Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

1 INTRODUCCIÓ:
El pla d’acció local és l’element més decisiu de l’auditoria, ja que d’ell se’n desprèn la
planificació estratègica del municipi i totes les accions concretes i detallades d’actuació
en la progressió cap a la sostenibilitat. Aquest Pla es basa en la diagnosi i el fòrum
ciutadà realitzats en fases anteriors i pretén millorar la dinàmica de funcionament i
l’estat ambiental del municipi.
A l’hora d’elaborar aquest pla, s’ha tingut en compte que l’Ajuntament necessita eines
integrades que facilitin una lectura ràpida i una comprensió global de les dinàmiques
del seu territori i de les accions que s’hi han d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de
la sostenibilitat.
El document final proposa un seguit d’accions concretes, defineix els instruments
necessaris per a dur-les a terme, determina un calendari, els costos, el possible
finançament...
Per tal de facilitar la comprensió del document s’estableix la següent jerarquia:
•

Línies estratègiques, que tenen com a objectiu formular els grans eixos
d’actuació de millora en el camí cap a un model de desenvolupament més
sostenible.

•

Programes d’actuació, que ens permetran estructurar les accions concretes.
Aquests programes pretenen incloure aspectes diversos per tal d’aportar solucions
tan polivalents com sigui possible. A més, és molt important que actuïn amb un
caràcter exemplificador, ja que d’aquesta manera serviran per engegar dinàmiques
de consens i participació que permetin aprofundir en l’objectiu de la sostenibilitat.

•

Accions, són les actuacions concretes i ben definides que ens serviran per
materialitzar els objectius de cada programa d’actuació i línia estratègica. Per tal
de facilitar la comprensió s’estructuren en forma de fitxa i contenen els següents
apartats:

-

Descripció: Definició dels objectius que es persegueixen mitjançant la redacció
d’una petita memòria explicativa que pretén justificar la realització de la proposta.

-

Objectiu:

-

Tipus: Es classifiquen les accions en funció de:
-

Un projecte o una obra.
Plans o programes.
Administratiu (instrument jurídic, econòmic o organitzatiu de la pròpia
corporació municipal, des de nova normativa fins a aplicació de l’existent
passant per la creació de nous serveis).
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Elaboració d’estudis per part dels serveis tècnics municipals o d’empreses i
organismes externs que serveixin per a millorar la gestió o augmentar el
coneixement del territori.

-

Grau de prioritat: la prioritat de l’acció varia en funció de la importància que té pel
municipi i no del termini en què s’ha d’implementar. Diferenciem entre prioritat alta,
mitjana o baixa.

-

Termini d’implantació: El termini d’implantació es categoritza en curt, mitjà o llarg
segons el temps en què està previst que s’iniciï l’acció. Es determina com a curt si
l’acció està en curs o s’hauria de començar a realitzar abans de dos anys. El
termini és mitjà si s’implementarà entre tres i sis anys. El termini és llarg en
aquelles accions sense previsió d’iniciar-se abans dels pròxims sis anys.

-

Període d’execució: El període d’execució és el temps necessari per a la realització
de l’acció un cop iniciada.

-

Entitat responsable i organismes implicats: S’especifiquen els organismes que
prendran part en la realització de l’acció, tant de manera directa com indirecta, així
com la resta d’agents implicats (socials, econòmics,...).

-

Estimació del cost econòmic: L’estimació econòmica és aproximada i pot variar
molt en funció del desenvolupament concret de cada acció. En alguns casos s’ha
diferenciat entre el cost de l’acció pròpiament dita i del manteniment posterior. En
els casos en què s’ha considerat que l’acció entrava dins el desenvolupament
ordinari de l’Ajuntament el cost s’ha estimat en zero i no s’han proposat possibles
finançaments. En els casos en què no s’ha pogut estimar el cost apareix un guió
(-).

-

Possibles finançaments: Fonts de les quals es poden obtenir recursos econòmics
per a dur a terme l’acció. Principalment, línies d’ajuts d’administracions superiors o
possibles convenis amb el sector privat.

-

Transversalitat i interrelació amb altres accions: La majoria d’accions només estan
relacionades amb les altres del seu propi programa d’actuació o línia estratègica,
però d’altres estan relacionades amb altres programes d’actuació o amb accions
concretes i així s’ha fet constar.

-

Indicadors de seguiment: Indicadors que ens serveixen per avaluar els processos
que es proposa en cada acció i la seva evolució al llarg del temps.
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2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES D’ACTUACIÓ:
A continuació es mostren totes les línies estratègiques amb els programes d’actuació
que se'n deriven. De cada un d’aquests programes d’actuació a la vegada en deriven
una o més accions concretes:


Línia estratègica 1:
POTENCIAR UN MODEL DE GESTIÓ DEL TERRITORI I
DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE.
-



Línia estratègica 2:
RECUPERAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI
DEL MUNICIPI TOT POTENCIANT EL LLEURE I EL TURISME SOSTENIBLE.
-



-

-

-



LA

GESTIÓ

I

L’ÚS

DELS

SERVEIS

PROMOURE UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE.

Programa per afavorir la convivència entre la circulació motoritzada i la vida
urbana.
Programa de millora i potenciament del transport públic.

Línia estratègica 5:
-

MILLORAR

Programa de millora de la gestió dels residus.
Programa de millora de la gestió de l’aigua.
Programa de millora de l’enllumenat.
Programa de control i millora acústic.
Programa d’ambientalització de l’administració.

Línia estratègica 4:
-



Programa de millora en la gestió del patrimoni.
Programa de recuperació i potenciació del patrimoni natural.
Programa de millora dels serveis turístics i de lleure.

Línia estratègica 3:
PÚBLICS.
-



Programa de gestió sostenible del paisatge.
Programa de millora de la qualitat urbanística del municipi.
Programa de millora i creació de zones verdes i espais públics.
Programa de recuperació i preservació dels cursos fluvials .

CONTROL I AMBIENTALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS.

Programa per potenciar les activitats econòmiques sostenibles.
Programa per reduir l’impacte de les activitats i aconseguir una bona
integració en el medi.
Programa per a reduïr l’impacte derivat del consum energètic d’origen
domèstic, la compra responsable i reducció de residus...

Línia estratègica 6:
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA QUALITAT DE
VIDA DE LA GENT DE SILS.
-

Programa de foment de l’associacionisme i la participació.
Programa de millora assistencial.
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3 PROGRAMA D’ACCIONS
1. LÍNIA ESTRATÈGICA:
POTENCIAR UN MODEL DE GESTIÓ DEL
TERRITORI
I
DE
DESENVOLUPAMENT
URBANÍSTIC SOSTENIBLE.

El planejament defineix els usos del sòl, i per tant és un element bàsic del disseny del
municipi que condiciona el funcionament. Podríem dir que els instruments de
planejament són l’expressió del “model municipal” pel qual s’opta. D’aquí vé la gran
importància de debatre i reflexionar sobre quins criteris adoptarem per apropar el
nostre municipi a un escenari sostenible.
Molts són els suggeriments metodològics i de contingut que es poden fer per
transformar els plans generals i les seves revisions en autèntics “instruments cap a la
sostenibilitat”. En les següents accions i programes d’actuació es desenvolupen alguns
elements per a potenciar un anàlisi integrat i una revisió global del planejament sota
l’òptica de la sostenibilitat, que inclogui els criteris d’intervenció en l’espai lliure o sobre
la diversitat d’usos en les diferents zones.
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1.1 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PAISATGE.
Tradicionalment els plans generals han previst un alt nivell de detall normatiu i una
zonificació i classificació molt acurades de sòl urbà i urbanitzable. De la mateixa
manera, el sòl no urbanitzable ha estat considerat com “la resta”, sovint amb una sola
classificació o, com a màxim, diferenciant només els espais lliures (a l’interior o
perifèria de la ciutat), i els sòls d’ús agrari i d’ús forestal (a l’entorn de l’espai construït).
La conceptualització del sòl no urbanitzable, en l’actual definició dels plans generals,
sembla orientar-se cap a una reserva de sòl per a les subsegüents ampliacions de
l’espai construït.
El camí cap a la sostenibilitat exigeix una equiparació normativa del sòl no urbanitzable
que inclogui aspectes de gestió i d’estructuració. La formulació actual per al sòl no
urbanitzable té connotacions “passives” de protecció: la regulació de la urbanització,
mentre que pel sòl urbà o urbanitzable la normativa supera aquesta passivitat i
introdueix criteris de protecció “activa” (rehabilitació, espais verds, substitució de
l’edificació antiga, conservació. I no tant sòls en la classificació del sòl, també en
aspectes pràctics com les cessions, reparcel.lació ...)
Amb aquest programa es pretén dotar al municipi d’un seguit de mesures de protecció
que permetin regular adequadament el sòl no urbanitzable.
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1.1.1 Elaboració d’un Pla Especial de Sòl No Urbanitzable.
Objectiu:

Elaborar una correcta regulació del sòl no urbanitzable per tal de
garantir-ne la protecció.

Descripció:

Elaborar un pla especial que introdueixi una zonificació i una
protecció de l’espai no urbanitzable. S’ha de regular tot el Sòl No
Urbanitzable però de manera específica incidirà en les àrees que
en l’anàlisi prèvia efectuada per l’auditoria s’hagin detectat com a
espais d’interès especial i introduint la zonificació i la protecció
d’aquestes diferents àrees com ara:
Zona 1: de protecció de les zones d’interès ecològic.
Zona 2: de protecció dels sistemes agrícoles.
Zona 3: de protecció dels sistemes forestals.
Zona 4: de protecció d’elements singulars.
Zona 7: de protecció dels sistemes de rius i rieres.
Zona 8: de regulació del sistema de camins.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

6 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Comissió Provincial d’Urbanisme (Generalitat de Catalunya).

i

Estimació
del Introduït dins el cost de l’elaboració del PALS (-).
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions: 1.4.3; 1.4.4; 1.2.5; 2.3.5.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de - Nº d’has de SNU protegides.
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1.1.2 Controlar la proliferació d’elements distorsionadors del paisatge.
Objectiu:

Millorar la qualitat paisatgística del municipi de Sils i evitar la
proliferació d’elements distorsionadors del paisatge.

Descripció:

Sobretot en la perifèria de les poblacions però també en d’altres
punts concrets es solen trobar zones molt degradades des del
punt de vista paisatgístic com a conseqüència de la proliferació
de petits horts, edificacions abandonades, punts d’abocament
incontrolat... Aquests horts solen portar associades nombroses
barraques i tanques que donen a l’espai un desagradable aspecte
de deixadesa. En el PESNU s’han d’introduir criteris que regulin
aquests processos però a més, un cop elaborat el pla
l’administració local, d’ofici, ha de fer un seguiment i intentar
regular tots aquests aspectes per tal de millora aquestes zones i
reordenar-les.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Introducció en el procés d’elaboració del PESNU.

-

Ajuntament.

-

Comissió d’Urbanisme (Generalitat de Catalunya).

-

Junta de Residus.

i

Estimació
del Introduït dins el cost d’elaboració del PESNU (-).
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció de Neteja d’abocadors incontrolats
interrelació amb (3.1.3).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nº d’ha d’horts o d’espais no ordenats.
Nº d’edificis en mal estat o punts d’abocament incontrolat.
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1.1.3 Vigilar perquè s’apliquin les mesures correctores en el pas de grans
infrastructures.
Objectiu:

Garantir l’aplicació de mesures correctores al pas de grans
infrastructures.

Descripció:

Cal que l’ajuntament s’encarregui de controlar que en els
processos de construcció d’infrastructures s’apliquin les mesures
correctores previstes en els projectes d’execució d’aquestes
obres.
S’ha de tenir en compte que en molts casos la manera més
adequada per actuar i obtenir uns bons resultats és fer un
seguiment en la fase d’execució de les obres.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

Continuat.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient i el de Política Territorial.

-

Ministerio de Medio Ambiente i el de Fomento.

-

Empreses que fan les obres o que hauran de gestionar
l’infrastructura.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions d’aquest programa
interrelació amb d’actuació i amb la de garantir les connexions entre un costat i
altres accions:
l’altre de les grans vies de comunicació (5.1.3).
Indicadors
seguiment:

de
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1.1.4 Regular i potenciar el manteniment i la recuperació del paisatge en mosaic.
Objectiu:

Recuperar el paisatge tradicional del medi rural del municipi.

Descripció:

En el Pla Especial cal que s’introdueixin criteris per tal de
mantenir i recuperar el paisatge en mosaic del medi rural del
municipi. Aquests criteris es podrien diferenciar en dos grans
grups segons la zona on es troben:
-

En la zona forestal del nord de Vallcanera cal mantenir els
espais agrícoles i recuperar-los en aquells llocs més adequats
on s’hagin anat abandonant. A més de diversificar el paisatge
ens pot ajudar molt a l’hora de la prevenció d’incendis ja que
les àrees agrícoles poden actuar com a tallafocs naturals.

-

En l’àrea agrícola cal potenciar la recuperació dels marges de
conreus tant entre les diferents propietats, a l’entorn dels recs
i rieres i també a les vores dels camins. Cal tenir en compte
que tot i la petita superfície que això representa en total
aconseguim una important àrea.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

Durant el procés d’elaboració del PESNU (-).

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Propietaris agrícoles i forestals.

i

Estimació
del Introduït dins el cost del PESNU.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de conservació de corredors
interrelació amb verds entre zones urbanitzades i conreus (1.4.3 i 1.4.4).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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1.1.5 Promoure els plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).
Objectiu:

Fer que totes les finques forestals del municipi disposin de
PTGMF.

Descripció:

La corporació municipal hauria de promoure entre els propietaris
forestals, els PTGMF ja que aquests treballs comporten molts
avantatges tant pels propietaris com per a garantir una correcta
gestió dels boscos del municipi. El document inclou una definició
d’objectius, una proposta de gestió.
Aquests estudis no solen costar res als propietaris ja que estan
totalment subvencionats per la Generalitat i, a més, comporten
nombroses exempcions fiscals.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

8 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament i Propietaris forestals.

-

Centre de la Propietat Forestal i Departement de Medi
Ambient.

i

Estimació
del 24.04 € / ha per l’elaboració dels treballs.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Subvencions del departament de Medi Ambient.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de potenciar les activitats
interrelació amb econòmiques sostenibles (6.1).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de Plans Tècnics aprovats.
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Creació d’una Agrupació de Defensa Forestal (ADF).

Descripció:

Tot i que el terme municipal de Sils no té una gran superfície el
risc d’incendis durant els mesos d’estiu és molt elevat sobretot
tenint en compte el fet de trobar-se en un clima mediterrani. Per
aquest motiu és molt important la creació d’una ADF. Aquestes
agrupacions aglutinen propietaris i veïns organitzats per actuar en
cas d’incendi, i poden rebre nombroses subvencions i mitjans
tècnics i materials per part de la Generalitat.
És molt interessant disposar d’aquestes entitats ja que els veïns
són sovint els que més coneixen el territori i, per tant, els que més
ràpid poden actuar en cas d’incendi.

Tipus:

Administratiu.

Ordre de prioritat: Alta.
Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

5 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient.

i

-

Propietaris forestals.

Estimació
del 9.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient.

-

Propietaris forestals.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions d’aquest programa
interrelació amb d’actuació i molt especialment amb la següent (1.1.7).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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1.1.7 Fer un Pla de Prevenció d’Incendis (PPI).
Objectiu:

Garantir una bona gestió i prevenció en front els incèndis per tal
de reduïr els seus efectes.

Descripció:

Un cop creada l’Agrupació de Defença Forestal (ADF) seria molt
interessant elaborar un Pla de Prevenció d’Incèndis ja que aquest
serviria per a garantir un bon funcionament d’aquesta entitat i
permetria saber com cal actuar en cada cas.

Tipus:

Estudi / Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

12 mesos per l’elaboració i continuat pel seguiment.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

i

Estimació
del 3.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions que deriven de les gestions
interrelació amb sostenibles del paisatge (1.1).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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1.2 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA DE
MUNICIPI.

LA

QUALITAT

URBANÍSTICA

DEL

El paper de les ciutats des de l’òptica de la sostenibilitat és especialment rellevant ja
que conformen sistemes dinàmics complexos. Aquest fet és el que ens obliga a
introduir reformes eficaces en el seu funcionament superant les òptiques sectorials que
ens porten a segregar els aspectes ambientals dels territorials, econòmics i
socioculturals.
Això ens porta a proposar un seguit d’accions per millorar la qualitat ambiental de les
ciutats i que fan especial incidència en dos factors:
-

La rehabilitació envers l’extensió: que el el consum de sòl creixi d’una manera no
paral·lela a l’evolució de la població dels nostres municipis. Per contra, els centres
històrics i els assentaments residencials perifèrics solen concentrar els majors
problemes urbans la qual cosa fa que s’hagi d’invertir una part fonamental dels
esforços en la transformació i rehabilitació d’aquests entorns.

-

La mobilitat i l’accessibilitat és un altre dels problemes dels nostres municipis que
serà tractat en una línia estratègia específica.
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1.2.1 Aprovar un Pla General (POUM) orientat al desenvolupament sostenible.
Objectiu:

Fer una revisió de les NSP i a la llarga elaborar un Pla General
(POUM) orientat al desenvolupament sostenible.

Descripció:

Fer una revisió de les NSP del sòl urbà per tal de d’incorporar
criteris ambientals i de sostenibilitat en tot el nucli urbà. En una
primera fase es considera prioritari aprovar la revisió parcial de
les Normes urbanístiques pel que fa a sòl urbanitzable i sòl no
urbanitzable, i en una segona fase analitzar la revisió del conjunt
del sòl urbà.
Aquest anàlisi del sòl urbà s’hauria d’orientar cap el model de
nucli compacte amb varietat d’usos, actuant sobre els buits
urbans per cohesionar el poble, millorant la distribució d’espais
lliures i equipaments, assegurant un model urbà pensat per les
persones (implantant també el Pla d’accessibilitat urbana).

Tipus:

Estudi / administratiu.

Grau de prioritat:

Alt.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:
Entitats
responsables
Organismes
implicats:

3 mesos.

-

Ajuntament.

-

Comissió d’urbanisme (Generalitat de Catalunya).

i

Estimació
del Sols administratiu.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Relcionat amb l’acció 1.1.1: elaboració d’un Pla especial per el sòl
interrelació amb no urbanitzablealtres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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PALS

1.2.2 Ordenació de solars i parcel·les sense edificar.
Objectiu:

Millora de l’estat dels solars i parcel.les sense edificar.

Descripció:

Tot i que l’ordenança general de neteja ja contempla una sèrie de
mesures, cal fer-ne una d’específica per tal de regular el correcte
manteniment dels solars i parcel·les sense edificar tant del casc
urbà com de les urbanitzacions, establint una sèrie de paràmetres
bàsics:
-

Obligatorietat de construcció de voreres dels terrenys situats
en carrers urbanitzats.

-

Obligatorietat de neteja de terrenys i per tant prohibició
d’emmagatzematge de qualsevol tipus de residus o runa.

-

Obligatorietat de tenir correctament tancat qualsevol terreny
sense edificar en sòl urbà.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

3 mesos.

Entitats
responsables
Organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Veïns implicats i propietaris.

i

Estimació
del Sols administratiu. El cost de les actuacions ha d’anar a càrrec
cost econòmic:
del propietari.
Possibles
finançaments:

-

Ingressos via sancions administratives.

Transversalitat i Està especialment relacionada amb les accions de tractament de
interrelació amb voreres (1.2.2) i de l’estudi per a l’eliminació de barreres
altres accions:
arquitectòniques (4.1.5).
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de solars en mal estat o abandonats.
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1.2.3 Programa de tractament de voreres.
Objectiu:

Millorar l’estat de conservació i manteniment de les voreres del
municipi.

Descripció:

Cal elaborar un programa de tractament de voreres que regeixi
tot un seguit de qüestions com:
-

Tipus:

La neteja; principalment dels escosells dels arbres.
La poda, per tal que les branques no dificultin el pas.
La ubicació d’elements com caixes de distribució, boques de
rec,…
- La correcta col·locació de papereres, cartells, fanals...
Administratiu / estudi.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

4 mesos.

-

Ajuntament.

-

Empreses subministradores de serveis (ENHER, Gas Natural,
Telefònica...)

-

El CRID (Centre de Recursos i Desenvolupament)

i

Estimació
del 10.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Empreses subministradores de serveis (ENHER, Gas Natural,
Telefònica...)

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció d’estudi per a l’eliminació de
interrelació amb barreres arquitectòniques (5.1.5).
altres accions:
Indicadors
sostenibiliat:

de -

Metres de voreres en mal estat respecte el total de voreres
del municipi.
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1.2.4 Establiment de mesures correctores per a minimitzar l’impacte visual de les
edificacions.
Objectiu:

Reduir l’impacte visual de les edificacions.

Descripció:

Caldria realitzar un estudi per tal de determinar les mesures
correctores que es podrien aplicar a l’hora de minimitzar l’impacte
visual de certes edificacions. Per tal millorar la qualitat urbana es
proposa incidir en la millora global de totes les façanes, cal
promoure criteris arquitectònics exteriors que presentin una certa
coherència urbana (colors, façanes, materials, etc.) a través d’un
pla de façanes. De manera complementària l’Ajuntament pot
impulsar un programa d’ajuts per a la rehabilitació integral
d’habitatges antics.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 12.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Promotors i constructors d’habitatges.

-

Veïns implicats

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions de la línia estratègica de
interrelació amb gestió sostenible del paisatge (1.1) i amb la de facilitar la
altres accions:
restauració del patrimoni per part dels propis propietaris (2.1.2).
Indicadors
seguiment:

de -

Nº d’edificacions en mal estat respecte el total de la població.
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1.2.5 Preveure sòl per a activitats econòmiques.
Objectiu:

Determinar les necessitats i els possibles espais on ubicar les
activitats econòmiques que necessitin nous terrenys.

Descripció:

En tota l’àrea central de
demanda de sòl per tal
econòmiques. Aquest fet
determinar els possibles
activitats.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Alt.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà

la Selva s’està apreciant una clara
de poder-hi desenvolupar acivitats
aconsella fer un estudi per tal de
espais on poder ubicar aquestes

o

Període
d’execució:

Durant el procés d’elaboració del PESNU.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva.

-

Comissió d’urbanisme (Generalitat de Catalunya).

i

Estimació
del Dins el cost d’elaboració del PESNU.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i - Està relacionada amb les accions del programa d’actuació:
interrelació amb vetllar per a reduir l’impacte de les activitats i aconseguir una
altres accions:
bona integració en el medi (5.3).
Indicadors
seguiment:

de
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1.3 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA I CREACIÓ DE ZONES VERDES I ESPAIS
PÚBLICS.
Els espais verds tenen una importància creixent en el medi urbà perquè ajuden a
suavitzar la duresa i pressió de l’entorn edificat, filtren el soroll i la pol·lució del trànsit
rodat, permeten el desenvolupament d’activitats de lleure i esdevenen un vincle
psicològic amb la natura.
Les ciutats i els pobles mediterranis tenen una tradició d’ocupació del sòl que es
caracteritza per una edificació atapeïda, amb poc sòl disponible per a grans espais
verds. D’altra banda, els microespais verds, tot i ser una aportació clara a la qualitat de
vida dels ciutadans, presenten sovint problemes d’insostenibilitat (grans consums
d’aigua, aportació excessiva de fertilitzants, adobs...). en aquesta situació, doncs, cal
recórrer a l’alternativa de l’arbrat viari com a difusor i homogeneïtzador del paisatge
verd de la ciutat.
Tot i que el municipi sobrepassa el valor del 5%, considerat com a mínim ideal, cal
vetllar perquè aquest estigui ben distribuït en l’espai i que no quedin zones molt grans
sense zones verdes.

- 19 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

1.3.1 Arranjament de les zones verdes de les urbanitzacions.
Objectiu:

Dotar les diferents zones verdes de les urbanitzacions dels
elements necessàris per a un bon ús i funcionament.

Descripció:

Les zones verdes de les diferents urbanitzacions (llevat d’alguna
excepció) es troben en un mal estat de conservació per això cal
crear un programa de millora d’aquests espais públics coordinat
amb les diferents entitats implicades.
Cal tenir en compte que aquests espais són molt importants en el
conjunt de les urbanitzacions ja que sovint es tracta dels únics
espais de trobada i veritablement públics d’aquestes zones. Més
que com a zones verdes, que la majoria de cases ja disposen,
són un punt de trobada pels veïns. Les infrastructures esportives
també hi juguen un paper important.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i
- Entitats de conservació i associacions de veïns de les diferents
urbanitzacions.

Estimació
del 15.000 €/ha
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Entitats de conservació.

Transversalitat i Està relacionada les accions 1.3.2 i 1.3.3.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Zones verdes de les urbanitzacions condicionades respecte el
total.
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Estudi sobre la necessitat de zones verdes.

Objectiu:

Conèixer les zones urbanes on puguin mancar espais verds.

Descripció:

Encarregar un estudi per tal de veure les necessitats de zones
verdes i les possibilitats d’esponjament d’alguns sectors, sobretot
del casc antic.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

6 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 4.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament

Transversalitat i - Especialment relacionada amb l’acció següent (1.3.1) i amb
interrelació amb l’anterior (1.3.3).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Superfície d’espai verd (m2) per habitant.
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1.3.3 Arranjament de zones verdes casc urbà.
Objectiu:

Dotar les diferents zones verdes del casc urbà dels elements
necessàris per tal de garantir un bon ús i funcionament.

Descripció:

Cal millorar el sistema d’ajardinament potenciant la presència
d’espècies adequades i, per tant, de fàcil manteniment, seguint
els següents criteris:
-

L’elecció d’espècies autòctones i espècies apropiades al
clima mediterrani.

-

Establir un programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la
poda dels arbres i evitant l’elecció d’espècies que requereixin
una esporga excessiva.

-

Programa de defensa fitosanitària aplicant criteris selectius.

-

Programa de rec basat en criteris d’eficiència, regulant els
horaris de rec a les hores de menys sol.

-

Aprofitament d’aigües del subsòl o pluvials per al rec.

Les zones de joc per a la mainada han d’estar protegides en els
casos en que es trobin molt properes a carrers i zones de trànsit.
Tipus:

Obra / Projecte d’execució.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Entitats
responsables:

-

Ajuntament.

Període
d’execució:

Progressiu.

Estimació
del 18.000 € / ha.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de la gestió de l’aigua (3.2).
interrelació amb També està relacionada amb l’acció d’eliminació de barreres
altres accions:
arquitectòniques (4.1.5).
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Indicadors
seguiment:

de -

PALS

Superfície de zones verdes adequades respecte el total del
casc urbà.

- 23 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

1.3.4 Pla de millora del mobiliari urbà.
Objectiu:

Elaborar un estudi que estableixi els criteris per tal de millorar el
mobiliari urbà del municipi.

Descripció:

Es proposa establir un Pla de millora del mobiliari urbà que
contempli, en una primera fase, l’inventari de tot el mobiliari urbà.
El Pla contemplarà l’ampliació del nombre de papereres, la
col·locació de bancs (espais lliures, parcs públics, davant dels
equipaments esportius i educatius, etc.) tant en el nucli urbà com
en les diferents urbanitzacions. Aquest pla de millora també ha de
contemplar criteris d’accessibilitat (distàncies entre els elements
urbans diversos, senyalització, etc.).

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.

Entitats
responsables
organismes
implicats:

o

-

Ajuntament.

i

Període
d’execució:

6 mesos.

Estimació
del 3.000 € .
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

Transversalitat i Relacionat amb el Programa de tractament de voreres: acció
interrelació amb (1.2.3)
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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1.4 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:

RECUPERAR I PRESERVAR ELS CURSOS
FLUVIALS.
En els darrers 20 anys, correlativament a la disminució de la qualitat de les aigües,
una part dels cursos fluvials han estat convertits en clavegueres a cel obert, s’han
marginalitzat, s’han desposseït dels ecosistemes característics i, en general, la
ciutat ha crescut d’esquena als rius.
Els cursos fluvials exerceixen una triple funció:
-

-

Territorial/paisatgística: constitueixen eixos vertebradors del territori, oferint una
estructura del paisatge molt característica.
Ecològica: són els principals corredors biològics de connexió entre espais de
valor ecològic i constitueixen sistemes fràgils i d’alt valor per si mateixos, a més
de connectar l’espai urbà, agrari i natural.
Oci/lleure/educació/cultura: ofereixen possibilitats de recreació (passeig,
bicicleta, observació naturística) com a espais oberts vora la ciutat.

La progressiva recuperació de la qualitat de les aigües i el reconeixement del
paper dels rius i les rieres ha fet que s’hagin engegat, en molts municipis,
nombrosos projectes de recuperació. És important, però, que aquest camí iniciat
assumeixi criteris de sostenibilitat, tant en la recuperació de les façanes fluvials,
mantenint el seu caràcter i la seva especial inserció en el territori urbà, i també en
la connexió entre la ciutat i el seu entorn la llarg del riu. Les actuacions a realitzar
seran diferents en cada cas, sobretot segons el grau d’humanització i d’ocupació
del territori a les riberes, però és important que, començant per donar un
tractament especial als rius i riberes en el planejament urbanístic i acabant per la
utilització d’espècies autòctones per a la revegetació, se segueixin criteris
adequats.
A més, a Sils destaca la presència de lestany convertit en aquets últims anys en
grans plantacions de pollancres.
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1.4.1 Fer un inventari de les zones de Domini Públic Hidràulic.
Conèixer l’espai que ocupa i l’estat de conservació de les
diferents zones de Domini Públic Hidraulic del municipi.

Objectiu:
Descripció:

Caldria fer un inventari dels terrenys de domini públic hidràulic
així com de la zona de policia, per tal de poder aplicar la
legislació vigent. Aquest inventari hauria d’anar acompanyat
d’una cartografia detallada. La zona de domini públic hidràulic
(DPH) comprèn les lleres temporals ordinàries de rius, rieres i
torrents, i la zona de policia va fins a 100 metres de l’espai DPH.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació

Curt.

Període
d’execució:

5 mesos.

Organismes i
entitats
implicades:

-

Ajuntament.

-

ACA (Agència Catalana de l’Aigua).

Estimació
del
12.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Línies d’ajut de l’ACA.

Transversalitat i Està especialment relacionada amb l’acció següent (1.4.2) amb la
interrelació amb qual es complementa.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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1.4.2 Programa de gestió i millora de les zones de domini públic hidràulic.
Objectiu:

Millorar l’estat de conservació i manteniment de les zones de
Domini Públic Hidráulic.

Descripció:

Un cop fet l’inventari cal que l’Ajuntament encarregui un pla de
gestió i protecció de les ZDPH per tal que aquestes puguin
esdevenir autèntics corredors biològics dins el terme municipal.
Aquest pla hauria de proposar mesures de millora del bosc de
ribera, com: l’eliminació d’espècies foranies, l’afavoriment de la
fauna autòctona, la restauració de la vegetació, la prohibició
d’aprofitaments
silvícoles,
manteniment
de
l’estructura
geomorfològica de la llera…

Tipus:

Administratiu / estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

ACA.

i

Estimació
del 70.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

ACA.

Transversalitat i Està especialment relacionada amb l’acció anterior (1.4.1).
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de - Longitud de lleres en bon estat respecte el total del municipi.
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1.4.3 Conservació o recuperació de corredors verds entre les zones agrícoles.
Objectiu:

Mantenir un sistema de connexió entre els torrents de mig de la
zona agrícola per afavorir la diversitat biològica, la diversitat
paisatgística i els diversos usos socials compatibles amb el
territori.

Descripció:

Mantenir o recuperar un sistema de marges que actuïn com a
connectors entre ells i entre els torrents de mig de la zona
agrícola, per afavorir la diversitat biològica, la diversitat
paisatgística i els diversos usos socials compatibles amb el
territori. En aquest context l’Ajuntament encarregarà la redacció
d’un projecte on es contempli les possibilitats de recuperació o
manteniment d’aquestes connexions.

Tipus:

Administratiu / estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

6-8 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Propietaris agrícoles.

i

Estimació
del 12.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció de regular i potenciar el paisatge en
interrelació amb mosaic (1.1.4).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Superfície dels corredors respecte el total agrícola.
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1.4.4 Estudi de la qualitat ecològica de la xarxa fluvial.
Objectiu:

Determinar periòdicament la qualitat biològica de la xarxa fluvial
del municipi.

Descripció:

Per tal de disposar d’informació actualitzada sobre l’estat ecològic
dels rius i rieres que travessen el municipi s’efectuarà un
seguiment periòdic de la seva qualitat ecològica. És evident que
l’estat ecològic dels rius i rieres és un reflex de les activitats que
es desenvolupen a la seva conca i per tant ens permet també
avaluar la qualitat ambiental d’un territori força ampli.
Aquest seguiment es faria mitjançant l’analísi del mateix indicador
que ens ha servit d’índex per a l’elaboració d’aquesta auditoria; el
BILL.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Continuat.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

ACA.

i

Estimació
del 12.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

ACA.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Index BILL o l’integració entre aquest i el QBR.
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LÍNIA ESTRATÈGICA:
RECUPERAR I DONAR
PATRIMONI DEL MUNICIPI.

A

CONÈIXER

EL

Tot i la important tasca que s’està portant a terme per part de diferents
administracions, entitas i particulars sovint el patrimoni que tenim més a prop
ens és un gran desconegut i això fa que corri un gran perill de desaparèixer o
ser greument malmès degut a la pressió que nosaltres mateixos exercim sobre
ell.
Cal tenir en compte que una bona gestió d’aquests elements no es pot centrar
tant sols en els sistemes naturals o en els jaciments i edificis històrics sinó que
és necessari el manteniment dels valors culturals i simbòlics que van lligats de
manera intrínseca a qualsevol indret i que sovint tenen més valor que el propi
element.
El coneixement d’aquest patrimoni és el primer pas que ens permetrà engegar
campanyes per recuperar-lo, gestionar-lo correctament i, fins i tot en molts
casos, treure'n profit.
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2.1 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
PROGRAMA DE MILLORA DE LA GESTIÓ DEL
PATRIMONI.
De la mateixa manera que la regulació del sòl no urbanitzable és el gran oblidat del
planejament urbanístic vigent, el patrimoni d’aquesta important porció del municipi sòl
córrer la mateixa sort i només els elements més destacats entren dins els catàlegs
dels ajuntaments.
A banda d’això la normativa vigent sovint contribueix ben poc al bon manteniment i a la
divulgació del patrimoni ja que els seus propietaris solen percebre la protecció com
una càrrega sobre els seus béns. Aquest fet també ha contribuït a que no es consideri
el patrimoni com un bé comú de la població i això fa que tampoc es divulgui la seva
existència ni es faciliti la visita.
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2.1.1 Fer una ordenança que reguli la visibilitat i l’accessibilitat al patrimoni.
Objectiu:

Garantir la visibilitat i l’accessibilitat del patrimoni tot respectant el
seu caràcter de propietats particulars.

Descripció:

Creació d’una ordenança reguladora de l’accessibilitat i la
visibilitat del patrimoni. Aquesta ordenança hauria de fer
compatible el dret que tenen totes les persones, tant de Sils com
visitants, a gaudir del patrimoni amb el caràcter privat i el dret a la
intimitat dels seus propietaris. A més, s’hauria d’establir un
sistema de bonificacions fiscals per tal de compensar als
propietaris el servei que estan oferint a la societat. També s’ha de
restringir el pas de persones i vehicles en tots aquells llocs on
aquest pugui causar danys en el propi patrimoni.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

8 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Propietaris.

i

Estimació
del 0 €.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

- Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions d’aquest programa
interrelació amb d’actuació i amb les que deriven de la línia estratègica de gestió
altres accions:
sostenible del paisatge (1.1) i especialment amb la 1.1.1.
Indicadors
seguiment:

de
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2.1.2 Facilitar la restauració del patrimoni per part dels propis propietaris.
Objectiu:

Mantenir i restaurar el patrimoni del municipi de propietat privada.

Descripció:

L’objectiu principal d’aquesta acció és la de facilitar els
procediments als propietaris. El fet que la seva propietat (valor
natural o edifici) estigui catalogada, no ha de suposar una càrrega
addicional. És per això que cal engegar campanyes per
concienciar els propietaris perquè realitzin processos de
condicionament i millora. Aquestes campanyes han d’anar
vinculades amb la tramitació, gestió o, si més no, informació per
part de l’ajuntament de les ajudes que ofereixen la Generalitat,
l’Estat o altres organismes. A més, es poden crear bonificacions
fiscals en les ordenances municipals per tal de facilitar aquestes
actuacions. Cal també, tenir molt en compte l’ús que es dóna a
aquests elements i que les actuacions que s’hi realitzin siguin
compatibles amb aquest ús.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

6 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Propietaris d’elements patrimonials.

-

Departament de Cultura.

i

Estimació
del (-)
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Cultura.

-

Comissió d’Urbanisme.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció d’establiment de mesures
interrelació amb correctores per a minimitzar l’impacte visual de les edificacions
d’altres accions: (1.2.4).
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’elements catalogats restaurats o en procés de
restauració.
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2.1.3 Engegar campanyes de divulgació del patrimoni.
Objectiu:

Augmentar el coneixement del patrimoni Silenc tant de residents
com de visitants.

Descripció:

Des de l’Ajuntament es podrien organitzar campanyes de
divulgació del patrimoni utilitzant diferents mecanismes, com la
publicació d’articles en la revista local o la organització de
xerrades i visites guiades amb la col·laboració de les entitats del
poble o experts en les diferents matèries: botànics, historiadors...

Tipus:

Plans i programes.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

Continuat.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Entitats relacionades o grups d’experts

i

Estimació
del En funció del tipus de campanyes que es vulguin fer però, en
cost econòmic:
principi, no han de representar costos suplementaris gaire
elevats, 3.000 € / any.
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Turisme.

-

Departament de Cultura.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de divulgació d’aquest mateix
interrelació amb programa d’actuació (2.1.4, 2.1.5 i 2.1.6) i amb les 2.4.1 i 2.5.1.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de campanyes o activitats anuals /1000 ha.
Nombre de participants.
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2.1.4 Engegar campanyes populars de recuperació del patrimoni.
Objectiu:

Millorar l’estat de conservació del patrimoni mitjançant la
col.laboració activa de la ciutadania.

Descripció:

Organització de campanyes populars de neteja d’abocadors
incontrolats, de recuperació d’espais, de senyalització i adequació
d’itineraris...
Aquestes actuacions s’haurien de realitzar
col·laboració de diferents entitats i associacions.

Tipus:

Plans o programes.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.

mitjançant

la

o

Període
d’execució:

Continu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Entitats i associacions relacionades.

i

Estimació
del En funció del tipus de campanya, entre 1.800 i 4.000 €.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció de controlar la proliferació
interrelació amb d’elements distorcionadors del paisatge (1.1.2).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de campanyes per cada 1000 ha.
Nombre de participants per campanya.
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2.1.5 Rotulació del patrimoni.
Objectiu:

Donar a conèixer el patrimoni del municipi i facilitar-ne la
comprensió.

Descripció:

Identificar i rotular els elements patrimonials més destacats
mitjançant cartells que s’integrin al paisatge de l’indret. Aquests
cartells no només han de contenir el nom sinó també les
característiques de l’indret i un petit text explicatiu, En alguns
casos, fins i tot, acompanyat d’un esquema per tal de facilitar la
comprensió.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Turisme.

-

Consell Comarcal de la Selva.

i

Estimació
del Varia molt en funció del tipus i de les característiques de la
cost econòmic:
senyalització i el nombre d’elements. Cost aproximat 300/€
element.
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Turisme.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de divulgació d’aquest mateix
interrelació amb programa d’actuació (2.1.3, 2.1.4 i 2.1.6) i amb les 2.4.1 i 2.5.1.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’elements senyalitzats.
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2.1.6 Creació d’elements didàctics per a les escoles.
Objectiu:

Fomentar el coneixament del patrimoni Silenc entre els escolars
de la població.

Descripció:

Organització tant en l’IES de Santa Coloma com en el CEIP
Verdaguer de crèdits variables potenciats per l’Ajuntament que
tinguessin com a objectiu mostrar el patrimoni (natural i cultural)
de Sils als escolars de la vila i dels pobles del voltant. Aquests
crèdits variables es podrien estructurar en tallers, xerrades,
sortides guiades, treballs...

Tipus:

Plans o programes.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

Abans del pròxim curs escolar (2003-04).

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

CEIP Santa Coloma.

-

IES Verdaguer.

-

Entitats relacionades.

i

Estimació
del 2500 € cost d’organització i possible desplaçament dels escolars.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament d’Ensenyament.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de divulgació d’aquest mateix
interrelació amb programa d’actuació (2.1.3, 2.1.4 i 2.1.5) i amb les 2.4.1 i 2.5.1.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de participants en crèdits variables d’aquestes
característiques.
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2.1.7 Patrocini empresarial del patrimoni Silenc.
Objectiu:

Implicar les empreses ubicades al terme de Sils amb la potrecció
del patrimoni del municipi.

Descripció:

Potenciar el patrocini del patrimoni de la població per part de les
grans empreses instal·lades en el municipi. Aquesta protecció es
podria materialitzar en la compra d’espais i la posterior cessió al
municipi, la creació de beques i subvencions...

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Grans empreses instal·lades al municipi.

i

Estimació
del El cost general invertit dependria molt del nivell d’implicació de
cost econòmic:
cada un dels agents.
Possibles
finançaments:

-

Empreses instal·lades al municipi.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció de facilitar la restauració del
interrelació amb patrimoni pels propis propietaris (2.1.2).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de patrocindors al llarg de l’any i quantitat aportada.
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2.1.8 Elaboració d’un catàleg de bens patrimonials.
Objectiu:

Disposar d’un inventari complert dels béns patrimonials del
municipi que tingui en compte, a banda dels edificis, altres
elements d’importància cultural, etnogràfica...

Descripció:

Encarregar l’elaboració d’un catàleg de béns patrimonials del
municipi que englobi tot allò que es troba fora del casc urbà
tradicional i que, per tant, no esta regulat de manera específica
en les Normes Subsidiàries vigents. Aquest catàleg hauria d’anar
encarat, principalment, a la protecció d’elements arquitectònics o
arqueològics en sòl no urbanitzable, sense excloure altres
elements patrimonials de caràcter cultural o etnogràfic.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Cultura.

-

Departament de Medi Ambient.

i

Estimació
del 9.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions del programa de gestió
interrelació amb sostenible del paisatge (1.1).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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2.1.9 Manteniment dels actes tradicionals.
Objectiu:

Garantir la continuïtat dels diferents actes tradicionals.

Descripció:

L’Ajuntament ha de vetllar per la continuïtat dels diferents actes
tradicionals que es desenvolupen en el municipi al llarg de l’any,
de tal manera que la continuïtat d’aquests no depengui sols de la
voluntat dels vilatans. És per això que cal un decidit suport
econòmic i d’organització per part de l’Ajuntament.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Progressiu.
o

Període
d’execució:

Tot l’any.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Entitats organitzadores.

i

Estimació
del - (-)
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Cultura.

-

Diputació de Girona.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’actes culturals per cada 1000 hab.
Nombre d’actes culturals amb el suport de l’Ajuntament
respecte el total.
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2.2 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
PROGRAMA DE REGULACIÓ I POTENCIACIÓ DEL
PATRIMONI NATURAL.
A més de les zones protegides per la legislació catalana, espanyola i europea, hi ha un
gran nombre d’indrets de dimensions més petites d’alt valor natural. Però aquest
patrimoni no el conformen només les àrees naturals o seminaturals. Els parcs urbans i
els carrers de les ciutats i dels pobles ofereixen recer a un conjunt d’espècies
adaptades a aquest medi difícil. Algunes d’aquestes espècies poden adquirir un alt
valor al esdevenir representatives per la població, i per la seva raresa en un lloc
determinat.
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2.2.1 Elaborar un catàleg de patrimoni natural.
Objectiu:

Disposar d’un inventari dels béns naturals per tal de garantir-ne la
seva correcta gestió.

Descripció:

Conèixer el patrimoni natural elaborant un catàleg és el primer
pas necessari per a poder emprendre actuacions efectives per
protegir-lo i potenciar-lo.
Cal també tenir en compte que, a més de la quantitat d’individus
presents, és important conèixer la seva vulnerabilitat i el seu valor
biològic.

Tipus:

Estudi / Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

12 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Entitats relacionades del municipi.

-

Departament de Medi Ambient.

-

Propietaris forestals.

i

Estimació
del 24.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Consell comarcal de la Selva.

Transversalitat i Està molt especialment relacionada amb la següent acció (2.3.2).
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Superfície a protegir respecte el total municipal.
Nombre d’espècies d’interès detectades.
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2.2.2 Elaborar un inventari d’arbres d’interès local.
Objectiu:

Disposar d’una relació dels arbres d’interès local per tal de
garantir-ne la protecció i manteniment.

Descripció:

Elaborar un inventari d’arbres d’interès local i introduir en aquest
catàleg el concepte d’arbredes i comunitats d’interès. Cal tenir en
compte que no només existeixen espècies interessants en el
medi rural sinó que n’hi poden haver dins el propi casc urbà.
A l’hora caldria regular de manera específica els béns inventariats
en aquest catàleg mitjançant una norma específica dins el Pla
General o, si es creu convenient, una ordre del Departament
d’Agricultura.

Tipus:

Estudi / Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

6 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient.

-

Propietaris forestals.

i

Estimació
del 3.500 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està especialment relacionada amb l’acció anterior a la qual
interrelació amb complementa(2.3.1).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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2.2.3 Senyalització de les àrees naturals de protecció especial.
Objectiu:

Millorar la informació dels visitants pel que fa als espais naturals
de protecció.

Descripció:

Senyalitzar adequadament els espais per informar als visitants i a
la població local dels seus límits, de la normativa de protecció i
dels valors que contenen.
Tipus de senyals i cartells indicatius:
-

Senyals perimetrals situades en punts estratègics per indicar
els límits de l’espai.

-

Plafons informatius per explicar, esquemàticament els valors
naturals de l’espai i informar de la normativa de protecció.

-

Senyalització d’itineraris per tal que els visitants no circulin
per tot l’espai.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

Continuada.

Entitats
responsables
organismes
implicats:

i -

Ajuntament.
Consell Comarcal de la Selva.
Diputació de Girona.

Estimació
del (-)
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient.

-

Departament de turisme de la Generalitat.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de regulació del patrimoni (2.2)
interrelació amb i en especial amb les de regulació de la visibilitat del patrimoni
altres accions:
(2.1.1) i amb la rotulació del patrimoni (2.1.5).
Indicadors
seguiment:

de - Superfície senyalitzada respecte la superfície protegida.

- 44 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

2.2.4 Desenvolupar el PEIN i crear el Consorci de l’Estany de Sils.
Objectius:

Millorar la gestió de l’àrea de l’EIN de l’Estany de Sils.

Descripció:

Establir els instruments tècnics i polítics de col·laboració amb els
municipis veïns, que permetin fer front conjuntament a una
mateixa realitat ambiental. Cal tenir en compte que la
problemàtica ambiental supera sovint els límits administratius del
municipi. En aquest sentit l’Ajuntament de Sils impulsarà la
creació del Consorci de l’estany de Sils.
Aquest consorci hauria de ser l’impulsor del desenvolupament del
PEIN i de potenciar la posada en pràctica del Pla Especial de
regulació d’usos del Sòl i del Paisatge.
Aquest Consorci podria aglutinar totes les àrees protegides de la
zona del Pla de la Selva és a dir Estany de Sils, Turons de
Maçanet i Riera de Santa Coloma.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació:

Mig.

Període
d’execució:

11 mesos.

Entitats
responsables
organismes
implicats:

-

Ajuntaments implicats.

-

Departament de Medi Ambient.

i

Estimació
del 4.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntaments implicats.

-

Departament de Medi Ambient.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de regulació del patrimoni (2.2).
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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2.2.5 Aplicar les figures de protecció d’hàbitats d’interès comunitari i espècies
d’interès.
Objectiu:

Protegir adequadament els hàbitats d’interès comunitari i les
espècies d’interès.

Descripció:

Cal definir i desenvolupar les zones d’especial protecció i
conservació per a les espècies i hàbitats que figuren als annexos
I i II de la directiva hàbitats. També cal definir zones de protecció
per altres espècies d’interès.

Tipus:

Administratiu / estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

12 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient.

i

Estimació
del 24.000 € per a l’estudi que ja determinarà el cost de l’obra.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de regulació del patrimoni (2.2)
interrelació amb i del paisatge (1.1), especialment amb la 1.1.1.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de - Superfície protegida respecte el total de sòl no urbanitzable.
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2.2.6 Realitzar un centre d’interpretació dels estanys.
Objectiu:

Disposar d’un espai de divulgació de l’àrea dels estanys.

Descripció:

Fa 5 anys l’entitat que gestionava “la Laguna” va deixar de fer
activitats i va cedir el local a l’Ajuntament de Sils. L’Ajuntament
està convertint el local en un centre permanent d’interpretació del
projecte de recuperació dels Estanys de Sils, per incorporar-lo en
la ruta dels estanys.
En la rehabilitació d’aquest edifici es preveu el seu ús com a sala
de conferències.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

12 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de regulació del patrimoni i del
interrelació amb paisage, especialment amb la 1.1.1.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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2.3 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA DELS SERVEIS TURÍSTICS I DE LLEURE.
Tota població turística ha de disposar d’una serie d’establiments que ofereixin els
serveis bàsics que necessita tot turista (menjar, dormir,...) però també un seguit de
serveis col·lectius principalment d’informació i de senyalització que solen assolir les
administracions públiques i que en aquest cas l’Ajuntament hauria d’impulsar.
En aquest moment Sils disposa d’una oferta turística molt reduïda i mal coordinada
que es nota sobretot amb la falta d’establiments destinats a l’hosteleria però també
amb la manca de propostes que puguin satisfer la demanda dels visitants. Municipis
propers han aprofitat potencialitats com la viticultura,... i n’han fet una promoció que ha
permès generar tot un moviment econòmic però també social que ha contribuït a la
dinamització de l’economia en general.
Aquest és el motiu que ens porta a fer un seguit de propostes encaminades a donar un
impuls a aquest sector i a garantir una bona gestió que acabi essent un promotor per
al desenvolupament sostenible i no un entrebanc com ha estat en tants altres indrets.
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2.3.1 Edició de Guies i tríptics.
Objectiu:

Divulgar els atractius del municipi.

Descripció:

Publicació de noves guies de caire general o temàtiques que
puguin ser d’utilitat i que a més serveixin de reclam pels visitants
així com tríptics informatius i gràfics on es detallin els principals
punts d’interès turístic del municipi.
Aquest material s’hauria de poder vendre tant en els establiments
hotelers i comercials, com llibreries i balnearis. Els tríptics
s’haurien de distribuir de manera gratuïta als establiments
hotelers.

Tipus:

Plans i programes.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

7 mesos.

i

-

Ajuntament.

-

Entitats.

-

Establiments turístics.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Estimació
del 5.000 € cost del material a distribuir gratuïtament ja que molt del
cost econòmic:
material s’hauria de publicar per a treuren un benefici o si més no
per a pagar-ne els costos.
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Grans establiments turístics i empreses mitjançant publicitat.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de senyalització del patrimoni
interrelació amb (2.3.3 i 2.1.5).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de tríptics o guies editats.
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2.3.2 Integració del municipi dins d’ofertes turístiques de caràcter supramunicipal.
Objectiu:

Desenvolupar noves ofertes turístiques.

Descripció:

Des de l’Ajuntament s’hauria de promoure la integració del
municipi dins d’ofertes turístiques de caràcter supramunicipal. Hi
han diferents ofertes que Sils està aprofitant i hauria de potenciar,
com:
-

La Selva, comarca de l’Aigua.

-

La Cuina de la la Selva.

-

Centre de BTT de La Selva.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació
d’inici:

Llarg.
o

Període
d’execució:

6 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Establiments d’hosteleria i restauració.

-

Consell Comarcal de la Selva.

-

Ajuntaments veïns.

i

Estimació
del 600 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntaments implicats.

-

Consell comarcal de la Selva.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’ofertes característiques de caràcter supramunicipal.
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2.3.3 Creació d’un punt d’informació turística.
Objectiu:

Disposar d’un espai on poder atendre els visitants.

Descripció:

Creació d’un punt d’informació turística des d’on una persona,
destinada a aquest afecte i amb els coneixements necessaris,
pugui orientar els visitants sobre l’oferta comercial, d’activitats o
d’allotjament. A més, aquest punt hauria de servir de base per als
itineraris turístics, i de lloc on obtenir plànols, guies i tríptics
explicatius de les diferents ofertes turístiques i d’esbarjo.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mig.
o

Període
d’execució:

6 mesos per a la construcció o adequació (manteniment
continuat).

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva.

i

Estimació
del 12.000 € construcció o adequació i 800 €/mes manteniment.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva.

-

Departament de Turisme (Generalitat de Catalunya).

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció d’edició de guies i tríptics (3.1.1). la
interrelació amb laguna o l’estació.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’usuaris a l’any.
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2.3.4 Millorar l’organització entre els diferents agents implicats en la gestió i promoció
turística.
Objectiu:

Millorar l’organització entre els diferents agents implicats en la
gestió i promoció turística.

Descripció:

L’Ajuntament a través de la regidoria de turisme, hauria d’engegar
converses amb els diferents agents implicats en la promoció i
gestió turística del municipi. Un cop definida l’estratègia a seguir,
es podrien desenvolupar un seguit de fòrums oberts a tothom que
servirien per anar donant cos a aquesta estratègia i a la llarga si
es creu possible i necessari, acabar creant un Patronat Municipal
de Turisme. L’objectiu fonamental de tot el procés hauria de ser
superar l’individualisme amb que sol actuar aquest sector i obtenir
una estratègia conjunta per tal d’oferir un millor servei.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

8 mesos.

Entitats
responsables
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Agents turístics (fondes, comerços, restaurants...)

i

Estimació
del (-)
cost econòmic:
Possibles
finançaments

-

Ajuntament.

-

Agents turístics (fondes, comerços, restaurants...)

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de potenciar les activitats
interrelació amb econòmiques sostenibles (6.1).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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2.3.5 Fomentar el turisme rural.
Objectiu:

Millorar l’organització entre els diferents agents implicats en la
gestió i promoció turística.

Descripció:

L’Ajuntament a través de la regidoria de turisme, hauria d’engegar
converses amb els diferents agents implicats en la promoció i
gestió turística del municipi. Un cop definida l’estratègia a seguir,
es podrien desenvolupar un seguit de fòrums oberts a tothom que
servirien per anar donant cos a aquesta estratègia i a la llarga si
es creu possible i necessari, acabar creant un Patronat Municipal
de Turisme. L’objectiu fonamental de tot el procés hauria de ser
superar l’individualisme amb que sol actuar aquest sector i obtenir
una estratègia conjunta per tal d’oferir un millor servei. És el
mateix que l’acció 2.4.4

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació:

Mitjà.

Període
d’execució:

2 anys.

Entitats
responsables
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Propietaris rurals.

i

Estimació
del (-)
cost econòmic:
Possibles
finançaments

-

Ajuntament.

-

Agents turístics (fondes, comerços, restaurants...)

Transversalitat i Està relacionada amb les accions de potenciar les activitats
interrelació amb econòmiques sostenibles (6.1).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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3. LÍNIA ESTRATÈGICA:

MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS SERVEIS
PÚBLICS.
Un dels principals objectius de la realització de les auditories municipals dins el Procés
d’Agenda 21 local és el fet que aquestes puguin esdevenir una eina eficaç a l’hora de
millorar l’eficiència, principalment ambiental, però també amb tots els altres aspectes,
relacionats amb els serveis públics que ofereixen els ajuntaments.
Les ciutats i els pobles s’han de dotar de tots els instruments tecnològics i socials que
estan al seu abast per anar millorant les condicions ambientals del seu territori, i per
tant, cal que les eines siguin pràctiques i d’aplicació possible. En conseqüència als
Ajuntaments els serà molt més fàcil actuar primer en aquells serveis on hi tinguin un
control directe. D’aquesta manera podran servir, també, com a elements
exemplificadors de tot el procés envers la resta de la ciutadania.
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3.1 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.
La nova filosofia de la gestió dels residus a Catalunya ha fet que es tendeixi cap a una
concentració dels residus en pocs abocadors supramunicipals i a disminuir el volum de
residus que tinguin com a destí final l’abocador. El pla de gestió de residus de
Catalunya i els plans metropolitans i comarcals obren noves vies de gestió, orientades
en primer lloc cap a la minimització i en segon lloc cap al reciclatge i el compostatge, la
qual cosa, si s’assoleixen els objectius proposats, reduirà el nombre d’infrastructures
de deposició final de residus sòlids urbans.
La correcte gestió en els serveis de recollida, així com el bon manteniment del seu
material, són la clau per assegurar el bon èxit de la recollida selectiva.

- 55 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

3.1.1 Neteja preferent de les àrees d’aportació i manteniment dels contenidors.
Objectiu:

Millorar la neteja de l’entorn dels contenidors.

Descripció:

Les zones de contenidors sovint s’embruten amb molta facilitat.
És per això que aquestes zones han de ser netejades de forma
preferent.
La imatge del contenidor és important, per aquest motiu cal
netejar tant l’interior com els exteriors, així com cambiar–los quan
estiguin en mal estat.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

Continu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Empresa concessionària del servei de recollida de residus.

i

Estimació
del Inclòs dins el contracte de recollida.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Empresa concessionària del servei de recollida de residus.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció 1.2.2 (programa de tractament de
interrelació amb voreres).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’àrees d’aportació en mal estat respecte el total.
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3.1.2 Optimització i millora de la recollida selectiva.
Objectiu:

Incrementar l’eficiència de la recollida selectiva.

Descripció:

Revisar el conveni amb SAMURSA per tal de millorar la recollida
selectiva i estendra-la a tot els nuclis del municipi, és a dir,
extendre el servei a les urbanitzacions. Cal potenciar aquesta
recollida mitjançant una bona campanya de sensibilitazació de la
ciutadania per tal de què la utilitzi i ho faci correctament. Les
àrees d’aportació s’hauran de mantenir com a mètode
complementari i fins i tot posar-ne alguna de nova per donar
servei als diferents veïnats als quals no és viable realitzar el porta
a porta.

Tipus:

Administratiu / obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

10 mesos.
-

Ajuntament i Consell Comarcal.

-

SAMURSA.

i

Estimació
del 1500 € per a l’estudi.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i Està relacionada les accions: 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Tones de residus recollits selectivament respecte el total de
residus recollits.
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3.1.3 Neteja d’abocadors incontrolats.
Objectiu:

Netejar i eliminar els abocadors incontrolats del municipi.

Descripció:

Es tracta d’elaborar un inventari dels punts d’abocament
incontrolats i, a partir d’aquest procedir a la seva neteja i posterior
clausura així com aplicar les mesures correctores per evitar nous
abocaments. Un cop feta aquesta acció cal realitzar un seguiment
dels diferents punts, ja que sovint són tornats a utilitzar un cop
clausurats.

Tipus:

Estudi / Administratiu / Obra.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.

Període
d’execució:

o

Periòdic.

Entitat responsable i
organismes
implicats:
-

Ajuntament.
Entitats.
Consell Comarcal de la Selva.

Estimació del cost 2.200 € per a l’estudi i 13.500 per a l’obra (cal fer un seguiment
econòmic:
anual que pot costar uns 4.000 €).
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Ajuts Departament de Medi Ambient.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat
i Està relacionada amb l’acció de
interrelació
amb distorcionadors del paisatges (1.1.2).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’abocadors incontrolats.
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Creació de motivacions fiscals pel reciclatge i la reutilització.

Objectiu:

Potenciar el reciclatge i la reutilització.

Descripció:

Establir incentius fiscals per tots aquells establiments comercials
que realitzin accions encaminades a la reducció, reutilització o
reciclatge de residus. Aquests incentius poden ser de diferents
tipus, però es creu que la manera més eficaç és establir rebaixes
i excempcions de tributs municipals.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Comerços del municipi i altres agents econòmics implicats.

-

Associació de Botiguers i Comerciants de Sils (ABCS).

i

Estimació
del Aquest cos pot variar molt en funció del nombre d’activitats que
cost econòmic:
s’integrin a aquest programa ja que el cost s’hauria de calcular
tenint en compte els ingressos que deixa de tenir l’Ajuntament (-).
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció 5.3.1.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiemnt:

de -

Nombre d’establiments acollits.
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3.1.5 Campanyes de sensibilització ciutadana.
Objectiu:

Potenciar la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria.

Descripció:

Engegar campanyes de sensibilització ciutadana per tal de:
-

Fomentar la recollida selectiva.

Aquestes campanyes poden ser les tradicionals mitjançant tríptics
i fulletons explicatius però també d’altres campanyes com les
xerrades a les escoles, les exposicions, les visites guiades...
Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Escoles de la població.

-

Entitats relacionades.

i

Estimació
del Aquest cost pot variar molt en funció del nombre campanyes.
cost econòmic:
Podríem posar de manera orientativa uns 300 € per activitat.
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions de participació ciutadana i
interrelació amb sensibilització ( 2.1.3, 2.1.4).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de campanyes al llarg de l’any.
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3.1.6 Implamentació de la recollida selectiva de materia orgànica.
Objectiu:

Recollir separadament la matèria orgànica per poder-ne fer
compostatge.

Descripció:

La recuperació de la fracció orgànica de la brossa per evitar el
seu abocament passa per la introducció, d’una banda, de la
recollida selectiva de matèria orgànica al nucli i a les
urbanitzacions i per recuperar l’autocompostatge a les cases amb
jardí i als veïnats. Es proposa fer una implementació progressiva
de la recollida seleciva de matèria orgànica per tal d’afavorir la
bona gestió.

Tipus:

A l’hora de dissenyar els punts de recollida de la fracció orgànica
caldrà tenir en compte la ubicació i concentració dels
establiments alimentaris i/o bars i restaurants, així com tenir en
compte la recollida de la matèria orgànica durant els dies de
mercat.
Administratiu / obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

12 mesos.

-

Ajuntament.

-

Junta de residus.

i

Estimació
del 2.500 € per a l’estudi d’implementació.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Junta de residus.

Transversalitat i Està especilament relacionada amb l’acció posterior (3.1.7).
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Percentatge de matèria orgànica recollida.
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Cens de residus especials.

Objectiu:

Saber el volum de residus especials generats en el municipi per
poder-ne fer una bona gestió i control.

Descripció:

Pel tipus d’activitat industrial que trobem a Sils, cal esperar que
més d’una empresa generi residus especials. Tenint en compte
que actualment sols una empresa declara residus especials, és
de suposar que aquesta declaració no es fa correctament per
part d’altres empreses. És per això que cal fer un cens dels
residus que generen les diferents empreses, i a partir d’aquí
controlar-ne la gestió. Aquest cens també ens permetrà gestionar
la recollida d’assimilables a urbans contemplada en l’acció
següent.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Junta de residus.

-

Empreses generadores de residus.

i

Estimació
del 3.000 €.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Junta de Residus.

Transversalitat i Està relacionada de manera especial amb l’acció següent. (3.1.9)
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de declaracions amb residus especials.
Volum de residus especials.
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Gestionar la recollida dels residus industrials assimilables a urbans.

Objectiu:

Millorar la gestió dels residus industrials assimilables a urbans.

Descripció:

En aquests moments la gestió dels residus industrials
assimilables a urbans dels polígons industrials és gestionada de
forma individual per cada indústria, la qual s’ha d’encarregar de
contactar amb una empresa especialitzada que es faci càrrec
dels residus que genera. Aquest fet crea diverses problemàtiques
ja que, a més d’abocar residus on no pertoca, la falta de
coordinació crea un increment molt elevat del cost . Si aquesta
gestió fos centralitzada pel propi ajuntament o per un ens públic o
privat autoritzat es podria portar un control acurat i abaratir costos
de transport i de tracament.

Tipus:

Administratiu / obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Junta de Residus.

-

Empreses generadores de residus.

-

Empreses que efectuen la recollida.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Empreses que efectuen la recollida.

Transversalitat i Està relacionada amb el programa d’actuació 5.2 (vetllar per
interrelació amb reduir l’impacte de les activitats i aconsegir una bona integració
altres accions:
en el medi).
Indicadors
seguiment:

de
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Control municipal dels residus de les urbanitzacions.

Objectiu:

Controlar des d’un mateix ens la recollida de residus de tot el
municipi.

Descripció:

Fer els passos pertinents per tal de que la recoollida de residus
de les diferents urbanitzacions sigui gestionada conjuntament
amb la del nucli, ja que en aquests moments cada urbanitzazció
gestiona les seves deixalles individualment, la qual cosagenera
uns costos innecessàris i una manca de control per part de
l’administració.

Tipus:

Administratiu / obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament i juntes de conservació de les urbanitzacions.

-

Junta de Residus.

-

Empreses generadores de residus.

-

Empreses que efectuen la recollida.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament i juntes de conservació de les urbanitzacions.

Transversalitat i Està relacionada amb el programa d’actuació 5.2 (vetllar per
interrelació amb reduir l’impacte de les activitats i aconsegir una bona integració
altres accions:
en el medi).
Indicadors
seguiment:

de
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3.1.10 Control municipal de la gestió dels residus ramaders.
Objectiu:

Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de gestió
dels residus ramaders.

Descripció:

Segons l’anàlisi efectuat en aquesta auditoria es considera que el
volum de residus ramaders que es generen en les explotacions
ramaderes de Sils ès perfectament assimilable pels conreus de la
població. La situació real, però, pot ser ben diferent degut a les
possibles aportacions de residus ramaders d’altres municipis.
Tot i que les competències corresponen al DARP, mitjançant la
validació del Pla de gestió de dejeccions ramaderes, l’Ajuntament
vetllarà pel compliment de la normativa vigent en matèria de
gestió dels residus ramaders en tot el seu territori, impulsant
tasques informatives i també de control ambiental de la gestió de
les activitats ramaderes.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Continuat.

-

Ajuntament.

-

DARP.

-

Remaders del municipi.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

DARP.

Transversalitat i Està relacionada amb el programa d’actuació 5.2 (vetllar per
interrelació amb reduir l’impacte de les activitats i aconsegir una bona integració
altres accions:
en el medi).
Indicadors
seguiment:

de
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3.2 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA.
L’aigua és un recurs indispensable per a l’activitat humana. La xarxa general
d’abastament d’aigua potable assegura la major part del consum domèstic d’un
municipi i és una de les competències bàsiques dels ajuntaments. L’administració local
ha d’assegurar la captació, el transport, un tractament potabilitzador i la conducció cap
a totes les llars del municipi. En canvi, moltes activitats industrials, agrícoles i usos
domèstics s’abasteixen individualment a partir de captacions pròpies, que
majoritàriament són pous. Assumir el concepte de cicle de l’aigua i conèixer el
funcionament d’un aqüífer és el primer pas per entendre els problemes que es deriven
d’una explotació insostenible del recurs.
Les activitats humanes generen un volum molt important d’aigües residuals que
retorna al medi provocant impactes ambientals greus. El tractament d’aquestes aigües
residuals és una de les polítiques ambientals prioritaries a Catalunya. Actualment
existeixen encara situacions amb abocaments d’aigües no connectats a la xarxa de
clavegueram i que finalitzen en pous negres o fosses sèptiques (sense connexió a la
xarxa). Aquestes instal·lacions poden produir una contaminació important del sòl i de
les aigües subterrànies, a més de molèsties als veïns.
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3.2.1 Arrenjament de la xarxa de distribució.
Objectiu:

Evitar les pérdues de la xarxa de distribució d’aigües potables.

Descripció:

El servei d’abastament d’aigua potable és una de les
competències bàsiques dels ajuntaments. Una correcta gestió
d’aquest servei ha de dur al màxim rendiment de la xarxa de
distribució i a la disminució de les fuites. El control sistemàtic de
la xarxa de distribució ha de permetre la millora d’aquest
rendiment. El control passa per l’existència d’equips d’urgència, la
neteja i substitució de tubs, la detecció de fuites i filtracions, la
revisió de vàlvules i hidrants, i la solució als problemes de
corrosió. És a dir, s’ha de realitzar un correcte manteniment
preventiu i correctiu de les instal·lacions.
Per avançar més en la millora dels rendiments d’abastament, cal
establir una política integral del manteniment i fer extensible el
control a les captacions, els dipòsits i les estacions
potabilitzadores.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Alt.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

SOREA.

i

Estimació
del 30.000 €/anuals.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

SOREA.

Interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Longitud de xarxa renovada o en bon estat respecte el total i
percentatge de pèrdues.
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3.2.2 Campanyes de sensibilització sobre el consum d’aigua.
Objectiu:

Disminuir el consum tant domèstic com comercial d’aigües.

Descripció:

Dissenyar campanyes de sensibilització per tal de disminuir el
consum d’aigua, tant en l’àmbit domèstic com en el professional
(comercial, industrial i restauració). Aquestes campanyes haurien
d’incidir de manera específica sobre les activitats que realitza la
mateixa corporació municipal per tal d’actuar com a exemple.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Continu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

SOREA.

i

Estimació
del En funció del tipus de campanyes. Uns 900 € /any.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament i SOREA.

-

Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions de sensibilització (2.1.4,
interrelació amb 2.1.6, 4.1.5, 3.2.3)
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de campanyes l’any.
Consum anual d’aigua respecte el nombre d’habitants.
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3.2.3 Arrenjament del rec públic de parcs i jardins.
Objectiu:

Disminuir el consum d’aigua en el reg de parcs i jardins.

Descripció:

Directament relacionada amb l’acció anterior hi ha la millora i
racionalització del reg de parcs i jardins. Aquesta millora, a més
de materialitzar-se en aspectes tècnics (millora dels sistemes de
reg) pot comportar altres mesures relacionades amb el tipus de
vegetació. Cal tenir en compte que s’haurien d’utilitzar, al màxim
possible, espècies autòctones de caràcter mediterrani que no
necessiten un reg suplementari tant important. El cas de les
gespes és molt clar, ja que tot i que en algunes zones és
important mantenir-les, en d’altres es podrien substituir per una
cobertura herbàcia de plantes autòctones que necessitarien una
aportació d’aigua molt inferior.
En aquests moments els serveis tècnics de l’ajuntament ja estan
portant a terme tasques encaminades a assolir aquests objectius.

Tipus:

Administratiu /estudi /obra.

Grau de prioritat:

Baix.

Termini
d’implantació:

Curt.

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable:

-

Ajuntament.

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions d’aquesta línia estratègica
interrelació amb i amb les de milllora del paisatge i de les zones verdes del
altres accions:
municipi (1.1 i 1.3).
Indicadors
seguiment:

de -

Superficie de zones verdes amb un reg racional respecte el
total de zona verda del municipi.
Quantitat d’aigua que s’utilitza pel reg de les zones verdes.
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3.2.4 Inventari i legalització de captacions privades.
Objectiu:

Saber el nombre i les característiques de les captacions privades
d’aigües del municipi per tal de poder fer-ne una bona gestió i
control.

Descripció:

Un control del cabal extret dels diferents pous és indispensable
per estudiar l’evolució dels nivells de l’aqüífer i per avaluar la
conveniència o no de regular els mateixos per tal de no sotmetre
l’aqüífer a sobrexplotació. És per això que cal fer una anàlisi i un
inventari de les captacions privades de cada aqüífer amb
informació sobre les característiques tècniques, cabal extret,
localització i ús de l’aigua. Aquest inventari cal que sigui revisat
de manera periòdica. De forma paral·lela, cal incentivar la
legalització d’aquests pous.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació :

Curt.

Període
d’execució:

6 mesos per l’inventàri i continu per a la seva revisió.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament i SOREA.

-

ACA.

-

Propietaris de les captacions.

i

Estimació
del 4.000 € per a l’estudi. El cost de la legalització va a càrrec del
cost econòmic:
propietari.
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

ACA.

-

Propietaris de les captacions.

Transversalitat i Està especialment relacionada amb l’acció 3.2.9 d’estudi dels
interrelació amb aqüífers.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de captacions legalitzades.
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3.2.5 Evitar les entrades d’aigua neta a la depuradora.
Objectiu:

Disminuir el volum d’aigua que entra a la depuradora per tal de
racionalitzar el seu ús.

Descripció:

En aquests moments quan plou, la depuradora rep un cabal
d’aigua amb molt baixa concentració de càrrega contaminant, la
qual cosa fa pensar que hi ha nombroses entrades d’aigua pluvial
que la dilueixen. És per això que cal realitzar de manera paulatina
i a mesura que es vagi substituint la xarxa de clavegueram del
municipi o quan es vagin urbanitzant noves zones, substitució de
la xarxa de clavagueram actual per una doble xarxa separativa
que permeti que les aigües de pluja puguin ser emmagatzemades
i utilitzades per al rec o conduïdes directament a algun curs
fluvial.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

ACA.

-

Empresa que gestiona la depuradora.

i

Estimació
del (-)
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

ACA.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Percentatge de càrrega contaminant de l’aigua que entra a la
depuradora.
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3.2.6 Control de la depuració d’aigües residuals de les empreses.
Objectiu:

Disminuir la càrrega contaminat de l’aigua que les diferents
empreses aboquen als cursos fluvials.

Descripció:

Cal realitzar un control adequat de les aigües residuals
generades per les diferents empreses instal·lades al municipi per
tal de disminuïr la càrrega contaminat de l’aigua que les diferents
empreses aboquen als cursos fluvials. Caldria potenciar
l’instal.lació de depuradores a les empreses més contaminants i
controlar que totes les altres estiguin connectades a la xarxa de
clavagueram municipal.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació:

Mitjà.

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

ACA.

-

Col.lectiu d’empreses.

i

Estimació
del 1.200 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Col.lectiu d’empreses.

-

ACA.

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb les accions encaminades a reduïr l’impacte
interrelació amb de les activitats, i aconseguir una bona integració en el medi.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de llars que reben servei de la depuradora respecte
al total de llars del municipi.
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3.2.7 Reutilització de les aigües que surten de la depuradora.
Objectiu:

Reutilització de les aigües que surten de la depuradora.

Descripció:

Realitzar un estudi per tal de veure la conveniència i oportunitat
de demanar al departament de Medi Ambiernt la possibilitat de
reutilitzar una part de les aigües que surten de la depuradora.
Aquest estudi també hauria de determinar per a qins usos es
poden utilitzar aquestes aigües, quins són els cabals
recomanables a aprofitar per a garantir el cabal ecològic de la
Sèquia...

Tipus:

Administratiu / estudi.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

ACA.

i

Estimació
del 2.500 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

ACA.

-

Ajuntament.

Transversalitat i interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Volum d’aigua reutilitzada.
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3.2.8 Fer un estudi dels aqüífers.
Objectiu:

Conèixer l’estat actual dels diferents aqüífers.

Descripció:

Es proposa fer un estudi geològic i fisicoquímic dels aqüífers de
Sils i especialment del que proveeix la xarxa de subministrament
d’aigua potable del municipi. Cal tenir molt present tant la qualitat
de les seves aigües com les seves característiques per tal de
preveure o evitar futures problemàtiques.

Tipus:

Administratiu /estudi.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

12 mesos.

-

Ajuntament.

-

ACA.

-

SOREA

i

Estimació
del 18.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

SOREA

-

ACA.

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció de recuperar les fonts 2.3.3.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nivell de l’aqüífer.
Contaminació dels aqüífers (nivell de nitrats, fosfor, DBO,
DQO...).
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3.3 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA DE L’ENLLUMENAT.
L’enllumenat públic representa més del 50% del consum energètic municipal. Triar la
companyia que ofereixi unes millors condicions econòmiques ja pot suposar un estalvi
per el municipi. Però es pot anar més enllà, introduint clàusules d’eficiència energètica
als plecs de condicions tècniques per optar a l’enllumenat i d’altres serveis municipals.
L’eficiència energètica és una de les opcions de futur per a la gestió sostenible.
L’enllumenat públic és, sovint, un contracte “llaminer” pel volum de contractació fix que
suposa, per la qual cosa sembla possible introduir certes exigències.
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PALS

Programa de substitució de la font lumínica:

Objectiu:

Disminuir la contaminació lumínica i el consum energètic.

Descripció:

Actualment existeixen dos tipus principals de bombetes les de
vapor de sodi (llum groga) i les de vapor de mercuri (llum blanca).
La tendència, en aquest últims anys ha estat la col·locació
d’aquestes últimes ja que la gent opina que fan una llum més
ornamental, però el fet és que aquesta llum és molt més insegura
(no il·lumina tan bé) i té un consum molt més elevat. És per això
que cal un canvi progressiu d’aquest tipus de bombetes a
bombetes de vapor de sodi (baix consum). Aquest canvi es pot
realitzar a mesura que les actuals es vagin fonent i així no
representarà cap cost addicional a l’Ajuntament, al contrari, a la
llarga i degut al seu baix consum, suposarà un estalvi important
en la factura d’electricitat, i més tenint en compte que l’enllumenat
públic representa el percentatge més importat d’aquesta factura.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Alt.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

Ajuntament.
i

Estimació
del No representa cap cost suplementari.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions d’ambientalització de
interrelació amb l’administració (3.5).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de Longitud amb vapor de sodi respecte la longitud total il·luminada.
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3.3.2 Programa de substitució de faroles inadequades.
Objectiu:

Disminuir la projecció de llum cap el cel.

Descripció:

A partir del mapa de contaminació lumínica, s’haurien de
substituir progressivament aquells fanals que s’han considerat
més contaminats i que projecten gran part de la llum cap al cel.
A més de la substitució d’aquests fanals, s’hauria d’elaborar una
normativa municipal (ordenança) per tal que en tots els nous
projectes d’urbanització s’utilitzessin un tipus de fanals dissenyats
amb criteris d’il·luminació sostenible.

Tipus:

Administratiu / Obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsables
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Ajuntament.

i

Estimació
del
cost econòmic:
Possibles
finançaments.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions d’ambientalització de
interrelació amb l’administració (3.5).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de - Nombre de faroles no adequades respecte el total de faroles.
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3.3.3 Racionalització dels sistemes d’encesa de l’enllumenat.
Objectiu:

Disminuir el consum energètic.

Descripció:

Es proposa l’apagada de part de la il·luminació a partir d’una
certa hora de la matinada en funció de l’època de l’any per mitjà
dels rellotges estronòmics que ja disposa l’ajuntament. Cal anar
molt en compte amb les característiques de cada zona per cada
època de l’any, per això seria necessari elaborar un protocol que
diferenciés el que s’ha de fer en cada sector.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

6 mes.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finençaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb
interrelació amb l’administració (3.5).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

totes

les

d’ambiantalització

de

Nombre de carrers que s’encenen amb rellotges astronòmics.
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3.3.4 Control de la il·luminació ornamental.
Objectiu:

Disminuir la contaminació lumínica de carácter ornamental.

Descripció:

Cal establir una ordenança municipal, que derivi de la recentment
aprovada Llei de regulació de la contaminació lumínica, per tal de
controlar de manera efectiva la il·luminació ornamental dels
edificis públics i privats.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Baix.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

6 mesos.

-

Ajuntament.

-

Propietàris d’edificis amb il·luminació ornamental.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Propietàris d’edificis amb il·luminació ornamental.

Transversalitat i - Està relacionada amb les accions encaminades a reduir
interrelació amb l’impacte derivat del consum energètic de caràcter domèstic (5.3)
altres accions:
i especialment de la 5.3.1.
Indicadors
seguiment:

de
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3.4 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
CONTROL I MILLORA ACÚSTICA.
Actualment el soroll és un dels factors més degradants de la salut i la qualitat de vida
de les aglomeracions urbanes. El desenvolupament urbà i industrial ha potenciat
notablement la producció de soroll de les darreres dècades en el medi urbà, on
coexisteixen variades fonts de soroll.
El soroll està relacionat amb l’ordenació urbana (nuclis antics amb carrers estrets,
façanes molt properes, infrastructures viàries supramunicipals que travessen els nuclis
habitats...), la distribució dels usos del sòl, que implica una elevada mobilitat, el
disseny dels mitjans de transport (vehicles altament sorollosos...)...
Els afectes sobre la salut de les persones a causa dels nivells sonors assolits a
l’interior dels edificis (nivells moderats però continus) són principalment fisiològics
(fatiga auditiva, pèrdua d’agudesa auditiva amb l’edat,...) i sociopsicològics
(interferència en la comunicació, alteració del son, disminució del rendiment en el
treball...).
A Sils els nivells sonors més elevats i molestos per a la població són dos i amdos
relacionats directament amb el trànsit. El soroll de motocicletes, especialment a l’estiu,
i els sorolls de l’autopista.
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3.4.1 Estudi sonomètric detallat.
Objectiu:

Descobrir les àrees del municipi on hi ha un nivell de soroll massa
elevat.

Descripció:

La problemàtica de la contaminació acústica és una preocupació
de gran part dels Silencs, és per això que es proposa l’elaboració
d’un estudi sonomètric detallat que ens permeti saber els nivells
sonors de diferents punts del nucli i de les urbanitzacions, les
zones més problemàtiques, els períodes més conflictius, els focus
emissors,... Cal tenir en compte que fins el moment només es
disposa d’un estudi del Departament de Medi Ambient que abarca
només dos dies i està efectuat, tant sols, a les zones residencials
properes a l’autopista, i d’un altre fet per l’equip auditor efectuat
en un sol dia.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

8 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Consell comarcal de la Selva.

i

Estimació
del 4.700 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva.

-

Departament de Medi Ambient

Transversalitat i - Està relacionada amb l’acció de regulació del ús de la via
interrelació amb pública (4.1.3) i amb la següent. (3.4.2)
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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3.4.2 Fer una ordenança de sorolls.
Objectiu:

Regular les diferents activitats que poden generar sorolls per tal
de reduir el seu impacte.

Descripció:

Caldria elaborar una ordenança municipal reguladora de la
contaminació acústica en el terme municipal de Sils que establís
els nivells màxims permesos (diferenciant dia i nit), les zones
d’especial protecció, les mesures que han de prendre les
possibles activitats generadores de soroll... Cal fer especial
èmfasi en les motocicletes ja que són els focus emissors que
generen més queixes.
Cal tenir en compte que en aquests moments la Generalitat de
Catalunya està tramitant una llei que regla la contamiació
acústica.

Tipus:

Administratiu

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

1 any

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 0 €.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i - Està relacionada amb l’acció de regulació del ús de la via
interrelació amb pública (4.1.3) i amb l’anterior(3.4.1)
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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3.4.3 Estudi de propostes de reducció de la contaminació acústica.
Objectiu:

Reduir la contaminació acústica generada pel trànsit rodat.

Descripció:

Moltes de les activitats generadores de soroll de Sils ja fa temps
que estan implementades dins el municipi i sovint són de caràcter
supramunicipal la qual cosa ens portaria a pensar que més que
mesures restrictives el que cal pendre ara són mesures paliatives.
És per això que es creu necessàri realitzar un estudi que
s’encarregui de proposar mesures correctores com ara:
-

Tanques vegetals i d’altres característiques que actuïn de
pantalla contra el soroll.

-

Canviar l’asfalt de l’autopista i d’altres vies per un menys
porós.

-

Mirar com es pot regular el trànsit per tal de disminuir aquests
sorolls.

Tipus:

Estudi

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

2 Anys.

i

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient

-

Acesa

Estimació
del Aquest estudi hauria d’anar a càrrec d’Acesa.
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient

-

Acesa

Transversalitat i - Està realcionada amb les dues accions anteriors.(3.4.1 i 3.4.2)
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de

- 83 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

3.4.4 Controls anuals de vehicles.
Objectiu:

Reduir els sorolls i els fums generats pels vehicles.

Descripció:

Es proposa realitzar una campanya anual per part de la policia
local per tal d’inspeccionar els fums del tub d’escapament dels
vehicles i els seus nivells d’emissió sonora, i sansionar aquells
que no compleixin els límits establerts.
La campanya hauria de prestar especial atenció a les
motocicletes.

Tipus:

Estudi

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

2 Anys.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient

-

Acesa

i

Estimació
del Aquest estudi hauria d’anar a càrrec d’Acesa.
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

-

Departament de Medi Ambient

-

Acesa

Transversalitat i - Està realcionada amb les dues accions anteriors. (3.4.3 i 3.4.4)
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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3.5 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
AMBIENTALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ.
En els temes ambientals un dels factors més importants és la concienciació de la
població i la millor manera de realitzar aquesta concienciació és amb l’exemple. És per
això que aquest programa d’actuació proposa un seguit d’accions encaminades a
millorar l’eficiència tant en la gestió municipal com en les tasques administratives
diàries de l’Ajuntament.
És molt important que l’ens municipal prediqui amb l’exemple i que no es demanin
coses a la ciutadania que llavors la pròpia administració no compleix o no es capaç de
complir.
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3.5.1 Estudi d’ambientalització de les oficines de l’Ajuntament.
Objectiu:

Reduir el consum i augmentar el reciclatge en general de tot el
material i energia que s’utilitza a les dependències municipals.

Descripció:

Encarregar un estudi per tal d’aconseguir que l’administració local
adopti actituds més sostenibles com:
-

Reducció del consum de paper i reutilització del mateix.

-

Reducció del consum d’aigua i energia.

-

Introducció de sistemes informàtics en xarxa i correu
electrònic.

-

Reciclatge del material informàtic i d’oficina.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Baix.

Termini
d’implantació
d’inici:

Llarg.
o

Període
d’execució:

3 mesos.

Entitat
responsable:

-

Ajuntament.

Estimació
del 2.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions de minimització de
interrelació amb residus i consum d’aigua (4.1 i 4.2).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Percentatge de reutilització i reciclatge de paper.

-

Percentatge de reciclatge de material informàtic.

-

Percentatge d’utilització dels sistemes informàtics en xarxa i
correu electrònic.
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3.5.2 Dotar els nous edificis municipals d’energies renovables.
Objectiu:

Optimitzar l’eficiència energètica dels diferents edificis municipals.

Descripció:

Potenciar que en tots els nous projectes de construcció de nous
edificis municipals, i en la rehabilitació dels existents s’instal·li de
manera prioritaria o, si més no, quan això sigui possible, energies
el menys contaminants possible, sempre hi quan això no suposi
un cost econòmic excessiu que no es pugui amortitzar en un
temps raonable.

Tipus:

Obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del En funció del sistema escollit. Aquest cost anirà integrat en el
cost econòmic:
projecte de construcció o rehabilitació (-).
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció 5.3.1.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Percentatge d’utilització d’energies renovables en els edificis
municipals respecte el total.
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3.5.3 Incorporar els aspectes ambientals en els nous plecs de concessions de
serveis municipals.
Objectiu:

Garantir la sostenibilitat en la gestió municipal i especialment en
les seves concessions.

Descripció:

Cal revisar els plecs de condicions tècniques
concessions de serveis de l’Ajuntament (residus,
manteniment de l’enllumenat públic, etc.) així
concessions d’obres per la realització de nous
municipals, per tal d’incorporar millores ambientals.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

8 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Empreses concessionàries.

i

Estimació
del 0 €.
cost econòmic:
Possibles
finençaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de - Nº de contractes revisats.
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3.5.4 Creació de l’Area de Medi Ambient.
Objectiu:

Millorar la gestió dels temes ambientals a nivell municipal i arribar
a consolidar la Oficina de l’Agenda 21 Local.

Descripció:

Creació dins l’organigrama tècnic i administratiu de la corporació
municipal d’una àrea que s’encarregui de gestionar de manera
específica, els temes de medi ambient. Aquesta àrea seria
l’encarregada de vetllar pel aquest Programa d’Acció Local (PAL)
i podria atendre, d’una manera més correcta, als ciutadans pel
que fa al desenvolupament d’aquest Pla i a altres temes
relacionats amb el medi ambient.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

5 mesos.

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 2.600 € / any.
cost econòmic:
Possibles
finençaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Hauria de ser l’encarregada de portar a terme aquest PALS i per
interrelació amb tant està relacionada amb totes les seves acccions.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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3.5.5 Participació de l’Ajuntament al CILMA.
Objectiu:

Implicació activa en el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques Gironines.

Descripció:

Es proposa la presència activa de l’Ajuntament a les diferents
comissions i grups de treball del CILMA (Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines) per tal
d’aconseguir el contacte i l’intercanvi d’informació amb d’altres
municipis que també implementen un PALS.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

5 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

CILMA (diputació de Girona).

i

Estimació
del cost econòmic:
Possibles
finençaments:

-

Ajuntament.

-

CILMA (diputació de Girona).

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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3.5.6 Fomentar la policia local amb funcions de control ambiental “policia verda”.
Objectiu:

Augmentar la vigilància i el control ambiental en el municipi.

Descripció:

Dotar la policia municipal dels instruments necessàris tant tècnics
com administratius per tal de que pugui desenvolupar tasques de
policia verda ja sigui de control urbanístic o mediambiental
pròpiament dit (abocaments d’aigües, residus, control acústic ...).
Per tal de poder realitzar aquesta acció s’hauria de donar tot un
seguit de formació complementaria tant als nous agents com els
actuals.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

Continuat.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 2.600 € / any.
cost econòmic:
Possibles
finençaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de - Nombre de serveis mediamebientals realitzats per la policia
local.
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4. LÍNIA ESTRATÈGICA:

PROMOURE UN
SOSTENIBLE.

MODEL

DE

MOBILITAT

El Llibre Verd sobre el medi ambient de la UE (juliol 1990) proposa la coexistència de
diversos usos del sòl al municipi i models de transport, hi prenen protagonisme el
vianant, el ciclista i el transport públic. “La barreja dels usos és possible i, al mateix
temps cada cop més necessària”. A més a més assenyala que la mobilitat personal
segueix essent un atribut essencial de la ciutat, el seu atribut principal”. L’objectiu de la
mobilitat és convertir el cotxe en una opció i no en una necessitat creada per a la
separació de la ciutat en segments monofuncionals.
El document incideix en la necessària integració del transport i la planificació,
assenyalant també que “les estratègies locals han de donar prioritat a les necessitats
dels vianants i no als conductors que creuen la zona”. Critica “els efectes negatius de
les grans vies urbanes, la pèrdua dels espais oberts en convertir-los en aparcaments i
el trànsit urbà en tot allò que fa referència a ésser el principal problema de la
contaminació atmosfèrica (efecte hivernacle, augment de l’ozó troposfèric...).
La moderació de la circulació permet entre altres coses:
-

Millorar les condicions de seguretat, tant per a vianants i ciclistes com per els
mateixos automobilistes.

-

Reduir les dimensions de la calçada.

-

Reduir el soroll i la contaminació de l’aire.

-

Reduir el consum de benzina formant part així d’una política d’estalvi energètic
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4.1 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA ENTRE LA CIRCULACIÓ
MOTORITZADA I LA VIDA URBANA.
L’espai urbà no és pas una calçada destinada a absorbir una onada de cotxes, ni
exclusivament un lloc de pas. El que caracteritza l’espai urbà és la seva complexitat i
la seva funció d’acolliment de múltiples activitats (és lloc de trobada de jocs, compres,
passeig i de circulació, i és l’element d’identificació del barri per als habitants). Les vies
urbanes han de ser un marc de vida.
Conciliar circulació, seguretat i vida urbana crea problemes complexos que necessiten
una recerca de solucions innovadores. La moderació de la circulació és la fórmula per
aconseguir posar el cotxe al lloc que li correspon, com a element important del nostre
sistema de transport, però ja no com a devorador d’un espai urbà esdevingut escàs.
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Pla de millora dels camins públics del terme municipal.

Objectiu:

Millorar l’estat dels camins públics del municipi.

Descripció:

Elaboració d’un programa d’arranjament de camins veïnals del
terme municipal. Aquest programa ha de contemplar, entre,
d’altres, els següents aspectes:
-

Establir la prioritat d’arrenjament entre els diferents camins.

-

Tipus d’arrenjament i materials a utilitzar.

-

Periodicitat de les actuacions.

-

Cost econòmic aproximat.

Tipus:

Obra / Projecte executiu.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació:

Curt, un cop finalitzat i aprovat l’inventari de camins.

Període
d’execució:

Periòdic per a l’arranjament i 3 mesos per a l’elaboració del
programa.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva

i

Estimació
del 6.500 € per l’estudi.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

-

Consell Comarcal de la Selva

Transversalitat i Està relacionada essencialment amb l’acció anterior (3.5.6).
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Longitud dels camins en bon estat/Longitud total de camins.
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Controlar que es mantinguin les connexions entre un costat i l’altre de les grans
vies de comunicació.

Objectiu:

Evitar que el pas de les grans vies de comunicació dificultin la
connexió entre una banda i l’altre.

Descripció:

Per tal que la construcció de noves vies de comunicació no tallin
la connexió entre camins veïnals cal que l’Ajuntament faci un
seguiment detallat tant del projecte inicial com dels treballs que
es portin a terme. En el cas de la via del tren cal condicionar els
pocs passos superiors o inferiors que existeixen.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Durant el procés d’exposició dels projectes.
o

Període
d’execució:

Durant l’execució de les obres.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Ministerio de Fomento.

-

Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

-

RENFE.

i

Estimació
del En funció de les característiques del projecte.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

RENFE.

-

Ministerio de Fomento.

-

Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció 3.4.4.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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Regulació de l’ús de la via pública.

Objectiu:

Millorar l’ús de la via pública i per tant la circulació tant de
vianants com de vehicles motoritzats.

Descripció:

Realització d’una ordenança municipal reguladora de circulació
de les vies públiques urbanes, que reguli l’ús de la via pública i en
concret els següents aspectes:
-

Estacionament en la via pública (tant de vehicles particulars
com comercials i de transport).

-

L’abandonament de vehicles o altres elements que puguin
destorbar la circulació a peu i motoritzada.

-

Els permisos per a ús comercial de la via pública: exposició
pública de productes, cartells, terrasses d’establiments de
restauració, màquines expenedores de begudes, tabac...

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Alta.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

Curt.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Establiments comercials ubicats en el casc urbà.

-

En general tots els propietaris de vehicles.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

- Ajuntament

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció 1.2.2
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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Control del transport pesat i de mercaderies perilloses.

Objectiu:

Minimitzar les molèsties i el possible perill que pot causar el pas
de la C-65?? per l’interior del casc urbà.

Descripció:

El pas de la carretera comarcal C-63??? a través del municipi
implica el risc per a la població associat al transport de
mercaderies perilloses, a més a més de problemes pels fums i
sorolls que provoca el trànsit pesant. Aquesta situació crea la
necessitat d’un control per part de la Policia Local de Municipi per
caracteritzar el risc associat a aquest fet i plantejar possibles
actuacions. D’aquesta manera es proposa:
- Quantificar i regular el trànsit de vehicles pesants i vehicles que
transporten mercaderies perilloses per l’interior del terme
municipal (així com de les seves rutes).
- Renovació de la senyalització als carrers d’entrada al municipi i
regulació dels vehicles pesants

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mig.
o

Període
d’execució:

3 mesos.

Entitat
responsable:

-

Ajuntament.

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

- Ajuntament

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de vehicles pesats que circulen per dins el nucli.
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Estudi per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Objectiu:

Millorar la circulació dels vianats tot redunït les barreres
arquitectòniques tant en la via pública com en els locals públics.

Descripció:

Ampliar i potenciar el treball per a l’eliminació de barreres
arquitectòniques, tant en la via pública com en els locals públics o
privats d’ús públic que ja s’ha elaborat.
A part, cal tenir molt en compte que en moltes zones
urbanitzades del casc urbà i de les urbanitzacions, tot i que els
solars estiguin edificats, molts careixen de vorera i que per
solucionar aquest aspecte només cal aplicar la normativa vigent,
el cost de les millores hauria de ser assumit pels mateixos
propietaris.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

3-6 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 1.500 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament de Benestar Social.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció 5.1.4 i 1.2.2
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nº de barreres arquitectòniques/ superfície urbanitzada.
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PALS

Creació de passos peatonals i carrils bici.

Objectiu:

Millorar la circulació per la via pública tant de vianants com
ciclistes.

Descripció:

Realització d’un estudi per tal de veure les possibilitats de creació
de diferents carrils bici, i zones de vianants que creuin el casc
urbà o que comuniquin aquest amb les urbanitzacions.
En el cas de Sils es tracta d’una acció molt aconsellable degut a
les característiques del municipi amb grans distàncies entre una
punta i l’altre del casc urbà però a l’hora amb terrenys planers i de
poca densitat d’edificació la qual cosa permet adequar espais o
destinar-ne de nous a carrils bici i zones de passejada.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació:

Mitjà.

Període
d’execució:

3 anys.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

i

Estimació
del 2.500 € però pot variar en funció de les característiques.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Diputació de Girona.

Transversalitat i - Programa de millora de la qualitat urbanística 1.2.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
sostenibilitat:

-
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4.2 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA I POTENCIACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC.
El transport públic i sobretot el col·lectiu és una de les opcions més adequades per tal
de millorar la mobilitat tant urbana com entre els diferents nuclis dels nostres
municipis. Però, a banda d’aquesta millora de mobilitat genera d’altres beneficis com:
econòmics (el transport col·lectiu és molt més rentable que l’individual), de
contaminació, de reducció del consum d’energia...
Amb tot, cal tenir en compte que degut a les seves característiques cal una gestió molt
acurada per tal de facilitar i adequar el servei a la demanda i així augmentar el
nombre d’usuaris dia a dia.
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4.2.1 Arranjament de les instal.lacions i millora del servei de l’estació de ferrocarril.
Objectiu:

Millorar el servei de l’estació de ferrocarril

Descripció:

El ferrocarril és un dels mitjans de transport col·lectiu més eficient
i, per tant, un dels que mes s’ha de potenciar si es vol tendir cap
a la Sostenibilitat. És per això que cal millorar els serveis que
aquest ofereix i, a escala municipal, els de la seva estació.
Per aquest motiu, en aquests moments, s’estan fent tot un seguit
de millores que tant depenen del propi Ajuntament com de
l’empresa RENFE. Aquestes actuacions es concretren en la
millora de l’atenció al client, la millora de la zona d’aparcament
(asfaltat i pavimentació, il·luminació...)...

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Alt.

Termini
d’implantació
d’inici:

Curt.
o

Període
d’execució:

6 mesos

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

RENFE.

i

Estimació
del 60.000 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

RENFE.

-

Ajuntament.

Transversalitat i interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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4.2.2 Campanyes de foment del transport públic.
Objectius:

Augmentar l’ús del transport públic.

Descripció:

Organitzar campanyes de foment del transport públic. Aquestes
campanyes podrien adoptar moltes formes diferents en funció
dels objectius específics però sempre hauran d’anar
acompanyades d’accions per afavorir aquest ús.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Baixa.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Progressiu.

-

Ajuntament.

-

RENFE

i

Estimació
del 800 €/campanya
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

RENFE

-

Diputació de Girona

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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5. LÍNIA ESTRATÈGICA:

CONTROL I
ACTIVITATS.

AMBIENTALITZACIÓ

DE

LES

L’ajuntament s’ha d’encarregar de controlar les diferents activitats que es realitzen en
el municipi per tal que aquestes no generin un impacte sobre el medi ambient i
s’integrin adequadament en l’entorn.
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5.1 PROGRAMA D’ACTUACIÓ.
POTENCIAR LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
SOSTENIBLES
Cada cop més activitats comercials que havien estat molt lligades als nostres
municipis i que, moltes vegades, caracteritzaven la seva economia i fins i tot aspectes
socials del funcionament de la població, van desapareixent i quedant, simplement, com
a mers testimonis del passat . Aquesta desaparició sol portar d’altres problemàtiques
associades ja que el teixit urbà i el medi rural sovint estaven molt condicionats per
aquestes activitats i un cop han desaparegut es degraden fortament si no se’ls sap
trobar un nou ús.
Aquest programa d’actuació pretén fer un seguit de propostes per tal de potenciar
aquestes activitats tradicionals i evitar la seva paulatina desaparició.

- 104 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

5.1.1 Recolzar el comerç local en front de les grans superfícies i el comerç de la
ciutat.
Objectiu:

Potenciar el comerç local en front de les grans superfícies i el
comerç de la ciutat.

Descripció:

Cada vegada més el comerç local tradicional es veu afectat per
una forta competència de les grans superfícies i el comerç de les
ciutats és per això que es proposa engegar una campanya per
afavorir el comerç local. Aquesta campanya pot tenir dues línies
de treball, una primera de més directa encaminada a potenciar el
comerç mitjançant campanyes de promoció, foment de
l’associacionisme, reducció de la pressió fiscal, assessorament
tècnic i jurídic... i una segona de més indirecta però no per això
menys eficaç, mitjançant la millora urbanística de les principals
àrees comercials (millora de les voreres i les façanes, creació
d’aparcaments, conversió d’alguns carrers en zones de vianants.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació :

Mitjà.

Període
d’execució:

mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Associacions de Comerciants.

-

Associacions de veïns.

i

Estimació
del No estimable (-).
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Els propis comerciants.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció de recuperació del centre històric
interrelació amb (1.2.3).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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5.1.2 Potenciar l’agricultura tradicional i/o ecològica.
Objectiu:

Potenciar l’agricultura tradicional i/o ecològica

Descripció:

El col·lectiu de productors agrícoles (pagesos) sol ser el més
abandonat dins de les prioritats de la gestió municipal. Des de
l’administració cal promoure plans de desenvolupament agrari, en
els quals s’incorporin, entre d’altres, els següents objectius:
- Cercar mesures que cohesionin el col·lectiu de pagesos per
afrontar reptes comercials amb millors garanties d’èxit de les
actuals aprofitant la presència de la cooperativa agricola.
- Col·laborar en el procés productiu, aportant millores
d’organització, coordinació i gestió.
- Col·laborar en el procés comercial, desenvolupant estudis de
mercat de productes agraris, anàlisi de produccions
alternatives,...
- Promoure productes de qualitat, valoració del producte per
mitjà d’una etiqueta de denominació de lloc.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació :

Mitjà.

Període
d’execució:

Progressiu

Entitat
responsable
organismes
implicats:

i

-

Ajuntament.

-

Propietaris agrícoles.

-

Cambra agrària.

Estimació
del Variable
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Transversalitat i Està relacionada amb totes les accions de gestió del paisatge
interrelació amb (1.1) i foment del turisme (2.3). i amb l’anterior (5.1.1).
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Superfície que ocupa els conreus tradicionals i/o ecològics
respecte el total.
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5.1.3 Afavorir i mantenir el petit taller al centre de la vila.
Objectiu:

Potenciar el petit taller no contaminant al centre de la vila.

Descripció:

En aquests últims anys hi ha hagut la tendència d’anar
desplaçant els petits tallers que es situaven al centre de la vila
cap al polígons industrials i deixar aquesta part del municipi
només per a usos comercials i residencials.
En aquests moments es creu que seria interessant mantenir
aquests tallers en la seva ubicació original ja que contribueixen a
la diversificació de l’espai i eviten els desplaçaments dels
treballadors. La única condició que s’ha d’establir és que aquests
no generin molèsties als veïns. L’ajuntament hauria de potenciar
la situació actual mitjançant reduccions fiscals, millora dels
serveis públics, subvencions per a la millora i modernització tant
dels edificis com de la pròpia activitat...

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Progressiu.

-

Ajuntament.

i

Estimació
del Variable
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció de recuperació del centre històric
interrelació amb (1.2.3)
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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5.1.4 Promoure unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes.
Objectiu:

Promoure unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes

Descripció:

Fins a l’actualitat no hi ha cap productor d’agricultura ecològica i/o
integrada a Sils. En aquest sentit una alternativa interessant pel
municipi pot ser fomentar la diversificació de l’activitat en algunes
finques agrícoles i introduir la producció integrada. Un dels
aspectes a desenvolupar és el foment de la producció integrada
(PI), entès com a sistema agrícola de producció d'aliments i
d'altres productes d'alta qualitat –que a diferència de la producció
ecològica no és tant restrictiva, pot ser viable en bona part de les
activitats agrícoles de Municipi.
Paral·lelament, és interessant que aquests nous productes trobin
una correcta comercialització. En aquest sentit podria ser
interessant la instal·lació d’una agro-botiga al mercat municipal,
on es comercialitzin aquests productes locals.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Progressiu.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del Variable
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’explotacions d’agricultura integrada o ecològica.
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5.2 PROGRAMA D’ACTUACIÓ.
VETLLAR PER REDUÏR L’IMPACTE DE LES
ACTIVITATS I ACONSEGUIR UNA BONA
INTEGRACIÓ EN EL MEDI.

Les normatives europees i catalanes progressivament obliguen a un major control de
les empreses grans i mitjanes. La reglamentació que es va imposant, fruit de la
transposició de les directives europees, juntament amb l’assumpció que l’estalvi de
recursos i la minimització de residus comporten un estalvi econòmic, fa que la gestió
ambiental en les indústries es vagi integrant progressivament als mecanismes
productius i administratius.
Una triple oportunitat: obligació de complir la llei, rendibilitat de la gestió energètica, de
les primeres matèries i dels residus, a més de la introducció de la preocupació per el
medi ambient com a reclam comercial, fa que es doni una coincidència d’interessos
entre l’ajuntament i les empreses, que cal aprofitar.
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5.2.1 Ordenança d’adequació a la Llei d’intervenció integral de l’administració
ambiental.
Objetiu:

Regular l’aplicació de
l’administració ambiental.

la

Llei

d’intervenció

integral

Descripció:

Fer una ordenança per tal d’aplicar, en l’àmbit municipal, la Llei
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental la qual deroga
el reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
vigent a Catalunya. Estableix tres grans grups en funció de la
seva tramitació:
-

Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental.

-

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.

-

Activitats sotmeses al règim de comunicació.

de

Aquestes últimes són responsabilitat directa de l’ens municipal
per la qual cosa haurà d’adoptar una reglamentació acurada que
permeti millorar la qualitat ambiental de les activitats
classificades.
Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació :

Mitjà.

Període
d’execució:

4 mesos.

Entitat
responsable:

-

Ajuntament.

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’activitats adequades a la nova llei.
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5.2.2 Control dels processos de producció.
Objectiu:

Millorar la gestió i el control dels processos de producció.

Descripció:

Cal millorar la gestió i el control dels processos de producció que
incorpori un sistema de llicències supeditat a la intervenció i el
control integrats de la contaminació, auditories ambientals, una
avaluació i una compatibilitat efectives en matèria de medi
ambient, ús de la millor tecnologia a l’abast, i introducció d’un
sistema de preus basat en el mercat d’acord amb el consum i l’ús
de recursos naturals.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

3 mesos per l’estudi.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció anterior (5.2.1).
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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5.2.3 Regulació de les antenes de telefonia mòbil.
Objectiu:

Aplicar el decret d’Ordenació Ambiental de les Instal.lacions de
Radiocomunicació.

Descripció:

L’Ajuntament de Sils aplicarà el Decret d’Ordenació Ambiental de
les Instal·lacions de Radiocomunicació a partir de l’aprovació
d’una ordenança municipal específica que reguli la implantació
d’antenes de telefonia mòbil. La ubicació de noves antenes de
telefonia mòbil es farà preferentment seguint els criteris de
concentració, aprofitant les antenes existents i compartides per
diferents companyies.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

3 mesos per l’estudi.

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

Transversalitat i
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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5.3 PROGRAMA D’ACTUACIÓ.
REDUIR L’IMPACTE DERIVAT DEL CONSUM
ENERGÈTIC D’ORIGEN DOMÈSTIC

Les mesures de reducció de l’impacte ambiental originades com a conseqüència de
l’utilització d’energies no renovables i contaminants no s’han de centrar sols en les
activitats industrials, ja que tant la circulació, com els processos de combustió en
calderes de calefacció també contribueixen a l’emissió de contaminants. En aquest
programa es fa referència a les actuacions encaminades a reduir les emissions
procedents de les llars domèstiques. La reducció de contaminats procedent de
l’automatització ja s’ha tractat en la línia estratègica nº 5.
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5.3.1 Incentius per a la reducció del consum d’energia.
Objectiu:

Reduir el consum energètic domèstic.

Descripció:

Reduir el consum energètic, especialment el que procedeix de les
fonts més contaminats, és una de les accions prioritàries per a
una gestió òptima de l’energia. La utilització dels sistemes més
eficients de consum energètic és una mesura per a l’estalvi i la
preservació d’aquest recurs.
Els elements clau per a la gestió sostenible de l’energia passen
per:
-

Estalvi / reducció del consum.

-

Eficiència energètica.

-

Ús d’energia procedent de fonts renovables.

-

Arquitectura bioclimàtica.

Per promoure aquests punts l’ajuntament pot aprovar tot un
seguit d’incentius fiscals en forma de rebaixes de les taxes i
permisos d’obres o de la contribució.
Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació :

Mitjà.

Període
d’execució:

Periòdic pel programa de control.

Entitat
responsable:

-

Ajuntament.

-

Departament d’Indústria i Energia

Estimació
del 0 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament d’Indústria i Energia

Transversalitat i Està relacionada amb l’acció 3.1.4.
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de solicituds per beneficiar-se dels incentius de
l’Ajuntament.
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5.3.2 Cens de calderes de calefacció de gasoil
Objectiu:

Reduir l’emissió de contaminats a l’atmosfera.

Descripció:

Els principals processos de contaminació atmosfèrica dins de
l’ambit domèstic es donen com a conseqüència de la combustió
de gasoil en calderes de calefacció.
El nº de calderes així com el seu estat incidiran directament en
l’emissió de contaminats a l’atmosfera. Per aquest motiu es
considera necessari fer un cens i examinar el seu estat.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

8 mesos

-

Ajuntament.

-

Departament d’Indústria i Energia

i

Estimació
del 7.500 €
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Departament d’Indústria i Energia

Transversalitat i - Relacionat amb l’acció anterior (5.3.1).
interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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6. LÍNIA ESTRATÉGICA:
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA QUALITAT
DE VIDA DE LA GENT DE SILS.
La pròpia definició de sostenibilitat aposta pel que s’anomena un món més just i que
té diferents àmbits d’actuació vinculats a la millora assistencial: lluita contra la pobresa,
canvis en els models de consum, dinàmica demogràfica i sostenibilitat i sanitat.
Aquesta definició posa de manifest que en última instància la millora assistencial
depèn de la capacitat de gestionar adequadament les interaccions entre el medi físic,
biològic, econòmic i social.
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6.1 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
PARTICIPACIÓ.

I

LA

El municipi presenta un teixit associatiu ric i divers. Aquest teixit és d’una banda
generador d’activitats culturals, i de l’altra un motor de participació ciutadana i
d’integració. Aquesta línia inclou les diferents accions encaminades a potenciar el món
associatiu i cultural, fonamentalment en la seva relació amb l’administració local.

- 117 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

PALS

6.1.1 Creació d’un consell de sostenibilitat municipal.
Ojectiu:

Aconseguir la implicació de la ciutadania en la gestió del medi
ambient.

Descripció:

Es proposa establir un òrgan consultiu que rebi el nom de Consell
de Sostenibilitat Local i, a través del qual, es vetlli per la revisió,
actualització i avaluació del grau d’implantació del PALS al
municipi.. Es proposa l’establiment, mitjançant un reglament, de
la seva composició i funcionament.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Continuat.

-

Ajuntament.

i
-

Estimació
del No estimable (-).
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

Interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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6.1.2 Creació d’un Consell Municipal d’Entitats.
Ojectiu:

Millorar la coordinocaió entre entitats i entre aquestes i
l’Ajuntament.

Descripció:

Es tracta de crear un òrgan, en el qual estiguin representades
totes les entitats del municipi, i que serveixi tant d’òrgan consultiu
per a l’ajuntament com per a fer de nexe entre les mateixes
entitats o entre les entitats i l’ajuntament per tal de millorar la
relació, el suport i l’entesa entre aquests diferents organismes.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Continuat.

-

Ajuntament.

i

Estimació
del No estimable (-).
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

Interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de
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6.1.3 Construcció d’un Centre Civic.
Ojectiu:

Adequació d’un espai de servei al jovent i a les entitats.

Descripció:

Es prioritza la necessitat de disposar d’un centre cívic que
permeti albergar les entitats i associacions locals, i alhora
esdevingui un instrument per afavorir la cohesió social. Amb la
construcció del nou centre cívic, es proposa que aquesta
instal·lació integri el Punt d’Informació Juvenil i sigui un espai de
trobada de les diferents entitats del poble.

Tipus:

Administratiu / Obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Continuat.

-

Ajuntament.

i
-

Estimació
del No estimable (-).
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

Interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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6.1.4 Elaboració d’un Pla de Joventut.
Ojectiu:

Elaborar un document que permeti millorar una política envers el
jovent.

Descripció:

Elaborar un Pla de Joventut que inclogui les diferents propostes
d’intervenció pels més joves en àmbits bàsics com són:
educació, cultura, habitatge i urbanisme, salut, treball i valors
socials. Per tal de dissenyar aquest pla cal un anàlisi prèvi del
sector juvenil, els recursos, i elaborar un diagnòstic que permeti
fer propostes d’actuació molt concretes.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Continuat.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i

Estimació
del 3.000 €
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

Interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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6.2 PROGRAMA D’ACTUACIÓ:
MILLORA ASSITENCIAL.
La millora assistencial és un apartat molt important en qualsevol procés cap a la
sostenibilitat ja que qualsevol societat sostenible ho ha de ser en tres
aspectes:ambientalment, socialment i econòmicament. És per això que sense voler ser
massa extensos, ja que es considera que aquest seria un tema que mereixeria un
treball específic, cal fer un seguit de propostes generals per la millora dels diferents
serveis que hi ha a la població encaminats a millorar les diferents problemàtiques
socials.
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6.2.1

PALS

Adequació de l’àrea d’assistència social de l’Ajuntament.

Objectiu:

Millorar l’àrea d’assistència social de l’Ajuntament.

Descripció:

En aquests moments l’Ajuntament disposa d’una assistenta social
alguns dies a la setmana que són les encarregades de donar un
servei d’atenció assistencial a totes aquelles persones que o
sol·licitin (immigrants, gent gran, famílies amb problemes
econòmics...). A causa de l’augment de població, el progressiu
envelliment de la mateixa i l’arrivada de familíes d’immigrants,
creiem que seria necessàri reestructurar els serveis que ofereix
aquesta àrea i sobretot, augmentar l’horari d’atenció per tal de
poder detectar nous casos que fins ara passaven desaparcebuts
i, així millorar el servei en general.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjà.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

8 mesos.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Consell comarcal de la Selva.

i

Estimació
del 1250 € /any.
cost econòmic:
Possibles
finançaments:

-

Ajuntament.

-

Consell Comarcal de la Selva.

Transversalitat i interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre de consultes o persones ateses per aquest servei.
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PALS

Millora de la qualitat de vida la gent gran.

Objectiu:

Millorar la qualitat de vida de la gent gran.

Descripció:

Cada cop més, i degut a les circumstàncies econòmiques de les
famílies, sorgeix el problema de com fer-se càrrec de les
persones grans quan ja no es poden valer per elles mateixes. És
per això que, tot i l’existència d’un geriàtric, es proposa la
realització d’un estudi per tal de veure les necessitats reals de la
població. En molts casos una bona sol.lució és la construcció
d’hospitals de dia que permeten que els avis puguin continuar
mantenint el contacte amb les famílies.

Tipus:

Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

2 Anys.

-

Ajuntament.

-

Departament de Benestar social.

i

Estimació
del 4.000 €
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

-

Departament de Benestar social.

Transversalitat i interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

- 124 -

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sils

6.2.3
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Construcció d’habitatge social

Ojectiu:

Millorar l’accés a l’habitatge dels sectors socials amb menys
recursos econòmics.

Descripció:

El primer objectiu de la nova Llei d’urbanisme “és impregnar les
polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats
de creixement amb els imperatius del desenvolupament
sostenible, de manera que es tradueixin en la utilització racional
del territori; en la lluita contra la pobresa mitjançant aquest recurs,
amb la política d’habitatge social; en la qualitat de vida a assolir
en tots els assentaments humans, tant els existents com els
nous; en l’increment de la conscienciació de la societat pel que fa
al medi ambient; ...”
Per tal d’acomplir aquests objectius cal que l’ajuntament potenciï
la promoció d’habitatge social en els nous processos
urbanitzatius.

Tipus:

Administratiu / Obra.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Continuat.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

-

Departament de Benestar Social.

-

Promotors i constructors d’habitatges.

i

Estimació
del No estimable (-).
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

-

Departament de Benestar Social.

-

Promotors i constructors d’habitatges.

Interrelació amb Està relacionada amb l’acció 1.2.3.
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -

Nombre d’habitatges de protecció social respecte el total
d’habitatges del terme municipal.
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Fer un pla d’integració de la immigració.

Ojectiu:

Afavorir l’integració de la població immigrant de Sils.

Descripció:

Des de l’Ajuntament, amb la col·laboració del Consell d’entitats, el
Consell de promoció social i salut, i el consell escolar, cal treballar
per facilitar la integració de la població immigrant a la vida pública
local.
Això suposa establir un Pla d’integració de la immigració, i
treballar de manera conjunta per afavorir la cohesió social de
Municipi. El Pla hauria de contemplar de manera integral
aspectes d’acollida (protocol de benvinguda, introducció a la
realitat local, etc.), culturals (difusió de la diversitat cultural,...),
formatius (potenciar el servei d’aprenentatge de català,...),
d’habitatge, d’orientació i assessorament en el món laboral.

Tipus:

Administratiu / Estudi.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:
Entitat
responsable
organismes
implicats:

Continuat.

-

Ajuntament.

-

Entitats relacionades.

i

Estimació
del No estimable (-).
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

Interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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PALS

Potenciar la normalització lingüística del català.

Ojectiu:

Normalitzar la llengua catalana en el municipi de Sils.

Descripció:

Fomentar els projectes i campanyes de normalització lingüística
dins el municipi ja siguin destinats a inmmigratns com a gent que
viu al poble des de fa molts anys. Aquestes campanyes a banda
de tractar-se de cursets també han d’anar encaminades a les
activitats comercials com la rotulacio o l’empaquetatge.

Tipus:

Administratiu.

Grau de prioritat:

Mitjana.

Termini
d’implantació
d’inici:

Mitjà.
o

Període
d’execució:

Continuat.

Entitat
responsable
organismes
implicats:

-

Ajuntament.

i
-

Estimació
del 3.000 €
cost econòmic:
Possibles
finanaçaments.

-

Ajuntament.

Interrelació amb
altres accions:
Indicadors
seguiment:

de -
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