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Palma a Inca, camí d’en Maiol, camí de son Colam. Centre de salut al Camí de Son
Cladera s/n.
9.- ZBS SON FERRIOL
Límits: Torrent Gros, TM de Marratxí, TM Sta. Maria del Camí, TM Sta.
Eugènia, TM Algaida, TM Llucmajor, camí de Son Oliver, camí de Son Olivaret,
camí de la Sèquia de Sant Jordi, camí de Son Fangos, límits aeroport, camí de Son
Riera, límits externs de Son Riera, camí vell de Llucmajor, Guasp, Autopista de
Llevant. Centre de salut a Son Ferriol.
10.- ZBS SON GOTLEU
Límits: Via Cintura, Manacor, Reis Catòlics, pl. Tinent Coronel Franco,
Reis Catòlics, Aragó. Centre de salut al camí de Son Gotleu, s/n.
11.-ZBS SON SERRA- LA VILETA
Límits: Torrent de Sa Riera fins al límit del TM de Palma, TM Esporles, TM
Banyalbufar, TM Estellencs, TM Calvià, camí des Coll de sa Creu, camí dels Reis.
Centre de salut a la Travessa Matamusinos, 22.
S’inclou tot el TM de Puigpunyent .
12.-ZBS PLATJA DE PALMA ( abans S’ARENAL)
Límits. Carrer Sant Joan de Déu, camí de Can Pastilla, autopista de Llevant,
camí de Son Fangos, límit aeroport, Sa Sèquia de Sant Jordi, camí de Son Oliver,
camí de Son Olivaret, TM Llucmajor, fins al mar. Centre de salut a determinar.
13.-ZBS PERE GARAU
Límits: Aragó, Nicolau de Pax, plaça García Orell, Barceló i Combis, carrer
Manacor, Reis Catòlics, plaça Tinent Coronel Franco, Metge Josep Darder.
Centre de salut al carrer Capità Vila,25.
14.-ZBS VALLDARGENT
Límits: Via Portugal, Jesús, Andreu Torrens, Dr. Gómez Ulla, Gabriel Miró,
Andreu Torrens, Niceto Alcalá Zamora, Llibertat, Indústria, Av. Argentina, ronda
de Migjorn, Torrent de sa Riera. Centre de salut al carrer Valldargent,46.
15.-ZBS CASA DE LA MAR (abans PONENT)
Límits: Antoni Maura, plaça de la Reina, Conqueridor, Victòria, Palau
Reial, plaça de Cort, Colom, plaça Marquès del Palmer, plaça Major, Sant Miquel,
Av. Comte de Sallent, Via Alemanya, Via Portugal, torrent de sa Riera, Ronda de
Migjorn, Sant Magí, plaça del Pont, Andrea Dòria, límits Castell de Bellver,
torrent del Mal Pas, Can Barberà. Centre de salut al Moll Vell, s/n.
16.-ZBS SANT AGUSTÍ-CAS CATALÀ (NA BURGUESA)
Límits: Can Barberà, Torrent del Mal Pas, Via de Cintura, camí del Coll de
sa Creu i T.M. Calvià. Centre de salut en el nucli de Sant Agustí.
17.- ZBS SON PISÀ
Límits: Llibertat, Dragonera, Av. Picasso, Veneçuela, Andrea Dòria, camí
de Gènova, camí dels Reis, torrent de sa Riera, Camí de Jesús, Carrer de Jesús,
Andreu Torrens, Dr. Gómez Ulla, Gabriel Miró, Andreu Torrens, Niceto Alcalá
Zamora. Centre de salut al carrer Vicenç Joan Rosselló Ribas,65.
18.- ZBS S’ESCORXADOR
Límits: Plaça Espanya, Via FCM, Jacint Verdaguer, Jaume Balmes, Plaça
Fleming, Rosselló i Caçador, Capità Salom, Miquel Arcas, Guillem Forteza,
Uruguai, carrer Jesús, Via Alemanya, Av. Comte de Sallent, Av. Joan March.
Centre de salut al carrer Emperadriu Eugènia cantonada Ctra. Valldemossa.
19.- ZBS ARAGÓ
Límits: Via de Cintura, Via fèrria de Palma a Inca, camí d’en Maiol, camí
de son Colam, torrent Gros, carrer Mestre Chapí, carrer Heura, carrer Pare Joan
Crespí. Centre de salut a determinar.
ILLA D’EIVISSA
ZBS 1ª- Delimitacions de la zona amb centre de salut es Viver:
La Zona des Viver situada i orientada al sud-oest, delimita al sud amb la Mar
i pel sud-est en el mirador de l’Ajuntament amb les Murades; seguint les Murades
direcció nord-est fins al carrer Joan Xicó, segueix tot aquest carrer direcció nord
fins a la cruïlla de l’avinguda d’Espanya amb l’avinguda d’Ignasi Wallis i el
passeig de Vara de Rei i direcció oest segueix per tota l’avinguda d’Espanya
(només inclou les numeracions imparells), i també la seva prolongació, l’avinguda
de Sant Josep de sa Talaia, fins al límit del municipi de Sant Josep de sa Talaia
i seguint aquesta marca abraça tota la parròquia de Sant Jordi de Ses Salines i la
de Sant Francesc de s’Estany. Centre de salut es Viver.
ZBS 2ª- Delimitacions de la zona amb centre de salut a Can Misses:
La Zona de Can Misses situada i orientada al nord-oest, delimita al sud amb
la zona des Viver, és a dir, amb l’avinguda d’Espanya (només inclou les
numeracions parells) i, direcció oest, la seva prolongació l’avinguda de Sant Josep
de sa Talaia; a l’oest amb el municipi de Sant Josep de sa Talaia; al nord, creuant
el municipi de Santa Eulàlia des Riu, amb els límits del municipi de Sant Antoni
de Portmany (Parròquia de Sant Rafael de Sa Creu) i a l’est amb la carretera de
Sant Antoni de Portmany i, direcció sud, la seva prolongació l’avinguda d’Ignasi
Wallis (només inclou les numeracions imparells) fins a la cruïlla amb l’avinguda
d’Espanya i el passeig de Vara de Rei. Centre de salut a Can Misses.
ZBS 3ª.-Delimitacions de la zona amb centre de salut a la Vila:
La zona de Vila està situada i orientada bàsicament a l’est, delimita al sudest amb la mar i amb la zona des Viver, és a dir, amb les Murades, i abraça tot
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l’interior del recinte emmurallat (Dalt Vila), el barri de Sa Penya i el de la Marina;
seguint les Murades fins al carrer Joan Xicó, segueix fins a la cruïlla del passeig
de Vara de Rei amb l’avinguda d’Espanya i l’avinguda d’Ingasi Wallis (només
inclou les numeracions parells) i, seguint direcció nord-est i l’est abraça les dues
parròquies de Puig d’en Valls i la de Nostra Sra. de Jesús fins a la mar. Centre de
salut a determinar.
ZBS 4ª.- SANT ANTONI DE PORTMANY. Comprèn els municipis de
Sant Antoni de Portmany i de Sant Josep de sa Talaia. Centre de salut a Sant Antoni
de Portmany.
Se n’exclouen les parròquies de Sant Jordi de Ses Salines i Sant Francesc
de S’Estany del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que estan incloses a la Zona
1a «Es Viver» d’Eivissa.
ZBS 5ª.- SANTA EULÀLIA DES RIU: Comprèn els municipis de Santa
Eulàlia des Riu i Sant Joan de Labritja. Centre de salut a Santa Eulàlia des Riu.
Se n’exclouen les parròquies del Puig d’en Valls i Nostra Sra. de Jesús, que
estan incloses a la Zona 3a Vila» d’Eivissa..
ZBS 6ª.- FORMENTERA: Comprèn tota l’illa de Formentera. Centre de
salut a Sant Francesc de Formentera.
ILLA DE MENORCA
ZBS 1ª.- MAÓ: comprèn els municipis de Maó, Sant Lluís i des Castell.
Centre de salut a Maó (Dalt Sant Joan).
ZBS 2ª.-ALAIOR: Comprèn els municipis d’Alaior i es Mercadal. Centre
de salut a Alaior.
ZBS 3ª.-CIUTADELLA: comprèn el municipi de Ciutadella. Centre de
salut a Ciutadella.
ZBS 4ª.-FERRERIES: comprèn els municipis de Ferreries i es Migjorn
Gran. Centre de salut a Ferreries.
SECTORS SANITARIS
1. S’integra en el sector sanitari de Palma la zona bàsica de salut 19ª Aragó,
de Ciutat de Palma.
2. S’integra en el sector sanitari de Palma la zona bàsica de salut 24ª
Bendinat, de Part Forana.
— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 19712
Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda
Local 21 als municipis de les Illes Balears
I
L’Assemblea General de l’ONU, a la sessió celebrada el 22 de desembre de
1989, va decidir l’organització d’una Conferència de les Nacions Unides sobre el
medi ambient i el desenvolupament, que va tenir lloc a Rio de Janeiro del 3 al 14
de juny de 1992.
Un dels fruits de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi
Ambient i el Desenvolupament va ser la “Declaració de Rio sobre el Medi
Ambient i el desenvolupament” i un Programa d’acció que la desenvolupa,
anomenat “Programa 21”.
A la “Declaració de Rio” es proclama com a principi número 1 que “Els
éssers humans constitueixen el centre de les preocupacions relacionades amb el
desenvolupament sostenible. Tenen dret a una vida saludable i productiva en
harmonia amb la natura”.
El “Programa 21” aborda els problemes apressants d’avui i també tracta de
preparar el món per als desafiaments del pròxim segle. Reflecteix un consens
mundial i un compromís polític al nivell més alt sobre el desenvolupament i la
cooperació en l’esfera del medi ambient (apartat 1.3 del preàmbul).
El capítol 28 del “Programa 21”, “Iniciatives de les autoritats locals en
recolzament del Programa 21”, preveu que les autoritats locals constituiran un
factor determinant per a l’assoliment dels objectius del Programa i, en el seu
caràcter d’autoritat més propera al poble, desenvolupen una funció molt important
en l’educació i mobilització del públic a favor del desenvolupament sostenible,
encarregant-se de la creació, el funcionament i el manteniment de la infrastructura
econòmica, la social i l’ecològica, supervisant els processos de planificació,
establint les polítiques i reglamentacions ecològiques locals i contribuint a
l’execució de les polítiques ambientals en els àmbits nacional i subnacional.
Sobre aquestes bases per a l’acció, es proposen una sèrie d’objectius, per a
distintes dates, consistents en un procés de consultes de les autoritats locals en les
respectives poblacions i un consens sobre un “programa 21 Local”, un procés de
consultes de la comunitat internacional amb l’objecte d’augmentar la cooperació
entre les autoritats locals, incrementar els nivells de col·laboració i cooperació i
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executar i supervisar programes encaminats a què les dones i els joves estiguin
representats en els processos d’adopció de decisions, planificació i execució.
En concordança amb aquests objectius, s’estableixen una sèrie d’activitats
a càrrec de les autoritats locals, comunitat internacional i representant de les
associacions d’autoritats locals i uns medis d’execució, per la via de finançament
i avaluació dels costos, a fi de facilitar les activitats d’augment de capacitat i
formació.
II
L’any 1994 els participants a la Conferència Europea sobre Ciutats i
Municipis Sostenibles, feta a Aalborg, varen aprovar la “Carta de les Ciutats i
Municipis cap a la sostenibilitat (Carta d’Aalborg)”, on a la Part III, relativa a
“implicació en el procés d’agendes 21 locals: plans d’acció local a favor de la
sostenibilitat”, les ciutats europees, signatàries de la carta d’Aalborg es comprometen, pel fet de signar-la i de participar a la campanya de ciutats europees
sostenibles, a tractar d’arribar a un consens en el si de les nostres comunitats sobre
una Agenda 21 d’abast local abans d’acabar l’any 1996, seguint d’aquesta manera
el mandat establert en el capítol 28 del Programa 21, tal com es va acordar a la
cimera de la terra a Rio de Janeiro el mes de juny de 1992, contribuint a l’aplicació
del V Programa de la Unió Europea en matèria de medi ambient, mitjançant els
plans d’acció local, que hauran de preparar-se d’acord amb el procés i etapes que
preveu la pròpia Carta d’Aalborg.
III
Des de l’aprovació de la Carta d’Aalborg, s’han portat a terme a les Illes
Balears diverses iniciatives per a la implantació d’Agendes Locals 21.
L’any 1995, l’Ajuntament de Calvià va començar a treballar en aquest
sentit, tot aprovant l’Agenda 21 l’any 1997, i el Consell Insular de Menorca va
elaborar un Pla de Desenvolupament Sostenible d’àmbit insular emmarcat dins la
declaració de l’illa com a Reserva de la Biosfera. L’any 1996, el Govern Balear
(amb el programa ECOTUR) va impulsar la realització de diagnòstics ambientals
i plans d’acció a sis destinacions turístiques de les Illes Balears. L’any 1999, es
varen aprovar els plans d’acció ambiental de Sant Antoni de Portmany i de
Fornells. En els dos darrers anys, tant el Govern de les Illes Balears com els tres
consells insulars han propiciat que els ajuntaments de totes les illes comencin els
processos d’Agenda 21. Són nombrosos els ajuntaments de les Balears que ja han
signat la Carta d’Aalborg. En el cas de Menorca, l’han signada tots els ajuntaments.
La gran importància d’aquestes iniciatives, tant municipals i insulars com
del Govern de les Illes Balears, per a la implantació d’Agendes Locals 21, s’ha de
completar amb el fet que, tant a nivell de les Illes Balears com a d’altres indrets
del món, s’ha produït una gran dispersió i diferència de continguts en els diversos
documents que s’han anomenat Agendes Locals 21.
Per aquest motiu, a la tercera Conferència Europea de Ciutats Sostenibles,
reunida a Hannover a gener de 2000, es va formular la necessitat de normalitzar
i regular les iniciatives d’Agendes Locals 21, així com de dotar-les d’un suport
administratiu.
IV
La Disposició addicional vuitena, punt 1, de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries
(BOIB núm. 48 de 17 d’abril de 1999) estableix:
“Octava.- El Govern de les Illes Balears aprovarà les mesures necessàries
per afavorir:
1. L’aplicació, abans d’un any, de l’Agenda Local 21 en els municipis i
nuclis de les Illes Balears, d’acord amb el Programa 21 de la Conferència de Rio
(1992)”
Aquesta disposició reconeix implícitament l’important paper que té el
Govern de les Illes Balears per a la implantació a Balears de les Agendes Locals
21, sense excloure l’impuls que pugui procedir dels consells insulars.
V
L’objecte d’aquest Decret és, per una part, en compliment del que disposa
la disposició addicional octava, punt 1 de la Llei de les Directrius d’Ordenació del
Territori i de mesures tributàries de 1999, aprovar les mesures necessàries per
afavorir l’aplicació de l’Agenda Local 21 en els municipis i nuclis de les Illes
Balears, d’acord amb el Programa 21 de la Conferència de Rio; i per altra, seguint
les recomanacions de la Conferència Europea de Ciutats Sostenibles de Hannover,
normalitzar i regular les iniciatives d’Agendes Locals 21, així com dotar-les d’un
suport administratiu.
Aquest Decret consta de tretze articles, dividits en un capítol preliminar i
dos capítols, així com una disposició addicional, dues disposicions transitòries i
dues finals.
El Capítol preliminar, sota la rúbrica de disposicions generals (articles 1 a
4), es refereix a l’objecte, finalitat, àmbit d’aplicacions i definicions a efectes del
Decret, essent de destacar que el que es tracta és d’establir una normativa comuna,
mínima, de caràcter harmonitzador, per afavorir la implantació de les Agendes
Locals 21 als municipis de les Illes Balears, si bé excepcionalment es permet que
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la implantació sigui a una part del terme municipal que inclogui un nucli de
població.
El Capítol I (articles 5 a 7) du la rúbrica “de l’organització i registre”, i
preveu la creació a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
d’una organització i d’uns mecanismes per a l’adequada implantació d’Agendes
Locals 21. La Conselleria de Medi Ambient assessorarà els ajuntaments i els
donarà suport tècnic en l’elaboració i en la implantació de l’Agenda Local 21
(redacció, estudis, fòrum, seguiment, indicadors, etc.), com també altra informació
complementària (aclariments, col·laborar en la recerca i sol·licitud d’ajudes
econòmiques, etc).
Independentment, els consells insulars podran posar a disposició dels
ajuntaments del seu àmbit insular l’assessorament tècnic i de coordinació que
considerin oportú.
El Registre Balear d’Agendes Locals 21, com a tot registre, el que pretén és
reunir en un sol document públic i donar publicitat als municipis adherits a la
Carta d’Aalborg i als que han implantat una Agenda Local 21, degudament
validada.
La validació de l’Agenda Local 21, elaborada pels Ajuntaments, a realitzar
per la Comissió Balear de Medi Ambient i pels Comitès Especialitzats Insulars
que es crearan en el seu si, té com a finalitat assolir un mínim d’harmonització
entre totes les Agendes Locals 21 que s’implantin a les Illes Balears, però amb la
menor intromissió en les competències municipals.
La Xarxa Balear de Sostenibilitat és una conseqüència del Programa 21 que
exhorta als representats de les associacions d’autoritats locals a establir processos
per augmentar l’intercanvi d’informació, experiència i assistència tècnica mútua
entre les autoritats locals.
Dins el Capítol II (articles 8 a 13), es regula, amb el caràcter de mínims, el
contingut i el procediment d’implantació d’una Agenda Local 21. El contingut
mínim de l’Agenda Local 21 està constituït per un diagnòstic i per un Pla d’Acció,
que es defineixen a l’article 8.
I des del punt de vista procedimental, s’estableix, com no podia ésser d’una
altra manera, que la iniciativa per a la implantació correspon al respectiu
ajuntament, regulant els passos per a la definitiva implantació de l’Agenda Local
21, i s’ha de destacar que es preveu expressament la possibilitat de firma d’un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient o
el consell insular corresponent a fi de donar suport a les iniciatives municipals.
En el procés d’elaboració del diagnòstic i del Pla d’Acció, es dóna especial
importància a la participació ciutadana, atès el que disposa el Programa 21, si bé
es deixa a la decisió municipal la concreta forma en què es produirà aquesta
participació ciutadana a través del que s’ha denominat Fòrum Ciutadà.
L’Agenda Local 21, al final, es resumeix en un Pla d’Acció, elaborat per
l’Ajuntament, amb la col·laboració ciutadana i validat per la Comissió Balear de
Medi Ambient, que és el document bàsic a efectes d’assolir una major sostenibilitat
en el municipi en qüestió i que no només estableix un pla de participació i unes
solucions, sinó també un Pla de Seguiment i d’avaluació de l’execució del Pla, que
donarà lloc a informes regulars i a una participació de la Comissió Balear de Medi
Ambient, sobre la conveniència que el municipi continuï dins el Registre
d’Agendes Locals 21 i la Xarxa Balear de Sostenibilitat.
Amb la disposició addicional es pretén deixar oberta la possibilitat que els
respectius Consells Insulars adoptin accions dirigides a facilitar la implantació
d’Agendes Locals 21 en el seu territori, però sense poder substituir la iniciativa
i actuacions d’elaboració d’una Agenda Local 21, que sempre correspondrà a cada
municipi.
Les disposicions transitòries primera i segona preveuen, respectivament,
els supòsits de municipis que, a la entrada en vigor del Decret, ja comptin amb
una Agenda Local 21, o bé, estiguin duent a terme els tràmits per aprovar-la. En
el primer cas, quedaran inclosos, previ informe de la Comissió Balear de Medi
Ambient, en el Registre Balear d’Agendes Locals 21 i formaran part de la Xarxa
Balear de Sostenibilitat; en el segon, els municipis hauran de sol·licitar informe
a la Comissió Balear de Medi Ambient, sobre l’adequació dels tràmits realitzats
a allò disposat pel Decret, i continuaran la resta de la tramitació de conformitat
amb el mateix fins a la aprovació definitiva de l’Agenda Local 21.
VI
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la consellera de Medi Ambient,
previ informe del Servei Jurídic i de la Secretaria General Tècnica de la
Conselleria, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-lo
considerat el Consell de Govern en sessió del dia 4 d’octubre 2002,
DECRET
CAPÍTOL PRELIMINAR.
Disposicions generals
Article 1.
Objecte
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Aquest Decret té per objecte, en desenvolupament del que disposa la
disposició addicional octava, punt 1, de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries,
regular la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis i nuclis de les Illes
Balears, d’acord amb el Programa 21 de la Conferència de Rio de 1992, establint
un marc normatiu comú de caràcter mínim per als municipis que desitgin
implantar aquest instrument de gestió ambiental, per tal de contribuir a la
sostenibilitat, incloses les seves variables socials i econòmiques
Article 2.
Finalitat
La finalitat d’aquest Decret és afavorir, impulsar i harmonitzar la implantació
de l’Agenda Local 21 a tots els municipis i nuclis de les Illes Balears, per tal de
contribuir a la sostenibilitat.
Article 3.
Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret comprèn tots els municipis i nuclis
de les Illes Balears que, voluntàriament, vulguin implantar, o estiguin implantant,
una Agenda Local 21.
2. Amb caràcter general, cada Agenda Local 21 comprendrà tot un terme
municipal, llevat que el respectiu ajuntament, motivadament, acrediti la
conveniència o necessitat de referir-se només a una part del terme municipal i/o
a un dels seus nuclis.
Article 4.
Definicions.
Als efectes d’aquest Decret s’ha d’entendre per:
a) Agenda Local 21: és un sistema de gestió global a curt, mig i llarg termini
en el qual, mitjançant un Pla d’Acció, s’estableixen uns objectius ambientals,
econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, per tal d’aconseguir,
amb la participació activa d’un Fòrum Ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una
millor qualitat de vida dels ciutadans.
b) Nucli: és aquella part d’un terme municipal que, incloent un agrupament
de població, excepcionalment constitueix l’àmbit per a la implantació d’una
Agenda Local 21.
c) Conferència de Rio: és la Conferència de les Nacions Unides sobre el
medi ambient i el desenvolupament, que es va celebrar a Rio de Janeiro (Brasil),
del 3 al 14 de juny de 1992. Entre els documents de la conferència s’aprovaren els
27 principis de “la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament”
(151/5, de 7 de maig de 1992); i “el Programa 21”.
d) Programa 21: és un Programa d’Acció aprovat per la Conferència de les
Nacions Unides sobre el medi ambient i el desenvolupament l’any 1992, que
abordant els problemes apressants d’avui, tracta de preparar el món per als
desafiaments del segle XXI, reflectint un consens mundial i un compromís polític
sobre el desenvolupament i la cooperació en l’esfera del medi ambient.
e) Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (151/5,
de 7 de maig de 1992): és la proclamació de 27 principis aprovada pels Estats
participants en la Conferència de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament.
f) Sostenibilitat: del vocable llatí sustenere, que significa conservar o
mantenir un estat desitjat al llarg del temps. La seva aplicació en referència a les
activitats humanes i la seva relació amb el medi ambient implica el desenvolupament
de l’activitat humana dins els límits de la capacitat de càrrega del medi ambient.
En quant a les Agendes Locals 21 s’entén per accions sostenibles, les que
possibiliten l’apropament progressiu al compliment dels 27 principis de la
Declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament.
g) Carta d’Aalborg: és la Carta de les Ciutats i Municipis Europeus cap a
la sostenibilitat, redactada a la ciutat danesa d’Aalborg l’any 1994, la qual
significa un compromís de millora cap a la sostenibilitat i l’acord de la implantació
d’una Agenda Local 21.
h) Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea: és l’òrgan
de les Comunitats Europees que té encarregades les qüestions relatives al medi
ambient.
i) Campanya Europea de Ciutats Sostenibles: és l’organització, depenent de
la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, on es registren tots
els municipis que s’han adherit a la Carta d’Aalborg.
j) Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA): és una
organització internacional depenent de les Nacions Unides que, amb la seva seu
a Nairobi, es va crear a la Declaració d’Estocolm sobre el medi ambient humà, de
1972, per al desenvolupament de qüestions relatives al medi ambient.
k) Diagnòstic: és el document d’anàlisi ambiental, social i econòmic del
municipi, definint la situació actual, la tendent i la desitjable. Normalment és
dividirà en dues etapes: un Prediagnòstic obtingut d’una primera recollida
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d’informació ja existent i el Diagnòstic Final amb una anàlisi completa i detallada
de la situació.
l) Punts Forts: són els punts principals definits en el Diagnòstic de l’ Agenda
Local que suposen un estat òptim o una potencialitat de millora per a la
sostenibilitat del municipi.
m) Punts Febles: són els punts principals definits en el Diagnòstic de
l’Agenda Local 21 que suposen un estat crític o una potencialitat de risc per la
sostenibilitat del municipi.
n) Fòrum ciutadà: és l’organisme de consulta i de participació d’aquelles
persones o entitats vinculades directament o indirectament al municipi en el qual
es vol desenvolupar una Agenda Local 21 i que volen aportar els seus coneixements
o la seva opinió en les diferents etapes de l’Agenda Local 21.
o) Pla d’acció: és el document que basant-se en el diagnòstic defineix les
propostes a realitzar, incloent l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les
pràctiques, els procediments, les accions i els recursos per portar a terme la millora
sostenible del municipi. Ha d’incloure, com a mínim, un Pla de Participació, un
Pla d’Actuació i un Pla de Seguiment pel seu desenvolupament.
p) Pla de Participació: és el document del Pla d’Acció que regula la
participació dels diferents actors implicats (Administració i Fòrum) en la forma,
definició i priorització de les solucions, l’estructura organitzativa dels participants
en l’Agenda Local 21, les responsabilitats, les pràctiques i el procediment per
desenvolupar el Pla d’Acció.
q) Pla d’Actuació: és el document del Pla d’Acció que defineix les accions
a realitzar per solucionar els punts febles o potenciar els punts forts detectats en
el Diagnòstic. Aquestes accions es defineixen progressivament d’accions generals
(d’objectius i àmbits d’abast general) a accions concretes (en projectes precisos
i particulars). El Pla d’Actuació ha de definir les Línies Estratègiques, les quals
se subdividiran en Programes i aquests en Accions. Cada una de les Accions es
traduirà en Projectes concrets.
r) Línies Estratègiques: són les propostes d’actuació d’objectiu i àmbit més
general definides en el Pla d’Actuació.
s) Programes: són les propostes d’actuació en una mateixa Línia Estratègica
i amb objectius particulars, definides en el Pla d’Actuació.
t) Accions: són les accions en què se subdivideix cada Programa del Pla
d’Actuació i que responen a cada objectiu de cada Programa.
u) Projectes: són les propostes concretes i necessàries per dur a terme les
Accions del Pla d’Actuació per aconseguir la sostenibilitat. A cada Projecte
n’haurà de constar com a mínim:
Nom del Projecte, Descripció i objectius, Entitat responsable del seu
desenvolupament
Recursos humans, tècnics econòmics requerits per dur-lo a terme.
Grau d’execució (si està en procés), existència o no de pressupost per
realitzar-lo.
Prioritat d’execució, Proposta d’indicadors de seguiment i de resultats.
v) Pla de Seguiment: és el document del Pla d’Acció que defineix un sistema
d’avaluació continua i periòdica del desenvolupament i dels resultats obtinguts
per implantar el Pla d’Acció.
w) Indicadors: són elements de quantificació que permeten mesurar l’evolució
de cada Pla d’Acció i/o els seus resultats, i determinar si les actuacions realitzades
en el marc del Pla d’acció estan d’acord amb els objectius de l’Agenda Local 21.
x) Validació: comprovació que la documentació presentada per un ajuntament
és conforme als principis de sostenibilitat (segons els 27 principis de la Declaració
de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament i la Carta de les Ciutats i
Municipis Europeus cap a la sostenibilitat d’Aalborg), així com del compliment
dels requisits mínims que per a l’elaboració i seguiment d’una Agenda Local 21
s’exposen al present Decret.
CAPÍTOL I.
De l’organització i registre.
Article 5.
Normes generals
1. Per a la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis i/o nuclis de les
Illes Balears, es crea a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears el Registre Balear d’Agendes Locals 21 i la Xarxa Balear de Sostenibilitat.
2. La Comissió Balear de Medi Ambient crearà, en el seu si, tres Comitès
Especialitzats Insulars per a l’Agenda Local 21 corresponents a les illes de
Mallorca, Menorca i Pitiüses i presidits per un representant dels respectius
consells insulars. La Comissió Balear de Medi Ambient haurà de determinar la
resta de la composició dels dits comitès, però hi haurà d’incloure com a mínim dos
representants del Govern de les Illes, dos del consell insular corresponent i dos dels
municipis de l’illa corresponent.
Article 6.
Registre Balear d’Agendes Locals 21.
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1. El Registre Balear d’Agendes Locals 21, que es crea a la Conselleria de
Medi Ambient, té com a funcions:
a) La inscripció de tots els municipis adherits a l’anomenada Carta
d’Aalborg, amb la finalitat d’implantar al seu municipi una Agenda Local 21.
b) La inscripció dels municipis, o en el seu cas els nuclis, que hagin
implantat una Agenda Local 21.
El Registre constarà de llistes separades per a cada funció.
2. La inscripció al Registre Balear d’Agendes Locals 21 determinarà, com
a mínim, els següents extrems:
a) Municipi que s’inscriu, en referència a l’acord de l’òrgan local
corresponent.
b) Objecte de la inscripció.
c) Data de la inscripció, amb referència als acords de l’òrgan local
corresponent.
3. La inscripció del municipi adherit a la Carta d’Aalborg es remetrà a la
Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi
Ambient, a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, per al
seu coneixement i notificació a la Campanya Europea de Ciutats i Pobles
Sostenibles.
4. La inscripció del municipi que hagi implantat una Agenda Local 21
validada es comunicarà al Ministeri de Medi Ambient per a la notificació al
Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).
5. La inscripció d’un municipi al Registre Balear d’Agendes Locals 21 es
considerarà, a tots els efectes, com a un mèrit per a la possible obtenció de
finançament autonòmic per a l’elaboració de la seva Agenda Local 21 o per a la
realització d’actuacions municipals incloses dins del Pla d’Acció de l’Agenda
Local 21.
Article 7.
Xarxa Balear de Sostenibilitat.
1. La Xarxa Balear de Sostenibilitat, que es crea a la Conselleria de Medi
Ambient a iniciativa de la Comissió Balear de Medi Ambient, té com a finalitat
afavorir l’intercanvi de coneixements i d’experiències en la realització, aplicació
i seguiment de las Agendes Locals 21.
2. La Xarxa Balear de Sostenibilitat estarà integrada pels municipis inscrits
al Registre Balear d’Agendes Locals 21, per haver-se adherit a la Carta d’Aalborg,
o per haver implantat una Agenda Local 21 degudament validada, pels consells
insulars, així com per tots els municipis i entitats públiques i privades de les Illes
Balears que donin suport a les iniciatives de l’Agenda Local 21, ho sol·licitin i així
ho acordi la Comissió Balear de Medi Ambient.
CAPÍTOL II.
Del contingut i procediment d’implantació de l’Agenda Local 21
Article 8.
Contingut mínim.
L’Agenda Local 21 inclourà, com a mínim, el següent:
a) Un Diagnòstic del municipi, que consistirà en l’anàlisi ambiental, social
i econòmic del municipi, definint la situació actual, la tendint i la desitjable, per
tal d’assegurar que la seva evolució demogràfica, social, econòmica, ambiental,
urbanística i de qualitat de vida, entre d’altres, respongui a criteris de sostenibilitat
anteriorment definits i de preservació dels recursos naturals.
b) Un Pla d’acció, que és el document que basant-se en el diagnòstic
defineix les propostes a realitzar, amb inclusió de l’estructura organitzativa, les
responsabilitats, les pràctiques, els procediments, les accions i els recursos per dur
a terme la millora sostenible del municipi.
Article 9.
Iniciativa.
1. La iniciativa per a la implantació d’una Agenda Local 21 en el municipi,
o excepcionalment en el nucli, correspon al respectiu ajuntament, mitjançant
acord adoptat per l’òrgan competent, que haurà d’incloure l’adhesió a la Carta
d’Aalborg de 1994.
2. L’adhesió a la Carta d’Aalborg es comunicarà al Registre Balear
d’Agendes Locals 21, a efectes de la seva inscripció.
3. L’ajuntament promourà la implantació de l’Agenda Local 21, pels seus
propis mitjans o, si així ho sol·licita, podrà rebre suport tècnic de la Conselleria
de Medi Ambient o del corresponent consell insular, prèvia firma d’un conveni
de col·laboració amb la institució pertinent.
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Article 10.
Diagnòstic i participació ciutadana.
1. El Diagnòstic del municipi inclourà, com a mínim, el Prediagnòstic i el
Diagnòstic Final.
2. El Prediagnòstic és el document tècnic que recopila tota la informació
existent, de caràcter ambiental, demogràfic, social i cultural, jurídic, econòmic,
estadístic, en base numèrica o en suport cartogràfic, de tal forma que permeti
l’anàlisi de la situació actual del municipi i la determinació de les causes que han
conduït a aquesta situació, fent una síntesi de la situació de partida.
3. Elaborat el Prediagnòstic, i abans de la redacció del Diagnòstic Final, el
respectiu Ajuntament iniciarà un diàleg amb els seus ciutadans, organitzacions
cíviques, empresarials i industrials locals, celebrant consultes i promovent un
consens, d’acord amb el que disposa el Programa 21 (apartat 28.3), constituint,
a tal efecte, el Fòrum Ciutadà del seu municipi.
4. El Diagnòstic Final és el document tècnic contrastat que, a títol orientatiu,
conté la informació, almenys, sobre els aspectes següents:
1) Descripció general del municipi, resum històric, demografia i poblacionals:
creixement, immigració, etc.
2) Aspectes ambientals: consum de recursos propis i aliens, mobilitat,
contaminació residus, etc.
3) Sectors econòmics presents al municipi, i les seves tendències futures.
4) Ordenació del territori i urbanisme.
5) Aspectes socioculturals: sanitat, educació, infraestructura cultural, etc.
6) Organització i actuacions de l’ajuntament per conèixer el grau de
coherència entre els objectius de sostenibilitat i participació i les accions reals de
l’administració municipal.
7) Punts Forts i Punts Febles del municipi de forma contrastada i prioritzada
pel Fòrum Ciutadà.
5. El Diagnòstic serà remès al Comitè Especialitzat Insular corresponent a
efectes del seu coneixement i suggeriments si s’escau.
Article 11.
Pla d’Acció
1. El respectiu ajuntament, amb la col·laboració del Fòrum ciutadà, i
d’acord amb el Diagnòstic i els suggeriments recollides del Comitè Especialitzat
Insular, dissenyarà un Pla d’Acció, que haurà de tenir els continguts mínims
recollits als apartats o, p, q, r, s, t, u, v i ,w de l’article 4 del present Decret.
2. El Pla d’Acció s’aprovarà per l’òrgan pertinent de l’Ajuntament.
Article 12.
Validació del Pla d’Acció
Una vegada aprovat el Pla d’Acció es remetrà al corresponent Comitè
Especialitzat Insular de l’Agenda Local 21 per a la seva validació, d’acord amb
els principis de sostenibilitat exposats a “la declaració de Rio sobre el medi
ambient i el desenvolupament” i segons els continguts mínims d’aquest decret.
Els Comitès Especialitzats Insulars de les Agendes locals 21 L21 elevaran
regularment informe a la Comissió Permanent de la Comisió Balear de Medi
Ambient i li proposaran les inscripcions de municipis en el Registre Balear
d’Agendes Locals 21 i a la Xarxa Balear de Sostenibilitat. La Comissió Permanent
haurà de ratificar les propostes, i procedir a les inscripcions o rebutjar-les.
Article 13.
Seguiment de l’Agenda Local 21
L’Ajuntament haurà de mantenir informat el corresponent Comitè
Especialitzat dels avanços, retards, nivell d’èxit obtingut per les actuacions
realitzades i el grau de compliment dels objectius i, si s’escau, les modificacions,
del Pla d’Acció.
El respectiu Comitè Especialitzat remetrà a la Comissió Balear de Medi
Ambient un informe sobre les anteriors circumstàncies i la seva incidència sobre
el Pla d’Acció de l’Agenda Local 21.
La Comissió Balear de Medi Ambient, a partir de l’Informe del Comitè
Especialitzat Insular, se pronunciarà sobre la conveniència de la continuïtat del
municipi al Registre Balear d’Agendes Locals 21 i a la Xarxa Balear de
Sostenibilitat.
Disposició addicional
Sense perjudici que la iniciativa per a l’elaboració d’una Agenda Local 21
correspon en tot cas als respectius Ajuntaments, els Consells Insulars corresponents,
podran promoure l’elaboració de Diagnòstics o Plans d’actuació de la totalitat o
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una part del seu territori amb l’objecte de facilitar la implantació de les Agendes
Locals 21.
Disposició transitòra primera
Els municipis que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, ja disposin d’una
Agenda Local 21 aprovada per l’Ajuntament, quedaran inclosos, previ informe de
la Comissió Balear de Medi Ambient, en el Registre Balear d’Agendes Locals
21 i formaran part de la Xarxa Balear de Sostenibilitat, sempre que l’ajuntament
respectiu ho sol·liciti a la Conselleria de Medi Ambient.
Els que no ho sol·licitin, no podran gaudir dels beneficis que estableix, o
pugui establir, la normativa vigent en matèria d’Agendes Locals 21.
Disposició transitòria segona
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- Tercer. Designat a proposta de la Universitat de les Illes Balears, d’entre
els professors titulars de l’Escola Universitària d’Infermeria.
Titular: Sr. Juan Ernesto de Pedro Gómez
Suplent: Sra. Julia Gallo Estrada.
Ha de dir:
Tercer. Designat a proposta de la Universitat de les Illes Balears, d’entre els
professors titulars de l’Escola Universitària d’Infermeria.
Titular: Sr. Jordi Pericás Beltrán
Suplent: Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez.
Marratxí, 4 d’octubre de 2002
EL CONSELLER D’INTERIOR
Josep M. Costa i Serra

Els municipis que a la entrada en vigor d’aquest Decret hagin iniciat els
tràmits per a la constitució de l’Agenda Local 21 però sense haver arribat a
l’aprovació definitiva, hauran de sol·licitar informe a la Comissió Balear de Medi
Ambient, sobre l’adequació dels tràmits realitzats a allò disposat pel present
Decret, i continuaran la resta de la tramitació de conformitat amb el mateix.

— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Disposició final primera
Es faculta la Consellera de Medi Ambient per dictar les disposicions que
siguin necessàries per al desplegament i execució d’aquest Decret.

Núm. 19506
Resolució del conseller de Presidència d’1 d’octubre de 2002, per
la qual es fixen els preus de les publicacions de l’Institut d’Estudis
Autonòmics per al període 2002-2003.

Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 d’octubre de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons

La Resolució del conseller de Presidència de 8 de maig de 2001 (BOIB núm.
66, de 2 de juny de 2001), va autoritzar la venda de les publicacions de l’Institut
d’Estudis Autonòmics. Posteriorment, per Resolució de 5 de desembre de 2001
(BOIB núm. 151, de 18 de desembre de 2001) es va fixar el preu de les
publicacions per a l’any 2002.
L’edició de nous títols de la Col·lecció legislativa, com també l’aparició de
la nova col·lecció L’esperit de les lleis, entre d’altres circumstàncies, aconsellen
una actualització dels preus esmentats.
Per tot això, a proposta del director de l’Institut d’Estudis Autonòmics,

— o —-

RESOLC

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

Primer. Fixar el preu de venda al públic de les publicacions editades per
l’Institut d’Estudis Autonòmics per al període 2002-2003, en els termes que
figuren a l’annex que acompanya aquesta Resolució.

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 19937
Correcció d’errades observades a la versió catalana de la Resolució
del conseller d’Interior de dia 25 de setembre de 2002 per la qual
es convoquen oposicions lliures per a l’ingrés a determinats
cossos i escales dels grups A i B de l’Administració especial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.(BOIB núm.118, de 1
d’octubre de 2002)
Advertits errors en l’esmentada Resolució i d’acord amb el que disposa
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (“les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes”), es fan les següents rectificacions:
A la pàgina 16929,
On diu:
“Tècnic superior de Prevenció de Riscs Laborals, amb Especialitat Higiene
Industrial: 2 places, amb destinació a Palma.”
Ha de dir:
Tècnic superior de Prevenció de Riscs Laborals, amb Especialitat Higiene
Industrial: 1 plaça, amb destinació a Palma.
A la pàgina 16932, Eliminar com a reserva d’accés per promoció interna la
referència al
- Cos Facultatiu Superior especialitat Tècnic superior de Prevenció de Riscs
Laborals, amb Especialitat Higiene Industrial:1 plaça
A la pàgina 16944,
On diu:
Tribunal Qualificador per al Cos Facultatiu Tècnic, Especialitat
Fisioterapeuta:

Segon. Les quantitats obtingudes per la venda de les publicacions s’ingressen
a la Tresoreria de la comunitat autònoma amb càrrec a la partida pressupostària
11201 I/126E01/33000.
Palma, 1 d’octubre de 2002
El conseller de Presidència,
Antoni Garcías i Coll

ANNEX
Col·lecció legislativa
0.
Estatut d’autonomia
1.
Col·legis professionals
2.
Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals
3.
Funció pública
4.
Consells insulars
Altres títols
Col·lecció debats
1.
El tractament de la insularitat en l’àmbit europeu
The treatment given to insularity within europe
El tratamiento de la insularidad en el ámbito europeo
2.
Les perspectives del règim local a les Illes Balears
Altres títols
L’esperit de les lleis
1.
Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares
2.
Comentaris a la Llei de Patrimoni Històric de les
Illes Balears
Altres títols

euros
6
6
30
18
12
12

12
12
12
9
10

16
20
16

