Seguiment del

Pla d’Acció

Informe sobre l’estat d’execució del Pla d’Acció 2010

de Santa Eugènia de l’any 2010

Projecte

Estat

Nom
1.

Foment dels habitatges de protecció oficial.

2.

Foment de l’accés a la primera vivenda.

3.

Revitalització de la vivenda desocupada.

4.

Millora en l’aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl urbanitzable.

5.

Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés.

6.

Millora del paisatge urbà.

7.

Conservació de les zones protegides.

8.

Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible.

9.

Ampliació i millora de les aturades de bus escolar.

Sense començar

10. Ampliació i millora de les aturades de TIB.
11. Creació d’una xarxa d’itineraris a peu principals.
12. Peatonalització de carrers.
13. Projecte pilot de camins escolars segurs.
14. Creació d’una xarxa d’itineraris en bici.
15. Sistemes de promoció de vehicles compartits.
16. Estudi de bonificacions fiscals per a l’ambientalització de vehicles.
17. Aprovació d’una ordenança municipal de mobilitat.
18. Reordenació dels sentits únics.
19. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris.
20. Regulació de l'aparcament públic.
21. Vigilància i recolzament del Pla de Contra els Incendis Forestals del Govern.
22. Conservació de l’entorn del poble i millora de l’entorn rural.
23. Millora dels espais naturals emblemàtics.
24. Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats.
25. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’aigua.
26. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors.
27. Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva.
28. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament.
29. Fomentar la reutilització de les aigües residuals.
30. Promoció de l’aprofitament privat i públic de les aigües pluvials.
31. Controlar la qualitat de l’aigua subministrada.
32. Revisar la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites.
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Sense començar

33. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves.
34. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d’energia.
35. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d’energia.
36. Promoure la utilització de fonts d’energia renovables.
37. Millorar l’enllumenat públic.
38. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la contaminació acústica.
39. Redacció i aprovació d’una normativa de renous.
40. Controlar el nivell de contaminació acústica.
41. Fer una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància de la separació dels residus.
42. Estudi de viabilitat per a la implantació d’una autogestió de RSU al municipi.
43. Fer un parc verd.
44. Estudiar la possibilitat d’establiment de punts verds (àrees d’aportació) per a cada fracció.
45. Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds.
46. Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals.
47. Creació d’un espai públic sociocultural polivalent.
48. Estudiar la possibilitat d’augmentar les places de l’escoleta municipal.
49. Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l’IES Sineu.
50. Fer una campanya de conscienciació per a l’adopció i/o abandonament d’animals.
51. Regular la convivència amb els animals domèstics.
52. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius.
53. Potenciar l’energia social.
54. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència.
55. Difusió dels pressupostos municipals.
56. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans.
57. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni.
58. Fomentar l’ús de la llengua pròpia.
59. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat.
60. Creació de punts de informació laboral local.
61. Potenciar a l’agricultor.
62. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes ecològics.
63. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca tranquil·litat.
64. Foment de l’activitat econòmica al municipi per tal de desenvolupar l’activitat econòmica local.
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Total dels projectes relacionats: 64


Prevista la seva finalització al 2009 i executats al 2010: 5
o Finalitzats: 1
o En execució: 4
o Sense començar: 0



Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2012: 2
o Finalitzats: 0
o En execució: 2
o Sense començar: 0



Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2010: 18
o Finalitzats: 0
o En execució: 12
o Sense començar: 6



Prevista el seu inici i finalització al 2010: 23
o Finalitzats: 0
o En execució: 6
o Sense començar: 17



Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2011: 1
o Finalitzats: 0
o En execució: 1
o Sense començar: 0



Previst el seu inici al 2010 i la seva finalització al 2011: 11
o Finalitzats: 0
o En execució: 5
o Sense començar: 6



Previst el seu inici al 2010 i la seva finalització al 2012: 4
o Finalitzats: 0
o En execució: 3
o Sense començar:1
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