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1. L’AGENDA LOCAL 21 DEL MUNICIPI D’INCA: ANTECEDENTS 
Aquesta Pla d’Acció Local és un document de l’Agenda Local 21 d’Inca elaborat per part del 
Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial (GaaT), per l’Ajuntament d’Inca. Aquesta fase de 
l’Agenda Local 21 ha estat subvencionada per la Conselleria de Medi Ambient (Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Litoral) del Govern de les Illes Balears i el  Consell de Mallorca 
(Departament de Cooperació Local). Els treballs es realitzaren al llarg de l’any 2006 i inicis del 
2007. 

A les illes Balears és vigent el Decret 123/2002 sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als 
municipis. Tots els municipis de les Illes Balears tenen en aquesa normativa la guia per aplicar 
una Agenda Local 21 en el seu territori. 

1.1 Documents Previs 
Inca va firmar la Declaració d’Aalborg en data 22 de març de 2002. Aquest dia, els 
representants del poble varen expressar el seu compromís en l’aplicació d’una Agenda Local 
21 en el municipi. 

Dins la implantació de l’Agenda Local 21 la fase de recerca i anàlisi d’informació, tant de fonts 
d’informació escrita i dades tècniques com de l’opinió de la població d’un municipi, mitjançant la 
participació ciutadana, culmina en l’elaboració i l’aprovació de la Diagnosi de Sostenibilitat del 
municipi. 

La recerca de informació bàsica queda reflectida al document de Memòria Descriptiva, que és 
una recopilació de totes les dades que es consideren rellevants per tal d’iniciar l’Agenda Local 
21, informació que queda limitada per l’existència i l’accessibilitat d’aquesta informació. La 
Memòria Descriptiva en principi no incorpora cap valoració de les dades que s’han pogut 
localitzar i elaborar, només el que s’hagi trobat i, si és possible, la comparació amb altres dades 
de referència. En el nostre cas, aquesta Memòria es va elaborar a l’any 2004, i les darreres 
dades són d’aquell moment. 

Amb l’ajuda del Consell de Mallorca (Departament de Cooperació Local) i la Mancomunitat del 
Raiguer, durant els anys 2003 i 2004 es va poder realitzar una Diagnosi, amb la col·laboració 
de l’empresa consultora Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial. El diagnosi és un document 
que analitza els aspectes ambientals, socials i econòmics del municipi, valorant els escenaris 
actuals i tendències futures, així com exposant els punts forts i febles del municipi. Aquest 
procés s’ha de realitzar en  el marc d’una important participació ciutadana.  

Aquesta Diagnosi es pot trobar a la Biblioteca municipal i al mateix Ajuntament. 

 



 

 3 
 

 

1.2 Procés d’elaboració de la Diagnosi de Sostenibilitat 
La Diagnosi de Sostenibilitat ha d’aportar una valoració de tots el aspectes que afecten a la 
sostenibilitat del municipi. Aquesta valoració surt de l’apreciació dels tècnics que estan 
elaborants els documents, de l’opinió de l’equip municipal, líder de l’Agenda Local 21, i de la 
percepció de la ciutadania que ha participat a aquesta fase, mitjançant els diversos 
mecanismes establerts per a la participació. La Diagnosi és el document d’anàlisi ambiental, 
social i econòmic del municipi, que defineix la situació actual, la tendència i la situació 
desitjable. En la següent fase d’elaboració del Pla d’Acció Municipal, aquesta proposta de 
Diagnosi sofrirà un aprofundiment en tècniques i política per tal d’establir la priorització 
d’accions. 

Els punts més característics de la Diagnosi de Sostenibilitat, que la diferencien d’altres tipus 
de diagnosi territorial,  són els següents: 

- Un objectiu final de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 

- Una apreciació conjunta de les qüestions que afecten al municipi, siguin socials, 
econòmiques, culturals o ambientals, assumint que accions a uns aspectes s’interaccionen 
amb d’altres, que en una primera apreciació poden semblar distants. 

- La participació, es a dir, la integració de la percepció de la ciutadania en la interpretació de 
les dades existents. 

La Diagnosi de Sostenibilitat no és una declaració general, sino que és un document propi i 
exclussiu de cada municipi i expressa una visió futura i una voluntat d’actuació sobre les 
qüestions aparegudes. Per tot això la Diagnosi s’ha d’aprovar per part del Fòrum ciutadà i 
presentar al Comité Especialitzat Insular de les Agendes Locals 21, que depèn de la Comissió 
Balear de Medi Ambient, per tal de deixar constància d’aquesta voluntat i de la correcció del 
procés iniciat. Així mateix és important que el municipi s’integri en la Xarxa Balear de 
Sostenibilitat.  

Això no vol dir que la Diagnosi sigui un document fix i inamovible; qualsevol punt pot ser 
ampliat o modificat, sempre que sigui aprovat per un fòrum o representació similars al que ha 
aprovat les versions prèvies. 

La Diagnosi de Sostenibilitat del municipi d’Inca s’ha elaborat intentant combinar al llarg de tot 
el procés els aspectes tècnics amb la participació ciutadana. 

En primer lloc s’ha fet servir part de les conclusions de la Diagnosi de Sostenibilitat elaborada 
l’any 2004. Aquesta diagnosi va patir d’una manca de suficient participació ciutadana, tot i que 
els resultats eren correctes. Degut a aquesta manca de suficient participació ciutadana, ara 
s’ha tornat a repassar i actualitzar la Diagnosi, aportant més participació ciutadana. 

Aquesta nova participació s’ha duit a terme de la següent manera: 

1) Repassant i completant la Diagnosi de Sostenibilitat prèvia (de l’any 2004) 

2) Establint el Fòrum de participació de l’Agenda Local 21 d’Inca 

3) Establint i aplicant el sistema de participació per tal d’aprovar i prioritzar la Diagnosi de 
Sostenibilitat 

S’han fet reunions amb grups petits de caire sectorial o, fins i tot, persones rellevants per tal de 
detectar els punts forts i febles del municipi, inspirats en la Diagnosi ja elaborada. Durant la 
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reunió, s’explicava el que és una Agenda Local 21 i es demanava una aportació de Punts Forts 
i Febles del municipi d’acord amb la seva percepció. S’entregava un esborrany des Punts Forts 
i Febles per tal de que els participants poguessin estudiar el document, difondre-lo i aportar 
més opinions més endavant. D’aquesta manera, es va obtenir la participació de 56 persones, 
agrupades en les tipologies i sectors següents: 

• Regidors de l’Ajuntament (10) 

• SOIB (3) 

• Serveis Socials (3) 

• Tècnics municipals (8) 

• Associacions de veinats (7 ass. 9 persones directament). Cada associació va presentar 
a les seves juntes la informació i les aportacions són el reflexe de l’intercanvi i del debat 
entre ells. 

• Orientació Laboral (13) 

• Sectors econòmics (5) 

• Comissió Comerç (5) 

Així mateix es va recollir informació de les següents Comissions: 

- Comissió de Mediació Intercultural, que té 21 membres. 

- Comissió Tècnica del Programa de Prevenció i abordatge de les situacions de Conflicte 
Juvenil, amb 53 membres. 

Cal destacar una cosa respecte a l’a informació recullida en aquesta fase d’entrevistes 
sectorials, i és que, degut al petit nombre de participants i a que sovint es tractaven temes 
concrets, la informació ha estat útil no només per a la Diagnosi, sino també per l’elaboració 
del Pla d’Acció. Llògicament a la vegada que sorgien els problemes del municipi, també 
apareixien algunes possibles solucions. Aquestes reunions han estat útils tant per la fase de 
Diagnosi com per les de Pla d’Acció. 

Quant a les dades que hi ha al document de Diagnosi, s’han actualitzat gairebé totes, respecte 
a aquelles de la Diagnosi del 2004. Tot i així hi ha dades i informació que no ha estat possible 
actualitzar. Per exemple, es va fer una enquesta telefònica en que una sèrie de preguntes 
tancades varen aclarir molts d’aspectes la informació dels quals no és possible determinar per 
altres mitjans. Aquests aspectes eren de satisfacció, de comportament ambiental i de mobilitat, 
especialment. L’enquesta no s’ha tornat a realitzar. 

Amb la informació obtinguda fins aquest moment, tant de la recopilació de dades com dels 
mecanismes de participació, l’equip redactor elaborà una proposta de Punts Forts i Punts 
Febles del municipi. Una vegada recullida tota la informació necessària per elaborar un 
esborrany Punts Forts i Febles de la Diagnosi, es va convocar una reunió del Fòrum ciutadà. 
Prèviament se va entregar als convidats a assistir un llistat amb les propostes de Punts Forts i 
Punts Febles, per tal de poder estudiar-los en detall.  

La convocatòria al Fòrum d’aprovació de la Diagnosi de Sostenibilitat i Priorització de Punts 
Febles es va realitzar per les següents vies: 

- Participants en les reunions i entrevistes sectorials i tècniques (56 persones). 

- Totes les associacions del municipi d’Inca (97) 
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- Participants a la primera elaboració de la Diagnosi (2003-2004). 

- Avís a través de la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Inca. 

- Avís a certes institucions interessades, tot i que no tenen la seva seu a Inca (Fundació 
Deixalles, GOB,…) 

Durant el Fòrum es va fer una presentació general sobre el que és una Agenda Local 21, 
oberta a totes les asociacions i entitats del municipi, així com a qualsevol ciutadá interessat. Els 
participants han pogut aclarir, afegir o corregir qualsevol aspecte i, sobre tot, atorgar prioritats 
als Punts Febles, indicant així les qüestions que, per ells, són més urgents quant a la seva 
resolució. 

En conclusió, la Diagnosi de Sostenibilitat actualitzada que s’ha fet servir per elaborar el Pla 
d’Acció Municipal, és el resultat d’un estudi tècnic combinat amb l’opinió de l’equip municipal i, 
especialment, d’aquells ciutadans que han volgut participar del procés, tant en forma de 
reunions sectorials com del Fòrum d’aprovació i priorització de la Diagnosi. 

Les associacions de veinats varen triar uns punts prioritaris que s’han mantingut al llarg de tot 
el procés, ja que són un colectiu que tracta de forma trasversal quasi tots els temes. Es va 
demanar que triassin entre 5 i 7 punts febles prioritaris, de manera que, a part del procés de 
priorització del fòrum, es mantindrien com a prioritaris. D’aquesta forma s’estimulava la seva 
participació. 

Un resum dels resultats del PROCÉS DE PRIORITZACIÓ DE LA DIAGNOSI DE LA DIAGNOSI 
DE SOSTENIBILLITAT DEL MUNICIPI D’INCA són els següents: 

- Participació directa de 37 persones, representant 24 entitats i associacions, més 3 
persones sense entitat o associació. 

- Aprovació de 69 Punts forts i 156 Punts febles 

- Priorització del punts febles, amb el resultat de 14 d’alta prioritat, 64 de prioritat mitjana i 
78 de prioritat baixa. 
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 
2.1 OBJECTIU 

D’acord amb la diagnosi del municipi, i un cop analitzada la seva situació vers la sostenibilitat, 
s’ha establit la proposta de Pla d’Acció Municipal o Local, de manera que permeti desenvolupar 
mitjançant l’execució de paquets d’actuacions prioritzades, polítiques ambientals, socials i 
econòmiques integrades que possibilitin la superació dels dèficits detectats.  

El Pla d’Acció estructura en detall totes les accions i projectes per tal de assolir les línies 
estratègiques, es a dir, avançar cap a la sostenibilitat. Habitualment el Pla d’Acció Local 
s’estructura en tres nivells: Línies Estratègiques, Programes i Accions. 

Línies Estratègiques. Són grans eixos i grans objectius generals per a la millora del municipi, 
la progressió cap a una major sostenibilitat i la millora de la qualitat de vida. Es tracta de definir 
aquells principis que: 

- Tenen un sentit estratègic per la sostenibilitat del municipi. 

- Reflecteixen un model de municipi. 

- Són transversals. 

- Integren solucions de diferents àmbits. 

Programes d’actuació. Són camps concrets inscrits en cada línia estratègica i defineixen els 
àmbits en els quals s’ha d’actuar per assolir l’objectiu proposat a la Línia Estratègica. Els 
programes són polivalents (afecten aspectes diverses i tenen en compte efectes a altres 
àmbits) i tenen caràcter complementari. 

Accions o Projectes. Treballs detallats a realitzar dins cadascun dels programes contemplats 
en les línies estratègiques. Aquestes accions es presenten de forma prioritzada i per terminis 
d’execució. 

2.2 PRINCIPIS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 
Elaborar un Pla d’Acció Local és la continuació dels compromisos i documents anteriors: 

- La Carta d’Aalborg. 

- La diagnosi de sostenibilitat. 

- El compromís de participació ciutadana en el desenvolupament de l’Agenda Local 21.  

L’Agenda Local 21 ha de gaudir d’un doble caràcter perqué es puguin considerar elements 
operatius de transformació en el camí cap a la sostenibilitat: 

- Han d’esser instruments de planificació i programació estratègica del municipi. 

- Han d’impulsar dinàmiques d’implicació i participació del conjunt d’agents econòmics i 
socials. 

El Pla d’Acció ha de contemplar en detall ambdues vessants.  

Per assolir la transformació efectiva ha de mostrar un enfocament sistèmic, en què les 
solucions surten de les causes subjacents als problemes i es centren en el sistema afectat per 
complet, en una forma que les solucions integren les preocupacions socials, econòmiques i 
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ambientals. A més a més s’han de tenir en compte el límits ecològics: tots els socis de l’Agenda 
Local 21 s’han de comprometre a viure i fer feina dins els límits ecològics de la terra. 

Un altre punt fonamental a l’hora del disseny del Pla d’Acció és l’equitat i la justícia: el 
desenvolupament econòmic ha d’esser equitatiu, sa pel medi ambient, just socialment i que 
mostri un compromis amb els drets humans. La preocupació pel futur també ha de presidir el 
procés: s’ha de tractar les necessitats a curt plaç però també les tendències a llarg plaç. 

En quant a la participació, s’han d’implicar tots els grups importants de la societat. La 
participació ha de menester transparència: la informació de tot el procés s’ha de trobar 
fàcilment a disposició del públic. El disseny i l’aplicació del Pla d’Acció implica una aliança entre 
els socis, tots els quals tenen una responsabilitat, especialment els institucionals. L’Ajuntament 
és el primer compromés, que ha de liderar el procés i aprovar el Pla d’Acció en el Ple Municipal. 

La participació en tots els processos de l’Agenda Local 21 es pot donar de diverses formes: 

- Col·laboració en el procés d’elaboració de documents, que és el tipus que s’ha aplicat fins 
ara. 

- Col·laboració en la presa de decissions, per exemple dels pressupostos. 

- Col·laboració en la gestió dels pressupostos. 

- Execució de certes accions del Pla d’Acció, sempre dins les possibilitats de les persones o 
entitats participants. Al menys es poden realitzar accions de difusió o educació ambiental. 

En tots els processos de participació s’han d’incorporar, al menys, les funcions de polítics de 
l’administració municipal, tècnics –siguin municipals o no- i la ciutadania, tant persones 
independents com associacions i agents socials i econòmics. En resum, totes les funcions 
executives, tècniques i, especialment, les ciutadanes, han d’esser presents. La participació de 
la ciutadania ha d’abarcar, en la mesura del possible, tota la seva varietat, sense oblidar 
aquells col·lectius que sovint no tendeixen a fer-ho. 

Un pas fonamental a l’hora de dissenyar el Pla d’Acció és definir com s’integra l’Agenda Local 
21 en l’estructura de govern municipal: responsabilitat política, transversalitat per afectar a totes 
les àrees, sostenibilitat, finançament, participació, informació i difusió dins l’ajuntament i a tota 
la ciutadania,... 

2.3 PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL D’INCA 
2.3.1 Organització 

A l’hora d’avançar en el procés d’una Agenda Local 21 és necessari deixar ben fixades les 
responsabilitats a l’hora de la seva execució i coordinació en el municipi. 

El Fòrum Ciutadà és l’òrgan màxim de decisió de l’Agenda Local 21. Al fòrum s’han aprovat 
de forma definitiva les propostes d’Agenda Local 21 i per tal de aportar-les, a continuació, a 
l’Ajuntament per a la seva execució o, si és el cas, a d’altres administracions.  

El President del procés d’elaboració del Pla d’Acció Municipal i de  l’Agenda Local 21 és el 
Sr.Rafel Torres, regidor i coordinador de l’Ajuntament d’Inca. 

S’ha anomenat un Coordinador de tot els procés d’elaboració del Pla d’Acció, amb les funcions 
de controlar tant els processos de participació com la marxa de l’elaboració del Pla d’Acció. El 
coordinador és el que dirigeix l’organització de l’Agenda Local 21. Es tracta de la Sra.Teresa 
Buades, tècnica de l’àrea de Formació de l’Ajuntament d’Inca. 
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S’han realitzat freqüents reunions amb l’empresa encarregada d’elaborar els documents (GaaT 
S.L.). Aquestes reunions han permés intercanviar tota la informació fonamental per a l’Agenda 
Local 21 d’Inca, especialment la Diagnosi de Sostenibilitat del municipi. També han servit per 
aclarir el desenvolupament de les accions, sobre tot les participatives, necessàries per tal 
d’elaborar el Pla d’Acció. 

L’equip tècnic per la elaboració del Pla d’Acció Municipal de l’Agenda Local 21 ha estat el 
següent: 

- Teresa Buades. Tècnica de l’àrea de Formació de l’Ajuntament d’Inca. 

- Martín Llobera. Consultor del Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial. 

- Jaime Seoane. Consultor del Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial. 

Així mateix, s’han recopilat les actuacions que en aquests moments s’estan duguent a terme en 
el municipi, tant les organitzades per l’Ajuntament, com de la Mancomunitat del Raiguer com 
d’administracions d’àmbit superior (Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears). 

Les actuacions futures també s’han pogut recollir, per tal d’incorporar-les al Pla d’Acció. 
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2.3.2 Participació 
Les accions més importants que s’han realitzat tenen a veure amb la recollida d’informació per 
part dels ciutadans –la participació- per tal de poder elaborar un Pla d’Acció autènticament 
participatiu.  

Com ja s’ha indicat, les reunions sectorials i personals realitzades per actualitzar i completar la 
Diagnosi de Sostenibilitat, també han estat molt útils a l’hora d’aportar informació per elaborar 
el Pla d’Acció Municipal. 

Al Fòrum d’aprovació i priorització de la Diagnosi, els assistents es podien apuntar a un o un 
altre Grup de Treball per completar el Pla d’Acció Ambiental. Es convocaren tres Grups de 
Treball, amb les temàtiques que apareixen a la taula següent. Davant la Diagnosi de 
Sostenibilitat, els assistents aportaven la seva opinió sobre les possibles accions a dur a terme. 
L’objectiu fonamental del les reunions dels Grups de Ttreball és que els participants aportin, 
de manera completament lliure, la seva percepció sobre les possibles millores que es poden 
dura a terme en el municipi. A la mateixa vegada, la participació permet ampliar, corregir o 
millorar la informació apareguda a la fase de Diagnosi. 
Finalment, davant una proposta de l’equip tècnic, el Pla d’Acció Municipal es va aprovar i 
prioritzar a una nova convocatòria del Fòrum. 

A la següent taula es mostra un resum del procés de participació.. 
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Data Objectiu Continguts Assistents Observacions 

2006 Elaboració de la 
Diagnosi de 
Sostenibilitat.  
Propostes per el Pla 
d’Acció Municipal. 
Difusió del procés 
d’Agenda Local 21. 

Entrevistes personals o sectorials amb 
els següents continguts: 
- Agenda Local 21. 
- Participació en l’AL 21. 
- Debat sobre els punts forts i  febles 

de la proposta de Diagnosi. 
- Propostes d’accions per al Pla 

d’Acció. 
 

56 Entrega de documents: fonaments 
de l’Agenda Local 21, esborrany de 
Punts Forts i Febles de la 
Diagnosi, metodología per al Pla 
d’Acció. 

26 febrer 
2007 

Fòrum d’aprovació i 
priorització Diagnosi de 
Sostenibilitat. 

Presentació: 
- Agenda Local 21 
- Fase de l’AL 21 
- Documents existents 
- Metodologia validació Diagnosi 
- Metodologia elaboració Pla d’Acció 

Municipal  
- Calendari PAM 
Participació: priorització punts febles 
Diagnosi. 
Incripció a Grups de Treball. 

37 Entrega d’esborrany de Punts 
Forts i Febles de la Diagnosi de 
Sostenibilitat. 

9 març 
2007 

Grup de Treball. 
Propostes i discusió 
d’accions 

Temes: medi natural i vectors 
ambientals 

5 Entrega de plantilla per assignar 
accions a les àrees de millora de la 
diagnosi. 

18 març 
2007 

Grup de Treball. 
Propostes i discusió 
d’accions 

Temes: medi social, equipaments i 
serveis municipals 

16 Entrega de plantilla per assignar 
accions a les àrees de millora de la 
diagnosi. 

21 març 
2007 

Grup de Treball. 
Propostes i discusió 
d’accions 

Temes: ordenació del territori, 
economia, i mobilitat 

3 Entrega de plantilla per assignar 
accions a les àrees de millora de la 
diagnosi. 

10 abril Fòrum d’aprovació del Presentació: 19 Entrega document amb línies 
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2007 PAM i priorització 
d’accions 

- Agenda Local 21 
- Metodologia elaboració Pla d’Acció 

Municipal  
- Proposta de Línies estratègiques i 

programes del Pla d’Acció 
- Document del PAM 
- Pla de Participació 
- Pla de Seguiment 
Participació: priorització accions del 
PAM 

estratègiques i accions per facilitar 
la priorització 

 



 

 12 
 

Amb la informació obtinguda a les reunions de participació, l’equip tècnic va elaborar una 
proposta d’accions en forma de llistat, ordenat per temes. 

El darrer Fòrum reunió tenia l’objectiu de Prioritzar les accions. El funcionament detallat de la 
fase de priorització va ser el següent: 

1. A tots els assistents sel’s hi entregava un document amb totes les accions. En tots els 
casos aquest document ja s’havia remés prèviament, per correu o en format digital. 

2. A les parets del lloc de reunió es penjaren cartells amb totes les accions proposades. 

3. A cada participant se li entregaven 11 gomets vermells i 11 gomets verds. 

4. Durant la presentació de les accions, els assistents podien proposar nous punts o aclarir els 
que hi havia. 

5. El mètode de priorització era el següent: 

• Afegir punts forts o febles, si és el cas, als cartells. 

• Decidir a quines accions es coloquen els gomets vermells o verds, d’acord amb la 
següent sèrie de priorització: 

- Gomets vermells (11): molt prioritaris (per qüestions que s’haurien de 
solucionar com a màxim fins a d’aquí 2 anys). 

- Gomets verds (11): prioritat mitja (per qüestions que s’haurien de solucionar 
com a màxim entre 2 i 5 anys). 

• S’insisteix en que només es pot aferrar un gomet per punt. 

6. Els assistents anaven als pòsters i decidien atorgar la seva priorització a unes accions o 
unes altres. 

7. Precs i preguntes. 

8. Cloenda. 

Aquesta metodologia és molt senzilla, útil i clara. A més a més, el procés d’aixercar-se i aferrar 
els gomets als pòsters afavoreix la interacció entre els participants, el que també és un objectiu 
de tot el procés de participació. 

 

2.3.3 Resultats 
Assistiren 19 persones que participaren en el Fòrum de priorització.  

El resultat és un conjunt de 84 accions, organitzades per Linies i Programes, i prioritzades. 

En acabar els tècnics del GaaT replegaren els pòsters. L’elaboració de la informació es fa de 
la següent manera: a cada punt vermell se li assigna un valor de dos i a cada punt verd un 
valor d’un. D’aquesta manera s’aconsegueix una clara, però no massa rígida, distribució de les 
accions. 

Així mateix les accions es classifiquen en molt prioritaries, mitjanament prioritaries o poc 
prioritaries d’acord amb el nombre de gomets que s’han pogut aferrar: les accions amb més de 
10 punts es consideren molt prioritaries (21), les accions entre 5 i 9 punts tenen una prioritat 
mitja (32), i les accions amb una puntuació inferior a 5 punts es consideren poc prioritàries (31).  
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En total, les persones diferents participants en l’elaboració del Pla d’Acció Municipal ha estat de 
56 en la fase d’entrevistes personals i sectorials més 11 que només han aportat la seva 
presència en la fase de reunions obertes; es a dir, 67 en total.  

Els trets principals de la priorització són els següents:  
 
Línia Estratègica Programes Accions 

molt 
prioritàries

Accions 
prioritat 
mitja 

Accions 
prioritat 
baixa 

Total

Preservar i gestionar els sistemes 
naturals 

2 2  3 5 

Millorar els equipaments i serveis 
públics 

2 2 8 2 12 

Ambientalitzar la gestió municipal i 
estendre el procés d’AL21 

3 1 2 6 9 

Educar els joves cap la 
sostenibilitat social, econòmica i 
ambiental  

2 3 3 2 8 

Desenvolupar un projecte de ciutat 
en el marc de participació de 
l'Agenda Local 21 
- Paisatge urbà 
- Activitats econòmiques 
- Dimensió social 
- Habitatge digne 
- Mobilitat sostenible 
- Formació 

6 6 11 16 33 

Gestionar el cicle de l’aigua de 
forma més eficient 

3  4 2 6 

Fomentar les energies renovables 
al municipi 

1 2 1  3 

Gestionar adequadament els 
residus 

2 4 3  7 

Minvar les molèsties causades 
pels renous 

 1   1 

TOTAL 21 21 32 31 84 
 

Els resultats de la priorització es presenten a les taules que venen a als capítols següents.  

 

2.3.4 Participants 
Els assistents al procés de participació foren els següents. A la fase de reunions sectorials i 
entrevistes (56 persones): 
Regidors de l’Ajuntament 

• Rafel Torres: coordinador, habitatge 

• Ines Maroto: formació, ocupació i treball 
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• Magdalena Cantarellas: tercera edat, entitats socials i família, Residència Miquel Mir 

• Sebastià Gamundí: fires, dijous bo, participació ciutadana i agricultura 

• Joan Rubert: Serveis, parcs, jardins, promoció d’Inca 

• Felipe Jerez: indústria i comerç, esports i organisme autònom IMAF (Insitut Municipal 
d’Activitat Física Inca) 

• Juan Eusebio Deus: policia, trànsit, protecció civil i mercats 

• Andreu Gili: benestar social, sanitat i serveis funeraris 

• Yolanda Pericás: festes i joventut 

• Bartomeu Martínez: Llar d’Infants, Música Antoni Torrandell? 

SOIB 

- Xisca Ramis 

- Cati Gual 

- Toni Calafat 

Serveis Socials 

- Victòria Martorell 

- Núria Nadal 

- Magdalena Llinas 

Tècnics municipals 

- Antoni Corró (Serveis) 

- Paco Caballero (Medi Ambient) 

- Salvador Crespí (Riscos Laborals) 

- Llorenç Roig (Parcs + agricultura) 

- Vicenç Martorell (Policia) 

- Xisco Pol (Protecció Civil) 

- Teresa Buades (Formació i AL 21 a Inca) 

- Fermín Gallego (Formació i AL 21 a Inca) 

 

Associacions de veinats 

• José Mª Osuna  (A.V.José F.Cela) 

• José Pastor (A.V.Cristo Rey) 

• Josep Balaguer (A.V.Cristo Rey) 

• Guillem Coll (A.V.Son Amonda) 

• Sebastià Gamundí (A.V.Sant Francesc) 
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• Toni Serra (A.V.Es Blanquer) 

• Margalida Dolç (A.V.Vies del Tren) 

• Angela Calmaestra (A.V.Vies del Tren) 

• Gabriel Salas (A.V.San Abdón-Cas López) 

Formació i Orientació Laboral 

- Jaume Strany (Residència M.M.) 

- Bàrbara Vila (projecte EQUAL) 

- Ana Arrom (projecte EQUAL) 

- Eloisa Rodríguez (administrativa) 

- Marta Bibiloni (Taller d’Ocupació La Llar) 

- Isabel M.Colom Cirer (Serveis Generals orientació) 

- Maria Campins Beltrán (Directora TO) 

- Alma Català (Administrativa soib) 

- Miquel Bauçà (Serveis Generals orientació) 

- Esperança Coll (Directora Escola Taller Es Margalló) 

- Jaume Martorell (Monitor Escuela Taller) 

- Mateu Martorell(Monitor Escuela Taller) 

- Pau Mir (Monitor Escuela Taller) 

Sectors econòmics 

- Gràfiques Garcia (Damià Perelló) 

- Celler Can Amer (Tomeu Torrens) 

- Lottusse (Martí Llull) 

- Margalida Coll (Associació Fabricants i Auxiliars de Calçat) 

- Lluis Berastain (IDI – CEEI) 

Membres Comissió Comerç 

- Pep Nicolau ( President de l’Associació de comerciants d’Inca) 

- Josep de Lluís ( Joves empresaris) 

- Tomeu Martorell (AA de Marroquineria) 

- Pere Ferrer ( Fundació IBI- Comerç) 

- Joana Payeras (PIMEM) 

 

Assistents a convocatòries de Fòrum i Grups de Treball (51 persones): 

• Bàrbara Aloy Mateu (Consell de Mallorca) 
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• Caterina Amengual Morro (GOB) 

• Ana Mª Arrom Mérida (Projecte Equal) 

• Miquel Balle (Col·legi Beat Ramon Llull) 

• Marta Bibiloni Andres (Ajuntament d'Inca) 

• Teresa Buades (Ajuntament Inca, Formació) 

• Pedro Busquets (Ass.Veinats.Crist Rei) 

• Maria Campins Beltran (Ajuntament d'Inca) 

• Joana Coli Corró (Ajuntament Inca, Cultura i Educació) 

• Guillem Coll (A.Veinats.Son Amonda) 

• Catalina J. Coll Beltran (Col·legi Beat Ramon Llull) 

• Esperança Coll Bestard (Ajuntament Inca, Area Formació ET) 

• Joana Maria Coll i Martorell (Fundació Deixalles) 

• Guillem Coll Morro (A.Veinats.Son Amonda) 

• Isabel Maria Colom Girer (Ajuntament d'Inca) 

• Joan Feliu (APIMA La Salle) 

• Marian Feliu (Ass.Es Garrover) 

• Lluis Ferrari Alorda 

• Pere Ferrer (PIMECO) 

• Fermín Gallego Poveda (Ajuntament d'Inca) 

• Sebastià Gamundí (A.Veinats Sant Francesc) 

• Maria Gener Llopis (IES Berenguer d'Anoia) 

• Miquel Gil (Col·legi La Salle) 

• Andres Gili (Ajuntament d'Inca) 

• Felip Jerez Montes (Regidor) 

• M. Magdalena Llinàs Català (Ajuntament d'Inca, Serveis Socials) 

• José Llobera (Pensionistes d’Inca) 

• Margalida Llobera Serra (Ass.Cultural Es Progrés - Inca Oberta) 

• Mateu Martorell Boned (Escola Taller) 

• Margarita Martorell Huguet (Ass. 3ªEdat) 

• Vicenç Martorell Palou (Policia local) 

• Alberto Moreno Sarrión 

• Núria Nadal Camprubí (Ajuntament d'Inca) 
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• Margarita Nuñez Navarro (CEP INCA) 

• Josep Olivares Llinas (Fundació Deixalles) 

• Francisca Pascual Socias (CEP Inca) 

• Jose Pastor (A.Veinats Crist Rei) 

• José Manuel Patricio Martín (CEPA Francesc de Borja Moll) 

• Tina Pericás Morro (Projecte Equal) 

• Miguel Quetglas Martorell (Ass.3ªEdat) 

• Xavier Ramis (Ajuntament d'Inca) 

• Antoni Rodríguez Mir (Regidor PSM) 

• Joan Rotger Amengual (Ass.Cofre Antic) 

• Rosa Rullan Vicens 

• Ascensión Sanz Fullana 

• Carles Simonet Roig 

• Tomeu Torrens Torres (Ass.Es Garrover) 

• Rafel Torres (Regidor Ajuntament Inca) 

• M.Jacoba Ximelis Bennàssar (C.P. Ponent) 

• Andres (rev. Envant) 
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3. PROPOSTA DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES 
 

Les línies estratègiques són objectius generals cap a la sostenibilitat i millora de la qualitat de 
vida. Els Programes defineixen els àmbits en els quals s’ha d’actuar per assolir l’objectiu 
proposat a la Línia Estratègica. 

 
3.1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES 

A continuació es fa la proposta pel municipi d’Inca, organitzat en 9 línies estratègiques que 
estan determinades pels temes tractats. La majoria de Línies Estratègiques s’organitzen en 
Programes, que es concreten en Accions. Les accions estan codificades per Línies 
Estratègiques (L) i Programes (P). La darrera columna indica la prioritat de realització dels 
projectes (A=Alta, M=Mitja, B=Baixa). 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
PRESERVAR I GESTIONAR ELS SISTEMES NATURALS PRIORITAT
Programa:  
Incrementar els espais naturals protegits i gestionats per l'ús públic  
Col·laborar en la gestió del Puig de Santa Magdalena A 
Recuperar terreny militar en la carretera cap a Sencelles per finca pública B 
Recuperar terreny militar Puig de Santa Magdalena per activitats a la natura A 

Catàleg municipal d'arbres singulars B 
Programa:  
Contribuir a la conservació de la biodiversitat  
Planificar municipi d'Inca com a corredor biològic entre la Serra i el Pla B 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
MILLORAR ELS EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS  
Programa:  
Completar els equipaments públics  
Preveure nova escola primària M 
Preveure nova escola de secundària M 
Restaurar o obrir el Teatre Principal A 
Construir un nou auditori per activitats escèniques B 
Habilitar espais polivalents per activitats d’associacions (3ªedat,…) M 
Habilitar més places per centres de dia i residència de majors M 
Programa:  
Millorar els serveis públics  
Informar de l’activitat policial local i recollir informació dels ciutadans per millorar 
el servei. B 
Incrementar vigilància policial a la sortida de les escoles i zones d’oci A 
Incrementar els serveis sanitaris d’atenció primària M 
Millorar la gestió policial, especialment  quant a policia de barri M 
Millorar els serveis assistencials per la gent gran. M 
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Considerant les previsions de creixement de la ciutat, fer un pla d’increment dels 
equipaments i serveis públics realista. M 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL I ESTENDRE EL PROCÉS 
D’AL21  
Programa:  
Incorporar més participació ciutadana a les decisions clau del municipi  
Donar valor a la participació ciutadana en la presa de decisions a nivell 
municipal, per exemple el PGOU o pressupostos participatius. B 
Incrementar la participació ciutadana a les eines de ordenació territorial i 
urbanística B 
Elaborar un projecte de ciutat sostenible, des del punt de vista econòmic, social i 
ambiental. A 
Programa:  
Incrementar la participació ciutadana en l'AL 21  
Incorporar associacions d'immigrants a l'AL 21 B 
Incorporar les associacions de veïnats i les comissions del municipi a l'estructura 
de l'AL 21 B 
Crear una Oficina AL 21 d'Inca. M 
Aplicar un Pla de Comunicació i Participació de l'AL 21 M 
Crear lligams amb els projectes d'AL 21 escolar B 
Programa:  
Ambientalitzar l'Ajuntament i els seus serveis.  
Fer una auditoria ambiental de l'Ajuntament i els equipaments públics B 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
EDUCAR ELS JOVES CAP LA SOSTENIBILITAT SOCIAL, ECONÒMICA I 
AMBIENTAL  
Programa:  
Resoldre els problemes i les necessitats del jovent en el temps d’oci   
Aportar més educadors de carrer A 
Construir el  Casal de Joves M 
Contractar més personal de serveis social per atendre al jovent i immigració M 
Aportar més espais d’oci, ben dissenyats i situats A 
Determinar necessitats per l’oci del jovent i planificar la seva consecució B 
Programa:  
Lluitar contra la pèrdua de valors i el fracàs escolar, especialment entre els 
joves  
Aportar més mitjans per detectar i prevenir joves amb conflictivitat A 
Fer actuacions específiques per minvar el fracàs escolar M 
Fer escoles de pares B 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
DESENVOLUPAR UN PROJECTE DE CIUTAT EN EL MARC DE 
PARTICIPACIÓ DE L'AGENDA LOCAL 21  
Programa:  
Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans. Els ciutadans han de desitjar 
quedar a ciutat  
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Reformar parcs i places per fer-los més verds i més útils A 
Fer un manteniment correcte de parcs, especialment infantils A 
Crear un anell verd a la ciutat, aprofitant passeigs i rondes.  B 
Aplicar figures de protecció de barris sencers o per mantenir la imatge i 
l’estructura que els caracteritzen, com la zona dels Molins i les Monges 
Tancades. B 
Crear horts d’esplai, un equipament a sòl rústic o no edificable per a la realització 
d’activitats agrícoles com a oci (sobretot per a gent gran o joves). B 
Establir estils de construcció i rehabilitació, per barris B 
Elaborar un pla d'embelliment de la ciutat A 
Endreçar la Plaça del Bestiar A 
Programa:  
Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les  
Potenciar conreus amb sortida econòmica o subvencionats B 
Planificar el comerç per fer d’Inca el centre comercial de la zona nord de l’illa B 
Fer un pla econòmic per afrontar la (futura) davallada de la construcció M 
Pla de foment d'activitats lligades al turisme B 
Promoure un sector industrial capaç de adaptar-se als canvis i especialitzar-se i 
quedar a Inca M 
Programa pel foment del consum local als comerços de la ciutat i evitar la fuita 
de clients cap a Palma M 
Promoure la incorporació de discapacitats a la feina M 
Promoció del comerç i els productes a la comarca B 
Programa:  
Incorporar la dimensió social al projecte de ciutat  
Editar una guia de Serveis Públics B 
Elaborar i editar una guia d'acolliment als nous vinguts a Inca (costums, normes 
de comportament,…) M 
Programa:  
Facilitar l'accés a un habitatge digne  
Ajudar la rehabilitació de pisos i cases abandonats, amb l'objectiu de que surtin 
al mercat de lloguer  M 
Foment del lloguer B 
Vigilar l'habitabilitat dels pisos en ús però en mal estat o sobrehabitats B 
Programa:  
Promoure una mobilitat sostenible i minvar tràfic  
Executar el Pla de Eliminació de Barreres Arquitectòniques M 
Soterrar les vies del tren A 
Incrementar els carrers per a vianants M 
Facilitat la mobilitat sostenible (a peu, bicicletes,…) M 
Planificar adequadament el transport (públic) escolar B 
Incrementar els horaris del tren cap a Palma, sobre tot en hores punta M 
Construir carrils bici a les rondes B 
Millorar comunicació amb pobles i zones turístiques que no hi arriba el tren B 
Pla concret d'arreglar carrers de la ciutat B 



 

 21 
 

Difondre les avantatges de fer servir els aparcaments B 
Programa:  
Promoure una formació laboral adaptada a la diversitat econòmica  
Aconseguir que la formació laboral sigui atractiva i aconseguir que la formació 
sigui a Inca A 
Fer cursos de formació especialitzats per construcció, indústria, serveis 
sanitaris,... M 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
GESTIONAR EL CICLE DE L’AIGUA DE FORMA MÉS EFICIENT  
Programa:  
Reduir els riscos d’inundació a la ciutat  
Cercar la solució als problemes de riscos d’inundacions a la ciutat M 
Programa:  
Minvar la contaminació dels aqüífers  
Controlar la qualitat d’aigües abocades a la depuradora (contaminants 
d’indústries) M 
Aplicar la depuració terciària a depuradora B 
Programa:  
Millorar el funcionament de la xarxa d’aigües potables i clavegueram  
Promoure la recollida d’aigües pluvials a construccions per aigua potable B 
Elaborar un pla concret de reparació de xarxa de clavegueram i separació de 
pluvials M 
Millorar el manteniment de la xarxa d’aigües potables M 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
FOMENTAR LES ENERGIES RENOVABLES AL MUNICIPI  
Programa:  
Incrementar l'aportació de les energies renovables al consum energètic  
Aprofitar els edificis públics per col·locar pannells solars. Començar per la piscina 
pública. A 
Estudiar la possibilitat de captar energia solar a sòl rústic. M 
Incorporar criteris de construcció sostenible a les noves construccions A 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
GESTIONAR ADEQUADAMENT ELS RESIDUS  
Programa:  
Millorar la gestió dels residus domèstics  
Corregir els problemes de recollida de fems. Incrementar freqüència de recollida. M 
Incrementar la localització i número de contenidors de fems. Col·locar a llocs 
correctes. M 
Fomentar la separació de fems domèstics, regalant poals o contenidors per 
segregar-los A 
Far campanya de recollida selectiva i correcta. A 
Iniciar recollida matèria orgànica. M 
Programa:  
Millorar la gestió dels residus perillosos i especials   
Construcció d’una deixalleria a Inca, per ciutadans i petites empreses, de 
recollida de residus perillosos i especials A 
Fer una campanya d’informació sobre la gestió dels residus perillosos i especials, A 
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sobre tot entre les empreses. 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 
MINVAR LES MOLÈSTIES CAUSADES PELS RENOUS  
Fer un mapa de renous. Detectar punts conflictius i solucionar-los. A 
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3.2 MODEL DE FITXES D’ACCIONS 
A l’annex apareixen totes les fitxes per cada projecte, amb gran part de la informació 
adequada per dur endavant les accions. Les accions o projectes són treballs concrets i 
detallats a realitzar dins cadascun dels programes contemplats en les línies estratègiques. 
Aquestes accions habitualment es defineixen mitjançant unes fitxes. 

El model de fitxa que s’ha fet servir és el següent.  
 

CONTINGUTS DE LA FITXA D’ACCIONS 
Línia Estratègica Línia estratègica en que s’enmarca l’acció 
Programa Programa que inclou l’acció 
Nom del projecte Nom 

Codi 
El codi defineix la línia estratègica, l’objectiu o 
programa, i numera l’acció. Per exemple, el projecte 
L2/P3/A07 és la setena acció del tercer programa de la 
segona línia estratègica. 

Descripció Explicació detallada de l’acció 
Data de definició de 
l’acció 

Data d’incorporació del projecte al Pla d’Acció. 

Entitat o persona que el 
proposa 

Tot projecte ha estat proposat i la fitxa ha estat omplida 
per qualcú. Cal assenyalar-lo per poder aclarir qüestions 
dubtoses. Quasi totes les accions s’han definit en el 
procés d’elaboració Pla d’Acció any 2005, per part del 
Fòrum ciutadà 

Tipus 

Les accions o projectes poden presentar moltes 
tipologies com ara les següents: 
- Obra, en que es pot diferenciar la fase d’ estudi, 

redacció del projecte o execució. 
- Pla o programa específic: plans urbanístics, plans 

sectorial, programes de vigilància i control, 
campanyes d’implicació,... 

- Instrument jurídic. 
- Instrument econòmic. 
- Instrument organitzatiu (per exemple un nou servei 

municipal), manteniment. 
- Comunicació i formació. 
- Coordinació amb altres administracions o 

departaments. 
- Altres tipus,... 

Grau de prioritat Urgència en la necessitat d’aplicació de l’acció. Es pot 
classificar en alta, mitjana i baixa. 

Termini d’implantació 

Quin és el termini de temps en el qual s’ha d’iniciar 
l’acció. Si es pot especificar la data concreta millor. Si 
no és pot, s’indica termini immediat (per iniciar abans 
d’un any), mig (entre un i dos anys) o llarg (més de dos 
anys). 

Periode d’execució Una vegada iniciada l’acció, quant triga en finalitzar. Si 
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es pot especificar el temps concret millor. Si no és pot, 
s’indica termini curt (l’acció es completa en menys d’un 
any), mig (entre un i dos anys) o llarg (més de dos 
anys). 

Estat actual de l’acció 

Una vegada iniciada l’acció aquest camp indica la 
situació d’execució, de diverses maneres: 
- Planejat 
- Iniciat 
- Acabat 
Antes de l’inici es pot especificar que està Pendent 
d’inici. 
En haver-se executat, es pot especificar que s’està 
Avaluant efectes. 

Estimació del cost 
econòmic 

Les quantitats només són estimacions. Si cal, s’han 
d’especificar tant els costos inicials com els costos de 
manteniment. 

Transversalitat 
En aquest camp s’especifiquen les conexions entre 
l’acció i unes altres, sigui per similar objectiu, per que 
segueix a l’altre o per que és previ a un altre. 

Entitat competent 
Indica quina entitat ha d’executar l’acció. Aquesta entitat 
inclou administracions públiques, empreses, 
associacions, persones concretes,... 

Persona responsable del 
seguiment de l’acció 

Persona dins l’estructura de l’Agenda Local 21 
responsable del seguiment de l’acció. No sempre les 
accions són executades per entitats participants de 
l’Agenda Local 21 i cal assignar persones que 
pressionin i vigilin la seva aplicació.  

Organismes i agents 
implicats 

Entitats a les quals sels hi ha de consultar o avisar per 
que són afectats per l’acció. 

Possibles finançaments 
Proposar tant necessitats pressupostàries com 
humanes per dur a terme les accions: pressupost 
municipal, peticions d’ajuda a Conselleria o Consell, 
taxes, donacions,... 

Indicadors de seguiment 
(de l’acció) 

És necessari incloure un indicador del grau d’execució 
de l’acció, sigui grau de despesa feta o grau d’obra 
executat,... Aquests indicadors han de detallar, al igual 
que els indicadors de sostenibilitat, la recollida de 
dades, la periodicitat, etc. 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

L’objectiu de les accions és afectar als objectius 
expressats a les Línies Estratègiques. Una manera de 
comprovar això és contrastar les accions amb els 
resultats efectius sobre la sostenibilitat, o alguns del 
seus indicadors (del Pla de Seguiment). 
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NODEL DE FITXA D’ACCIÓ 

Codi Nom del projecte 
  
Línia Estratègica  
Programa  
Descripció: 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
  
Tipus  
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període 

d’execució 
 

 
 

  

Entitat competent:  
 
Persona responsable  
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
  

 
Organismes i agents 
implicats 

 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom:  
Tendència desitjable:  
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3.3 ACCIONS DE MÀXIMA PRIORITAT 

 
Una vegada aprovat el Pla d’Acció Local es pot fer un petit resum de les accions, classificades 
de diferents maneres: pel seu pressupost, per la seva urgència, per entitat responsable, per la 
seva viabilitat... i a continuació fer un esquema temporal de les accions, per tal de que els 
responsables de l’Agenda Local 21 i de l’execució del Pla d’Acció tenguin una idea clara de les 
passes a seguir, el seu ordre i la seva seqüència temporal. 
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PRIORITAT ALTA (21) 

 
Accions Línia Estratègica Puntuació

Soterrar les vies del tren 
Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de participació de 
l'Agenda Local 21: mobilitat sostenible 

21 

Col·laborar en la gestió del Puig de Santa 
Magdalena Preservar i gestionar els sistemes naturals 

17 

Aportar més mitjans per detectar i prevenir 
joves amb conflictivitat 

Educar els joves cap la sostenibilitat social, econòmica i 
ambiental 

17 

Recuperar terreny militar Puig de Santa 
Magdalena per activitats a la natura Preservar i gestionar els sistemes naturals 

15 

Restaurar o obrir el Teatre Principal Millorar els equipaments i serveis públics 15 

Elaborar un pla d'embelliment de la ciutat 
Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de participació de 
l'Agenda Local 21: paisatge urbà 

15 

Incrementar vigilància policial a la sortida de 
les escoles i zones d’oci Millorar els equipaments i serveis públics 

14 

Aprofitar els edificis públics per col·locar 
pannells solars. Començar per la piscina 
pública. Fomentar les energies renovables al municipi 

14 

Construcció d’una deixalleria a Inca, per 
ciutadans i petites empreses, de recollida de 
residus perillosos i especials Gestionar adequadament els residus 

13 

Reformar parcs i places per fer-los més verds i 
més útils 

Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de participació de 
l'Agenda Local 21: paisatge urbà 

12 

Fomentar la separació de fems domèstics, 
regalant poals o contenidors per segregar-los Gestionar adequadament els residus 

12 

Fer una campanya d’informació sobre la gestió 
dels residus perillosos i especials, sobre tot 
entre les empreses. Gestionar adequadament els residus 

12 

Aportar més espais d’oci, ben dissenyats i Educar els joves cap la sostenibilitat social, econòmica i 11 
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situats ambiental 
Fer un manteniment correcte de parcs, 
especialment infantils 

Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de participació de 
l'agenda local 21: paisatge urbà 

11 

Aconseguir que la formació laboral sigui 
atractiva i aconseguir que la formació sigui a 
Inca 

Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de participació de 
l'agenda local 21: formació 

11 

Elaborar un projecte de ciutat sostenible, des 
del punt de vista econòmic, social i ambiental. Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d’AL23 

10 

Aportar més educadors de carrer 
Educar els joves cap la sostenibilitat social, econòmica i 
ambiental 

10 

Endreçar la Plaça del Bestiar 
Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de participació de 
l'Agenda Local 21: paisatge urbà 

10 

Incorporar criteris de construcció sostenible a 
les noves construccions Fomentar les energies renovables al municipi 

10 

Far campanya de recollida selectiva i correcta. Gestionar adequadament els residus 10 
Fer un mapa de renous. Detectar punts 
conflictius i solucionar-los. Minvar les molèsties causades pels renous 

10 
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4. PLA DE PARTICIPACIÓ 
L’estructura de l’Agenda Local 21 al municipi d’Inca es composa del Fòrum ciutadà, el 
Coordinador Polític de l’Agenda Local 21, un Coordinador Tècnic i una Comissió de Seguiment.  

La participació futura de l’Agenda Local 21 ha d’estar proposada i aprovada pel Fòrum 
ciutadà del municipi i executada, en principi, per l’Ajuntament.  

Les funcions mínimes del Fòrum ciutadà són les següents. 

1. Aprovar els documents bàsics de l’Agenda Local 21 i les seves actualitzacions i 
correccions: Diagnosi de Sostenibilitat, Indicadors de Seguiment, Pla d’Acció Local.  

2. Fer el seguiment del Pla d’Acció Municipal. El Fòrum ha de fer una valoració sobre el 
grau d’acompliment del Pla d’Acció. 

3. Fer el seguiment dels Indicadors de Sostenibilitat. El Fòrum ha de fer una valoració 
sobre l’evolució dels indicadors. Aquests indicadors són els que mostren si, en efecte, 
les accions duites a terme ens estan apropant cap a la Sostenibilitat. Si aquests 
indicadors no avancen en la bona direcció, vol dir que no estam executant les accions o 
aquestes no són correctes o suficients.  

4. Revisar periòdicament els documents i, sobre tot, les actuacions que determinen 
l’execució i evolució de l’Agenda Local 21. Tots els documents de l’AL 21 són 
revisables, no només el Pla d’Acció. Per exemple les àrees de millora o els punts forts 
de la diagnosi poden variar al llarg del temps, per canvis en les circunstàncies o la 
percepció dels ciutadans. 

5. Aprovar les accions de difusió o el pla de difusió de l’Agenda Local 21.  
6. Establir l’estructura de funcionament de l’Agenda Local 21. Reunions, grups de 

treball per temes concrets,… 

7. Coordinar-se amb altres fòrums participatius d’Inca. A Inca ja existeixen diversos 
fòrums de caire participatiu, que cal integrar dins l’estructura de l’AL 21. Aquests fòrums 
són els següents: 

a. Comissió de Mediació Intercultural 

b. Comissió Tècnica del Programa de Prevenció i abordatge de les situacions de 
Conflicte Juvenil 

c. Comissió de Comerç 

d. Consell de Cultura 

e. Consell d’Educació 

f. Associacions de veinats (7) 

g. Agendes Locals 21 escolars 

8.  Fer el seguiment dels tràmits exigits pel Decret 123/2002 d’Agendes Locals 21 a les 
Illes Balears. 

9. Establir la col·laboració amb els municipis veïnats, la Mancomuntat del Raiguer i la 
integració en la Xarxa Balear de Sostenibilitat. 
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Cada vegada que es convoqui el Fòrum ciutadà (en principi cada 6 mesos, tal com queda 
establert al Pla de Seguiment), s’han de repassar aquestes funcions. 

Els components del Fòrum Ciutadà són els següents, com a mínim: 

• President del Fòrum: Batle de l’Ajuntament 

• Coordinador polític de l’AL 21 i Secretari del Fòrum: Regidor de l’Ajuntament 
responsable de l’AL 21 

• Coordinador Tècnic de l’AL 21 

• Un representant de cada Associació de veinats (7) 

• Un representant de cada Comissió (5) 

• Representant gent gran 

• Representant persones mitjana edat 

• Representant mitjans comunicació 

• Representant associacions conservacionistes o ecologistes 

• Representant gent jove 

• Representant empresaris i comerciants 

• Representants col·lectius i associacions culturals 

• Representant escoles d’Inca 

• Representant Instituts d’Inca 

• Representant de la Mancomunitat del Raiguer de Mallorca 

• Representant Serveis Socials de l’Ajuntament 

• Representant Policia Local 

• Representant serveis de formació i orientació laboral de l’Ajuntament d’Inca 

El mateix Fòrum pot incrementar i completar els components del Fòrum ciutadà. 

El Coordinador Polític de l’Agenda Local 21 funciona com a secretari de l’estructura de 
l’Agenda Local 21. Les seves funcions són: 

- Encarregar l’elaboració dels documents necessaris per l’Agenda Local 21. 

- Vigilar de què es vagin executant les accions del Pla d’Acció Municipal i altres accions de 
l’Agenda Local 21, com ara les accions de difusió. 

- Mantenir la col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i Consell de Mallorca en 
aquests temes. 

- Fer la convocatòria als membres del Fòrum. Aquesta convocatòria ha d’incloure un ordre 
del dia acurat. Així mateix ha d’incloure tots els documents necessaris per tal de què els 
membres del Fòrum puguin conèixer la situació dels temes sobre els quals han d’opinar 
(Pla d’Acció, Indicadors,…) 

- Mantenir el calendari de l’Agenda Local 21, especialment les reunions del Fòrum ciutadà, 
però també les accions del Pla d’Acció Municipal. 
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- Rebre i decidir sobre sol·licituds per fer servir l’estructura de l’Agenda Local 21 en qüestions 
interessants pel municipi. 

- Difondre entre el màxim de ciutadans i col·lectius del municipi el procés de l’Agenda Local 
21. Qualsevol ciutadà ha de poder participar de l’Agenda Local 21. 

El Coordinador Tècnic està nomenat per l’equip de govern municipal i s’encarrega de les 
tasques següents: 

- Vigilar de què es faci la recollida de dades pel bon funcionament de l’AL 21, especialment 
les dades dels indicadors del Pla d’Acció i els Indicadors de Sostenibilitat.  

- Completar i mantenir al dia el Pla d’Acció Municipal. Les fitxes de les accions s’han 
d’acabar d’omplir i actualitzar (especialment els camps de finançament, indicadors, estat 
actual de les accions) amb els coneixements dels membres del Fòrum. Aquest emplenar és 
el que permetrà fer un seguiment del grau de compliment del Pla d’Acció (accions iniciades, 
accions finalitzades, accions programades per iniciar-se però no executades per qualque 
raó,…) 

- Revisar i estudiar els documents que s’elaborin en el marc de l’Agenda Local 21. 

- Revisar i estudiar l’evolució dels indicadors del Pla d’Acció i dels Indicadors de Sostenibilitat 

- Proposar un ordre del dia i unes conclusions per les reunions del Fòrum ciutadà. 

- Fer les accions de difusió de l’Agenda Local 21 que es determini per part del Coordinador 
Polític. Hi ha diverses formes de difondre l’AL 21, per exemple: afegir els documents a la 
website del municipi, editar publicacions amb resums dels documents de l’AL 21, editar 
tríptics amb informació per a tota la població, realitzar audiovisuals o exposicions amb 
temàtica d’AL 21, implicar als mitjans de comunicació locals,… 

- Implicar aquells col·lectius que manquen al procés per tal de què aquest sigui cada vegada 
més representatiu del municipi. Detectar els col·lectius no participants i establir la forma de 
participar de grups i persones que ara no són al Fòrum. Sempre hi ha d’haver mecanismes 
de participació individual possibles. 

La Comisió de l’Agenda Local 21 es composa dels Coordinadors Polític i Tècnic de l’Agenda 
Local 21 i cinc representants del Fòrum ciutadà. Les seves funcions són: 

- Mantenir el calendari de l’Agenda Local 21, especialment les reunions del Fòrum ciutadà, 
però també les accions del Pla d’Acció Municipal. 

- Completar i mantenir al dia el Pla d’Acció Municipal. Les fitxes de les accions s’han 
d’acabar d’omplir i actualitzant (especialment els camps de finançament, indicadors, estat 
actual de les accions) amb els coneixements dels membres del Fòrum. Aquest ompliment 
és el que permetrà fer un seguiment del grau de compliment del Pla d’Acció (accions 
iniciades, accions finalitzades, accions programades per iniciar-se però no executades per 
qualque raó,…) 

- Revisar i estudiar els documents que s’elaborin en el marc de l’Agenda Local 21. 

- Revisar i estudiar l’evolució dels indicadors del Pla d’Acció i dels Indicadors de 
Sostenibilitat. 

- Proposar un ordre del dia i unes conclusions per les reunions del Fòrum ciutadà. 

- Rebre i decidir sobre sol·licituds per fer servir l’estructura de l’Agenda Local 21 en qüestions 
interessants pel municipi. 
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- Difondre entre el màxim de ciutadans del municipi el procés de l’Agenda Local 21. 
Qualsevol ciutadà ha de poder participar de l’Agenda Local 21. Hi ha diverses formes de 
difondre l’AL 21, per exemple: afegir els documents a la website del municipi, editar 
publicacions amb resums dels documents de l’AL 21, editar tríptics amb informació per a 
tota la població, realitzar audiovisuals o exposicions amb temàtica d’AL 21, implicar als 
mitjans de comunicació locals,… 

- Implicar aquells col·lectius que manquen al procés per tal de què aquest sigui cada vegada 
més representatiu del municipi. Detectar els col·lectius no participants i establir la forma de 
participar de grups i persones que ara no són al Fòrum. Sempre hi ha d’haver mecanismes 
de participació individual possibles. 

- Reunir-se, al menys, una vegada cada dos mesos. 
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5. PLA DE SEGUIMENT 

El Pla de Seguiment estableix la periodicitat en què s’han de dur a terme les funcions bàsiques 
de seguiment de l’Agenda Local 21. Hi ha una sèrie de tasques bàsiques, ja esmentades al 
capítol precedent: 

- Aprovació dels documents bàsics de l’AL 21. 

- Seguiment del grau d’execució del Pla d’Acció, mitjançant el control dels indicadors 
d’execució d’accions. 

- Seguiment de l’avanç cap a la Sostenibilitat, mitjançant el control dels Indicadors de 
Sostenibilitat.  

- Actualització dels documents de l’AL 21. 

Les reunions del Fòrum es realitzaran, al menys, cada sis mesos. En totes es revisa el Pla 
d’Acció i s’actualitzen els indicadors d’aquelles accions que s’han  posat en marxa. 

A la reunió de finals d’any (octubre o novembre) el Fòrum ha de proposar les accions que 
hauria de dur a terme l’Ajuntament –o altres institucions- per l’any següent, incorporant-los als 
seus pressupostos o accions. 

A la reunió d’inicis d’any (abril o maig) el Fòrum ha de revisar els indicadors de Sostenibilitat., 
una vegada s’hagin recopilat les dades. 

La proposta feta al plenari del Fòrum ciutadà d’Inca per al seguiment de l’Agenda Local 21 del 
municipi és la següent: 
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DATES TASQUES PARTICIPANTS 
Abril 2007 Aprovació Pla d’Acció Municipal per part del Fòrum Ciutadà 

Aprovació Pla d’Acció Municipal per part del Ple Municipal 
Fòrum Ciutadà 
Ajuntament 

Juny-Juliol 2007 Represa de l’Agenda Local 21 per part del nou equip municipal 
Actualització indicadors de sostenibilitat  
Actualització indicadors del Programa d’Actuacions  
Presentació al Comitè Especialitzat Insular de Agenda Local 21. 
Presentació a la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) 
Registre Balear d’Agenda Local 21 i Xarxa Balear de Sostenibilitat 

Ajuntament 
Coordinadors 
Coordinadors 
Consell de Mallorca 
Comissió Balear de Medi Ambient 
Conselleria de Medi Ambient 

Octubre 2007 Actualització indicadors del Programa d’Actuacions 
Revisió del grau d’execució de les accions.  
Propostes per als pressupostos municipals per a l’any 2008 

Coordinadors 
Coordinadors 
Fòrum Ciutadà 

Març 2008 Actualització indicadors de sostenibilitat 
Actualització indicadors del Programa d’Actuacions 
Revisió del grau d’execució de les accions. 
Correcció al Pla d’Acció. 
Conclusions sobre el funcionament de l’AL 21. 
Presentació al Comitè Especialitzat Insular de Agenda Local 21. 
Presentació a la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) 

Coordinadors 
Coordinadors 
Fòrum Ciutadà 
Fòrum Ciutadà 
Fòrum Ciutadà 
Consell de Mallorca 
Com. Balear de Medi Ambient 

Octubre 2008 Idem octubre 2007  

Març 2009 Idem març 2008  
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5.1 INDICADORS 
A cada àmbit de sostenibilitat li correspon un conjunt d’indicadors que s’utilitzen per 
mesurar l’aplicació dels programes i la seva efectivitat, èxit o fracàs. Es a dir els 
indicadors han de ser, al  menys, de dos tipus: han de poder mesurar l’actuació i 
l’efecte. 

Els primers han de mostrar si l’actuació s’ha duit a terme tal i com s’havia previst. Els 
segons són els que demostren l’efectivitat de l’acció. Tots són necessaris per poder 
comprovar i avaluar els programes d’acció en el futur. 

El coordinador de l’Agenda Local 21 és responsable de fer que es recuperi la 
informació necessària per als indicadors i s’elabori en els plaços de temps estipulats. 
Així mateix el coordinador ha de presentar la informació al Fòrum ciutadà, de manera 
que estigui clar quins han estat els avanços i els entrebancs per a l’avanç del Pla 
d’Acció. 

 

5.1.1 Indicadors de Sostenibilitat 
Un Pla de Seguiment d’una Agenda Local 21 ha de mesurar l’evolució del municipi cap 
a la sostenibilitat. Això s’aconsegueix mesurant factors de sostenibilitat. Es tracta dels 
Indicadors de Sostenibilitat. 
El Pla de Seguiment es basa en un sistema d’indicadors. Els indicadors han de posseir 
una sèrie de característiques fonamentals: 

- Reflectir fets mesurables. 

- Expressar-se en unitats quantitatives o, si més no, en unitats o intervals d’un 
conjunt de paràmetres convinguts i contrastables. 

- Ser rellevants respecte als avanços cap a la sostenibilitat. 

- Ser relativament fàcils d’obtenir, des del punt de vista temporal i econòmic. 

- Ser possible interpretar-los fàcilment. 

- Ser sintètics en la mesura del possible, integrant diversos aspectes. 

- Ser sensibles als canvis. 

- Proporcionar resultats comparables. 

Un altre factor fonamental és la difusió pública. Al menys cada any les dades dels 
indicadors (les recents i les d’anys previs, si és possible), s’han de mostrar als 
ciutadans i s’han de fer els esforços necessaris per fer-los comprensibles. Un moment 
adequat és després d’haver-los estudiat el Fòrum ciutadà en la seva reunió de 
primavera. 

Els indicadors tenen caràcter global o sectorial, i permeten, d’una manera sintètica, 
formar judicis clars de la situació i fer-ne el seguiment. Sempre aquests indicadors han 
de tenir una expressió quantitativa clara.  

El d’indicadors clau de sostenibilitat per l’Agenda Local 21 d’Inca són: 

• Index de pressió humana 

• Capacitat d’allotjament 

• Índex d’estacionalitat turística 

• Indicador de  pressió turística 
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• Equilibri de l’ocupació laboral per sectors 

• Taxa d’atur 

• Indicador d’immigració 

• Parc de vehicles 

• Denúncies 

• Despesa municipal en assistència social 

• Fracàs escolar 

• Equipaments mínims 

• Ús real del sòl 

• Intensitat d’ús del sòl 

• Superfície natural protegida 

• Abastament d’aigua municipal 

• Volum d’aigua residual tractada 

• Usos d’aigua tractada a la depuradora 

• Producció de residus 

• Reciclatge de residus 

• Productors de residus perillosos 

• Contaminació per renou  

• Consum total d’energia 

• Consum d’energia elèctrica 

• Nivell de participació a l’Agenda Local 21 

 

El càlcul dels indicadors de forma individual, sense una visió de conjunt de tot el 
sistema, no té gaire sentit. El sistema d’indicadors és una representació aproximada 
de la realitat local. Per captar-la en el seva totalitat cal integrar-los en el procés 
d’Agenda Local 21. 

La font principal per als indicadors ha estat el document Indicadors clau de 
sostenibilitat per a Agenda Local 21 al municipis de les Illes Balears de la Conselleria 
de Medi Ambient (Oficina AL21). Aquesta Oficina demana que tots els municipis facin 
servir els mateixos indicadors bàsics (17), per tal de poder fer un seguiment uniforme i 
comparar diferents municipis. En el cas d’Inca s’afegeixen 8 indicadors més –
destacats en cursiva. 

En qualsevol cas, tot i la possibilitat de modificar els indicadors, o llevar o afegir-ne de 
nous, és important intentar mantenir uns quants indicadors bàsics i fonamentals. 
Aquests seran els que permetran una avaluació a mig i llarg termini i una comparació 
amb altres municipis i altres àmbit geogràfics o socio-econòmics.  

La proposta d’Indicadors clau de sostenibilitat per a Agenda Local 21 al municipis de 
les Illes Balears es consideren els indicadors clau i s’apliquen a tots els sistemes 
d’Agenda Local 21 en procés d’implantació a les Illes Balears.  
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5.1.2 Indicadors del Pla d’Acció 
 

El Pla d’Acció incorpora per a cada projecte un indicador de seguiment. Aquests 
indicadors no són representatius de l’estat del medi ambient del municipi. Són 
indicadors de l’evolució o dels resultats dels projectes descrits dins de cada una de les 
accions. 

El seguiment indicarà a on s’han assolit els objectius i a on s’han de realitzar 
adjustaments per aconseguir-los, si les actuacions, tot i que s’hagin duit a terme, han 
estat equivocades o insuficients. Els objectius no assolits han d’esser objecte 
d’investigació per tal d’aclarir les causes de no compliment. 
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ANNEX FITXES DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 



 

 1

FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L1/P1/A01 Col·laborar en la gestió del Puig de Santa Magdalena 
Línia Estratègica Preservar i gestionar els sistemes naturals 
Programa incrementar els espais naturals protegits i gestionats per l'ús 

públic 
Descripció: 
Realitzar les gestions pertinents per a que l'Ajuntament d'Inca i altres agents del municipi 
puguin participar en la gestió de l'espai natural del Puig de Santa Magdalena i la seva àrea 
recreativa. Actualment s’està negociant un conveni amb l’IBANAT amb aquest objectiu. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument administratiu 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Conselleria de medi ambient-IBANAT, bisbat de Mallorca 
Persona responsable Regidor de medi ambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar Direcció General de Biodiversitat (repoblació arbres 

de ribera i altres plantes) 
 

Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Conselleria de Medi Ambient 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L1/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Signatura Conveni 
- Execució Conveni 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Ús real del sòl i intensitat d’ús 
Tendència desitjable: Manteniment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 

FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L1/P1/A02 Recuperar terreny militar en la carretera cap a Sencelles per 

finca pública 
Línia Estratègica Preservar i gestionar els sistemes naturals 
Programa incrementar els espais naturals protegits i gestionats per l'ús 

públic 
Descripció: 
Realitzar les gestions pertinents per a que l'Ajuntament d'Inca o altre institució pública gestioni 
aquest espai 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Gestió administrativa 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Conselleria de medi ambient 
Persona responsable Regidor de medi ambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar Ajuntament, Conselleria de Medi Ambient 

 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Exèrcit 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L1/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Realitzar contactes amb l’Exèrcit per determinar la 

situació de l’espai. 
- Fer un conveni 
- Planificar les accions 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: superfície natural protegida 
Tendència desitjable: Increment 



 

 3

 
FITXA D’ACCIÓ 

Codi Nom del projecte 
L1/P1/A03 Recuperar terrenys militars al Puig de Santa Magdalena per 

activitats a la natura 
Línia Estratègica Preservar i gestionar els sistemes naturals 
Programa incrementar els espais naturals protegits i gestionats per l'ús 

públic 
Descripció: 
Realitzar les gestions pertinents per a que l'Ajuntament d'Inca o altre institució pública gestioni 
aquest espai i elaborar un pla de gestió ús d'aquest espai, com per exemple creació d'una 
escola ambiental. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Gestió administrativa i Pla Específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Exèrcit 
Persona responsable Regidor de medi ambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Moderat Ajuntament, Conselleria de Medi Ambient 

 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Conselleria de Medi Ambient 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L1/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases 
- Realitzar contactes amb l’Exèrcit per determinar la 

situació de l’espai. 
- Fer un conveni 
- Planificar les accions 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Ús real del sòl i intensitat d’ús 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L1/P1/A04 Catàleg municipal d'arbres singulars 
Línia Estratègica Preservar i gestionar els sistemes naturals 
Programa Incrementar els espais naturals protegits i gestionats per l'ús 

públic 
Descripció: 
Realització d'un catàleg d'arbres amb característiques singulars i amb especial valor natural, 
cultural o històric del terme municipal d'Inca i incloure mesures de protecció i gestió d'aquests 
exemplars. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Catàleg o inventari, instrument de protecció 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de medi ambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix Ajuntament 

 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Estudi de camp i establiment dels criteris per a la catalogació. 
Recollida d’informació. 
2. Elaboració del catàleg 
3. Implantació d'una figura de protecció dels arbres catalogats en 
el planejament municipal 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Ús real del sòl i intensitat d’ús 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L1/P2/A01 Planificar el municipi d'Inca com a corredor biològic entre la 

Serra i el Pla 
Línia Estratègica Preservar i gestionar els sistemes naturals 
Programa Contribuir a la conservació de la biodiversitat 
Descripció: 
Coordinar diferents actuacions, des del planejament urbanístic del sòl rústic d'Inca fins a la 
gestió dels espais naturals per conformar, amb els municipis veïns un corredor biològic d'espais 
protegits  que garanteixin la connectivitat biològica i paisatgística de les àrees naturals de la 
Serra amb els diferents espais natural del Pla (torrents, alzinars,...). 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla o programa estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Llarg 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Conselleria de medi ambient, municipis veïns, consell de Mallorca 
Persona responsable Regidor de medi ambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar, possible necessitat de 
compra pública de terrenys 

Ajuntament, Conselleria 
 

Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Conselleria de Medi Ambient 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L1/P1/A01 L1/P1/A02 i L1/P1/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Estudi dels espais naturals i vies rurals adients. 
- Estudi de les eines possibles per crear el corredor 

biològic. 
- Executar les eines (planificació urbanística,...) 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Superfície natural protegida 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P1/A01 Preveure nova escola primària 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Completar els equipaments públics 
Descripció: 
Preveure la necessitat d'una nova escola primària segons el creixement demogràfic de la ciutat 
i reservar espais al nou planejament per a la seva possible ubicació. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic nou equipament 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Llarg 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Conselleria d'educació 
Persona responsable Regidor d’educació 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Ajuntament d’Inca, Conselleria d'educació 

 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Conselleria d'educació 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Estudi de la necessitat de més places d'educació segons 
creixement demogràfic i previsions 
2. Reserva d'espai per a equipament docent al nou planejament 
3. Construcció de l'equipament docent 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Fracàs escolar 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P1/A02 Preveure nova escola de secundària 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Completar els equipaments públics 
Descripció: 
Preveure la necessitat d'una nova escola d'educació secundaria segons el creixement 
demogràfic de la ciutat i reservar espais al nou planejament per a la seva possible ubicació 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic nou equipament 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Llarg 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Conselleria d'educació 
Persona responsable Regidor d’educació 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Ajuntament d’Inca, Conselleria d'educació 

 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Conselleria d'educació 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Estudi de la necessitat de més places d'educació segons 
creixement demogràfic i previsions 
2. Reserva d'espai per a equipament docent al nou planejament 
3. Construcció de l'equipament docent 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Fracàs escolar 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P1/A03 Restaurar i obrir el teatre Principal 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Completar els equipaments públics 
Descripció: 
Estudiar la possibilitat de restaurar el teatre principal o obrir-lo 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Equipament 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Llarg 
 

Llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Consell insular 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat ajuntament, consell insular 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Consell Insular 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P1/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Estudi de la situació actual del teatre i avaluació de la seva 
adequació per realitzar activitats. 
2. Recerca de financiació. 
3. Execució de reformes necessàries per adaptar el teatre al 
funcionament i a nous formats de representació teatral 
4. Reinauguració del teatre i programació d'activitats 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P1/A04 Construir un nou auditori per activitats escèniques 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Completar els equipaments públics 
Descripció: 
Estudiar la possibilitat d'obrir un auditori per arts escèniques, l'edifici podria ser una estructura 
singular i un símbol més de la ciutat. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus equipament 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Llarg 
 

Llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Consell insular 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Ajuntament, Consell insular 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Consell Insular 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P1/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Estudi de la possible ubicació i avaluació de la seva adequació 
per realitzar activitats. 
2. Recerca de financiació. 
3. Construcció. 
4. Inauguració del teatre i programació d'activitats 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P1/A05 Habilitar espais polivalents per activitats d'associacions 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Completar els equipaments públics 
Descripció: 
Habilitar espais en equipaments ja existents o si és necessari construcció de noves 
infrastructures per a les diferents associacions o grups interessats en fer ús d'espais 
polivalents, com 3ª edat, associacions culturals, juvenils, escoles taller, etc. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Equipament 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

Mig  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Batle, regidor de cultura i regidor d'urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Ajuntament d’Inca, Consell insular, govern 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Associacions 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Detectar necessitats 
2. Recerca edificació amb característiques adients. 
3. Recerca financiació 
4. Reforma 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P1/A06 Habilitar més places per a centres de dia i residència de 

majors 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Completar els equipaments públics 
Descripció: 
Incrementar les dotacions en espais i personal per possibilitar l'increment de les places als 
centres de dia i al residència per a gent gran. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

Mig  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, conselleria de Salut, IB-SALUT 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Ajuntament d’Inca, Consell insular, govern 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Conselleria de benestar social 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar necessitats concretes 
- Estudiar possibilitats d’adaptació dels equipaments 

actuals 
- Adaptació 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims i despesa municipal en assistència 
social 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P2/A01 Informar de l'activitat de la policia local i millorar el servei 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Millorar els serveis públics 
Descripció: 
Recollir informació dels ciutadans i elaboració de memòries anuals de les actuacions policials, 
denúncies, criminalitat, activitats de conscienciació, etc. Amb l’objectiu d’elaborar i aplicar un 
pla o programa estratègic en matèria policial i de seguretat. Fer servir els mecanismes de 
participació de l’Agenda Local 21 per informar i recollir opinions. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

Continuat cada any  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca,Mancomunitat del Raiguer 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix, es tracta d'optimitzar els recursos 
actuals 

Ajuntament d’Inca, mancomunitat 

Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, policia local, altres cossos de seguretat 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P2/A02, L2/P2/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Reunió d’intercanvi d’informació 
- Aplicació de millores en la gestió. 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P2/A02 Incrementar la vigilància policial a la sortida de les escoles i 

zones d'oci 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Millorar els serveis públics 
Descripció: 
Incrementar els recursos policials a l'entrada i sortida de les escoles i els caps de setmana a les 
zones d'oci. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Curt 
 

Continuat cada any  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca,mancomunitat del Raiguer 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix Ajuntament d’Inca, mancomunitat 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, policia local, altres cossos de seguretat 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Proposar unes actuacions de millora. 
- Executar 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P2/A03 Incrementar els serveis sanitaris d'atenció primària 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Millorar els serveis públics 
Descripció: 
Incrementar l'atenció primària, ja sigui amb major flexibilitat d'horaris amb increment de 
personal o, amb la construcció de nous equipaments sanitaris d'atenció primària (centres de 
salut, centre mèdic). 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla  específic, equipaments 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Curt 
 

Mig  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Ib-Salut 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix Ajuntament d’Inca, mancomunitat 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, Govern Balear 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detecció necessitats 
- Disseny nous serveis i equipaments 
- Construcció 

Càlcul: nous serveis instal·lats al municipi 
Periodicitat: anual 
Dades:  nous serveis 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims i despesa municipal en assistència 
sicial 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P2/A04 Millorar la gestió policial, especialment quant a policia de 

barri 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Millorar els serveis públics 
Descripció: 
Aconseguir una actuació més efectiva de la policia. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla  específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detecció necessitats 
- Millores en gestió del funcionament policial. 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P2/A05 Millorar els serveis assistencials per la gent gran 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Millorar els serveis públics 
Descripció: 
Ampliar els serveis assistencials a la gent gran amb atenció al domicili i altres serveis 
alternatius a part dels centres de dia i residència. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa  específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Curt 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, conselleria de benestar 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Ajuntament d’Inca, conselleria de benestar social 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P1/A06 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detecció necessitats 
- Aplicació millores 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Despesa municipal en assistència social 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L2/P2/A06 Fer un pla d'increment dels equipaments i serveis públics 

realista 
Línia Estratègica Millorar els equipaments i els serveis públics 
Programa Millorar els serveis públics 
Descripció: 
Fer una planificació de les futures necessitats en serveis i equipaments, considerant els 
increments demogràfics presents i futurs, i les necessitats especials que puguin sorgir. 
Considerant les previsions de creixement de la ciutat, tan en població absoluta com en 
estructura demogràfica s'haurà d'adaptar els serveis i equipaments (escoles, assistència a gent 
gran, integració d'immigrants, etc.) 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Llarg 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca i altres administracions i institucions competents segons el servei o 
equipament 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar Ajuntament d’Inca i altres administracions 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Realització de l’estudi i plantejament de necessitats. 
- Proposta d’actuacions per cobrir aquestes necessitats. 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P1/A01 Donar valor a la participació ciutadana a les decisions a nivell 

municipal 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incorporar més participació ciutadana a les decisions clau del 

municipi 
Descripció: 
Establir mecanismes de participació ciutadana que permetin una relació continuada i directa de 
la ciutadania amb les institucions municipals, fòrum ciutadà i adquirir el compromís de donar 
valor a les decisions del fòrum en la gestió de la ciutat. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca  
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions, ciutadans en particular 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L3/P1/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Continuar Agenda Local 21 i recollir propostes de major 
participació. 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Nivell de participació a l’Agenda Local 21 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P1/A02 Incrementar la participació ciutadana en les eines d'ordenació 

territorial i urbanística 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incorporar més participació ciutadana a les decisions clau del 

municipi 
Descripció: 
Intentar democratitzar l'urbanisme i incorporar als ciutadans i la seva participació com agents 
de la planificació urbana de la seva ciutat 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca  
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions, ciutadans en particular 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L3/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Estudiar mètodes de participació 
- Aplicar millors mètodes de participació a l’hora d’aplicar 

l’urbanisme al municipi. 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Nivell de participació a l’Agenda Local 21 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P1/A03 Elaborar un projecte de ciutat sostenible, des de el punt de 

vista econòmic, social i ambiental 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incorporar més participació ciutadana a les decisions clau del 

municipi 
Descripció: 
Iniciar un taller de participació, dins l’AL 21, en què es plantegi quin és la ciutat que es vol en 
un futur proper i a mig termini. L’objectiu és coordinar totes les accions relacionades amb 
l'urbanisme i gestió de la ciutat i fer un projecte unitari. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca  
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions, participació ciutadana 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. establir mecanismes de participació ciutadana i elaboració d'un 
sistema d'indicadors de l'estat de la ciutat 
2. prioritzar les necessitats de la ciutat i establir un model 
desitjable 
3. elaboració i aplicació d'un pla estratègic (AL21) per aconseguir 
el model de ciutat desitjat 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom:  tots 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P2/A01 Incorporar associacions d'immigrants a l'AL21 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incrementar la participació ciutadana en l'AL21 
Descripció: 
Establir contactes amb les associacions d'immigrants o amb ciutadans immigrants que 
representin de la forma més equilibrada possible els diferents col·lectius presents a la ciutat i 
incorporar representants al fòrum ciutadà. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument de participació 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca  
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions, participació ciutadana 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L3/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Identificar col·lectius que encara no participen 
- Explicar l’AL 21 
- Integrar en el fòrum i en els altres mecanismes de 

participació.  
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Nivell de participació a l’Agenda Local 21 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P2/A02 Incorporar les associacions de veïnats i les comissions del 

municipi a l'estructura de l'AL21 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incrementar la participació ciutadana en l'AL21 
Descripció: 
Establir contactes amb les associacions veïnals o amb comissions que representin de la forma 
més equilibrada possible els diferents barris de la ciutat i incorporar representants al fòrum 
ciutadà. Determinar un sistema estable de participació. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument de participació 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca  
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions, participació ciutadana 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L3/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Difondre l’AL 21 en les associacions i comissions. 
- Determinar mecanismes d’interacció. 
- Establir la participació. 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Nivell de participació a l’Agenda Local 21 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P2/A03 Crear una oficina AL21 d'Inca 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incrementar la participació ciutadana en l'AL21 
Descripció: 
Crear una infrastructura física i organitzativa del procés d’AL21, que gestioni la participació 
ciutadana, que funcioni com a oficina d’informació, s’encarregui d’elaborar material editat del 
procés (revista AL21), així com fer el seguiment del procés. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument organitzatiu 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca  
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Moderat Ajuntament d’Inca, Consell Insular 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions, participació ciutadana 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L3/P1/A03, L3/P2/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar necessitats per l’Oficina AL 21 
- Aplicació de l’oficina 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Nivell de participació a l’Agenda Local 21 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P2/A04 Aplicar un pla de comunicació i participació de l'AL21 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incrementar la participació ciutadana en l'AL21 
Descripció: 
Elaboració d’un pla de comunicació i participació gestionat per l’oficina de l’AL21, que inclogui 
edició de material divulgatiu, elaboració de comunicats de premsa i radio, i la instauració de 
mecanismes de participació amb les diferents associacions (veïnals, d’immigrants, 
empresarials, polítiques,...) i amb els ciutadans en general. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument organitzatiu 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, fòrum ciutadà 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Ajuntament d’Inca, Consell Insular 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions, participació ciutadana 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L3/P1/A03, L3/P2/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Càlcul: comunicacions realitzades 
Periodicitat: semestral 
Dades: col·lectius contactats 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Nivell de participació a l’Agenda Local 21 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P2/A05 Crear lligams amb el projectes d'Agenda 21 escolars 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Incrementar la participació ciutadana en l'AL21 
Descripció: 
Mitjançant els mecanismes de participació i comunicació incorporar als centres educatius com a 
membres del fòrum ciutadà i incorporar les accions dels programes d’Agenda 21 escolars a les 
accions de l’AL21 d’Inca. Aprofitar les Agendes 21 com a mitjans d’educació ambiental que 
repercuteixi en l’èxit dels programes i accions de l’AL21 d’inca. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument organitzatiu i divulgatiu 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, conselleria d’educació, centres educatius 
Persona responsable Batle, directors d’Agendes 21 escolars 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca, Conselleria d’Educació 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, escoles 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L3/P1/A03, L3/P2/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar centres amb AL 21 escolar 
- Realitzar contactes i explicar el procés al municipi d’Inca 
- Integrar les AL 21 i formular accions conjuntes 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Nivell de participació a l’Agenda Local 21 
Tendència desitjable: Increment 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26

 
 
 
 
 
 

FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L3/P3/A01 Fer una auditoria ambiental de l'Ajuntament i els equipaments 

públics 
Línia Estratègica Ambientalitzar la gestió municipal i estendre el procés d'AL21 
Programa Ambientalitzar l'ajuntament i els seus serveis 
Descripció: 
Diagnosi ambiental de les instal·lacions i edificis de l’Ajuntament i proposar les mesures 
necessàries per minvar el seu impacte ambiental. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Regidor de Medi Ambient 
Tipus Programa de vigilància i control 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

Curt  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Batle, directors d’Agendes 21 escolars 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
12.000 € GESA, SOREA 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, escoles 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Realitzar l’estudi 
2. Temporalitzar les propostes realitzades i aprovades en 

les actuacions per dur a terme a l’Ajuntament 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Abastament d’aigua municipal, Volum d’aigua residual 
tractada, Producció de residus sòlids urbans, Consum 
d’energia elèctrica 
Tendència desitjable: minva. 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P1/A01 Aportar més educadors de carrer 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa resoldre els problemes i les necessitats del jovent en el temps 

d'oci 
Descripció: 
Incloure més educadors de carrer als serveis socials i de participació ciutadana de l’ajuntament, 
realització d’activitats relacionades amb l’AL21 i conscienciació al carrer dels principis de la 
sostenibilitat. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic, instrument divulgatiu 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Batle, directors d’Agendes 21 escolars 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Consell insular 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L4/P1/A03, L4/P1/A05, L4/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Recerca de financiació 
- Establiment de necessitats 
- Contractació d’educadors 
- Planificació de les accions 
- Realització 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Despesa municipal en assistència social 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P1/A02 Construir el Casal de Joves 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa resoldre els problemes i les necessitats del jovent en el temps 

d'oci 
Descripció: 
El casal de Joves ja està dissenyat i s’està construint. Es tracta d’executar aquesta acció i 
afinar les activitats a realitzar. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus equipament 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

1 any  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L2/P1/A05 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Construcció 
- Establiment activitats i personal  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P1/A03 Contractar més personal de serveis socials per atendre al 

jovent i immigració 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa resoldre els problemes i les necessitats del jovent en el temps 

d'oci 
Descripció: 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Servei municipal 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de benestar social 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L4/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Recerca de financiació 
- Establiment de necessitats 
- Contractació d’educadors 
- Planificació de les accions 
- Realització  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Despesa municipal en assistència social 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P1/A04 Aportar més espais d'oci, ben dissenyats i situats 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa Resoldre els problemes i les necessitats del jovent en el temps 

d'oci 
Descripció: 
Adaptar els espais d’oci i esbarjo a les necessitats i tendències actuals, procurar la seva 
localització uniforme i tenint en compte les zones d’oci o reunió dels joves. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Equipaments i pla urbanístic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar necessitats 
- Cercar finançament 
- Coordinar-se amb altres accions a la ciutat 
- Executar les accions 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P1/A05 Determinar necessitats per l'oci del jovent i planificar la seva 

consecució 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa Resoldre els problemes i les necessitats del jovent en el temps 

d'oci 
Descripció: 
Elaboració d’un estudi social de la joventut d’Inca, sobretot sobre preferències d’oci, realitzar un 
diagnòstic de les alternatives d’oci que s’oferten a Inca i planificar activitats o polítiques 
públiques per a la promoció d’empreses d’oci juvenil. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de serveis socials 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar Empreses d’oci 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L4/P1/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar necessitats 
- Cercar finançament 
- Coordinar-se amb altres accions a la ciutat 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P2/A01 Aportar més mitjans per detectar i prevenir joves amb 

conflictivitat 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa lluitar contra la pèrdua de valors i el fracàs escolar, especialment 

entre els joves 
Descripció: 
Incrementar el personal (educadors de carrer, serveis socials) municipals, de justícia i als 
centres educatius i elaboració d’un programa de prevenció de conflictivitat juvenil 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Jutjats 
Persona responsable Regidor de serveis socials 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar Conselleria d’educació, benestar social 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, centres docents 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L4/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar necessitats 
- Cercar finançament 
- Coordinar-se amb altres accions a la ciutat 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies, Fracàs escolar 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P2/A02 Fer actuacions específiques per minvar el fracàs escolar 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa lluitar contra la pèrdua de valors i el fracàs escolar, especialment 

entre els joves 
Descripció: 
Aconseguir més mitjans de la conselleria d’Educació. Fer programes pilot per minvar el fracàs 
escolar. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, conselleria d’Educació 
Persona responsable Regidor de serveis socials 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar Conselleria d’educació, benestar social 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, centres docents 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L4/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Establir les causes 
- Planificar accions 
- Cercar finançament 
- Coordinar-se amb altres accions a la ciutat 
- Executar les accions 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Fracàs escolar 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L4/P2/A03 Fer escoles de pares 
Línia Estratègica Educar als joves cap a la sostenibilitat social, econòmica i 

ambiental 
Programa lluitar contra la pèrdua de valors i el fracàs escolar, especialment 

entre els joves 
Descripció: 
Dotar als centres docents d’un programa d’educació de pares per prevenir la conflictivitat dels 
nins i el joves. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de serveis socials 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar Conselleria d’educació, benestar social 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, centres docents 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L4/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Dades: seminaris realitzats, pares assistents. 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies, Fracàs escolar 
Tendència desitjable: Minva 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35

 
 
 
 
 
 
 

FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A01 Reformar parc i places per fer-los més verds i útils 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Adequar els espais lliures públics previstos al planejament i dotar dels ja existents d’elements 
que incrementin la seva superfície enjardinada amb vegetació natural autòctona, garantir una 
accessibilitat per a tothom i que siguin els més pràctics i versàtils possibles (zones d’esbarjo, 
esportives, de reunió, per espectacles, etc.) 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla urbanístic, obra 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P1/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Dades: superfície espais verds, plans de manteniment  
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims, intensitat d’ús del sòl 
Tendència desitjable: Increment i Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A02 Fer un manteniment correcte de parcs, especialment infantils 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Programa de manteniment d’espais lliures i zones verdes, garantir la neteja i el manteniment de 
les condicions de seguretat a les zones infantils, potenciar el manteniment d’espais existents i 
adequació de zones verdes degradades, no limitar-se a la construcció de nous espais, donar la 
mateixa importància al manteniment. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Servei municipal 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Dissenyar programa 
- Executar programa 
- Fer seguiment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims 
Tendència desitjable: increment 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37

 
 
 
 
 

FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A03 Crear un anell verd a la ciutat, aprofitant passeigs i rondes 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Conformar un espai verd que envolti la ciutat que permeti la connexió continua dels diferents 
espais lliures mitjançant infrastructures de connexió (zones enjardinades, passeig per a 
vianants o bicicletes,...) localitzades a les rondes que envolten la ciutat i de grans espais lliures 
o equipaments públics als voltants de la ciutat (zones esportives, equipaments municipals,...) 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla urbanístic, obra 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P1/A01, L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar espais útils per aquest objectiu 
- Dissenyar actuacions 
- Realitzar actuacions 
- Manteniment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equipaments mínims, intensitat d’ús del sòl 
Tendència desitjable: Increment i Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A04 Aplicar figures de protecció de barris sencers per mantenir la 

imatge i l'estructura que els caracteritzen 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Delimitar àrees dins el nucli urbà de la ciutat de ordenació homogènia, establint uns paràmetres 
característics per a cada zona, que determini la tipologia de carrers i edificacions, altures 
màximes, usos, etc. Que ajudin a mantenir la personalitat dels diferents barris de la ciutat i la 
creació de noves zones amb entitat dins la ciutat. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla urbanístic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P1/A06 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar zones i característiques 
- Incorporar a Pla urbanístic 
- Vigilar execució 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Capcitat d’allotjament i intensitat d’ús del sòl 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A05 Crear horts d'esplai, un equipament a sòl rústic no edificable 

per a la realització d'activitats agrícoles 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Qualificació a sòl rústic, amb zones agrícoles abandonades o degradades, com a zona d’horts 
d’esplai en règim públic per al desenvolupament d’activitats agrícoles amb un objectiu lúdic o 
educatiu, destinat sobretot a gent gran o a la formació de nins i joves en el món agrari. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Figura urbanística 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Per determinar, possible necessitat de 
compra de terrenys 

 

Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar espais 
- Determinar necessitats 
- Obrir al públic 
- Manteniment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: ús real del sòl 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A06 Establir estils de construcció i rehabilitació per barris 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Tal i com s’hagi determinat a l’acció L5/A01/A04, s’haurà d’establir criteris estètics (colors, 
materials) per a la rehabilitació de façanes i estructures externes d’edificis i cases segons els 
barris i la zona de la ciutat on es trobin, d’això dependrà l’atorgació de llicències de reforma i 
subvencions. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument urbanístic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar zones i característiques 
- Incorporar a Pla urbanístic 
- Vigilar execució  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: 
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A07 Elaborar un Pla d'embelliment de la ciutat 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Establir un pla d’embelliment de la ciutat, participatiu, que contingui: 

- Les figures urbanístiques necessàries al PGOU per a la protecció de barris sencer i 
l’establiment de paràmetres estètics per zones. 

- Política de llicències i ajudes a la rehabilitació de façanes i estructures internes 
- Adequació d’espais lliures i zones verdes 
- Programa de manteniment i neteja públics 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P1 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar necessitats 
- Incorporar a Pla urbanístic 
- Vigilar execució  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom:  
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P1/A08 Endreçar la Plaça del Bestiar 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Fer un paisatge urbà atractiu als ciutadans 
Descripció: 
Elaboració i execució d’un pla específic de reforma de la Plaça de Bestiar, increment de la 
superfície enjardinada, millorar l’accessibilitat i eliminació d’elements poc estètics. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

6 mesos  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar, de forma participativa, com s’ha d’endreçar la 

plaça 
- Determinar pressupostos 
- Executar 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom:  
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A01 Potenciar conreus amb sortida econòmica o subvencionats 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Implantació d’una política econòmica (subvencions, financiació) destinada a conreus que 
encara són rentables al camp de Mallorca (vinya, fruiters de regiu,...) o que estan 
subvencionats per altres institucions supramunicipals (Govern, Unió Europea) 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Consell, Govern, Unió Europea 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Recollir la informació o estudis fets 
2. Adaptar-los a Inca 
3. Difondre-los als interessats mitjançant documents, 

cursets, conferències,... 
Càlcul: 
Periodicitat:  
Dades: Distribució de la informació.   
Valor i data: 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A02 Planificar el comerç per fer d'Inca el centre comercial de la 

zona nord de l'Illa 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Coordinar polítiques econòmiques (subvenció, promoció, inversió) i urbanístiques (delimitació 
de zones comercials, establiments de zones d’usos determinats, regulació de l’activitat 
comercial a l’interior de la ciutat) per organitzar un pla de foment del comerç a diverses escales 
que permeti una diversificació d’aquesta activitat per a que sigui atractiva a inversors i 
consumidors de tota la zona nord de Mallorca. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica i urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Consell, Govern 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Estudi possibilitats 
- Pla de promoció 
- Execució 
- Seguiment  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A03 Fer un pla econòmic per afrontar la (futura) davallada de la 

construcció 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Pla econòmic que consideri diverses estratègies i alternatives de creació de riquesa econòmica 
i generadora de feina que no siguin basades en la construcció i que generi activitats que puguin 
reubicar als treballadors de la construcció si es produeix una davallada de la activitat 
econòmica de la construcció. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica i urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Consell, Govern 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, empreses, institucions supramunicipals 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A01 i A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Càlcul: Estructura econòmica del municipi 
Periodicitat: anual 
Dades:  participació de la construcció al mercat laboral i teixit 
empresarial del terme 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A04 Pla de foment d'activitats lligades al turisme 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Foment d’activitat lligades al turisme, tenint en compte les limitacions d’Inca per a l’atracció 
directa de turistes (falta de nuclis costaners, elements paisatgístics o monuments singulars) 
intentar lligar les activitats comercials i industrials de la ciutat amb l’activitat turística de la resta 
de l’Illa, mitjançant excursions comercials, rutes gastronòmiques, rutes cicloturístiques, 
congressos, fires sectorials amb activitats que es desenvolupen a la ciutat, mercats tradicionals, 
etc. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica i urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Consell, Govern, associacions d’empresaris 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, empreses, institucions supramunicipals 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar necessitats 
- Foment 
- Seguiment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Index d’estacionalitat turística, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A05 Promoure un sector industrial capaç d'adaptar-se als canvis i 

especialitzar-se i quedar a Inca 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Foment d’indústries que no depenguin de la localització per a la reducció de despeses de ma 
d’obra, transport o matèries primeres i que el seu valor afegit sigui la qualitat, el disseny i un 
mercat especialitzat. Formació. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla de promoció econòmica 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica i urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Consell, Govern, associacions d’empresaris 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, empreses, institucions supramunicipals 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar necessitats 
- Foment 
- Seguiment  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A06 Foment del consum local als comerços de la ciutat i evitar la 

fuita de clients cap a Palma 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Elaboració d’una campanya informativa i publicitària dels avantatges de fer les compres als 
comerços de la ciutat i de l’oferta comercial de la ciutat, edició d’una guia comercial d’Inca, 
instauració de polítiques que fomentin el consum local (pàrking gratuït per als compradors, 
millora estètica i de l’accessibilitat dels principals carrers comercials,...) 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya informativa 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica i urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat associacions d’empresaris 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, empreses 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Elaboració documents o actuacions 
- Distribució 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A07 Promoure la incorporació de discapacitats a la feina 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Creació d’una borsa de treball adequada per a discapacitats, que sigui diversa i adaptada a les 
diferents tipologies de discapacitats, fomentar l’ocupació pública d’aquestes persones i 
conscienciar a l’empresariat de la igualtat de aptituds de la major part dels discapacitat per al 
desenvolupament de feines respecte a la població en general. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica i benestar social 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix associacions per a discapacitats 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, empreses, associacions de discapacitats 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Indicador: Taxa d’atur entre discapacitats. 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: taxa d’atur 
Tendència desitjable: minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P2/A08 Promoció del comerç i els productes de la comarca 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Mantenir les activitats econòmiques i diversificar-les 
Descripció: 
Elaboració d’una campanya informativa i publicitària de l’oferta comercial i de serveis de la 
ciutat i dels productes (tant agraris com industrials) d’Inca i el seu entorn, fomentat el consum 
d’aquest productes mitjançant publicitat, fires i mercats locals també destinats a la 
comercialització de productes locals als turistes i visitants. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de promoció econòmica 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Associacions empresarials i agricultors 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, empreses, ajuntaments veïns, Consell Insular 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Estudi possibilitats 
- Pla de promoció 
- Distribució 
- Seguiment  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P3/A01 Editar una guia de serveis públics 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Incorporar la dimensió social al projecte de ciutat 
Descripció: 
Edició d’una guia de serveis públics, tant municipals com d’altres institucions que siguin 
presents a Inca, indicant la seva localització, que serveis ofereixen i de quina forma els 
ciutadans poden ser beneficiaris d’aquests serveis. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya de divulgació 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

Renovació de la 
guia cada any 

 

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Batle 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P3/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Edició i distribució del document 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Despesa municipal en assistència social 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P3/A02 Elaborar i editar una guia d'acolliment als nous vinguts a Inca 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Incorporar la dimensió social al projecte de ciutat 
Descripció: 
Edició de un fulletó de benvinguda als nous residents, per informar dels serveis dels que 
disposa al poble i de les característiques d’Inca i els seus habitants. 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya d’informació 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

curt  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de participació ciutadana 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
1.200 euros  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P3/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Edició i distribució del document 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies, Indicador d’immigració 
Tendència desitjable: Minva i manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P4/A01 Ajudar a la rehabilitació de pisos i cases abandonats, amb 

l'objectiu de que surtin al mercat de lloguer 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Facilitar l'accés a una habitatge digne 
Descripció: 
Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges en mal estat i creació d’una agència de lloguer 
municipal d’habitatges 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat IBAVI 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P3/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Convocatòria subvencions 
- Creació agència 
- Executar accions 

Indicador: pisos llogats. 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Capacitat d’allotjament 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P4/A02 Foment del lloguer 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Facilitar l'accés a una habitatge digne 
Descripció: 
Creació d’una agència de lloguer municipal d’habitatges, ajudes a joves per al lloguer d’un 
habitatge per a la seva emancipació, construcció d’habitatges de promoció pública en règim de 
lloguer 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat IBAVI 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P3/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Proposta instrument legal 
- Aprovació 
- Aplicació 
- Seguiment 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Capacitat d’allotjament 
Tendència desitjable: Manteniment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P4/A03 Vigilar l'habitabilitat dels pisos en ús però en mal estat o 

sobrehabitats 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Facilitar l'accés a una habitatge digne 
Descripció: 
Realització d’inspeccions a habitatges llogats i que es trobin en mal estat aparent o que siguin 
sospitosos d’estar sobre ocupat o rellogats. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa de vigilància i control 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Baix IBAVI 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P3/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detecció punts conflictius 
- Inspecció 
- Correcció 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Capacitat d’allotjament, denúncies 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A01 Executar el Pla d'Eliminació de Barreres Arquitectòniques 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Pla de mobilitat sense barreres per a les persones amb mobilitat reduïda (rampes d’accés a 
edificis públics i centres comercials, eliminació de voravies elevades, increment dels carrers per 
a vianants, instal·lació d’elevadors a edificis públics on sigui necessari) acompanyat d’una 
campanya de sensibilització ciutadana. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, associacions de discapacitats físics 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P2/A07 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Indicador: actuacions realitzades 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom:  
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A02 Soterrar les vies del tren 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Soterrar les vies del tren al seu pas pel centre urbà 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus obra 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

2 anys  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Govern balear 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, SFM 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Adjudicació 
- Inici obres 
- Finalització obres 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Intensitat d’ús del sòl, contaminació per renou 
Tendència desitjable: minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A03 Incrementar els carrers per a vianants 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Continuar amb la política d’adequació de carrers per a vianants ja sigui total o parcialment, 
prioritzar els carrers amb major densitat comercial o proper a espais públics d’ús elevat, també 
carrers estrets del centre històric que avui no tenen molta funcionalitat per al trànsit rodat. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Obra, pla urbanístic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

Llarg i per fases  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Indicador: metres de carrers per vianants. 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Parc de vehicles 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A04 Facilitar la mobilitat sostenible 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Coordinació i unificació de criteris de totes les actuacions destinades a la reducció del trànsit de 
vehicles privats i el foment de la mobilitat basada en el transport públic, a peu, bicicleta, i també 
planificant la ciutat per aconseguir una reducció de la mobilitat innecessària. Localització dels 
principals serveis a prop de les zones més poblades, adequació de carrers per a vianants, 
carrils bici, increment i abaratiment del transport públic. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Govern Balear 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A03 i A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Planificació 
- Coordinació amb planificació urbanística 
- Execució 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Parc de vehicles, consum total d’energia, renou 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A05 Planificar adequadament els transport públic escolar 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Establiment de línies de transport públic adaptades a la localització dels centres educatius i les 
zones de major densitat residencial, establir una política de preus adequada i accions de 
dissuasió de l’ús del vehicle privat per a transportar els nins a l’escola.  

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla estratègic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de transports 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Govern Balear, conselleria d’educació o transports 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, TIB 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar necessitats 
- Recerca de finançament 
- Contractació 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Parc de vehicles 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A06 Incrementar els horaris de tren cap a Palma, sobretot en 

hores punta 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Negociació i planificació amb el SFM i altres municipis d’un nou sistema horaris per al transport 
ferroviari adaptat a les hores majoritàries d’entrada i sortida dels centres de treball i serveis. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, SFM 
Persona responsable Regidor de transports 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Govern Balear, conselleria transports, SFM 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, TIB, Altres ajuntaments 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Contactes i negociació amb SFM 
- Canvi horaris 
- Seguiment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Parc de vehicles 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A07 Construir carrils bici a les rondes 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Adequació de carrils bici i per vianants a les rondes de la ciutat. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Obra, infrastructura 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 
 

En la fase de 
construcció de les 
rondes 

 

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat  
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Incorporació de vials no motoritzats als projectes de 

rondes 
- Execució, en fer les rondes (nord, sobre tot) 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Parc de vehicles, contaminació per renou 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A08 Millorar la comunicació amb pobles i zones turístiques que no 

hi arriba el tren 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Implantació de sistemes de transport públic alternatius (bus, servei de taxi mancomunat) per a 
la comunicació d’Inca amb pobles i sobretot amb les zones turístiques del litoral que ara no hi 
arriba el tren. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, TIB, Mancomunitat 
Persona responsable Regidor de transports 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Govern Balear 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, TIB, Mancomunitat 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Estudiar la viabilitat de transport cap a zones turístiques 
- Negociar amb TIB 
- Posta en marxa 
- Seguiment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Parc de vehicles 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A09 Pla concret d'arreglar carrers de la ciutat 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Actuacions urgents en certs carrers que, degut a la seva situació d’abandó o deteriorament o 
que presentin un trànsit dificultós, necessitin una reforma urgent i solucions concretes al marge 
del pla d’embelliment integral de la ciutat. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

1 any  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar punts a arreglar 
- Elaborar Pla 
- Executar 
 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom:  
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P5/A10 Difondre les avantatges de fer servir els aparcaments 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa Promoure una mobilitat sostenible i minvar el tràfic 
Descripció: 
Campanya de divulgació i foment de l’ús dels aparcaments públics tarifats d’Inca, editar fulletó 
amb la localització i accessos als aparcaments, que facin una comparativa del cost entre deixar 
el cotxe al aparcament i a la zona ORA i l’estalvi de temps que suposa el seu ús, afegir una 
campanya d’aparcaments gratuïts per als consumidors del petit comerç local. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya d’informació i divulgació 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

curt  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de transport 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca i associacions de comerciants 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P5/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Elaboració i edició del document 
- Distribució 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies, Parc de vehicles 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P6/A01 Aconseguir que la formació laboral sigui atractiva 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa promoure una formació laboral adaptada a la diversitat 

econòmica 
Descripció: 
Programes de formació laboral, ja siguin municipals o a centres de secundària adaptats a les 
necessitats del mercat local, planificar cursos adaptats als horaris de feina, amb preus 
raonables o gratuïts i incentivar que els cursos es realitzin a la ciutat d’Inca. Campanya 
d’informació de l’oferta de cursos i de consciència de la importància de la formació laboral, 
donar exemple i exigir cert grau de formació per a determinats llocs de feina públics. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya d’informació i divulgació i pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Conselleria d’educació i treball 
Persona responsable Regidor d’educació i treball 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Ajuntament d’Inca, Govern Balear 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, conselleria d’educació 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P6/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar necessitats 
- Executar plans de formació 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L5/P6/A02 Fer cursos de formació especialitzats 
Línia Estratègica Desenvolupar un projecte de ciutat en el marc de l'AL21 
Programa promoure una formació laboral adaptada a la diversitat 

econòmica 
Descripció: 
Programes de formació laboral especialitzats en sectors econòmics de gran demanda i 
necessitats de treballadors qualificats, fer cursos adaptats als serveis sanitaris i especialitzats 
per a la construcció, indústria i agricultura. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Conselleria d’educació i treball 
Persona responsable Regidor d’educació i treball 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Ajuntament d’Inca, Govern Balear 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, conselleria d’educació 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L5/P6/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar necessitats 
- Executar plans de formació 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Equilibri de l’ocupació laboral per sectors, taxa d’atur 
Tendència desitjable: Manteniment i minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L6/P1/A01 Cercar la solució als problemes de riscos d'inundacions a la 

ciutat 
Línia Estratègica Gestionar el cicle de l'aigua de forma més eficient 
Programa Reduir els riscs d'inundació a la ciutat 
Descripció: 
Establiment de mesures per evitar el risc d’inundació a Inca i les seves conseqüències, 
mitjançant una ordenació del territori adequada i actuacions puntuals, com ara: neteja de 
torrents, recuperació de llits de torrents ara ocupats o degradants, canalitzacions, renovació del 
sistema de pluvials de la ciutat, limitació d’usos a zones inundables, elaboració d’un pla 
d’emergència municipal en cas d’inundació, vigilància i estudi periòdic dels torrents que passen 
per Inca. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
llarg 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Consell Insular, Govern 
Persona responsable Regidor d’urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Ajuntament d’Inca, Govern Balear, Consell Insular 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Elaborar Pla 
- Cercar finançament 
- Realitzar 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom:  
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L6/P2/A01 Controlar la qualitat de les aigües abocades a la depuradora 
Línia Estratègica Gestionar el cicle de l'aigua de forma més eficient 
Programa Minvar la contaminació dels aqüífers 
Descripció: 
Control periòdic de les aigües de la depuradora, detecció de fonts contaminats, aplicació de 
sancions o mesures correctores a indústries contaminants. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa de vigilància i control 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de Mediambient  
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, conselleria de Medi Ambient, IBASAN 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L6/P2/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detecció de punts conflictius. 
- Programa de control 
- Execució 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Volum d’aigua residual tractada 
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L6/P2/A02 Aplicar la depuració terciària a la depuradora 
Línia Estratègica Gestionar el cicle de l'aigua de forma més eficient 
Programa Minvar la contaminació dels aqüífers 
Descripció: 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

mig  

Entitat competent:  
IBASAN 
Persona responsable Regidor de Mediambient  
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat IBASAN 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, IBASAN 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L6/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Contactar amb l’IBASAN per tal de promoure i facilitar 

aquesta acció 
- Vigilar la seva execució  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Volum d’aigua residual tractada 
Tendència desitjable:  
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L6/P3/A01 Promoure la recollida d'aigües pluvials a construccions per 

aigua potable 
Línia Estratègica Gestionar el cicle de l'aigua de forma més eficient 
Programa Millorar el funcionament de la xarxa d'aigües potables i 

clavegueram 
Descripció: 
Incloure mesures d’edificació al Pla General que obliguin a l’establiment de sistemes de 
recollida d’aigües pluvials a les diferents construccions, ja siguin habitatges, serveis o 
indústries, i de reutilització d’aquestes aigües al funcionament de les construccions (cisternes, 
dutxes, regiu, etc) 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument jurídic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme  
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Elaborar normativa 
- Vigilar compliment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Abastament d’aigua municipal 
Tendència desitjable: minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L6/P3/A02 Elaborar un pla de reparació de xarxa de clavegueram i 

separació de pluvials 
Línia Estratègica Gestionar el cicle de l'aigua de forma més eficient 
Programa Millorar el funcionament de la xarxa d'aigües potables i 

clavegueram 
Descripció: 
Adequació del clavegueram i separació dels pluvials, sistemes de reutilització de les aigües 
pluvials pel manteniment de fonts i parcs públics 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Obra 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

Llarg  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme  
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L6/P3/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar punts d’actuació, per prioritats. 
- Dissenyar Pla d’actuació 
- Executar 
- Seguiment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Volum d’aigua residual tractada 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L6/P3/A03 Millorar el manteniment de la xarxa d'aigües potables 
Línia Estratègica Gestionar el cicle de l'aigua de forma més eficient 
Programa Millorar el funcionament de la xarxa d'aigües potables i 

clavegueram 
Descripció: 
Manteniment continuat de la xarxa d’abastament controlar les pèrdues de la xarxa instal·lant 
punts d’aforament, detectar pèrdues i reparar-les. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Obra, sistema de vigilància i control 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig 
 

continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor d’urbanisme  
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar punts d’actuació, per prioritats. 
- Dissenyar Pla d’actuació 
- Executar 
- Seguiment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Abastament d’aigua municipal 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L7/P1/A01 Aprofitar els edificis públics per col·locar pannells solars 
Línia Estratègica Fomentar les energies renovables al municipi 
Programa Incrementar l'aportació de les energies renovables al consum 

elèctric 
Descripció: 
Aprofitar els edificis públics, sobretot aquells amb grans superfícies de cobertes per instal·lar 
pannells solars (polisportius, ajuntament, estacions, piscina municipal,...) per aprofitar l’energia 
generada al funcionament propi de l’edifici. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt 
 

Continuat  

Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Moderat, es pot recuperar part de la 
inversió 

Ajuntament d’Inca, subvencions de la conselleria 
d’Indústria i Energia 

Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, conselleria d’Indústria i Energia 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Disseny (edificis interessants) 
- Finançament 
- Execució 
- Seguiment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Consum d’energia elèctrica 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L7/P1/A02 Estudiar la possibilitat de captar energia solar a sòl rústic 
Línia Estratègica Fomentar les energies renovables al municipi 
Programa Incrementar l'aportació de les energies renovables al consum 

elèctric 
Descripció: 
Adequar espais a sòl rústic per a la ubicació de camps solars de pannells fotovoltàics, ja siguin 
de promoció privada o a sòls públics, venda de participacions per a inversors particulars. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Pla específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig Continuat  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient i urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Moderat, es pot recuperar part de la 
inversió i tenir beneficis 

Ajuntament d’Inca, subvencions de la conselleria de 
mediambient, inversors privats 

Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Estudi possibilitat legal 
- Adaptar PGOU 
- Difusió avantatges entre propietaris 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Consum d’energia elèctrica 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L7/P1/A03 Incorporar criteris de construcció sostenible 
Línia Estratègica Fomentar les energies renovables al municipi 
Programa Incrementar l'aportació de les energies renovables al consum 

elèctric 
Descripció: 
Incorporar al planejament municipal criteris de construcció de nous habitatges i edificis 
sostenibles, que fomentin l’eficiència energètica i l’estalvi d’aigua (orientació, plaques solars, 
materials no agressius amb el mediambient, solucions bioclimàtiques, etc.) 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Instrument jurídic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt Continuat  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient i urbanisme 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
baix Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L7/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Vigilar compliment normativa de bioconstrucció 
- Determinar altres millores possibles, que es puguin 

incorporar a les normes d’Inca 
- Adaptar el PGOU 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Abastament d’aigua municipal, Consum total d’energia, 
producció de residus 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L8/P1/A01 Corregir els problemes de recollida de fems. 
Línia Estratègica Gestionar adequadament els residus 
Programa Millorar la gestió dels residus domèstics 
Descripció: 
Increment de les freqüències de recollida, increment del mitjans municipals de recollida i neteja 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Servei municipal 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt continuat  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Moderat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P1/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar amb tot detall les mancances i problemes 
- Negociar amb la concessionària les millores 
- Vigilar el compliment  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Producció de residus 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L8/P1/A02 Incrementar la localització i número de contenidors de fems 
Línia Estratègica Gestionar adequadament els residus 
Programa Millorar la gestió dels residus domèstics 
Descripció: 
Distribuir més contenidors i adaptats a tots els residus domèstics. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Servei municipal 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt curt  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P1/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Detectar amb tot detall les mancances i problemes 
- Negociar amb la concessionària les millores 
- Vigilar el compliment  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Producció de residus 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L8/P1/A03 Fomentar la separació de fems domèstics 
Línia Estratègica Gestionar adequadament els residus 
Programa Millorar la gestió dels residus domèstics 
Descripció: 
 
Campanya de foment de separació de fems en origen, distribució de poals o contenidors per 
segregació de fems. Programa d’instal·lació de compostadores a habitatges o comunitats de 
veïns que generin suficient residus orgànics per fer composts. 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya de divulgació, programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt continuat  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Moderat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P1/A04 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Elaboració campanya 
- Execució campanya 
- Seguiment efectes  

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Reciclatge de residus 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L8/P1/A04 Fer campanya de recollida selectiva 
Línia Estratègica Gestionar adequadament els residus 
Programa Millorar la gestió dels residus domèstics 
Descripció: 
 
Programa d’educació ambiental a escoles i amb material editat per als residents a Inca sobre 
els sistemes de recollida selectiva i la seva aplicació a nivell domèstic. També és fonamentar 
difondre mètodes de menor generació de residus, no només de la seva correcta gestió. 
Entre d’altres, es pot promoure el compostatge domèstic de matèria orgànica: instal·lació de 
compostadores a habitatges o comunitats de veïns que generin suficient residus orgànics per 
fer compost. 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya de divulgació, programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt continuat  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
moderat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P1/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
Elaboració o recopilació dels continguts de les activitats 
Activitats educatives 

Càlcul: Sistemes de compostatge instal·lats/100 habitants 
Periodicitat: anual 
Dades: sistemes de compostatge instal·lats 
Valor i data: increment 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Reciclatge de residus 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L8/P1/A05 Iniciar recollida de matèria orgànica 
Línia Estratègica Gestionar adequadament els residus 
Programa Millorar la gestió dels residus domèstics 
Descripció: 
 
Inici de la recollida selectiva de matèria orgànica porta per porta 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus programa específic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
curt continuat  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
elevat Ajuntament d’Inca, consell Mallorca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P1/A03 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Càlcul: percentatge de residus destinats a reciclatge de tots els 
residus generats 
Periodicitat: bimensual 
Dades:  kg de residus recollits per cada tipologia 
Valor i data: increment del percentatge 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Reciclatge de residus 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L8/P2/A01 Construcció d'una deixalleria a Inca per ciutadans i petites 

empreses 
Línia Estratègica Gestionar adequadament els residus 
Programa millorar la gestió dels residus perillosos i especials 
Descripció: 
 
Construcció d’una deixalleria per a ús de particulars i per a petites empreses per l’abocament 
de residus perillosos. 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Servei municipal 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
Mig 6 mesos  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Consell Mallorca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Elevat Ajuntament d’Inca 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, consell Mallorca 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P2/A02 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
- Determinar localització 
- Determinar necessitats 
- Disseny deixalleria 
- Construcció 
- Difusió usos 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Reciclatge de residus 
Tendència desitjable: Increment 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L8/P2/A02 Fer campanya d'informació sobre la gestió dels residus 

perillosos i especials. 
Línia Estratègica Gestionar adequadament els residus 
Programa millorar la gestió dels residus perillosos i especials 
Descripció: 
 
Campanya d’informació i assessorament a empreses que generin aquesta tipologia de residus. 
Campanya de divulgació de hàbits i mètodes per generar menys residus perillosos i la seva 
gestió, la campanya és d’abast tan domèstic com empresarial. 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Campanya d’informació 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig curt  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca, Mancomunitat, Consell de Mallorca (Residus) 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
1.200 € Conselleria de Medi Ambient 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament d’Inca, empreses 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
Elaboració o recopilació dels continguts de les activitats 
Activitats educatives 

 
Dades:  assistents a activitats de difusió 

Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Producció de residus sòlids urbans 
Tendència desitjable: Minva 
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FITXA D’ACCIÓ 
Codi Nom del projecte 
L9/P1/A01 Fer un mapa de renous. Detectar punts conflictius i 

solucionar-los 
Línia Estratègica minvar les molèsties causades pels renous 
Programa  
Descripció: 
Elaborar un mapa de renou al municipi d’Inca i establir zones i punts d’actuació segons els 
resultat del mapa i aplicar una ordenança de renous amb normes per minvar les molèsties 
 

Data de definició de l’acció  Entitat o persona que el proposa 
Elaboració Pla d’Acció any 2007 Fòrum ciutadà 
Tipus Programa específic i instrument jurídic 
Grau de prioritat:   Alta            Mitjana          Baixa 
Termini d’implantació  Període d’execució  
mig curt  
Entitat competent:  
Ajuntament d’Inca 
Persona responsable Regidor de mediambient 
Estimació del cost econòmic Possibles finançaments 
Mapa sònic 20.000 € Conselleria de Medi Ambient 
Organismes i agents 
implicats 

Ajuntament, Servei de Contaminació Atmosfèrica 
 

Transversalitat Aquest acció presenta transversalitat amb: 
L8/P2/A01 

Estat actual de l’acció No s’ha fet res 
Planejat 
Pendent d’inici 
Iniciat 
Acabat 
Avaluant efectes 

Indicador de seguiment 
de l’acció 

Fases: 
1. Realització de l’estudi  
2. Elaborar propostes i ordenança 
3. Aplicar l’ordenança 
4. Fer un seguiment dels resultats 

 
Indicadors de 
sostenibilitat associat 

Nom: Denúncies 
Tendència desitjable: Minva 
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