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RESULTATS 
PRIORITZACIÓ ACCIONS 
A DESENVOLUPAR ANY 
2010   

 

1.1. Promoure espais de trobada entre entitats i associacions de diferents àmbits 

1.2. Realitzar un programa d’accions pel foment de la participació en l’Agenda 21 

1.3. Explicar l’Agenda 21 als barris 
governabilitat 

1.4 Convenis amb altres ciutats per tal de tenir un intercanvi d’experiències 

2.1 Coordinació entre els diferents departaments de l’Ajuntament d’Eivissa 

2.2 Creació d’una brigada verda 

2.3 Formació sobre espai urbà, aspectes arquitectònics dirigits a tècnics, 
arquitectes i constructors municipals 

2.4 Campanya informativa del telèfon d’atenció al ciutadà 

gestió local 
cap a la 

sostenibilitat 

2.5 Inclusió de criteris de sostenibilitat en l’administració 

3.1 Neteja i creació d’un centre d’interpretació a Ses Feixes 

3.2 Zones verdes amb espais d’oci i esbarjo 

3.3 Estudiar solucions per a les zones limítrofes 

3.4 Crear el parc a Can Escandell 

3.5 Manteniment al Parc de la Pau 

3.6 Creació de jardins i horts urbans públics 

3.7 Pla de gestió de platges 

3.8 Recollida d’aigües pluvials dels carrers 

3.9 Estudi comparatiu entre l’obtenció d’aigua per dessaladora o per reutilització 
de l’aigua pluvial 

3.10 Ordenança on es reguli un pla d’aprofitament de les aigües d’un edifici 

3.11 Realització d’una campanya de sensibilització per a l’estalvi de l’aigua 

3.12 Estudi de viabilitat per a l’ús d’energia fotovoltaica 

3.13 Promoure la col·locació de punts de recarrega elèctrica per a vehicles 
elèctrics 

3.14 Estudi de soroll en el municipi d’Eivissa 

béns naturals 
i comuns 

3.15 Campanya informativa i de control sobre la contaminació acústica 
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4.1 campanya per promoure l’ús de bosses ecològiques 

4.2 revisió del servei de recollida de deixalles Dalt Vila 

4.3 campanya de conscienciació i informació dirigida a la ciutadania 

4.4 campanya informativa sobre recollida de cartró als comerços 

4.5 promoció del compostatge en el municipi d’Eivissa 

4.6 habilitar contenidors per reciclar olis 

4.7 ús d’energies renovables en habitatges nous 

4.8 normativa que obligui a instal·lar ER en edificis 

4.9 ajudes pel manteniment d’instal·lacions d’ER 

4.10 campanya de sensibilització sobre l’estalvi energètic 

4.11 enllumenat públic utilitzant energies renovables 

consum i 
elecció 

d’estils de 
vida 

responsables 

4.12 Realitzar una auditoria energètica en edificis públics 

5.1 Ordenança Municipal que promogui el disseny bioclimàtic i sostenible dels 
edificis 

5.2 Pla d’habitatges bioclimàtics 

5.3 Ajudes i incentius per a que s’apliquin criteris de sostenibilitat en la construcció 

5.4 Promoure la formació de professionals en construcció sostenible i bioclimàtica 

5.5 Supervisió i inspecció pel compliment de l’Ordenança Municipal sobre 
edificació bioclimàtica i sostenible 

5.6 Codi de Bones Pràctiques en els diferents edificis públics 

5.7 Realitzar Auditories Medi Ambientals 

5.8 Aplicar el codi Tècnic de l’Edificació 

5.9 Plecs de condicions amb puntuació sobre aspectes sostenibles i bioclimàtics 

5.10 Revisió del PEPRI 

Urbanisme i 
disseny 

5.11 Promoure l’edificació sostenible i bioclimàtica 

6.1 Implementar el pla de mobilitat 

6.2 Supressió de barreres arquitectòniques 

Millor 
mobilitat, 

menys trànsit 
6.3 Reunió informativa sobre el Pla de Mobilitat 
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6.4 Millorar l’accés de l’autobús de ciutat a les zones comercials 

6.5 Proposta de solució per a la manca d’aparcaments 

7.1 Crear noves d’instal·lacions esportives 

7.2 Pla municipal de drogues 

7.3 Crear nous Centres de Salut i/o Hospitals 

Acció local 
per a la salut 

7.4 Promoció d’hàbits d’alimentació saludables 

 

8.1 Guia informativa sobre les diferents activitats que es porten a terme a la ciutat 
d’Eivissa 

8.2 Model de desenvolupament turístic i comercial de la illa d’Eivissa 

8.3 Potenciar un model de turisme alternatiu 

8.4 Promoció de les certificacions ambientals 

8.5 Campanya de promoció de l’illa 

8.6 Fer visible les bones pràctiques que es promouen des dels establiments 
hotelers amb un distintiu propi de la ciutat 

8.7 Retirada dels contenidors d’escombraries en les zones comercials 

8.8 Millorar l’enllumenat públic en les zones comercials 

8.9 Realitzar estudis de marcat 

8.10 Plànol de la ciutat amb els logos dels comerços 

8.11 Incentivar l’obertura de comerços en l’època d’hivern 

8.12 Donar incentius per a que les empreses promocionin els productes autòctons 
de l’illa 

8.13 Rehabilitar el Mercat Pagès 

Una economia 
local activa i 
sostenible 

8.14 Mercat d’antiguitats i artesania 

9.1 Augmentar l’oferta d’obra pública per pal·liar l’impacte del fre de la construcció 

9.2 Promoure un debat sobre com estem educant 

9.3 Fomentar la rotació de carreres universitàries que s’ofereixen al municipi 

9.4 Potenciar l’ús de la vídeo conferència en la formació 

9.5 Millorar l’accés a les beques 

9.6 Millora dels centres educatius 

9.7 Potenciar el ús de programari lliure 

9.8 Cursos d’orientació professional 

9.9 Portar a terme l’Agenda 21 escolar 

9.10 Facilitar l’accés a l’habitatge 

9.11 Desplegament de l’agenda 21 cultural 

Igualtat social 
i justícia 

9.12 Promoció d’espais culturals: museus, Dalt vila 
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9.13 Programa de recuperació de cultura i tradicions eivissenques 

9.14 Ampliació de les ofertes de les biblioteques 

9.15 Potenciar la realització activitats a dalt vila 

9.16 Dinamitzar l’espai públic 

9.17 Obrir el teatre pereyra 

9.18 Organizació d’un cine club durant tot l’any 

 
 

10.1 Campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania Del local al 
global 10.2 Campanya informativa sobre agenda 21 dirigida a la ciutadania 

 

 
PLA ACCIÓ ANY 2010 
1.-  Explicar l’Agenda 21 als barris 
 

acció 1.3 
Explicar l’Agenda 21 als barris 

Objectiu Promoure la participació, implicació i co-responsabilització en 
els diferents barris i en la ciutat en general 

Descripció 
Aprofitar els actes lúdics, fires, jornades, cursos activitats que 
organitzen les associacions per difondre el que s’està fen 
respecte l’Agenda 21. 
 
Facilitar que es facin activitats al carrer de l’Agenda 21, 
jornades lúdiques on es facin tallers relacionats amb l’Agenda 
21, preparar díptics informatius, projecció de vídeos, música,... 

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  
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2.-  Inclusió de criteris de sostenibilitat en l’administració 

 

acció 2.5 
Inclusió de criteris de sostenibilitat en l’administració 

Objectiu Millora de les bones pràctiques en l’administració pública. 

Descripció 
Incloure en els concursos i plecs de condicions clàusules que 
afavoreixen la sostenibilitat, responsabilitat social i consum 
responsable. 
 
Afavorir el treball amb xarxes d’economia social i comerç just. 
 

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  

 

 

 

 

3.- Creació de jardins i horts urbans públics 

 

acció 3.6 
Creació de jardins i horts urbans públics 

Objectiu fomentar la participació i implicació dels ciutadans en el 
manteniment de l’espai públic 
 

Descripció 
S’hauria de buscar col·lectius de gent, veïns, entitats i altres 
interessats que s’impliquin en el projecte dels horts urbans. 
 

S’haurien de cercar ubicacions idònies pels horts urbans, 
s’anomena espais com ara: Ses Feixes, Can Escandell, en 
l’entorn de les platges d’En Bossa i Talamanca. 
 

Prioritat   

Termini d’implementació  
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Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  

 

 

 

4.- Enllumenat públic utilitzant energies renovables 

 

acció 4.11 
Enllumenat públic utilitzant energies renovables 

Objectiu Promoure l’ús d’energies renovables 

Descripció Millorar el rendiment de l’enllumenat municipal. 

Utilitzar les dependències municipals com exemple de bon 
rendiment energètic.  

Establir indicadors d’estalvi energètics i fer-los públics. 

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  
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5.- Ajudes i incentius per a que s’apliquin criteris de sostenibilitat en la 
construcció 

 

acció 5.3 
Ajudes i incentius per a que s’apliquin criteris de sostenibilitat en la 
construcció 

Objectiu facilitar l’aplicació de criteris de sostenibilitat en l’àmbit de la 
construcció 

Descripció  

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  
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6.- Implementar el pla de mobilitat 

 

acció 6.1 
implementar el pla de mobilitat 
 

Objectiu Millorar la mobilitat al municipi  

Potenciar l’ús del transport públic i disminuir els nivells de 
contaminació per CO2  de la ciutat. 

Descripció La Regidoria de vies públiques i medi ambient, fruit del pla d’acció 
de l’agenda 21 impulsat l’any 2001 disposa ja del Pla de mobilitat, 
i que ara s’hauria d’implementar. 

A partir de les reunions del pla de treball es posa èmfasi en els 
següents aspectes (que el pla de mobilitat contempla). 

Augmentar les línies, freqüències i zones d’accés del transport 
públic (autobusos i mini busos). 

Tenir en compte les següents propostes: 

- Millorar l’accés a l’Hospital de Can Misses. Es proposa fer 
una línia d'autobús regular, amb una freqüència de mitja hora 
pels matins i d'una hora per la tardes, des de diferents punts 
d'Eivissa. 

- Millorar l'accés als centres Educatius, com ara, el Institut 
Blanca Dona, que està situat dintre d'un àrea industrial, per a 
això, es proposa fer un carril bici fent útils les voreres i millora 
del transport públic de la zona. 

- Millora del transport públic, augmentar línies i freqüències 
d'autobusos i mini busos diürns i nocturns, ja que en 
l'actualitat la freqüència és bastant deficient, per exemple, un 
autobús cada hora en línies com el trajecte fins a l'Aeroport. 

- Manca transport públic que vagi des de les diferents ciutats a 
pobles com Jesús o Puig d’en Valls. Cal posar transport 
públic que vagi fins els pobles amb elevada freqüència i 
ampliant els horaris nocturn i de cap de setmana. 

Ampliació del nombre de carrils bici, així com els aparcaments per 
a bicicletes dintre la ciutat. 
 

Peatonalització de carrers a tota la zona del port, la marina, 
mercat vell... 

Restringir l’ús del vehicle privat en la zona de  Vara de Rei i tots 
els carrers annexes o ampliar la zona peatonal existent 

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  
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Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  

 

 

7- Promoció d’hàbits d’alimentació saludables 
 

acció 7.4 
Promoció d’hàbits d’alimentació saludables 

Objectiu Aconseguir millor coneixement de la població sobre 
alimentació saludable. 

Descripció 
Conèixer una experiència que està duent a terme la Junta 
d’Andalusia, on empreses, entitats o associacions amb 
aliments ecològics abasteixen centres públics com ara, 
residències de gent gran, hospitals, presons o escoles.  
 
Valorar si es pot introduir una experiència similar a Eivissa, 
tenint en compte que s’haurà de fer de forma progressiva, 
tenint en compte la producció de productes ecològics que hi ha 
a l’illa. 
 
S’hauria d’acompanyar de formació, tant per cuiners per poder 
elaborar menús equilibrats, com per millorar el coneixement 
sobre agricultura ecològica. 

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  
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8. Donar incentius per a que les empreses promocionin els productes 
autòctons de l’illa 
 

acció 8.12 
Donar incentius per a que les empreses promocionin els productes 
autòctons de l’illa 

Objectiu promoció dels productes autòctons de l’illa 

Descripció 
Quan es renovin les concessions del Mercat Nou que es tingui 
en compte l’opció d’entregar una part d’aquestes a comerciants 
que venguin productes autòctons. 
 
Es podria també promocionar aquests tipus de productes en el 
Mercat Vell, tot i que caldria reformar aquest espai millorant 
aspectes com l’accés i la mobilitat.  
 
També es proposa per al Mercat Vell la venda de productes 
artesanals, productes de la terra, flors i plantes amb l’objectiu 
de dinamitzar la zona a nivell comercial. 
 

Prioritat  alta 

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  

 

 

 
9.- Portar a terme l’Agenda 21 escolar 
 

acció 9.9 
Portar a terme l’Agenda 21 escolar 

Objectiu Promoure els sistemes de gestió ambiental a les escoles, 
promovent que s’estableixin de forma participativa 

Descripció 
 

Incloure l’agenda 21 escolar al catàleg de les activitats 
escolars. 
 
Per dur a terme l’acció des de l’Ajuntament s’ha de donar 
suport a les escoles: facilitar eines, assessorar al professorat, 
fer un seguiment en la implementació de l’agenda 21 a 
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l’escola. 
 

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

Interrelació  amb altres  
accions del pla 

 

indicadors de seguiment  

 

 

 
 
10.- Campanya informativa sobre agenda 21 dirigida a la ciutadania 
 

acció 10.1 
Campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania 

Objectiu Foment de les bones practiques ambientals 

Descripció 
Realitzar campanyes de sensibilització dirigides a la població 
on es tractin temes com el reciclatge, l’estalvi d’aigua, el canvi 
climàtic, els residus i altres temes relacionats amb el medi 
ambient. 
 
Per a la realització de les campanyes incorporar nous formats i 
noves formes de fer, implicar a la població escolar, entitats, … 
de forma activa en la difusió de la informació, generar materials 
audiovisuals per a la difusió (es posa d’exemple, narrar la 
història d’una bossa de plàstic). 
 

Prioritat   

Termini d’implementació  

Període d’execució  

Sectors implicats  

Cost econòmic  

Fonts finançament  

indicadors de seguiment  
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esquema 1: dimensions que inclou l’Agenda 21 

com s’han construït el Pla d’Acció 
per als propers 4 anys i el Pla 
d’Acció anual (any 2010) 
 
 
L’objectiu principal de l’Agenda 21 és avançar cap a un model sostenible de 
desenvolupament de la ciutat d’Eivissa. 
 
Entenem per desenvolupament sostenible aquell que satisfà les necessitats actuals 
(econòmiques, socioculturals i ambientals) sense comprometre la capacitat de les 
generacions futures per satisfer les seves pròpies.1 I és precisament aquesta última 
apreciació el que ens permet començar a destriar quines actuacions porten, a assolir 
aquest estat.  
 
La sostenibilitat té, doncs, tres eixos fonamentals: l’equitat sociocultural, la 
prosperitat econòmica i la integritat ecològica; que no són, com pot semblar a priori, 
situacions directament relacionades. És només l’assoliment conjunt de totes tres el 
que ens permet parlar de ciutat sostenible, és a dir, una ciutat on existeix un 
desenvolupament equilibrat entre les necessitats econòmiques i socials de la gent i 
la capacitat dels recursos naturals i els ecosistemes per resoldre les necessitats 
presents i futures. 
 
Atenent a la realitat territorial de la ciutat d’Eivissa i especialment en el fet de ser una 
ciutat declarada com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pels seus valors 
naturals i culturals, en la construcció del Pla d’Acció s’ha optat per desvincular la 
cultura de l’eix sociocultural donat el pes que aquest concepte té en la ciutat, de 
manera que les propostes queden organitzades segons: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Informe Brundtland, 1987. comisió Mundial per al Medi ambient i el Desenvolupament de les Nacions Unides. 

Dimensió 
territorial i 
ambiental 

Dimensió 
econòmica 

Dimensió 
cultural 

Dimensió 
social 
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esquema 2: dimensions i temes que inclou l’Agenda 21 

Un cop definides les quatre dimensions del Pla d’Acció, s’establiren les línies d’acció 
o àmbits temàtics dins de cada dimensió necessaris per al seu desenvolupament en 
la ciutat d’Eivissa, segons:  
 

 

 
 
 
 
 
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensió 
econòmica 

Turisme 
Ocupació 
Comerç 

 

Mobilitat 
Espais lliures 
Espai públic 

Contaminació acústica 
Habitatge sostenible 

Residus 
Aigua 

 Platges 
Energia 

Dimensió territorial 
i ambiental 

Dimensió 
cultural Dimensió 

social 
Cultura 

Oci Informació i comunicació 
Formació i educació 

Salut 
Habitatge 

Participació 
Organització municipal 

Altres 
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A continuació es descriu les diferents activitats portades a terme per tal de recollir les 
propostes que formaran part del nou Pla d’Acció de l’Agenda 21 d’Eivissa. 
 
 
esquema 3: construcció del pla d’acció  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Taller de  
Propostes 
ciutadania 

Taller de  
Propostes 
instituts

Propostes 
Recollides en 

entitats i 
ciutadans 

Treball tècnic 
revisió, 

agrupació de 
propostes 

Taula de treball 
Territori i medi 

ambient 

Taula de treball 
Econòmica 

Taula de treball 
Social i cultural 

Pla 
d’Acció 
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Taller de propostes                  
fòrum agenda 21 

 
El primer moment en la construcció del Pla d’Acció de l’Agenda 21 va ser la 
realització d’un taller participatiu amb les persones que conformaven el Fòrum. 
L’objectiu  del taller va ésser recollir propostes per a construir el nou pla d'acció de 
l'agenda local 21 d'Eivissa.  
 
 
Per tal de recollir propostes es van habilitar diferents mecanismes: 
 
- Recuperar les propostes que sorgiren d’un taller d’avaluació realitzat l’any 2006. 
- Taller de propostes celebrat el 22 de novembre del 2007 amb el Fòrum Agenda 

21. 
- Mitjançant la fitxa de proposta distribuïda en diferents equipaments públics i en el 

butlletí. 

Taller de propostes                     
amb els instituts de la ciutat 

 
Dins la tasca que està portant a terme el fòrum de l’Agenda 21 es valora com a molt 
important la participació dels joves de la ciutat en la elaboració del Pla d’Acció, es 
per aquest motiu que s’han realitzat tallers en els diferents IES d’Eivissa, per poder 
recollir les seves propostes.  
 
Durant el mes d’abril del 2008 es van portar a terme 7 tallers participatius amb 
alumnes de 4rt de batxillerat dels diferents instituts del municipi, IES Isidor Macabich, 
IES Sa Blanca Dona i IES Sa Colomina. 
 
Amb la realització dels tallers es pretenia assolir els següents objectius: 
 
- Donar a conèixer als joves dels diferents IES de la ciutat el procés de construcció 

de l’Agenda 21 d’Eivissa. 
- Conscienciar i sensibilitzar als joves a l’entorn de conceptes com un model de 

desenvolupament sostenible, pensar globalment i actuar localment... 
- Recollir propostes dels joves per tal de construir de forma participada un Pla 

d’Acció. 
 
Els tallers van ser dissenyats per utilitzar un model de participació que promovia el 
debat i l’intercanvi de coneixements i opinions entre els joves. Per això es va portar a 
terme una metodologia que promovia el treball en grups per acabar amb un treball en 
conjunt on es consensuaven totes les propostes que es creia adient incloure en el 
nou Pla d’Acció de l’Agenda 21. 
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Propostes recollides               
entitats i ciutadans 

 
Després de realitzar un taller amb el Fòrum i diferents tallers amb els joves del 
municipi per recollir propostes per a l’elaboració del Pla d’Acció de l’Agenda 21 
d’Eivissa, es va creure necessari fer un esforç per tal d’arribar a diferents agents 
socials i ciutadania que per diversos motius no havien pogut participar. Es va 
contactar amb diferents ciutadans, entitats i associacions per tal de rebre les seves 
propostes. 

Taules de treball                              
ambiental, territorial, social, cultural i econòmica 

 
Després dels diferents tallers i de la recollida de propostes a nivell individual es tenia 
un total de 76 propostes per al nou Pla d’Acció de l’Agenda 21 d’Eivissa. 
 
A partir de les propostes recollides es va convidar, als membres del Fòrum Agenda 
21 i altres ciutadans i ciutadanes interessats, a participar en diferents taules de 
treball per acabar de definir i concretar les diferents propostes i afegir-ne de noves si 
es creia convenient, és a dir acabar de donar-li forma al Pla d’Acció.   
 
Així es van crear les següents taules de treball: 
 

- Taula de treball Ambiental - Territorial que va definir i concretar les propostes de 
la dimensió ambiental i la dimensió territorial. 

- Taula de treball Social  que va definir i concretar les propostes de la dimensió 
social.  

- Taula de treball Cultural que va definir i concretar les propostes de la dimensió 
cultural.  

- Taula de treball Econòmica que va definir i concretar les propostes de la 
dimensió econòmica.  

 
Cada una de les taules de treball va comptar amb el suport de tècnics de 
l’Ajuntament especialistes en els temes que es tractaven. Amb la presència dels 
tècnics de l’Ajuntament es va poder ampliar la informació de la que disposaven els 
ciutadans, de manera que es van poder establir les propostes segons: 
 

- Accions que l’Ajuntament ja estava portant a terme. 
- Accions competència de l’Ajuntament que no s’estaven portant a terme. 
- Accions que no són competència de l’Ajuntament. 
 
El resultat del treball realitzat per les diferents taules de treball és el conjunt de 
propostes que conformen el Pla d’Acció. 
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Cada una de les propostes sorgides de tot el procés d’elaboració del Pla d’Acció 
seran analitzades pels tècnics de l’Ajuntament per tal de definir els següents 
conceptes: 
 

- Prioritat 
- Termini d’implementació 
- Període d’execució 
- Sectors implicats 
- Cost econòmic 
- Fonts de finançament 
- Interrelació amb altres accions del Pla d’Acció 
- Indicadors de seguiment 
 
Un cop complementades totes les propostes es presentaran al Ple Municipal per ser 
aprovades. En quant a les propostes sorgides que no siguin competència de 
l’Ajuntament s’enviarà una carta a l’organisme competent informant de la proposta, 
demanant una resposta sobre les possibilitats de portar-la a terme. 
 

Taller priorització accions Pla Acció Agenda Local  
Elaboració Pla Acció Anual (any 2010)  

Una vegada  definit el Pla d’Acció de l’Agenda 21 es va organitzar un taller  

en el qual es varem prioritzar entre tots les diferents accions a portar a terme les 10 

accions que haurien de constituir el Pla d’Acció anual (any 2010)  en el qual també 

es va discutir el model de participació per tal de fer-ne el seguiment de l’execució.   

 

 

annexes:  
 

- dinàmica del taller de propostes 

- dinàmica del taller de propostes amb els IES 

- dinàmica de les sessions dels grups de treball 

- dinàmica del taller de priorització d’accions del Pla d’Acció 

- participants 

- llistat de propostes que no són de competència municipal 
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dinàmica del taller de propostes 
objectiu i metodologia 
 

objectiu del taller 
 
El objectiu  del taller, és recollir propostes per a construir el nou pla d'acció de 
l'agenda local 21 d'Eivissa.  
 
Per tal de recollir propostes s’han habilitat diferents mecanismes: 
 

 Hem recuperat les propostes que sorgiren d’un taller d’avaluació realitzat l’any 
passat (2006) 

 Taller de propostes celebrat el 22 de novembre (presencial) 
 Mitjançant la fitxa de proposta distribuïda en diferents equipaments públics i en el 

butlletí. 
 
 

dinàmica del taller 
 

6:00-6:30 
(30’) 

Benvinguda i lliurament de materials 
 
Situar en quin moment del procés ens trobem i principal objectiu del taller 
(construcció del pla d’acció) 

1 part Treball en grups 

6:30-6:40 
(10’) 

Explicació de la dinàmica 
Repassar els elements de diagnòstic 
Repassar la fitxa de proposta 
Incidir que amb la fitxa volem contestar tres preguntes: 
 
Quin aspecte millora/objectiu de la proposta que fem i en quin àmbit la 
situem (ambiental, territorial, econòmic o social) 
En que consisteix la proposta, les principals característiques i quines 
actuacions caldria fer 
Qui l’ha de dur a terme i implicació (que puc fer jo, la meva entitat, el meu 
servei respecte la proposta), és important que a la fitxa quedi identificat. 

6:40-7:25 
(45 h) 

Treball en parelles o trios (3-4 persones) 
Fer propostes, tantes com vulguin 

7:25-7:40 
(15’) Pausa – cafè 

2 part Plenari  

7:40-8:30 
(50’) 

Compartir les propostes que s’han fet en els grups i ordenar-les 
Explicar al principi com prioritzarem 
 

verda – prioritat alta 
groc -  prioritat mitja 
rosa – prioritat baixa 



Pla d’Acció 
Agenda 21 d’Eivissa 

21

dinàmica de taller de propostes amb 
els IES 
objectiu i metodologia 
 

objectius de la sessió 
 
Amb la realització del taller es pretenia assolir els següents objectius: 
 Donar a conèixer als joves dels diferents IES de la ciutat el procés de construcció 

de l’Agenda 21 d’Eivissa. 
 Conscienciar i sensibilitzar als joves a l’entorn de conceptes com un model de 

desenvolupament sostenible, pensar globalment i actuar localment... 
 Recollir propostes dels joves per tal de construir de forma participada un Pla 

d’Acció. 
 

dinàmica del taller 
 

Presentació Agenda 21 Eivissa 
 
Introducció de conceptes com Cimera de la Terra, model de desenvolupament sostenible, 
pensar globalment i actuar localment... 

Treball en grups 
 
Es col·loquen quatre cartolines en diferents punts de l’aula. Cada cartolina portarà escrit un títol 
diferent segons: 
 
Dimensió social 
Dimensió ambiental 
Dimensió territorial 
Dimensió econòmica  
 
Es divideix els alumnes de la classe en quatre grups. Cada grup es col·loca davant d’una de les 
cartolines i escriu de forma consensuada una proposta que faci referència a la dimensió 
anunciada a la seva cartolina. Un cop realitzada la proposta es penja i tot el grup es trasllada a 
la següent cartolina. 
 
Aquesta dinàmica es va repetint fins que el grup ha passat per totes les cartolines i per tant ha 
elaborat una proposta per cada una de les dimensions. S’ha de tenir en compte que el grup no 
pot fer una proposta que ja hagi fet algun dels altres grups anteriorment. 

Presentació de les propostes 
 
Un cop els grups han passat per totes les diferents cartolines un portaveu de cada grup llegeix 
les propostes que han quedat penjades i es comenten. 
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dinàmica de les sessions dels grups de 
treball 
objectiu i metodologia 
 

dinàmica de la sessió 
 
En totes les taules de treball per a l’elaboració del pla d’acció hem seguit les 
següents pautes. 
 

Els principals objectius de la trobada eren: concretar i prioritzar les accions 
recollides. En la reunió varem organitzar el treball a partir dels continguts de la taula 
(a tall d’exemple, presentem la utilitzada en la reunió que varem tractar els temes de 
residus i aigua, les accions s’ordenaven en funció de si són de competència 
municipal o bé si l’Ajuntament ja ha iniciat alguna actuació que té a veure amb el 
tema proposat, i ens varem centrar en aquelles accions que estan pendents 
d’executar i que són de competència municipal (blanc). 
 

servei de recollida mòbil per residus perillosos 
La gestió de residus perillosos no es 
competència municipal 

promoure l’ús de bosses ecològiques  

revisió servei recollida deixalles Dalt Vila  

campanya informativa recollida cartró 
comerços 

Ja s’han fet campanyes potser caldria 
valorar-la 

contenidors per residus orgànics 
S’han repartit contenidors per fer compost a 
casa 

contenidors per reciclatge olis Hi ha 6 punts de recollida d’olis 

contenidors per residus de les embarcacions Competència de ports 

residus 

campanya conscienciació dirigida a la 
ciutadania  

 

revisar sistema tractament d’aigua EDAR 
Eivissa 

Competència del govern 

estudi per a la reutilització d’aigües pluvials 
Està previst la construcció de tancs de 
turmenta per la recollida d’aigües pluvials aigua 

campanya sensibilització per l’estalvi d’aigua 

S’han fet campanyes a les escoles 

Nou sistema de tarifes  que penalitza ús 
excessiu 

 
 No és competència de l’ajuntament 
 L’ajuntament ja iniciat alguna acció per portar endavant aquesta proposta 
 Propostes a concretar i prioritzar 
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dinàmica del taller de priorització 
d’accions del Pla d’Acció 
objectiu i metodologia 
 

dinàmica de la sessió 
 
Amb l’objectiu de facilitar el procés de priorització de les accions a executar en el 
proper any 2010, varem adjuntar les diferents accions que conformen el Pla d’Acció 
a fi que cadascú pogués realitzar la seva elecció  Es tractava d’escollir una acció 
entre totes les accions propostes  incloses dins de cada línea estratègica definida al 
nou Pla d’Acció i per al cas d’afegir dos assenyalar-les en importància (Eje. 1.1, 
1.2....) així es va crear un full d’excell amb totes les puntualitzacions realitzades pel 
Forom ciutadà que va participar en aquest taller la qual es va completar amb altres 
votacions recollides a través de la web i la persona dinamitzadora al territori 
encarregada del projecte.  
 
Les diferents accions que conformen el Pla d’Acció  varen estar ordenades tenint en 
compte no només els objectius de l’Agenda 21, sinó també els compromisos presos 
per l’Ajuntament d’Eivissa a través de la signatura de la Carta d’Aalborg.  
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participants 
al llarg de tot el procés d’elaboració del Pla d’Acció 
 
 
En el procés d’elaboració del Pla d’Acció han participat un total de 74 persones, un 
total de 43 entitats i 16 persones han participat a nivell individual com a ciutadans del 
municipi d’Eivissa. 
 

nombre total de participants i entitats del procés 
 
 

nº total de participants en el procés participatiu                                          74 

nº total d’entitats que han participat en el procés                                    43 

nº de ciutadans/es que han participat de caràcter particular                   16 

 
 
A continuació presentem el llistat d’entitats que han participat en el procés elaboració 
del Pla d’Acció. 
 
Amics de la Terra 

Assessoria Ambiental 

Associació d’Amics de la Historia d’Eivissa 

Associació de Comerciants de la Marina 

Associació de Comerciants del Mercat Nou 

Associació de Comerciants del Mercat Vell 

Associació de Comerciants Isidor Macabich 

Associació de Comerciants l’Eivissa Centre 

Associació de Comerciants s’Eixample 

Associació de Veïns Can Llaundis 

Associació de Veïns La Marina 

Associació Extremeña 

Associació Francesa 

Associació Guies Turístics 

Casal de Dones 

Casita Verde 

Col·legi d’Arquitectes 

Colla del dimoni 

Comerç de motos 

Consell d’Eivissa 
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Cooperativa Pachamama 

Cooperativa Sur 

Deforsam 

Eivissa Crea 

Eivissa ocupació 

Fiesta Group Hotels 

Fundació Deixalles 

GEN 

Grup Verd Europeu 

IES Isidor Macabich 

IES Sa Colomina 

IES Sa Blanca Dona 

Permacultura 

PIMEEF 

Pla de Excel·lència 

Regidor de Medi ambient Ajuntament d’Eivissa 

Regidora d’Igualtat Ajuntament Eivissa 

Responsable de Serveis Socials de l’Ajuntament 

Serveis Socials Ajuntament Eivissa 

Responsable de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 

Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament 

Tècnica del Consell Insular 

Benestar Social de l’Ajuntament 
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propostes 
recollides que no són de competència municipal 
 
 
 
 

 
Augmentar control a les canteres. Cal un major control de la construcció i els permisos de 
construcció 
 

 
Posada en marxa d’un servei (mòbil) de recollida de residus perillosos 
 

 
Habilitar contenidors on es pugui dipositar les restes d’oli, escombraries i altres residus tòxics 
de les embarcacions 
 

 
Revisar el sistema de tractament d’aigües de la depuradora situada a l’entrada d’Eivissa 
 

 
Millorar l’estat de la costa, prohibint que els vaixells s’apropin a la costa 
 

 
Aplicar la ‘ecotaxa’ a tos els turistes que vinguin a la illa 
 

 
Instaurar la insularitat en els salaris dels treballadors de l’illa 
 

 


