PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

MEDI AMBIENT
Continuem apostant per polítiques decidides de reducció de l’efecte de la petjada ecològica sobre el territori, revisant-les i millorantles periòdicament amb la participació de la ciutadania. Millorarem la gestió de residus i promourem el reciclatge i la protecció de
l’entorn natural del municipi.
OBJECTIU GENERAL 1: MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I OPTIMITZAR LA GESTIÓ DE L’AIGUA
Objectiu específic 1.A: Millorar l’eficiència i reduir la despesa energètica dels equipaments i infraestructures municipals
Actuacions concretes:
a) Continuar la substitució de l’enllumenat públic per lluminària LED
b) Realitzar un estudi dels equipaments municipals on es podrien instal·lar calderes de biomassa
c) Avaluar la contractació de l'electricitat dels equipaments municipals a una comercialitzadora d'origen renovable com Som Energia
d) Continuar desplegant la resta d’accions previstes al Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) en funció de la disponibilitat pressupostària
e) Realitzar els preceptius informes d’implantació del PAES i difondre tota la informació relacionada
Objectiu específic 1.B: Elaborar un pla de contingència per garantir el subministrament energètic en situacions de crisi energètica i interrupcions
del subministrament
Actuacions concretes:
a) Realitzar una diagnosi de la situació del subministrament al poble
b) Redactar el pla de contingència
Objectiu específic 1.C: Vetllar per la qualitat i la millora de la gestió de l’aigua
Actuacions concretes:
a) Estudiar la viabilitat econòmica de l’ús del carbó actiu en la totalitat de l’aigua tractada per l’estació de tractament d'aigua potable (ETAP)
b) Realitzar una campanya per potenciar l’ús de l’aigua de l’aixeta per al consum
c) Revisar la capacitat de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i reclamar-ne a l’ACA l’ampliació
d) Continuar reclamant el cabal mínim per al riu Ter i fer difusió d’aquesta reivindicació
OBJECTIU GENERAL 2: POTENCIAR EL RECICLATGE I MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS
Objectiu específic 2.A: Promoure el compostatge municipal i casolà
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Actuacions concretes:
a) Estudiar la viabilitat econòmica i la ubicació d’una planta agrícola de compostatge de residus orgànics urbans
b) Realitzar el projecte de creació de la planta, si escau
c) Si la planta s’executa en el present mandat, abordar l’aprofitament i la comercialització del compost obtingut a la planta
d) Realitzar una nova campanya per promoure el compostatge casolà
e) Aplicar bonificacions sobre la taxa d’escombraries a les famílies que realitzin compostatge casolà
Objectiu específic 2.B: Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de l’Ajuntament
Actuacions concretes:
a) Establir un protocol per millorar i moderar l’ús de les impressores, fotocopiadores i faxos
b) Fer una diagnosi de les compres de béns i contractacions de serveis per tal d’introduir-hi criteris ambientals
c) Realitzar la formació adequada sobre els beneficis de la compra verda entre els responsables municipals de compres
d) Adquirir o substituir material municipal per ecoproductes de manera progressiva en l’entorn d’oficina i en l’entorn urbà
e) Introduir clàusules ambientals en la contractació de serveis
Objectiu específic 2.C: Millorar el sistema de de recollida de residus porta a porta (PaP)
Actuacions concretes:
a) Elaborar bianualment l’enquesta d’avaluació del PaP
b) Adoptar mesures correctives i preventives a partir de les conclusions extretes de l’enquesta
c) Perfeccionar el sistema d’incentius econòmics per a les famílies que utilitzin de manera adequada el sistema porta a porta
d) Elaborar un butlletí informatiu sobre el PaP per a la conscienciació respecte del reciclatge correcte
e) Mantenir les recollides de reforç de fracció orgànica els mesos de més calor i els reforços puntuals en dates concretes
f)

Millorar i fer més accessibles els punts de recollida de residus dels disseminats

g) Implantar el servei de minideixalleria itinerant i avaluar-ne periòdicament el funcionament
h) Arranjar i restringir l’accés a l’àrea d’emergència per evitar-ne l’ús indegut i l’acumulació de deixalles
i)

Mantenir reunions amb els ajuntaments de pobles veïns per avaluar i minimitzar les conseqüències de la fuga de residus

Objectiu específic 2.D: Promoure la prevenció de residus i la reutilització de productes
Actuacions concretes:
a) Realitzar una campanya per promoure l’allargament de la vida útil dels productes (reutilització, reparació, reciclatge)
b) Mantenir i donar suport al Mercat de Reciclatge i Brocanters dels dissabtes
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c) Continuar organitzant la Fira d’Intercanvi i Segona Mà almenys dos cops l’any
d) Realitzar una nova campanya per reduir l’ús de bosses de plàstic en el comerç urbà
e) Treballar amb els centres educatius per promoure l’educació en el reciclatge
OBJECTIU GENERAL 3: PROTEGIR ELS BOSCOS I LA BIODIVERSITAT DEL MUNICIPI
Objectiu específic 3.A: Implantar una jardineria municipal sostenible
Actuacions concretes:
a) Disposar d’assessorament professional en matèria de gestió integral de plagues i complir els requeriments legals sobre productes fitosanitaris
b) Realitzar la formació adequada entre la brigada municipal
c) Utilitzar mètodes biològics per al control de plagues
d) Eradicar progressivament els herbicides tòxics i substituir-los per mètodes menys agressius
e) Realitzar avaluacions de risc de l’arbrat municipal
f)

Realitzar un estudi de vegetalització del poble a partir d'espècies autòctones, resistents, de poques necessitats hídriques i adaptades al medi

g) Dur a terme accions de difusió i conscienciació respecte de les actuacions municipals en aquest àmbit
Objectiu específic 3.B: Donar suport a l’Associació de Defensa Forestal (ADF), l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà (APBC) i les entitats
ambientalistes
Actuacions concretes:
a) Realitzar accions de suport a les actuacions de les ADF
b) Donar suport administratiu i econòmic per a poder fer front a les actuacions pròpies de l’ADF i l’APBC
c) Fer difusió, mitjançant xerrades, sortides guiades, etc., de la funció i la tasca d’aquestes entitats
Objectiu específic 3.C: Estudiar la instauració d’un servei de silvopastura
Actuacions concretes:
a) Realitzar un estudi de viabilitat econòmica per a la realització d’aquest servei
b) Realitzar una prova pilot
Objectiu específic 3.D: Tenir cura del manteniment dels boscos
Actuacions concretes:
a) Portar a terme les actuacions determinades en el mapa de prevenció d’incendis amb la delimitació de les zones implicades
b) Netejar els camins necessaris per garantir l’accés de vehicles en cas d’emergències
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OBJECTIU GENERAL 4: FOMENTAR L’AUTOSUFICIÈNCIA
Objectiu específic 4.A: Potenciar els horts comunitaris municipals
Actuacions concretes:
a) Planificar i dur a terme un projecte d’arranjament i revitalització dels horts municipals
b) Assessorar les persones usuàries mitjançant la tasca d’un/a dinamitzador/a
c) Treballar per integrar els horts municipals amb les dinàmiques socials i associatives del poble
Objectiu específic 4.B: Incentivar iniciatives encarades a l’autosuficiència
Actuacions concretes:
a) Promoure la creació d’horts i galliners
b) Donar suport i visibilitat a les cooperatives de consum
c) Promoure sistemes de recollida d’aigua de pluja en els habitatges
d) Estudiar la possibilitat de recuperar i rehabilitar pous en desús
e) Fer difusió de les conseqüències del canvi climàtic i de l’esgotament dels recursos, així com de les iniciatives de sobirania energètica i alimentària
OBJECTIU GENERAL 5: GARANTIR LA PROTECCIÓ I EL BENESTAR DELS ANIMALS
Objectiu específic 5.A: Vetllar pel compliment de les normatives de protecció d’animals
Actuacions concretes:
a) Formar el personal municipal respecte de la Llei de protecció dels animals aprovada pel Parlament català (Decret legislatiu 2/2008 i modificacions
posteriors)
b) Assegurar el compliment de les tasques de protecció dels animals de competència municipal: cens, recollida, confiscació, etc.
c) Garantir que no es programen al municipi activitats que incloguin crueltat amb animals o que els puguin causar danys o estrès
d) Fer difusió de les competències i accions municipals en aquesta matèria
Objectiu específic 5.B: Promoure l’adopció responsable i el respecte als animals
Actuacions concretes:
a) En col·laboració amb els centres educatius, conscienciar i educar els infants en l’estima, la tinença responsable i el respecte als animals
b) Fer una campanya per a l’adopció responsable d’animals de companyia
Objectiu específic 5.C: Harmonitzar la tinença de gossos amb la bona convivència
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Actuacions concretes:
a) Construir i mantenir àrees d’esbarjo habilitades per a gossos, tancades adequadament
b) Tenir cura que a les àrees d’esbarjo hi hagi espai per córrer, ombres, bancs per seure, dispensadors de bosses i contenidors per a excrements
c) Realitzar una nova campanya de sensibilització per recordar als propietaris de gossos les seves obligacions
Objectiu específic 5.D: Evitar la superpoblació, reduir els riscs sanitaris i millorar la qualitat de vida dels gats de carrer
Actuacions concretes:
a) Engegar un programa pilot de protecció i control de colònies de gats de carrer amb la col·laboració de persones voluntàries del municipi
b) Cercar assessorament i finançament per al manteniment i l’ampliació del projecte
c) Impulsar la implementació d’un pla integral de protecció i control de colònies de gats d’àmbit comarcal o provincial

