió del trànsit intraurbà

PROJECTE 3 Aparcaments públics

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Habilitar una zona d’aparcaments públics
i així descongestionar els carrers estrets

i la plaça Major de cotxes

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de places d’aparcament públic IC 7. PARC DE VEHICLES

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En el municipi no hi ha cap aparcament
públic com a tal; els cotxes aparquen

a les voreres dels carrers

Seria desitjable ubicar una zona
d’aparcament públic en el municipi

per tal de descongestionar de cotxes
la zona del carrer peatonal

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri 12.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 1.2 TRÀNSIT

ACCIÓ 1.2.1 Millorar la gestió del trànsit intraurbà

PROJECTE 4
Circumval·lació

fora del casc urbà, ronda i aparcament
en el Molí d’en Fraret i a les escoles

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B

Fer una remodelació de la mobilitat del municipi,
construint la circumval·lació per treure els vehicles pesats

del nucli urbà i ubicar dos aparcaments públics, un en
el Molí d’en Fraret i un altre a les escoles

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nº de vehicles pesants dins el casc urbà/dia
Nombre de places d’aparcament públic

IC 7. PARC DE VEHICLES

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En l’actualitat hi ha problemes de mobilitat
a les sortides de l’escola i del museu de

Son Fornés, a la vegada que hi ha trànsit
de vehicles pesats dins del casc urbà

Treure del casc urbà els vehicles pesats i
disminuir els cotxes aparcats en el centre

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Conselleria de Transport,

Habitatge i Obres Públiques
200.000 euros Curt

OBSERVACIONS

Els alumnes del col·legi han manifestat també la necessitat d’ubicar un aparcament a l’escola
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PROGRAMA 1.3 EL VIANANT

ACCIÓ 1.3.1 Millorar les vies peatonals en el municipi

PROJECTE 5 Incrementar la peatonització
dels carrers del municipi

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Dur a terme un projecte de peatonització

d’alguns dels carrers més cèntrics de Montuïri

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Metres quadrats peatonitzats
metres quadrats totals

IC 7. PARC DE VEHICLES

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Actualment el carrer Major és empedrat
però no hi ha cap carrer que sigui exclussiu

per a vianants

Millorar la qualitat de vida en el centre
del poble, disminuint el trànsit rodat

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri 55.000 euros Llarg

OBSERVACIONS

Els alumnes opinaren que és necessari fer el C/. Major completament peatonal
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PROGRAMA 1.3 EL VIANANT

ACCIÓ 1.3.1 Millorar les vies peatonals en el municipi

PROJECTE 6 Revisió i manteniment de les voravies

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Fer un programa de manteniment

i conservació de les voravies del municipi

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nº voravies revisades / nº voravies totals IC 7. PARC DE VEHICLES

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Les voravies es van malmetent
degut als cotxes

Millorar les voravies del municipi i així
facilitar la mobilitat dels vianants

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri 40.000 euros Curt

OBSERVACIONS

Projecte corroborat pels alumnes del col·legi Joan Mas i Verd
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LA VEU DELS INFANTS
Els infants de Montuïri han expressat les seves idees sobre la mobilitat sostenible de

Montuïri i proposen:

1. Millorar la circul·lació del C. de Palma

2. Anar més a peu i en bicicleta
El projecte proposat pels infants és substituir el cotxe per la bicicleta i l’anar a peu. Per això,

el propòsit és crear camins escolars de manera que els alumnes incrementaran les anades a peu
i en bicicleta.

3. Altres projectes sobre mobilitat: 
Eliminació de l’excés de direccions prohibides 
Eixamplar alguns carrers 
Arreglar l'asfalt dels carrers 
L’arribada del tren a Montuïri 



Línea Estratègica 2:

El patrimoni municipal, com 
eina de desenvolupament local

Nosaltres les ciutats, estem convençudes que la ciutat és, alhora, l’en-
titat més important capaç d’afrontar inicialment els nombrosos desequilibris
arquitectònics, socials, econòmics, polítics, ambientals i de recursos naturals
que afecten el món modern i la unitat més petita en què els problemes poden
ser resolts com cal, d’una manera integrada, holística i sostenible. Atès que
totes les ciutats són diferents, hem de trobar les vies pròpies cap a la sosteni-
bilitat. Integrarem els principis de sostenibilitat en totes les nostres polítiques
i farem de les nostres forces respectives la base de les estratègies adequades
en l’àmbit local.

Carta de Ciutats i pobles europeus cap a la Sostenibilitat  
(Carta d’Aalborg, 1994)
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DIAGNOSI

Fòrum Ciutadà
El Fòrum Ciutadà ha identificat una sèrie de punts forts i punts febles a tenir en compte en

el moment de definir projectes en el marc de l’Agenda Local 21.

PUNTS FEBLES
1. Fa falta una política de suport a totes les entitats culturals que treballen pel manteniment

i conservació del patrimoni.
2. Cal conservar i mantenir Es Dau: endreçar-lo i millorar-lo.
3. S’ha de reforçar el manteniment de tot el patrimoni arquitectònic, cultural i artístic.
4. Manca un inventari de recursos patrimonials del municipi (pous, creus, fonts, sínies...)
5. Manca una catalogació d’edificis singulars.
6. Manquen itineraris que relacionin patrimoni cultural i natural.

Diagnosi
El municipi de Montuïri participa plenament de la característica més definidora de la comar-

ca del Pla amb el contrast de la plana i el terreny aturonat. També, disposa de molts elements
patrimonial de gran valor.

Indrets d’interès
• El poblat talaiòtic de Son Fornés és un dels més complets i millor conservats de Mallorca

i està datat entre els anys 800 i 100 abans de la nostra era. Es tracta de dos talaiots de
planta circular  i el diàmetre és de 17 i 12 metres respectivament . En l’actualitat s’ha creat
el museu de Son Fornés obert al públic i amb activitats educatives pels infants. També
s’ha editat una guia del poblat publicada per la Conselleria de Cultura, d’Educació i
Esports del Govern Balear.

• Església parroquial de Sant Bartomeu. L’església és del segle XVI, renovada els anys
1755-1773

• Creus de Terme. Destaquen la Creu de Son Rafel Mas, Ca Ses Monges, Creu des Molinar
o de ses Tres Creus i Creu d’en Gegues.

• Molins de Vent. A Montuïri es conserven 19 dels 24 molins de què es tenen notícia.
D’aquests cal destacar el Molí d’en Fraret. La majoria dels molins deixaren de funcionar
devers els anys 20 d’aquest segle.

• Pous públics. A mOntuïri destaquen fins a cinc pous públics, principalment el Pou del Rei.
Pou de sa Cova i Pou des Dau.

30

AGENDA LOCAL 21 MONTUÏRI



Apart d’aquests elements d’interès patrimonial, en el municipi destaquen els espais natu-
rals com el Puig de Sant Miquel que dou declarat àrea natural d’especial interès (ANEI) l’any
1991. 
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Programa Acció Projectes

Divulgació
del

patrimoni

Incrementar
la divulgació del

patrimoni cultural
i natural

7 Rutes d'interès cultural

8
Rutes cicloturístiques que relacionin

el patrimoni cultural i natural

9 Apropam Son Fornés als infants

10 Centre de Turisme Rural

Gestió
del

patrimoni
local

Reforçar la gestió
del patrimoni local

11 Rehabilitació del jaciment de Son Fornés

12 Rehabilitar i musealitzar un molí fariner

13
Identificar, catalogar, conservar i mantenir

els edificis i monuments singulars
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PROGRAMA 2.1 DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

ACCIÓ 2.1.1
Incrementar la divulgació 

del patrimoni cultural i natural

PROJECTE 7 Rutes d'interès cultural

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Fer una ruta cultural pel municipi on es doni

a conèixer el patrimoni cultural i històric
del terme municipal de Montuïri

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de rutes d’interès cultural
Nombre d’usuaris de les rutes

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

A  Montuïri hi ha molts recursos
patrimonials i de gran interès cultural, però
cal unes rutes que ajudin a donar-ne difusió

Disposar d’una ruta cultural pel
municipi que permeti als visitants conèixer

el municipi i la seva història

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

6.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 2.1 DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

ACCIÓ 2.1.1
Incrementar la divulgació 

del patrimoni cultural i natural

PROJECTE 8 Rutes cicloturístiques que relacionin
el patrimoni cultural i natural

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B

Disseny de rutes cicloturístiques pel municipi que
relacionin el patrimoni cultural i el natural.

Aprofitar el projecte per tal de millorar i restaurar
els camins rurals de foravil·la

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Kms de rutes cicloturístiques dissenyats/any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

La Conselleria de Turisme està duent
a terme un fort impuls de rutes

cicloturístiques i en l’actualitat hi ha una
ruta que connecta amb Porreres

Incrementar els recursos que
permetin apropar els turistes i residents al
patrimoni cultural i natural de Montuïri

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria de Turisme
Ajuntament de Montuïri

15.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 2.1 DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

ACCIÓ 2.1.1
Incrementar la divulgació 

del patrimoni cultural i natural

PROJECTE 9 Apropam Son Fornés als infants

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Fer una guia pels escolars de primària,

secundària i batxillerat perquè coneguin el patrimoni
històric i cultural del municipi i el valorin

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’escolars a Son Fornés/any -

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Actualment, el museu de Son Fornés
ofereix activitats educatives a les escoles.
Una de les activitats ha estat el programa

Primavera Arqueològica

Incrementar les visites dels escolars
a Son Fornés. Estratègia comunicativa a

les escoles per tal d’atreure més visitants,
sobretot, en edat escolar

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Museu de Son Fornés
Ajuntament de Montuïri

6.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 2.1 DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

ACCIÓ 2.1.1
Incrementar la divulgació 

del patrimoni cultural i natural

PROJECTE 10 Centre de Turisme Rural

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B

Creació d’un centre de turisme rural a Montuïri. Aprofitar
el potencial del món rural de Montuïri: possessions, rutes

cicloturístiques, molins, sínies... i la situació geogràfica
estratègica preferent per atreure els turistes

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de visitants al Centre Rural/any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Activar l’economia local traient
partit als recursos locals i creant un centre

de turisme rural que aglutini totes les
potencialitats del municipi: gastronomia,

patrimoni natural i cultural...

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria de Turisme
Ajuntament de Montuïri

60.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 2.2 GESTIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

ACCIÓ 2.2.1 Reforçar la gestió del patrimoni local

PROJECTE 11 Rehabilitació del jaciment de Son Fornés

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Restaurar l’àrea excavada i acondicionar-la per a la seva
visita pública amb itineraris i plafons explicatius. Millorar

els accessos i tancar la finca. Habilitar una àrea de descans
i d’ús recreatiu
amb una zona
ajardinada amb

vegetació
autòctona

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Euros invertits en la
restauració de Son Fornés

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Millora de la gestió de Son Fornés
amb el reforç de la gestió de l‘ús públic.

Es tracta de combinar una correcta gestió
del patrimoni amb la gestió de l’ús públic

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Museu de Son Fornés
Ajuntament de Montuïri

Consell de Mallorca
30.000 euros

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 2.2 GESTIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

ACCIÓ 2.2.1 Reforçar la gestió del patrimoni local

PROJECTE 12 Rehabilitar i musealitzar un molí fariner

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C

Restaurar un molí
d’es Molinar amb els
seus ormetjos per tal

d’explicar el món
pagès tradicional de

la comarca

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Euros invertits en la restauració del molí

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Potenciar els recursos
patrimonials existents i restaurar-los

perquè no caiguin en l’oblit

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

40.000 euros Llarg

OBSERVACIONS

Projecte proposat també pels alumnes de 6è de primària
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PROGRAMA 2.2 GESTIÓ DEL PATRIMONI LOCAL

ACCIÓ 2.2.1 Reforçar la gestió del patrimoni local

PROJECTE 13 Identificar, catalogar, conservar i mantenir
els edificis i monuments singulars

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Dur a terme un projecte que inclogui un treball
d’identificació, catalogació i mesures encaminades
a la conservació i manteniment dels monuments

i edificis singulars de Montuïri

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’edificis i monuments catalogats 
Euros invertits en mesures de conservació

-

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

A Montuïri hi ha molts elements
patrimonial de gran interès però fa

falta una catalogació d’aquests

Disposar d’un catàleg actualitzat
amb els edificis i monuments singulars
del municipi (creus de terme, molins,

cases, possessions...)

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

10.000 euros Curt

OBSERVACIONS



Línea Estratègica 3:

Garantia de qualitat 
medioambiental amb la 
protecció dels béns naturals

Nosaltres, ciutats i pobles, comprenem que la idea de desenvolupament
sostenible ens ajuda a fonamentar el nostre nivell de vida sobre la capacitat
de sosteniment de la natura (...) La sostenibilitat ambiental significa el man-
teniment dels béns naturals. Ens exigeix que el ritme amb què consumim
matèries renovables, aigua i recursos energètics no superi el ritme amb què els
sistemes naturals les poden recuperar, i que el ritme amb què consumim
recursos no renovables no excedeixi el ritme amb què els recursos renovables
sostenibles els substitueixen.     

La sostenibilitat ambiental també significa que el ritme d’emissió de
contaminants no excedeixi la capacitat de l’aire, l’aigua i el sòl per absorbir-
los i processar-los.    

Encara més, la sostenibilitat ambiental comporta el manteniment de la
biodiversitat; la salut humana; així com la qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl a
uns estàndards suficients per mantenir en tot moment la vida humana i el
benestar, així com la vida animal i vegetal.  

Carta de Ciutats i Pobles Europeus cap a la Sostenibilitat  
(Carta d’Aalborg, 1994)  
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DIAGNOSI

Fòrum ciutadà
El Fòrum Ciutadà ha identificat una sèrie de punts forts i punts febles a tenir en compte en

el moment de definir projectes en el marc de l’Agenda Local 21

PUNTS FEBLES

Abastiment d’aigua

1. Manca de qualitat de l’aigua del municipi
2. Manca d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials en el municipi

Aigües residuals

3. Problemes d’olors del clavegueram

Residus

4. Abocaments incontrolats de residus a zones puntuals del municipi, principalment en
zones rurals properes als camins

5. Baixes taxes de reciclatge en el municipi.

Enllumenat públic

6. Manca una correcta gestió de l’enllumenat públic municipal: malbaratament en l’enllu-
menat de la església tota la nit o mala distribució de les llums en el municipi: manca atenció a les
zones perifèriques

Contaminació acústica

7. Contaminació acústica en el poble agreujada pels ciclomotors i motocicletes en l’època
estival

Gestió dels recursos naturals

8.  Problemes d’inundació del torrent de Pina: sovint hi ha desbordaments que provoquen
l’embassament de l’aigua.
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Diagnosi

AIGUA
Apart del subministrament del Pou del Rei, cal remarcar la gran quantitat de pous privats

que hi ha al llarg de tot el municipi, la qual cosa fa que el consum municipal disminueixi en detri-
ment de l’aigua privada o particular.

CONSUM D’AIGUA DESGLOSAT
Mesos 2002 2003 2004

Gener 8.987 10.453 7.951
Febrer 7.968
Març 9.818 10.765 7.697
Abril 8.829
Maig 12.904 14.952 10.360
Juny 10.358
Juliol 17.194 17.424 11.169
Agost 11.723

Setembre 8.649 11.663 11.226
Octubre 10.750

Novembre 12.095 11.736 8.982
Desembre 8.003

Totals 69.647 76.993 115.016
Font: Sorea. Dades en m3.

• El municipi té un elevat grau d’autosuficiència d’aigua potable, degut a la gran quantitat
d’aqüífers existents. L’aigua prové dels esmentats aqüífers subterranis que posseeix el
municipi i de les cisternes les quals capten l’aigua de pluja.

• L’increment en el consum de l’aigua és constant. El sector domèstic i agrícola és qui en
produeix el major volum de consum. 

• L’aigua de la pluja va directe cap a les cisternes particulars de les cases i d’aquí se n’apro-
fiten (reduint així la quantitat d’aigua que es serveix a nivell municipal). L’aigua de pluja
d’escorrentia de pluvials que cau al carrer va directe cap a l’EDAR.
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RESIDUS
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kg de PAPER 46.349 53.507 42.590 24.889 40.620 42.380
Kg de VIDRE 55.727 96.233 71.249 88.490 66.940 80.120
Kg d’ENVASOS - - - 4.386 6.785 13.900
TOTAL 102.076 149.740 113.839 117.765 114.345 136.400

• Ferroser dues vegades al mes s’encarrega de recollir els residus voluminosos dels estris
domiciliaris (gelera, mobles, etc…), passant pels domicilis que ho han demanat i ho dur
al Corral de Son Serra de Santa Margalida on allà es destrien aquests residus entre la
ferratge, la fusta, el suro, etc…

• La Fundació Deixalles declarava que en el municipi de Montuïri es duia una bona políti-
ca de recollida dels residus potencialment reciclables: paper - cartró i vidre, ja que s’en-
carregava de passar per els bars a recollir-ho, però ara aquest servei ja no hi és i només
és recolleix vidre i cartró una vegada a la setmana per part del servei de l’Ajuntament. 

• El Parc Verd té un horari establert (de dilluns a divendres de 8 a 14 i els dissabte de 9 a
13) per dur-hi les deixalles, i hi ha un home contractat que està a la disposició dels usua-
ris per qualsevol consulta. Es pot dur a reciclar: vidre, paper – cartró, envasos, piles, oli
vegetal i mineral, també es poden dur escombraries per les quals has de pagar 0’17 euros
/ Kg.  
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Programa Acció Projectes

Aigua
Millorar la

qualitat de l'aigua
potabe del municipi

14
Certificació dels controls analítics
de la qualitat de l’aigua potable

Millorar la gestió de
la recollida d'aigua
residuals i pluvials

15
Construir una xarxa de recollida

d’aigües pluvials a Montuïri

16 Revisió de la xarxa de clavegueram

Residus
Incrementar

els percentatge
de reciclatge

17
Recollida selectiva domiciliària

"porta a porta"

18
Incrementar les freqüències

de recollida selectiva dels iglues

19
Revisió de la situació i del nombre

de contenidors de RSU i de reciclatge

Aigües
superficials:

torrents

Millorar la gestió de
les aigües superficials

20 Pla integral de neteja de torrents

Contaminació
acústica

Disminuir la
contaminació

acústica del municipi

21
Campanyes periòdiques de

control acústic als motorets del municipi

22
Aplicació de la normativa per

disminuir la contaminació acústica

Energia
Incrementar l'estalvi

energètic i millorar-ne
l'eficiència

23
Aplicació de la normativa establerta

referent a la protecció del cel nocturn

24
Fer un pla de redistribució

de l’enllumenat públic de Montuïri

Antenes de
telefonia

mòbil

Reduir els efectes
negatius derivats
de les antenes de
telefonia mòbil als
veïns de Montuïri

25
Allunyament del casc urbà

de les antenes de telefonia mòbil
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PROGRAMA 3.1 AIGUA

ACCIÓ 3.1.1
Millorar la qualitat de

l'aigua potabe del municipi

PROJECTE 14 Certificació dels controls analítics
de la qualitat de l’aigua potable

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C

Per tal de dur un seguiment de la qualitat
de l’aigua potable es proposa dur un registre

dels controls analítics de l’aigua potable
que es subministrada en el municipi

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Analítiques de l’aigua potable/mes IC 11 Abastament d’aigua municipal

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Mantenir l’aigua potable dins
uns paràmetres adequats de potabilitat

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Empresa concessionària

Llarg

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.1 AIGUA

ACCIÓ 3.1.2
Millorar la qualitat de

l'aigua potabe del municipi

PROJECTE 15 Construir una xarxa de recollida
d’aigües pluvials a Montuïri

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Construcció d’una xarxa de

recollida d’aigües pluvials a Montuïri
millorant així la gestió de l’aigua

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Euros invertits en la construcció de
la xarxa de recollida d’aigües pluvials

IC 11 Abastament d’aigua municipal

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En el dia d’avui s’està realitzant
un projecte per a les aigües pluvials

d’una part del poble

Seria desitjable una correcta
política d’aigua evitant les pèrdues

d’aigües pluvials

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri 100.000 euros

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.1 AIGUA

ACCIÓ 3.1.2
Millorar la qualitat de

l'aigua potabe del municipi

PROJECTE 16 Revisió de la xarxa de clavegueram

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Projecte de revisió i millora de la xarxa de clavegueram

del municipi de Montuïri per tal de reduir pèrdues
i millorar-ne la canalització fins a l’estació depuradora

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

% pèrdues d’aigua
IC 12a Volum d’aigua depurada

a l’EDAR municipal

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En el dia d’avui s’està realitzant
un projecte per a les aigües pluvials

d’una part del poble

Millorar les canalitzacions de
les aigües residuals del municipi

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri 100.000 euros

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.1 AIGUA

ACCIÓ 3.1.2
Millorar la gestió de les

aigües superficials -torrents-

PROJECTE 17 Pla integral de neteja de torrents

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C

Campanya de neteja de torrents a finals d’estiu
abans de les pluges de tardor. Eliminació de residus

abocats incontroladament i neteja de possibles
obstacles que puguin dificultar el pas de l’aigua

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’actuacions de neteja /any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Desbordaments constants del torrent
i acumulació de residus amb

abocaments incontrolats

Evitar els desbordaments dels torrents
per qüestió de residus acumulats en

el llit del torrent. Increment de la
freqüència de neteja de torrents

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria de Medi Ambient
IBANAT

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.2 RESIDUS

ACCIÓ 3.2.1 Incrementar els percentatge de reciclatge

PROJECTE 18 Recollida selectiva domiciliària "porta a porta"

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Implantació de la recollida selectiva domiciliària:

recollida “porta a porta” de totes les fraccions reciclables
com ara: paper, vidre, envasos i matèria orgànica

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Qgs de residus de paper/any
Qgs de vidre/any

Qgs d’envasos /any
Qgs matèria orgànica /any

IC 13 Producció de residus

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

L’any 2004 es varen recollir
selectivament 136.400 kgs de residus

Incrementar la recollida selectiva
en el municipi de Montuïri

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

30.000 euros

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.2 RESIDUS

ACCIÓ 3.2.1 Incrementar els percentatge de reciclatge

PROJECTE 19 Incrementar les freqüències
de recollida selectiva dels iglús

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Coordinar amb el Consell de Mallorca un increment

de la freqüència del buidament dels iglús del municipi i
així millorar l’actual servei de recollida selectiva

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Freqüència de recollida d’iglús/mes IC 13 Producció de residus

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Actualment, el Consell de Mallorca
recull els iglús una vegada per setmana

Incrementar la freqüència
de recollida selectiva per assegurar

un correcte funcionament de la
recollida selectiva i evitar desbordaments

a les àrees d’aportació

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Consell de Mallorca Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.2 RESIDUS

ACCIÓ 3.2.1 Incrementar els percentatge de reciclatge

PROJECTE 20 Revisió de la situació i del nombre
de contenidors de RSU i de reciclatge

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B

Revisar el nombre de contenidors de RSU i de
reciclatge del municipi per tal de complir amb

el Pla Director de Residus de Mallorca. Revisar els
abocaments incontrolats de residus del municipi

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de contenidors RSU/100 hab
Nombre de contenidors de

reciclatge/100 hab
IC 13 Producció de residus

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Complir els paràmetres establerts pel
Pla Director Sectorial de Residus Urbans
de Mallorca: 1 contenidor de RSU/100
habitants i i cont de reciclatge/500 hab

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

Curt

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.3 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

ACCIÓ 3.3.1 Disminuir la contaminació acústica del municipi

PROJECTE 21 Campanyes periòdiques de control
acústic als motorets del municipi

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Establir campanyes de conscienciació destinada

principalment als joves. Controls puntuals
als tubs d’escapament de les motos

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nº de tubs d’escapament revisats/any IC 13 Producció de residus

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

S’ha fet una campanya juntament
amb el Consell de Mallorca per a la

inspecció dels tubs d’escapament dels
motorets en caràcter experimental.

També hi ha una ordenança de renous

Disminuir la contaminació acústica en el
municipi i incrementar la qualitat de vida

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

6.000 euros Curt

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.3 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

ACCIÓ 3.3.1 Disminuir la contaminació acústica del municipi

PROJECTE 22 Aplicació de la normativa per disminuir
la contaminació acústica

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Executar les ordenances i les corresponents
infraccions que es contemplen en cas

d’incompliment de la normativa: excés de renou,
sobrepasar els nivells permesos...

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

* Nivell d’avaluació de la immisió
en l’ambient interior i  xterior produït

per activitats i veïnatge
* Nivell d’avaluació de la immisió de
les vibracions a l’interior dels edificis

* Nivell d’immisió en l’ambient exterior
produïda pel trànsit rodat

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

De cada vegada hi ha més sensibilitat en
referència a la contaminació acústica i a
l’estiu és quan s’accentuen les queixes

Aplicar la legislació vigent referent 
a aquest problema i reduir els problemes

acústics del municipi

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri MIg

OBSERVACIONS

Projecte proposat pels alumnes
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PROGRAMA 3.4 ENERGIA

ACCIÓ 3.4.1
Incrementar l'estalvi energètic

i millorar-ne l'eficiència

PROJECTE 23 Aplicació de la normativa establerta
referent a la protecció del cel nocturn

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Aplicació de programes d’increment d’eficiència energètica a
l’enllumenat urbà i de reducció de la contaminació lumínica

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nº de làmpades de baix índex de
contaminació lumínica (<20% d’emissió

FHS) /  Nº de làmpades d’alta
contaminació (>20% d’emissió FHS)

IC 15 Consum total d’energia elèctrica

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Substitució progressiva de làmpades
actual per làmpades de baix índex de
contaminació lumínica, substitució de
sistemes d’encesa i apagada actuals

per rellotges astronòmics, instal·lació de
sistemes de control i gestió centralitzat

amb telecomandament

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia

MIg

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.4 ENERGIA

ACCIÓ 3.4.1
Incrementar l'estalvi energètic

i millorar-ne l'eficiència

PROJECTE 24 Fer un pla de redistribució de
l’enllumenat públic de Montuïri

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Fer un pla global de l’enllumenat públic del
municipi, tot valorant l’armonització lumínica en

els carrers i places del municipi i així millorar l’actual
desigualtat en certes zones de Montuïri

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de làmpades /carrer IC 15 Consum total d’energia elèctrica

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Desigual distribució de l’enllumenat
urbà en el municipi de Montuïri

Revisió de les infrastructures
d’enllumenat urbà existent i redistribució

eficient de l’enllumenat

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri MIg

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 3.5 CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA

ACCIÓ 3.5.1
Reduir els efectes negatius derivats de les

antenes de telefonia mòbil als veïns de Montuïri

PROJECTE 25 Allunyament del casc urbà
de les antenes de telefonia mòbil

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Aprovar una ordenança que obligui a les empreses de
telefonia mòbil a treure les antenes fora del nucli urbà

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nivell de radiacions electromagnètiques IC 15 Consum total d’energia elèctrica

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Actualment Montuïri disposa d’una antena
de telefonia mòbil ubicada en el C/. Pujols.

Els veïns ja han manifestat en reiterades
ocasions el seu malestar. L’Ajuntament

ha iniciat les converses amb les
empreses de telefonia mòbil

Treure del casc urbà l’antena
de telefonia mòbil

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Conselleria de Tecnologia i

Comunicacions

OBSERVACIONS



Línea Estratègica 4:

El benestar de la població com a
garantia de la qualitat de vida

Nosaltres, ciutats i pobles, ... desitgem aprendre d’experiències inicials
d’estils de vida sostenibles, de manera que puguem treballar cap a una millo-
ra de la qualitat dels estils de vida dels ciutadans més que no pas simplement
maximitzar el consum.  

Intentarem crear llocs de treball que contribueixin a la sostenibilitat de
la comunitat i redueixin, així, l’atur. A l’hora de mirar d’atraure o crear llocs
de treball, valorarem els efectes de qualsevol oportunitat de treball en termes
de sostenibilitat per tal d’encoratjar la creació de llocs de treball de llarg ter-
mini i productes de llarga vida d’acord amb els principis de la sostenibilitat

Carta de Ciutats i Pobles Europeus cap a la Sostenibilitat  
(Carta d’Aalborg, 1994) 
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DIAGNOSI

Fòrum Ciutadà
El Fòrum Ciutadà ha identificat una sèrie de punts forts i punts febles a tenir en compte en

el moment de definir projectes en el marc de l’Agenda Local 21

PUNTS FEBLES
Serveis socials i sanitat

1. Millorar el servei que es dóna en el Centre de Dia i l’Assistència a Domicili:
millorar l’horari del servei de dinar

2. Calen programes de prevenció de la salut
3. Manca informació sobre el servei funerari. Conèixer el conveni establert 

entre Ajuntament i Funerària i informar als ciutadans

Cultura i activitats d’oci

4. Manquen activitats culturals en el municipi en tots els nivells: teatre, 
cursets de tot tipus ...

5. Manca estratègia de comunicació dels actes que tenen lloc en el municipi
6. Manquen programes específics per a la segona edat (pla d’oci, activitats vàries ...)

Gent jove

7. Manquen activitats per joves: esplai, diversitat d’oferta juvenil

Infants 0 – 3 anys

8. Mancances en l’escoleta de 0 a 3 anys de Montuïri: deficiències demostrades 
en l’equipament actual.
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Programa Acció Projectes

Serveis
socials

Optimització
dels serveis socials

municipals
26 Millora i manteniment del centre de dia

Joves
Ampliació de l'oferta
d'activitats juvenils

27 Oci de nit

28 Local jove

29 Montar un club d'esplai

Infants
0-3 anys

Millora de les
atencions pels

infants 0-3 anys
30 Fer una nova escoleta de 0 - 3 anys

Immigració

Fomentar la
integració dels
nou-vinguts en

el municipi

31
Activitats d'acollida i

integració dels immigrants

32 Foment d'activitats interculturals

Comerciants
Millorar la cohesió
dels comerciants

del municipi
33 Promoció del Comerç Local
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PROGRAMA 4.1 SERVEIS SOCIALS

ACCIÓ 4.1.1 Optimització dels serveis socials municipals

PROJECTE 26 Millora i manteniment del centre de dia

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Millora del servei i de les instal·lacions

del centre de dia inclòs l’horari de servei de dinar

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Enquesta de valoració sobre
servei del centre de dia

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Millora del servei del centre de dia,
optimitzant el servei d’atenció als

pacients del centre de dia

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri 20.000 euros Curt

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 4.2 JOVES

ACCIÓ 4.2.1 Ampliació de l'oferta d'activitats juvenils

PROJECTE 27 Oci de nit

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Oferir als joves de Montuïri una proposta alternativa
durant els vespres del cap de setmana que no sigui

estar-se dins un pub durant el vespre

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de joves participants/nit

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

L’oferta actual pels joves a la nit està
molt centrada en els bars i pubs de nit.

Els joves demanen la possibilitat de
disposar d’esbarjo alternatiu

Aconseguir que Montuïri disposi
d’alternatives nocturnes pels joves i així
diversificar les possibilitats d’oci nocturn

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Associacions juvenils

5.000 euros Curt

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 4.2 JOVES

ACCIÓ 4.2.1 Ampliació de l'oferta d'activitats juvenils

PROJECTE 28 Local jove

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B
Disposició d’un local i mitjans suficients
perquè els joves pugin desenvolupar i
organitzar les seves pròpies activitats

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de locals i equipaments per joves

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Hi ha manca d’espais i locals per a joves
Disposar d’un local per joves perquè

puguin dur a terme activitats variades i
sigui un centre de trobada juvenil

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Associacions juvenils

3.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 4.2 JOVES

ACCIÓ 4.2.1 Ampliació de l'oferta d'activitats juvenils

PROJECTE 29 Montar un club d'esplai

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Amb l’objectiu de fer poble es proposa

organitzar un club d’esplai que dugui a terme
activitats pels infants i joves del municipi

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’infants i joves
inscrits/club d’esplai

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En els darrers anys hi ha
hagut una davallada del
club d’esplai de Montuïri

Seria desitjable una recuperació
d’activitats i organització del

club d’esplai a Montuïri

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Associacions juvenils

Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 4.3 INFANTS 0 – 3 ANYS

ACCIÓ 4.3.1 Millora de les atencions pels infants 0-3 anys 

PROJECTE 30 Fer una nova escoleta de 0 - 3 anys

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Construcció d’un nou edifici per a

l’escoleta d’infants de 0-3 anys que
tengui tots els requisits necessaris

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Construcció de l’escoleta de 0-3 anys

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

L’actual escoleta d’infants de 0-3 anys
no disposa de les condicions necessàries
per satisfer les necessitats dels infants.
Actualment l’arquitecte municipal ja ha
començat a dissenyar la futura escoleta

Que Montuïri disposi d’una
escoleta de 0-3 anys amb tots

els requisits necessaris

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria d’Educació i Cultura
Ajuntament de Montuïri

300.000 euros Curt

OBSERVACIONS

Els infants varen expressar el seu rebuig que l’escoleta de 0-3 anys es construeixi a la Pista
des Dau perquè és una de les poques places per jugar que ells tenen en el municipi
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PROGRAMA 4.4 IMMIGRACIÓ

ACCIÓ 4.4.1
Fomentar la integració dels
nou-vinguts en el municipi

PROJECTE 31
Activitats d'acollida i

integració dels immigrants

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Elaboració d’un petit programa d’acolliment dels

immigrants perquè coneguin la societat on s’incorporen

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de programes
d’acollida editats/any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Hi ha un increment d’immigrants a Montuïri
i a Mallorca en general fet que provoca la

necessitat d’incrementar els recursos per fer
front a aquesta nova situació

Facilitar la integració dels nou-vinguts
posant els mitjans necessaris perquè

puguin anar integrant-se gradualment
a la societat mallorquina

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Mancomunitat del Pla
Ajuntament de Montuïri

2.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 4.4 IMMIGRACIÓ

ACCIÓ 4.4.1
Fomentar la integració dels
nou-vinguts en el municipi

PROJECTE 32 Foment d'activitats interculturals

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Foment d’activitats que suposin l’intercanvi

entre diferents cultures, programes lingüístics,
activitats lúdiques i seguiment del tema d’habitatge

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’activitats interculturals
organitzades/any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Hi ha un increment d’immigrants a
Montuïri i a Mallorca en general fet

que provoca la necessitat d’incrementar
les activitats per facilitar la integració i

millorar la convivència

Millorar del coneixement de les cultures i
potenciar l’intercanvi cultural

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri 1.000 euros Curt

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 4.5 COMERÇ

ACCIÓ 4.5.1
Millorar la cohesió dels

comerciants del municipi

PROJECTE 33 Promoció del Comerç Local

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Fer una campanya de comunicació

destinada als turistes i residents
perquè comprin a Montuïri

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Euros invertits en promoció
del comerç local

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

S’ha constituït una associació de
comerciants i empresaris de Montuïri

Potenciar el comerç local de Montuïri i
incrementar l’economia local

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Associació de comerciants
Ajuntament de Montuïri

6.000 euros MIg

OBSERVACIONS



Línea Estratègica 5:

La informació i l’educació 
sociambiental com a millora 
de les accions locals

Nosaltres, les ciutats, ens comprometem a seguir el mandat l’Agenda
21, document clau aprovat en la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, per tre-
ballar amb tots els sectors de les nostres comunitats –ciutadania, empreses,
grups d’interès- en el desenvolupament de les Agendes 21 locals. Estem d’a-
cord amb la crida del cinquè programa d’acció en matèria de medi ambient de
la Unió Europea: “Cap a un desenvolupament sostenible" i a compartir; per
tant, la responsabilitat de l’aplicació del programa entre tots els sectors de la
comunitat. En conseqüència, basarem els nostres treballs en la cooperació
entre totes les parts implicades. Garantirem l’accés a la informació de tota la
ciutadania i dels grups que hi estiguin interessats i vetllarem perquè puguin
participar en els processos locals de presa de decisions. Cercarem les oportu-
nitats per a l’educació i la formació en matèria de sostenibilitat: no tan sols
per al públic en general, sinó també per als representants elegits i el personal
de les administracions locals.

Carta de Ciutats i Pobles Europeus cap a la Sostenibilitat  
(Carta d’Aalborg, 1994) 
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DIAGNOSI
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Programa Acció Projectes

Aspectes
medi-

ambientals

Millora de l'accés
a la informació

ambiental

34
Campanya de conscienciació

i educació ambiental

35
Díptic informatiu sobre la gestió

dels residus a Montuïri

36
Campanya de sensibilització

de neteja de torrents

Aspectes
socio-

sanitaris

Millora dels
coneixements

socio-sanitaris de
la població

37
Foment de cursos de
prevenció de la salut

Aspectes
generals

Ampliació dels canals
de comunicació
i informació dels
esdeveniments

de Montuïri

38
Punts públics d’informació i comunicació

dels events que tenen lloc a Montuïri

39
Divulgació dels diferents programes

d’interès pels ciutadans
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PROGRAMA 5.1 ASPECTES MEDIAMBIENTALS

ACCIÓ 5.1.1 Millora de l'accés a la informació ambiental

PROJECTE 34
Campanya de conscienciació

i educació ambiental

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Elaboració d’una campanya de comunicació,
informació i educació ambiental referent als

principals temes mediambientals com ara residus,
aigua, energia, contaminació, mobilitat

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de documents educatius/any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Tot i que en els darrers anys hi ha hagut un
increment de la consciència mediambiental,

encara hi ha moltes actuacions locals
contràries al respecte al medi ambient

Incrementar la consciència i educació
mediambiental dels residents del

municipi de Montuïri. Millora de la
gestió mediambiental local

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Conselleria de Medi Ambient

3.000 euros

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 5.1 ASPECTES MEDIAMBIENTALS

ACCIÓ 5.1.1 Millora de l'accés a la informació ambiental

PROJECTE 35
Díptic informatiu sobre la gestió

dels residus a Montuïri

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Edició d’un díptic informatiu que inclogui
les qüestions més destacades de la gestió dels

residus municipal: llistat de residus voluminosos que
l’empresa concessionària pot recollir a particulars,

informació referent al parc verd entre d’altres

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de díptics elaborats/any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

En l’actualitat manca informació
sobre la gestió dels residus de Montuïri:
el reciclatge, la recollida de voluminosos,

la gestió del Parc Verd...

Millorar la informació referent a la gestió
dels residus en el municipi. Incrementar

els coneixements dels montuïrers en
referència a la gestió dels residus

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

1.000 euros

OBSERVACIONS



73

AGENDA LOCAL 21 MONTUÏRI

PROGRAMA 5.1 ASPECTES MEDIAMBIENTALS

ACCIÓ 5.1.1 Millora de l'accés a la informació ambiental

PROJECTE 36
Campanya de sensibilització

de neteja de torrents

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C

Elaboració d’una campanya
informativa i educativa sobre la funció
ecològica dels torrents i la problemàtica
dels abocaments incontrolats de residus

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Qgs. de residus abocats al torrent/any IC 11 Abastament d’aigua municipal

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Disminuir la quantitat de residus
abocats al torrent. Incrementar la

conscienciació ciutadana sobre
el valor dels recursos naturals

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria de Medi Ambient
Ajuntament de Montuïri

1.000 euros

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 5.2 ASPECTES SOCIO-SANITARIS

ACCIÓ 5.2.1
Millora dels coneixements

socio-sanitaris de la població

PROJECTE 37
Foment de cursos de
prevenció de la salut

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Establir una programació anual de cursos,

tallers, conferències sobre diferents
aspectes relacionats amb la salut

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’assistents/ curs

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Millorar els coneixements
de la població sobre la salut:

hàbits, dietes, aliments sans per
la salut, activitats saludables...

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Associacions de Montuïri

500 euros

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 5.3 ASPECTES GENERALS

ACCIÓ 5.3.1
Ampliació dels canals de comunicació i

informació dels esdeveniments de Montuïri

PROJECTE 38
Punts públics d’informació i comunicació

dels events que tenen lloc a Montuïri

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B

Establiment de punts d’informació en
llocs estratègics del municipi on es pugui

anunciar els principals events: conferències,
reunions, excursions, tallers...

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de punts d’informació
establerts en el municipi

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Manca de difusió de les activitats que
tenen lloc en el municipi. En el dia d’avui
encara s’utilitza la megafonia però hi ha

molts punts del municipi que se sent

Millorar els canals de comunicació
i informació dels actes que tenen

lloc en el municipi

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 5.3 ASPECTES GENERALS

ACCIÓ 5.3.1
Ampliació dels canals de comunicació i

informació dels esdeveniments de Montuïri

PROJECTE 39
Divulgació dels diferents

programes d’interès pels ciutadans

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B

Impulsar un sistema de comunicació i
informació sobre els programes i projectes a

nivell insular, autonòmic o estatal que puguin
ser d’interès pels residents de municipi

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de persones informades /any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Incrementar els canals d’informació
i comunicació dels temes d’interès

generals pels montuïrers i montuïreres

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri Mig

OBSERVACIONS



Línea Estratègica 6:

Urbanisme i ordenació 
del territori de Montuïri

Ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l’urbanisme i el dis-
seny per resoldre els problemes ambientals, socials i econòmics, culturals i
relatius a la salut en benefici de tots. 

En conseqüència treballarem per:

.... garantir la conservació, renovació i la utilització /reutilització apro-
piades del nostre patrimoni cultural urbà ....

Compromisos d’Aalborg 
–Conferència Aalborg + 10- (2004)
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DIAGNOSI

Fòrum Ciutadà
El Fòrum Ciutadà ha identificat una sèrie de punts forts i punts febles a tenir en compte en

el moment de definir projectes en el marc de l’Agenda Local 21
1. Manca fer un cens d’edificacions il·legals
2. Retirar els contenidors dels camins que provoquen brutícia
3. Manquen habitatges protegits
4. Incompliment de la normativa en referència a la protecció del sòl rústic.

Diagnosi
L’ordenació urbanística del terme municipal de Montuïri està regulada per les Normes

Subsidiàries (NNSS) d’àmbit municipal vigents des del novembre de 1986, i per les modificacions
aprovades el 16 de gener de 1998.

En l’estudi dels usos del sòl és clau determinar els punts que afecten a la qualitat ambien-
tal del municipi determinades pel territori. Els efectes que se’n deriven de l’ocupació del sòl i de
les activitats que s’hi desenvolupen.

Distribució del Sòl
Total Sòl urbà (urbanitzable) Sòl no urbanitzable Índex d’urbanització Densitat

4192,18 (ha) 61.18 (ha) 4.131 (ha) 1.31 (%) 58.5 (hab/Km2)

Font: Ajuntament de Montuïri

El sol urbanitzable a Montuïri es considera sol urbà, segons les normes subsidiàries d’àm-
bit municipal. 

SÒL URBÀ
• La majoria de les llars de Montuïri són de tipus familiars. D’aquestes el 78  % són llars

familiars d’ocupació principal, mentre que només un 4 % és considerat de llar familiar
secundària, i un 18 % de desocupats.

SÒL RÚSTIC
• La majoria del sòl no urbanitzable és agrícola ramader (3588.13 ha) i segons dades del

1994 el 100% és productiu. Això significa un percentatge de potencial agrícola molt ele-
vat en vers el territori edificat.
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• L’augment de la demanda d’habitatges en sòl rústic ha variat l’ús de les parcel·les desti-
nades a l’activitat agrícola per l’ús d’habitatge de primera o segona residència.

• El municipi de Montuïri té una estructura territorial definida per un nucli tradicional inte-
rior marcat pels creixements propis de l’activitat econòmica del sector agrícola, mante-
nint-se aliè als creixements turístics de les dècades dels 60 i posteriors. De forma positi-
va, aquest cert aïllament del progrés turístic ha permès absorbir els creixements urbanís-
tics del nucli que han estat fruit de les necessitats de la població resident de dret.

• El decliu de l’activitat agrícola va fer perdre població al municipi en vers de l’oferta de la
ciutat, Palma. 

• La dècada dels 80 i 90 l’oferta turística s’ha dirigit a les edificacions en sòl rústic. El sòl
fins el moment abandonat s’ha revalorat en increments del 100% del seu valor com a sòl
agrícola. Aquesta forta pressió  del mercat ha provocat una allau d’edificacions unifami-
liars en sòl rústic destinades a segones residències. Es pot observar amb el nombre de
llicències d’obres concedides aquests anys.

ESPAIS NATURALS
A la zona del municipi de Montuïri, trobam una zona declarada per la LEN (Llei d’espais

Naturals) 1/1991 de 30 de gener com a ANEI – 32 massís de Randa i ANEI– 37 Puig de Sant
Miquel 
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Programa Acció Projectes

Habitatge
Accés a una

vivenda digna
40

Foment i promoció la
creació d’habitatges protegits

Protecció de
sòl rústic

Reduir les infraccions
urbanístiques

41
Compliment de la normativa vigent en

matèria de protecció de sòl rústic

42
Relació de tots els permisos

d'obres sol·licitats

Equipaments
públics

Manteniment dels
equipaments públics

municipals

43
Utilització, conservació i

embelliment de la Pista d'es Dau

44
Pla de millora del manteniment dels

espais i equipaments públics
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PROGRAMA 6.1 HABITATGE

ACCIÓ 6.1.1 Accés a una vivenda digna

PROJECTE 40
Foment i promoció la creació

d’habitatges protegits

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Impulsar una promoció de creació
d’habitatges protegits de forma coordinada

amb la Conselleria d’Obres públiques,
transport i habitatge

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’habitatges protegits
construïts a Montuïri

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Incrementar els habitatges
protegits en el municipi

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Conselleria d’Obres Públiques,
Transport i Habitatge

30.000 euros Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 6.2 ORDENACIÓ TERRITORIAL

ACCIÓ 6.2.1 Reduir les infraccions urbanístiques

PROJECTE 41
Compliment de la normativa vigent en

matèria de protecció de sòl rústic

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A

Aplicació efectiva de la llei 6/1997, de 8 de juliol,
de sòl rústic de les Illes Balears pel que fa a les
condicions de les edificacions i instal·lacions i

compliment del procediment per a l’autorització
de llicències i activitats relacionades

amb finques, infrastructures...

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nº d’edificacions sense llicència en sól rústic

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Increment de les edificacions
il·legals en sól rústic

Aturar el creixement descontrolat
d’edificacions en sól rústic

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

- Curt

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 6.2 ORDENACIÓ TERRITORIAL

ACCIÓ 6.2.1 Reduir les infraccions urbanístiques

PROJECTE 42
Relació de tots els permisos

d'obres sol·licitats

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

B

Dur un seguiment actualitzat
de les obres que sol·liciten i que tenen

permís per part de l’Ajuntament i les que
s’executen sense cap tipus de permís

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre d’obres executades
sense permís/any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Dur un control i seguiment
de les edificacions en sòl rústic

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri Mig

OBSERVACIONS
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PROGRAMA 6.3 EQUIPAMENTS PÚBLICS

ACCIÓ 6.3.1
Manteniment dels equipaments

públics municipals

PROJECTE 43
Utilització, conservació i

embelliment de la Pista d'es Dau

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

A
Mantenir l’ús actual de la Pista des Dau

com a zona de joc infantil i incrementar les tasques
de manteniment dels jocs infantils i de la zona

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de jocs infantils
Nombre d’actuacions de neteja/mes

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Actualment, la Pista d’es Dau és un
referent pel infants de Montuïri com a

lloc de trobada, de lleure i diversió

Mantenir l’ús actual de la Pista des Dau
com a zona de joc infantil i incrementar

les tasques de manteniment dels
jocs infantils i de la zona

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri Curt

OBSERVACIONS

Els alumnes de Montuïri assenyalen la necessitat de netejar les pintades
de les parets del Dau, netejar l’arena i posar més jocs infantils
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PROGRAMA 6.3 EQUIPAMENTS PÚBLICS

ACCIÓ 6.3.1
Manteniment dels equipaments

públics municipals

PROJECTE 44
Pla de millora del manteniment

dels espais i equipaments públics

PRIORITAT DESCRIPCIÓ

C
Mantenir en bon estat tots els edificis esportius,

educatius, sanitaris i culturals del municipi
perquè els usuaris en puguin gaudir

INDICADOR
SEGUIMENT

INDICADOR CLAU
DE SOSTENIBILITAT

Nombre de queixes /any

TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA DESITJABLE

Certs equipaments municipals
necessiten un reforç en les tasques de

manteniment i conservació

Mantenir en bon estat tots
els edificis esportius, educatius,

sanitaris i culturals del municipi perquè
els usuaris en puguin gaudir

RESPONSABLE
D’EXECUCIÓ

PRESSUPOST TERMINI D’EXECUCIÓ

Ajuntament de Montuïri Curt

OBSERVACIONS

Els infants varen fer referència a la necessitat de millorar la neteja de la piscina municipal



LA VEU DELS INFANTS
Els alumnes de l’escola en el seu diagnòstic, posen de manifest que els agradaria que a

Montuïri hi hagués més equipaments i serveis diversos. S’han assenyalat els següents: 

• Pista de patinatge                                          
• Nova nova plaça per jugar
• Cinema
• Tenda de jocs i roba
• Tendes de roba
• Tintoreria
• Tenda de llepolies, petardos, juguetes
• Font a la Plaça Major
• Posar una escola d'hípica
• Posar piscina d'aigua calenta
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línia estratègica A Impulsar el desenvolupament d’una mobilitat sostenible

programa 1.1 El transport públic
acció 1.1.1 Disminuir la dependència del cotxe privat en els desplaçaments interurbans

projecte 1 Foment del transport públic Palma - Manacor

projecte 2 Incrementar es horaris de transport públic

programa 1.2 El trànsit 
acció 1.2.1. Millorar la gestió del trànsit intraurbà

projecte 3 Aparcaments públics

projecte 4 Circumval·lació fora del casc urbà, ronda i aparcament en el Molí d’en Fraret i a les escoles

programa 1.3 El vianant
acció 1.3.1. Millorar les vies peatonals en el municipi

projecte 5 Incrementar la peatonització dels carrers del municipi

projecte 6 Revisió i manteniment de les voravies

línia estratègica B El patrimoni municipal com a eina de desenvolupament local

programa 2.1 Divulgació del patrimoni
acció 2.1.1 Incrementar la divulgació del patrimoni cultural i natural

projecte 7 Rutes d'interès cultural

projecte 8 Rutes cicloturístiques que relacionin el patrimoni cultural i natural

projecte 9 Apropam Son Fornés als infants

projecte 10 Centre de Turisme Rural

programa 2.2 Gestió del patrimoni local
acció 2.2.1 Reforçar la gestió del patrimoni local 

projecte 11 Rehabilitació del jaciment de Son Fornés

projecte 12 Rehabilitar i musealitzar un molí fariner

projecte 13 Identificar, catalogar, conservar i mantenir els edificis i monuments singulars

línia estratègica C Garantia de qualitat mediambiental amb la protecció dels béns naturals

programa 3.1 Aigua
acció 3.1.1 Millorar la qualitat de l'aigua potabe del municipi

projecte 13 Certificació dels controls analítics de la qualitat de l’aigua potable

acció 3.1.2 Millorar la gestió de la recollida d'aigua residuals i pluvials

projecte 14 Construir una xarxa de recollida d’aigües pluvials a Montuïri

projecte 15 Revisió de la xarxa de clavegueram
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programa 3.2 Residus
acció 3.2.1 Incrementar els percentatge de reciclatge

projecte 16 "Recollida selectiva domiciliària “porta a porta”

projecte 17 Incrementar les freqüències de recollida selectiva dels iglues.

projecte 18 Revisió de la situació i del nombre de contenidors de RSU i de reciclatge

programa 3.2 Aigües superficials: torrents
acció 3.2.1 Millorar la gestió de les aigües superficials

projecte 19 Pla integral de neteja de torrents

programa 3.3 Contaminació acústica
acció 3.3.1 Disminuir la contaminació acústica del municipi

projecte 20 Campanyes periòdiques de control acústic als motorets del municipi

projecte 21 Aplicació de la normativa per disminuir la contaminació acústica

programa 3.4 Energia
acció 3.4.1 Incrementar l'estalvi energètic i millorar-ne l'eficiència 

projecte 22 Aplicació de la normativa establerta referent a la protecció del cel nocturn

projecte 23 Fer un pla de redistribució de l’enllumenat públic de Montuïri

programa 3.5 Antenes de telefonia mòbil
acció 3.5.1 Reduir els efectes negatius derivats de les antenes de telefonia mòbil als veïns de Montuïri

projecte 24 Allunyament del casc urbà de les antenes de telefonia mòbil

línia estratègica D El benestar de la població com a garantia de la qualitat de vida

programa 4.1 Serveis socials
acció 4.1.1 Optimització dels serveis socials municipals

projecte 25 Millora i manteniment del centre de dia

programa 4.2 Joves
acció 4.1.2 Ampliació de l'oferta d'activitats juvenils

projecte 26 Oci de nit

projecte 27 Local jove

projecte 28 Montar un club d'esplai

programa 4.3 Infants 0-3 anys
acció 4.1.2 Millora de les atencions pels infants 0-3 anys

projecte 29 Fer una nova escoleta de 0 - 3 anys



programa Immigració 
acció Fomentar la integració dels nou-vinguts en el municipi

projecte 30 Activitats d'acollida i integració dels immigrants

31 Foment d'activitats interculturals

programa Comerciants
acció Millorar la cohesió dels comerciants del municipi

projecte 32 Comerç Local. Informació del comerç als turistes

línia estratègica E La informació i l'educació socioambial com a millora de les actuacions individuals

programa 5.1. Aspectes mediambientals
acció 5.1.1. Millora de l'accés a la informació ambiental

projecte 32 Campanya de conscienciació i educació ambiental

projecte 33 Fer un díptic informatiu sobre la gestió dels residus a Montuïri

projecte 34 Campanya de sensibilització de neteja de torrents

programa 5.2. Aspectes socio-sanitaris
acció 5.2.1. Millora dels coneixements socio-sanitaris de la població

projecte 35 Foment de cursos de prevenció de la salut

programa 5.3. Aspectes generals
acció 5.3.1. Ampliació dels canals de comunicació i informació dels esdeveniments de Montuïri

projecte 36 Punts públics d’informació i comunicació dels events que tenen lloc a Montuïri

projecte 37 Divulgació dels diferents programes d’interès pels ciutadans

línia estratègica 6 Urbanisme i disseny

Programa 6.1. Habitatge
acció 6.1.1. Accés a una vivenda digna

projecte 38 Fomentar i promocionar la creació d’habitatges protegits

programa 6.2 Protecció de sòl rústic
acció 6.2.1. Reduir les infraccions urbanístiques

projecte 39 Compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de sòl rústic

projecte 40 Relació de tots els permisos d'obres sol·licitats

programa 6.3 Equipaments públics
acció 6.3.1. Manteniment dels equipaments públics municipals 

projecte 41 Utilització, conservació i embelliment de la Pista d'es Dau.

projecte 42 Pla de millora del manteniment dels espais i equipaments públics
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PLA DE SEGUIMENT 

El pla de seguiment s’ha definit per:
1. Els períodes d’avaluació, la forma de valoració dels resultats, les correccions de l’AL21. La

periodicitat de les reunions del Fòrum Ciutadà i la periodicitat dels informes de l’evolució
de l’AL21. 

2. La proposta d’indicador per la seguiment global de l’AL21 i la sostenibilitat del municipi
3. Proposta de valoració dels resultats de les accions de l’AL21 i la proposta feta a la reunió

d’Aalborg més 10, proposta inclosa en els nous compromisos d’Aalborg.
4. L’actualització de la base de dades objecte del diagnòstic ambiental

El procés de seguiment
La proposta que es fa al plenari del Fòrum Ciutadà de l’AL21 vers el seguiment de l’Agenda

Local 21 de Montuïri és la següent:

Dates Tasques Fase

Octubre 2005
Aprovació, si escau, del Pla d’Acció d’AL21

Aprovació, si escau, pel Ple Municipal

Novembre
2005

Tramesa al Comité Especialitzat
Insular de l’AL21 CEIAL21

Aprovació si escau per la Comissió Balear
de Medi Ambient CBMA

Inscripció al Registre Balear d’AL21 i
a la Xarxa Balear de Sostenibilitat
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Dates Tasques Fase

Maig 2006

Actualització de les dades, dels indicadors clau i
dels indicadors de seguiment de cada projecte

Informe sobre l’execució de les accions

Reunió del Fòrum Ciutadà

Correccions, si escau, del Pla d’Acció

Presentació a l’Equip de Govern de la revisió

Conclusions del seguiment de l’AL21

Proposta del Pla d’Acció 2006

Setembre
2006

Actualització de les dades, dels indicadors clau i
dels indicadors de seguiment de cada projecte

Informe sobre l’execució de les accions

Reunió del Fòrum Ciutadà

Presentació a l’Equip de Govern de la revisió

Conclusions del seguiment de l’AL21

Tramesa al CEIAL21

Aprovació de la CBMA
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Dates Tasques Fase

Maig 2007

Actualització de les dades, dels indicadors clau i
dels indicadors de seguiment de cada projecte

Informe sobre l’execució de les accions

Reunió del Fòrum Ciutadà

Correccions, si escau, del Pla d’Acció

Presentació a l’Equip de Govern de la revisió

Conclusions del seguiment de l’AL21

Novembre
2007

Actualització de les dades, dels indicadors clau i
dels indicadors de seguiment de cada projecte

Informe sobre l’execució de les accions

Reunió del Fòrum Ciutadà

Correccions, si escau, del Pla d’Acció

Presentació a l’Equip de Govern de la revisió

Conclusions del seguiment de l’AL21

Tramesa al CEIAL21

Aprovació de la CBMA

Entre les reunions del Fòrum Ciutadà, assenyalades a la temporalització anterior, es realit-
zaran reunions extraordinàries de les comissions temàtiques per tal que participin en l’elaboració,
la planificació i revisió dels projectes que s’estan executant.



Els indicadors clau de sostenibilitat
L’èxit de l’AL21 ha de suposar la millora del municipi en vers la sostenibilitat, és a dir, l’AL21

assolirà els seus objectius si el municipi aconsegueix equilibrar els avenços socials, econòmics i
ambientals.

La forma de mesurar la sostenibilitat es complexa. Cal avaluar l’impacte de les accions que
afecten al municipi de forma local i, al planeta de forma global. Per tant, la proposta d’indicadors
que mesurin l’estat del medi ambient també donarà resposta a l’àmbit local i al global. 

La proposta d’indicadors clau de sostenibilitat que utilitzem són els que proposa la
Conselleria de Medi Ambient de manera que serveixin per a fer diferents comparacions amb la
resta de municipis de la Xarxa Balear de Sostenibilitat.

Els indicadors clau són els següents:
1. Índex de pressió humana 10. Intensitat de l’ús del sòl
2. Capacitat d’allotjament 11. Superficie Natural protegida
3. Índex d’estacionalitat turística 12. Abastament d’aigua municipal
4. Indicador d’estrés turístic 13. Volum d’aigua municipal
5. Equilibri de l’ocupació laboral per sectors 14. Usos d’aigua depurada a l’EDAR municipal
6. Indicador d’immigració 15. Producció de residus
7. Parc de vehicles 16. Consum total d’energia
8. Denúncies 17. Consum d’energia elèctrica

9. Ús real del sòl

Els indicadors de seguiment
El pla d’actuació incorpora per a cada projecte un o varis indicadors de seguiment. Aquests

indicadors no són representatius de l’estat del medi ambient del municipi. Són indicadors de l’e-
volució o dels resultats dels projectes descrits dins de cada una de les accions. 

Actualització del diagnòstic
L’actualització de les principals dades del diagnòstic també es un punt clau en la lectura de

l’estat del medi ambient del municipi i la seva evolució.
Aquestes dades són fruit de la feina realitzada en la fase de diagnòstic. A més s’han d’in-

corporar les correccions, els buits d’informació i totes aquelles dades que falten per a completar
els indicadors proposats.

D’aquesta manera, amb el temps, es podrà fer un seguiment fàcil de l’estat econòmic,
social i mediambiental del municipi.
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