EXPLICACIÓ FORMULARI DE SEGUIMENT DELS PROJECTES FS09
 Línia Estratègica
 Núm: numeració dels projectes
 Pla d'Acció: s’indica l'any en que el projecte va ser ratificat per la CBMA.
 Compromís: Indicació de quin/quins Compromís d’Aalborg fa referència el
projecte.
Governabilitat
Gestió local cap a la Sostenibilitat
Béns naturals comuns
Consum i elecció d’estils de vida responsables
Urbanisme i disseny
Millor mobilitat, menys trànsit
Acció local per a la salut
Una economia local activa i sostenible
Igualtat social i justícia
Del local al global

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Tipologia i característica del projecte.
Anàlisi / Estudi
Campanya informativa / Sensibilització
Gestió
Creació / millora d’infrastructura
Creació / millora / aplicació de normativa / ordenança
Manteniment i consolidació dels serveis
Promoció d’alternatives sostenibles
Contractació de personal / servei
Altres

AES
CIS
GES
INA
NOR
MAN
SOS
PER
RES

 PRIOR.: S’indica la prioritat assignada pel Fòrum Ciutadà.
Alta
Mitja
Baixa
 ESTAT: S’indica si el projecte està
En execució,
EXE
Acabat,
ACA
Pendent de començar
PEN
Eliminat
LIM
Els projectes ja acabats i els eliminats, han de continuar constant
d’Actuació fins a la propera renovació.

al Pla

 COST DEL PROJECTE ACABAT: S’inclouen els costos
 FONT DE FINANÇAMENT: S’indica si és del propi Ajuntament o de
qualsevol altra administració. Es fa constar el percentatge de cada part.
Ajuntament
Consell Insular
Govern Balear
Altres

AJU
CIS
GVB
TRE

 INDICADORS CLAU (IC): Indicació de quin/quins Indicardor/s clau fa
referència.
Compromisos D’Aalborg
1 GOVERNABILITAT
Ens comprometem a potenciar els nostres processos de presa de
decisions mitjançant una democràcia més participativa.
En conseqüència, treballarem per:
1. Avançar en la visió compartida a llarg termini d’una ciutat o poble sostenible.
2. Incorporar la capacitat de participació i de desenvolupament sostenible a la
comunitat local i l’Administració municipal.
3. Convidar tots els sectors de la societat local a participar eficaçment en la
presa de decisions.
4. Fer que les nostres decisions siguin obertes, responsables i transparents.
5. Cooperar eficaçment i conjuntament amb municipis veïns, altres ciutats i
pobles, i altres àmbits de govern.
2 Gestió Local Cap A La Sostenibilitat
Ens comprometem a implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva
formulació fins a la seva implementació i avaluació.
En conseqüència, treballarem per:
1. Enfortir l’Agenda 21 Local o altres processos de sostenibilitat local i atorgarlos un paper central en el govern local.
2. Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, basada en el principi
preventiu i d’acord amb la futura Estratègia temàtica sobre el medi ambient
urbà de la UE.
3. Establir objectius i terminis en el marc dels Compromisos d’Aalborg i crear i
seguir l’instrument de control dels Compromisos d’Aalborg.
4. Assegurar que els temes de sostenibilitat són centrals en els processos de
presa de decisions i que l’assignació de recursos es basa en criteris ferms i
amplis de sostenibilitat.

5. Cooperar amb la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles i les
seves xarxes per fer el seguiment del nostre progrés cap a l’assoliment dels
nostres objectius de sostenibilitat i avaluar-lo.
3 Béns Naturals Comuns
Ens comprometem a assumir plenament la responsabilitat de protegir,
preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.
En conseqüència, treballarem per:
1. Reduir el consum d’energia primària i incrementar el percentatge d’energies
renovables.
2. Millorar la qualitat de l’aigua, estalviar aigua i utilitzar l’aigua de manera més
eficaç.
3. Promoure i incrementar la biodiversitat, i estendre els espais naturals i els
espais verds designats i tenir-ne cura.
4. Millorar la qualitat de la terra, preservar la terra ecològicament productiva i
promoure l’agricultura i silvicultura sostenibles.
5. Millorar la qualitat de l’aire.

4 Consum I Elecció D’Estils De Vida Responsables
Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos
i a encoratjar el consum i la producció sostenibles.
En conseqüència, treballarem per:
1. Evitar i reduir els residus, i incrementar la reutilització i el reciclatge.
2. Gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de les millors
pràctiques.
3. Evitar el consum d’energia innecessari i millorar l’eficàcia de l’energia final.
4. Fer procediments de compra sostenibles.
5. Promoure de manera activa la producció i el consum sostenibles,
especialment de productes amb etiqueta ecològica, orgànics, ètics i de
comerç just.
5 Urbanisme I Disseny
Ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l’urbanisme i el
disseny per resoldre els problemes ambientals, socials, econòmics,
culturals i relatius a la salut en benefici de tots.
En conseqüència, treballarem per:
1. Reutilitzar i regenerar zones abandonades o desfavorides.

2. Evitar expansions urbanes descontrolades mitjançant l’assoliment de
densitats urbanes apropiades i prioritzant el desenvolupament de zones
industrials abandonades enfront de nous emplaçaments no urbanitzats.
3. Garantir l’ús mixt d’edificis i urbanitzacions amb un bon equilibri de llocs de
treball, habitatges i serveis, i donar prioritat a l’ús residencial en els centres
urbans.
4. Garantir la conservació, la renovació i la utilització/reutilització apropiades
del nostre patrimoni cultural urbà.
9.

Complir els requisits del disseny i la construcció sostenibles i promoure
l’arquitectura i les tecnologies de construcció d’alta qualitat.

6 Millor Mobilitat, Menys Trànsit
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i
ens comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat
sostenibles.
En conseqüència, treballarem per:
1. Reduir la necessitat de transport motoritzat privat i promoure alternatives
atractives i accessibles per a tothom.
2. Augmentar la proporció de desplaçaments fets amb transport públic, a peu i
en bicicleta.
3. Promoure la transició a vehicles de baix nivell d’emissions.
4. Desenvolupar un pla de mobilitat urbana integrat i sostenible.
5. Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.
7 Acció Local Per A La Salut
Ens comprometem a protegir i promoure la salut i el benestar dels nostres
ciutadans.
En conseqüència, treballarem per:
1. Sensibilitzar la població i prendre mesures pel que fa als factors
determinants de la salut més amplis, la majoria dels quals es troben fora del
sector sanitari.
2. Promoure la planificació del desenvolupament de la salut a la ciutat, un mitjà
per construir i mantenir aliances estratègiques a favor de la salut a les
nostres ciutats.
3. Reduir les desigualtats en la salut i abordar la pobresa, la qual cosa
requerirà informes regulars sobre el progrés en la reducció de les
diferències.
4. Promoure la valoració de l’impacte en la salut com un mitjà perquè tots els
sectors centrin els seus esforços en la salut i la qualitat de vida.
5. Mobilitzar els planificadors urbans perquè tinguin en compte la salut en les
seves estratègies i iniciatives urbanístiques.

8 Una Economia Local Activa I Sostenible
Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que
doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient.
En conseqüència, treballarem per:
1. Adoptar mesures que estimulin i donin suport a la ocupació local i la creació
d’empreses.
2. Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones
pràctiques empresarials.
3. Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat per a la ubicació de
les empreses.
4. Promoure mercats de productes locals i regionals d’alta qualitat.
5. Fomentar un turisme local sostenible.
9 IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA
Ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries.
En conseqüència, treballarem per:
1. Desenvolupar i implementar programes per prevenir i pal·liar la pobresa.
2. Garantir un accés equitatiu als serveis públics, l’educació, les oportunitats
de treball, la formació, la informació i les activitats culturals.
3. Fomentar la inclusió social i la igualtat de gènere.
4. Millorar la seguretat de la comunitat.
5. Garantir habitatges i condicions de vida de qualitat i socialment integrats.
10 Del Local Al Global
Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la
pau, la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció
del clima.
En conseqüència, treballarem per:
1. Desenvolupar i seguir un enfocament estratègic i integrat per atenuar el
canvi climàtic, i treballar per aconseguir un nivell sostenible d’emissions de
gasos hivernacle.
2. Atorgar a la política de protecció del clima un paper central en les nostres
polítiques relatives a energia, transport, compres, residus, agricultura i
silvicultura.
3. Conscienciar de les causes i impactes probables del canvi climàtic, i integrar
accions preventives en la nostra política relativa al canvi climàtic.
4. Reduir el nostre impacte en el medi ambient global i promoure el principi de
justícia mediambiental.

5. Reforçar la cooperació internacional de les pobles i ciutats i desenvolupar
respostes locals a problemes globals conjuntament amb els governs locals,
les comunitats i els grups d’interès pertinents.

