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INTRODUCCIÓ 
 

Desenvolupament sostenible, Agenda 21 i Plans d'Acció  Local. 
 

La primera vegada que el concepte de sostenibilitat  va ser àmpliament acceptat en la societat 
moderna va ser per mitjà del concepte de desenvolupament  sostenible de l'Informe Brundtland 
de les   Nacions Unides, que el defineix com “El desenvolupament que satisfà les necessitats del 
present sense comprometre la capacitat de les   generacions futures per a satisfer  les seues 
pròpies necessitats.” 
 
L'origen d'aquest concepte va sorgir com a resposta al model de desenvolupament econòmic que 
ha prevalgut en els últims anys. Aquest model s'ha basat en el consumisme desmesurat i ha 
generat una greu crisi a nivell mundial, ecològica i social, que ha provocat com a conseqüència 
l'accentuació  de les   desigualtats socials. 
 
Fruit de l'interés mostrat per a fer front a aquesta crisi per part dels Governs nacionals, regionals 
i locals de tot el món   , en la Conferència de Nacions  Unides sobre Medi Ambient  i 
Desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992), es va aprovar un programa d'acció global per al 
desenvolupament sostenible, denominat Programa 21 (més conegut com a "Agenda  21"), que 
té com a principal  element de desenvolupament  el Pla d'Acció  Local (PAL). En aquest programa 
es ressalta  la transcendència del fet local per a abordar els problemes de caràcter global, 
convidant a totes les comunitats locals del món a crear  la seua pròpia versió d'agenda  21, una 
agenda 21 local. 
 
En resposta a aquesta crida, diversos municipis i regions d'Europa van subscriure en 1994, en el 
marc de la I Conferència Europea sobre Ciutats Sostenibles la Carta de les Ciutats Europees cap a 
la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg) i van iniciar el procés de crear les seues pròpies agendes 21 
locals. 
 
Tal com s'exposa en els Compromisos d’Aalborg +10 recollits en la Carta d’Aalborg, ens trobem 
davant reptes d'enormes proporcions, entre ells, crear ocupació, combatre la pobresa i l'exclusió 
social, assegurar la protecció eficaç del nostre medi ambient, reduir la nostra petjada ecològica, 
respondre als   canvis demogràfics i garantir la diversitat cultural, així com  evitar conflictes i 
assegurar la pau en comunitats sacsejades per les   guerres. 
 
Per a poder aconseguir aquests reptes s'han marcat en l'actualitat 17 objectius de 
desenvolupament sostenible, establits per a ser complits pels estats membres de Nacions Unides, 
els que marcaran els passos de l’agenda internacional en els pròxims 15 anys. Tots ells es 
podrien  agrupar en tres vessants: l'econòmica,  ambiental i social, buscant com a objectiu final 
integrar aquests vessants per a aconseguir  una distribució equitativa de la   riquesa, la 
desaparició de desigualtats  i una utilització racional dels   recursos naturals.



Pla d'Acció  per a la   Sostenibilitat de Mutxamel. 
2021-2022 

5 

 

 

ANTECEDENTS 

 

PAL Mutxamel 
 

 
Amb la signatura de la Carta d’Aalborg, a l'octubre del 2002, l'Ajuntament de Mutxamel va 
adquirir el compromís de desenvolupar el procés d'Agenda 21, que incloïa la redacció d'un Pla 
d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Mutxamel (PAL). 
 
Al març de 2005 s'inicia el procés de l'Agenda 21 Local i en el 2006 es procedeix a la signatura 
dels compromisos d’Aalborg+10 i l'adhesió a la Xarxa Provincial d'Agenda 21 d'Alacant. Aquests 
compromisos suposaven l'acceptació per part de la Corporació Local d'integrar els principis de 
desenvolupament sostenible en totes les polítiques locals, així com la voluntat política d'iniciar 
un procés real de canvi cap a la sostenibilitat del Municipi. 

 
L'any 2011 va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 
on es recollien tota una sèrie d'accions a realitzar durant el període 2011-2012 dins de les línies 
estratègiques que marquen els compromisos d’Aalborg+10. Al final del període es va realitzar 
una assemblea ciutadana per a presentar l'estat d'execució de les accions incloses, les quals es 
van complir quasi íntegrament (89%). 
 
L'any 2012 va ser aprovat pel Ple municipal el PAL per al bienni 2013-2014. Per a iniciar el procés 
de desenvolupament del següent PALS 2013-2014 es va realitzar novament un procés de 
participació ciutadana que va concloure amb la seua aprovació en 2013. Al cap dels dos anys es 
va donar compte als ciutadans que s'havia complit un percentatge del 86.84%.  
 
Així mateix, en 2015 es va aprovar el tercer PAL de Mutxamel per al bienni 2016-2017, amb un 
percentatge d'execució del 89,66%. L'any 2018 es va aprovar la quarta edició del PAL de 
Mutxamel per al bienni 2018-2019, que després de ser avaluat s'ha comprovat que el percentatge 
d'execució ha sigut d'un 81,25% 
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El PALS de Mutxamel es concep com un instrument dinàmic, que ha de ser revisat i actualitzat, 
avaluant-se el grau d'execució dels projectes i la seua eficàcia en relació amb els objectius 
perseguits, així com la viabilitat de nous projectes encaminats a millorar el comportament 
sostenible municipal. 
 
El PAL de Mutxamel inclou actuacions concretes en els àmbits del medi ambient, la participació, 
l'urbanisme, la mobilitat, la salut, la cultura, l'educació, la igualtat i l'economia. 
 
 
Com a reconeixement per haver apostat per projectes i actuacions dirigides a potenciar la 
sostenibilitat, el municipi de Mutxamel va rebre l'any 2015 el Premi Ciutat Sostenible. Es tracta 
d'un guardó a nivell nacional que atorga la Fundació Fòrum Ambiental, amb el suport del Ministeri 
de Medi Ambient, el patrocini d'Ecoembes i amb la col·laboració de Smart City Expo World 
Congress i Fira Barcelona. 
 
Eixos premis, que han complit ja tretze edicions, recullen diferents categories per a premiar 
projectes en diferents àmbits: gestió energètica, educació ambiental, cicle de l'aigua, residus i 
ciutat més sostenible íntegrament. És en la categoria de ciutat sostenible en la que va ser 
premiada Mutxamel, gràcies al seu “Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat”. 
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CONTINGUT DEL PLA D'ACCIÓ  LOCAL 2021-2022 
 

El Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat de Mutxamel 2021-2022, assumeix com a línies 
estratègiques pròpies, els 10 compromisos recollits en el document de consens “Aalborg + 10, 
inspiració per al futur”, definint objectius, programes i accions, planificades en un marc temporal, 
per al compliment dels requisits subscrits amb la signatura d'aquest document. En aquesta 
cinquena edició del PALS i, després del procés participatiu desenvolupat al setembre  de 2019, 
on van tindre lloc tres tallers que amb un format dual i obert, de manera presencial a l'Auditori 
del Centre Social Polivalent i de forma virtual a través de l'aplicació Zoom, per a presentar 
l'avaluació de compliment del PALS 2018-2019 i debatre propostes ciutadanes per a l'elaboració 
dels documents de PALS per al bienni 2021-2022, es va iniciar una ronda de reunions amb les 
regidories delegades i els seus corresponents cossos tècnics.  
 
En els tres tallers realitzats, la ciutadania ha aportat un total de 48 propostes, desglossades de la 
forma següent, segons els continguts dels Compromisos d’Aalborg +10: 
 
 

Compromisos Aalborg + 10 Propostes % 
1: Formes de Govern 2 4,17% 
2: Gestió municipal cap a la sostenibilitat 1 2,08% 
3: Béns naturals comuns 17 35,42% 
4: Consum i formes de vida responsables 3 6,25% 
5: Planificació i disseny urbanístic 3 6,25% 
6: Millor mobilitat i reducció del trànsit 12 25,00% 
7: Acció local per a la salut 6 12,50% 
8: Economia local viva i sostenible 1 2,08% 
9: Igualtat i justícia social 2 4,17% 
10: Del fet local al global 1 2,08% 

Total 48 100,00% 
 
 
En l'enquesta de participació realitzada per via electrònica, la ciutadania ha prioritzat un total de 
40 propostes. A continuació, es desglossen de la següent forma, segons els continguts dels 
Compromisos d’Aalborg +10: 
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Compromisos Aalborg + 10 Propostes % 
1: Formes de Govern 2 5,00% 
2: Gestió municipal cap a la sostenibilitat 2 5,00% 
3: Béns naturals comuns 9 22,50% 
4: Consum i formes de vida responsables 3 7,50% 
5: Planificació i disseny urbanístic 5 12,50% 
6: Millor mobilitat i reducció del trànsit 7 17,50% 
7: Acció local per a la salut 2 5,00% 
8: Economia local viva i sostenible 5 12,50% 
9: Igualtat i justícia social 5 12,50% 
10: Del fet local al global 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
 
 
 
Finalment, de les 88 propostes presentades per la ciutadania, s'han inclòs 28 com a compromisos 
al PALS 2020-21, mentre que les restants han sigut respostes oportunament per a la rendició de 
comptes al Fòrum de l'Agenda 21 Local. 
 
Les 28 accions incorporades es descriuen en una fitxa, mostrant els aspectes més rellevants a 
tindre en compte per a la seua implementació: nom de l'acció, descripció, objectiu, regidoria 
responsable i altres implicades, planificació temporal, inversió requerida, així com un apartat a 
omplir en el moment de l'avaluació on s'haurà de constatar el compliment o no del compromís.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: FORMES DE GOVERN 
 
Ens hem compromés a impulsar els nostres procediments a través d'una      major democràcia participativa. 
 
 

Per tant, treballarem per a: 
1. Desenvolupar una visió comuna a llarg termini d'una ciutat o poble sostenible. 
2. Augmentar la participació i la capacitat de desenvolupament sostenible en les     comunitats 

locals i les administracions municipals. 
3. Convidar a tots els sectors locals a la participació activa. 
4. Fer que les nostres decisions siguen obertes, responsables i transparents. 
5. Cooperar amb eficàcia i en acord amb altres ciutats i altres nivells de govern. 

 
 

En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 FORMES DE GOVERN 

 

PROGRAMA 1.1 ADMINISTRACIÓ SOSTENIBLE 

 

ACCIÓ 1.1.1 CREACIÓ REGIDORIA DE PROTECCIÓ ANIMAL 

 

OBJECTIU 

 
Creació de la regidoria de protecció animal 

 

DESCRIPCIÓ 

 
 
Es visibilitzaran més les accions de la regidoria amb 
notes de premsa, web, xarxes socials 

 

 
 

 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Protecció Animal 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data de creació de la regidoria 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 FORMES DE GOVERN 

 

PROGRAMA 1.2 COORDINACIÓ SERVEIS MUNICIPALS 

 

ACCIÓ 1.2.1 MILLORAR LA COORDINACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS  

 

OBJECTIU 

 
Millorar la coordinació, comunicació i planificació dels serveis culturals, esportius i d'oci. 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Posar en marxa les xarxes socials oficials de 
l'ajuntament. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Alcaldia 

 
2021 x 2022  

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  XXX € (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data de posada en marxa de les xarxes socials 
oficials 
Nombre de seguidors/es de cada xarxa social oficial 

   

AVALUACIÓ Data: desembre 2021 Tècnic/a: Paula Martínez Prada  

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: GESTIÓ MUNICIPAL CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 
Ens hem compromés a elaborar programes eficaços de gestió, des del disseny a l'avaluació, passant per la 
implementació 
 

Per tant  , treballarem per a: 
1. Consolidar l'A21L així com altres processos de sostenibilitat local i arrelar-los en la gestió 

municipal. 
2. Possibilitar una gestió integrada cap a la   Sostenibilitat, basada en principis preventius i 

en línia  amb l'Estratègia Temàtica Urbana de la   UE. 
3. Fixar objectius i determinar terminis en el marc dels Compromisos d’Aalborg i crear 

instruments de monitoratge  que faciliten el seu seguiment. 
4. Assegurar que els temes de sostenibilitat són part central dels processos de presa de 

decisió  municipal i que l'assignació de recursos està basada en criteris sòlids i amplis de 
sostenibilitat..  

5. Cooperar amb la Campanya Europea de Ciutats Sostenibles i les seues xarxes perquè 
supervise i avalue el nostre progrés cap a la consecució dels nostres objectius de 
sostenibilitat..  

 
 
En aquesta línia estratègica no es contemplen programes d'actuació pel fet que el compromís es veu complit 
amb algunes de les accions que estan emmarcades en línies estratègiques anteriors 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: BÉNS NATURALS COMUNS 
 
Ens hem compromés a assumir la nostra responsabilitat per a protegir, preservar i garantir un accés 
equitatiu als béns naturals comuns. 
 

Per tant , treballarem en la nostra comunitat per a: 
1. Reduir el consum d'energia primària i augmentar el percentatge d'energies netes i renovables. 
2. Millorar la qualitat de l'aigua, estalviar aigua i fer un ús més eficient d'aquesta. 
3. Promoure i augmentar la biodiversitat i augmentar i cuidar els espais verds i les àrees naturals. 
4. Millorar la qualitat del sòl, preservar la terra de producció ecològica i promoure l'agricultura i 

silvicultura sostenible. 
5. Millorar la qualitat de l'aire. 

 
 

En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.1 ENERGIES RENOVABLES 

 

ACCIÓ 3.1.1 PRODUCCIÓ D'ENERGIES RENOVABLES EN EDIFICIS MUNICIPALS  

 

OBJECTIU 

 
Crear una xarxa de plantes solars fotovoltaiques municipals en edificis i terrenys municipals 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Estudi de viabilitat d'instal·lació en edificis 
municipals. 
Elaboració de projectes d'instal·lació. 
Execució dels projectes. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Medi ambient 
Obres públiques 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost: 14.216,29 €  Finançat per: 
Ajuntament i altres 
Administracions 
 

Data de redacció de l'estudi de viabilitat 
Data d'elaboració de cada projecte. 
Data d'execució de cada projecte. 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Medi ambient   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.1 ENERGIES RENOVABLES 

 

ACCIÓ 3.1.2 OFICINA D'INFORMACIÓ SOBRE ENERGIA SOLAR D'AUTOCONSUM  

 

OBJECTIU 

 
Oficina d'informació sobre energia solar d'autoconsum 

 

DESCRIPCIÓ 

Incloure en la web de l'ajuntament un apartat 
amb la informació corresponent i els 
organismes als quals s'han de dirigir per a 
realitzar consultes i tramitacions. 

 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

Medi ambient 
 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost :  0 € (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Nombre de persones ateses 
Nombre de visites a la web municipal 

   

AVALUACIÓ Data: desembre 2021/2022 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:   
Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.1 ENERGIES RENOVABLES 

 

ACCIÓ 3.1.3 INSTAL·LACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES  

 

OBJECTIU 

 
Promoure la instal·lació d'energies renovables (instal·lacions fotovoltaiques, eòliques, etc.) 

 

DESCRIPCIÓ 

 
 
 
Incloure en la web de l'ajuntament un apartat amb la 
informació corresponent i els organismes als quals s'han 
de dirigir per a realitzar consultes i tramitacions. 

 

 
 

 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost :  XXX € (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Nombre de persones ateses 
Nombre de visites a la web 

   

AVALUACIÓ Data: desembre 2021/2022 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:   
Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.1 ENERGIES RENOVABLES 

 

ACCIÓ 3.1.4 ESTALVI ENERGÈTIC EN HABITATGES I ESTABLIMENTS 

 

OBJECTIU 

 
Potenciar l'ús d'il·luminació de baix consum en habitatges i en establiments 

 

DESCRIPCIÓ 

Incloure en la web de l'ajuntament un 
apartat amb la informació corresponent i els 
organismes als quals s'han de dirigir per a 
realitzar consultes i tramitacions. 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

Informàtica: habilitació espai web, pujada 
continguts 
 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Nombre de persones ateses 
Nombre de visites a la web 

   

AVALUACIÓ Data: desembre 2021/2022 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:   
Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.2 CURA D'ESPAIS VERDS I ÀREES NATURALS 

 

ACCIÓ 3.2.1 CONNEXIÓ FUNCIONAL ENTRE LES URBANITZACIONS I EL POBLE.  

 

OBJECTIU 

 
Disseny i homologació de noves rutes de connexió urbanitzacions-poble 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Homologació de "Camins de l'aigua" 
 
Elaboració guia didàctica per a escolars i estudi del tractament 
pedagògic. 
 
Creació d'una xarxa de camins per anar en bicicleta de l'horta. 
 
Estudi de les necessitats de senyalització de la ruta d'arbres 
monumentals i cases de l'horta. 
 

 

 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Medi Ambient / Patrimoni 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost : 18.000 €  Finançat per: 
Ajuntament 
 

Data d'homologació 
Data de publicació de la guia 
Nombre de camins senyalitzats 
Nombrede senyals instal·lades 
 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Medi ambient   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.2 CURA D'ESPAIS VERDS I ÀREES NATURALS 

 

ACCIÓ 3.2.2 ALIANÇA PEL RIU.  

 

OBJECTIU 

 
Adhesió al procés d'ALIANÇA PEL RIU. Creació de l'Associació Aliança pel Riu. Contacte amb associacions 
existents. 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Procés d'integració del llit del riu en la vida social 
municipal ALIANÇA PEL RIU  
 

 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Medi Ambient / Participació 

 
2021 x 2022  

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost : 0 € (gestió 
administrativa) 

Finançat per: 
Ajuntament 
 

Data d'adhesió 
 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2021 Tècnic/a: Medi ambient   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.3 CURA D'ESPAIS VERDS I ÀREES NATURALS 

 

ACCIÓ 3.2.3 REFORESTACIÓ.  

 

OBJECTIU 

 
Reforestar parcel·les municipals amb espècies autòctones 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Redacció del projecte de restauració de la zona 
annexa al bosc aire pur  
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Medi ambient  

 
2021 x 2022  

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost : 5.000 €  Finançat per: 
Ajuntament 
 

Data de redacció del projecte 
 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2021 Tècnic/a: Medi ambient   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 BÉNS NATURALS COMUNS 

 

PROGRAMA 3.2 CURA D'ESPAIS VERDS I ÀREES NATURALS 

 

ACCIÓ 3.2.4 REHABILITACIÓ AMBIENTAL DEL RIU SEC  

 

OBJECTIU 

Projecte de rehabilitació ambiental ( patrimoni històric, medi ambient) del riu Sec 
 

DESCRIPCIÓ 

 
 
Projecte inicial de condicionament i d'unió del 
camí amb altres municipis i projecte integral 
d'eliminació de canyes i plantació d'espècies 
autòctones 

 

 
 

 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Medi Ambient-Patrimoni 

 
2021 x 2022  

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT  

Cost :  18.000 €  Finançat per: 
Ajuntament  
 

Licitació del projecte  

    

AVALUACIÓ Data: desembre 2021 Tècnic/a:    

   
Realitzat  En marxa  No realitzat     
Indicadors:  
 

  

Observacions:  
 
El projecte naix de la Diputació d'Alacant. El projecte de la via verda del riu Montnegre es vol presentar 
a ajudes de fons europeus. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: CONSUM I FORMES DE VIDA RESPONSABLE 
 
Ens hem compromés a assumir la nostra responsabilitat per a protegir, preservar i garantir un accés 
equitatiu als béns naturals comuns. 
 

Per tant  , treballarem   en la nostra comunitat per a: 
1. Reduir el consum d'energia  primària i augmentar el percentatge d'energies  

netes i renovables. 
2. Millorar la qualitat de l'aigua, estalviar aigua i fer un ús més eficient d'aquesta  . 
3. Promoure i augmentar la biodiversitat i augmentar i cuidar els espais verds i les  àrees 

naturals. 
4. Millorar la qualitat del sòl, preservar la terra de producció  ecològica i promoure 

l'agricultura  i silvicultura sostenible. 
5. Millorar la qualitat de l'aire. 

 
 
En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 CONSUM I FORMES DE VIDA RESPONSABLE 

 

PROGRAMA 4.1 AUGMENT DEL RECICLATGE 

 

ACCIÓ 4.1.1 RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA 

 

OBJECTIU 

 
Projecte de recollida selectiva de matèria orgànica per a hostaleria i alimentació 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Redacció del projecte de recollida selectiva de 
matèria orgànica per a hostaleria i alimentació  
Posada en marxa de la planta de compostatge 
comunitari. 
Campanya de sensibilització. 
Increment del nombre de contenidors orgànica. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Medi Ambient / Serveis i Manteniment 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost : 0 €  Finançat per: 
Ajuntament 
 

Data de posada en marxa de la planta 
Nombre d'establiments adherits 
Nombre d'accions de sensibilització 
Nombre de contenidors de matèria orgànica. 
 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Medi ambient   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC 
 
Ens hem compromés a assumir un paper estratègic en el disseny urbà i la seua planificació i a enfocar els 
temes ambientals, socials, econòmics, de salut i culturals cap al benefici comú. 
 

Per tant, treballarem per a: 
1. Regenerar i reutilitzar les zones degradades i abandonades. 
2. Evitar el creixement urbà desmesurat, aconseguint densitats urbanes apropiades i prioritzant el 

desenvolupament urbà en zones ocupades enfront d'espais sense urbanitzar. 
3. Assegurar un urbanisme d'usos del sòl mixtos, amb un balanç equilibrat entre l'activitat laboral, 

residencial i de serveis, donant prioritat a un ús residencial en el nucli urbà. 
4. Assegurar una conservació, renovació i reutilització apropiada de la nostra herència cultural 

urbana. 
5. Aplicar requeriments per a un disseny i construcció sostenibles i promoure l'arquitectura d'alta 

qualitat afavorint les noves tecnologies de construcció. 
 
 
En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC 

 

PROGRAMA 5.1 DISSENY I CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLES 

 

ACCIÓ 5.1.1 AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ I REFORMA D'EDIFICIS  

 

OBJECTIU 

 
Donar a conéixer les línies d'ajudes per a la rehabilitació i reformes d'edificis 

 

DESCRIPCIÓ 

 
 
Incloure en la web de l'ajuntament un apartat 
amb la informació corresponent i els organismes 
als quals s'han de dirigir per a realitzar consultes 
i tramitacions. 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
 

 
2021 x 2022 X 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT  

Cost:  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Nombre de persones ateses 
Nombre de visites a la web 

 

    

AVALUACIÓ Data: desembre 
2021/2022 

Tècnic/a:    

   
Realitzat  En marxa  No realitzat     
Indicadors:    
Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: MILLOR MOBILITAT I REDUCCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient i estem compromesos a 
promoure fermament els models de mobilitat sostenibles. 
 

Per tant treballarem per a: 
 

1. Reduir la dependència del transport privat motoritzat i promoure alternatives atractives 
que siguen accessibles per a tots. 

2. Augmentar el percentatge de desplaçaments en transport públic per als vianants i amb 
bicicleta. 

3. Promoure el canvi a vehicles amb baixes emissions. 
4. Desenvolupar plans integrats de mobilitat urbana sostenible. 
5. Reduir l'impacte del transport en el medi ambient i en la salut pública. 

 
 
En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 MILLORA MOBILITAT I REDUCCIÓ DEL TRÀNSIT 

 

PROGRAMA 6.1 MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE 

 

ACCIÓ 6.1.1 MOBILITAT SOSTENIBLE  

 

OBJECTIU 

 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Mutxamel. 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
del municipi de Mutxamel. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Medi ambient  

 
2021 x 2022  

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost: 17.787 €  Finançat per: 
Ajuntament 
 

Data d'aprovació del PMUS 
 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Medi ambient   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT 
 
Ens hem compromés a promoure i protegir la salut i el benestar de la nostra ciutadania. 
 

Per tant  , treballarem   per a: 
1. Augmentar la consciència pública i realitzar actuacions sobre un ampli conjunt de 

determinants per a la salut, la majoria no relacionada directament amb el sector sanitari. 
2. Promoure el desenvolupament de plans de salut municipals que proporcionen a les 

nostres ciutats els mitjans per a construir  i mantindre aliances estratègiques per al   
benestar. 

3. Reduir desigualtats sanitàries i ocupar-nos de la   pobresa, la qual cosa  requereix estudis 
regulars del progrés realitzat en la reducció d'aquestes desigualtats. 

4. Promoure l'avaluació dels impactes en la salut, com una via perquè tots els sectors 
treballen en una millora en la salut i la qualitat de vida..  

5. Mobilitzar els   agents de planificació  urbana perquè  incorporen consideracions cap a la   
salut pública en les seues estratègies i iniciatives de planificació..  

 
 
En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  

 



Pla d'Acció  per a la   Sostenibilitat de Mutxamel. 
2021-2022 

 

29 

 

 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 ACCIÓ LOCAL PER A la SALUT 

 

PROGRAMA 7.1 PROTECCIÓ ANIMAL 

 

ACCIÓ 7.1.1 GESTIÓ COLÒNIES FELINES 

 

OBJECTIU 

Pla de gestió de colònies felines 
 

 

DESCRIPCIÓ 

 
 
Aprovació i posada en marxa del pla 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Benestar Animal 

 
2021 x 2022  

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data d'aprovació del pla de gestió 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2021 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 ACCIÓ LOCAL PER A la SALUT 

 

PROGRAMA 7.2 CONSCIENCIACIÓ PÚBLICA SOBRE SALUT 

 

ACCIÓ 7.2.1 ENTORNS ESCOLARS SEGURS I SALUDABLES 

 

OBJECTIU 

Millorar els entorns escolars com a espais promotors de salut 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Actuar en els entorns escolars per a 
convertir-los en espais verds promotors de 
salut, coeducatius, que promoguen la 
convivència. 
Adhesió a iniciativa estatal: 
www.entornosescolares.es 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació 

 
2021 x 2022  

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data d'adhesió al programa 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2021 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 ACCIÓ LOCAL PER A la SALUT 

 

PROGRAMA 7.2 CONSCIENCIACIÓ PÚBLICA SOBRE SALUT 

 

ACCIÓ 7.2.2 CAMPANYA SOBRE LA PREVENCIÓ DE L'ABÚS D'ALCOHOL PER A JOVES (SECUNDÀRIA 
I BATXILLERAT) 

 

OBJECTIU 

Sensibilització davant els riscos de l'abús de l'alcohol dels joves del municipi (secundària i batxillerat) 
 

DESCRIPCIÓ 

 Aprovació del Segon Pla Municipal de 
Prevenció de Drogodependències  

 Programació anual en els centres educatius 
d'accions de prevenció  

 Continuïtat amb el Programa d'Infermeria 
Escolar 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data de realització de l'activitat 
Nombre d'aules que participen en l'activitat 
Nombre de centres educatius de secundària que 
participen en l'activitat.  

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2021 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 ACCIÓ LOCAL PER A la SALUT 

 

PROGRAMA 7.2 CONSCIENCIACIÓ PÚBLICA SOBRE SALUT 

 

ACCIÓ 7.2.3 CAMPANYA SOBRE LA PREVENCIÓ D'ADDICCIONS A LES NOVES TECNOLOGIES 

 

OBJECTIU 

Sensibilització davant els riscos de l'abús de les noves tecnologies en els joves (secundària i batxillerat) 
 

DESCRIPCIÓ 

 
 
Realització de la segona part de l'enquesta 
d'hàbits de consum en els IES i anàlisis de 
resultats. Aprovació del Segon Pla Municipal de 
Prevenció de Drogodependències. 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació 

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data de realització enquesta 
Data aprovació pla 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2021 Tècnic/a:   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8: ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE 
 
Ens hem compromés a crear i assegurar una economia local viva que promoga l'ocupació sense danyar el 
medi ambient. 
 

Per tant , treballarem per a: 
1. Adoptar mesures que estimulen i donen suport a l'ocupació local i la creació d'empreses. 
2. Cooperar amb les empreses locals per a promoure i implantar bones pràctiques corporatives. 
3. Desenvolupar i implantar principis de sostenibilitat en la localització de les empreses. 
4. Incentivar als mercats cap als productes locals i regionals d'alta qualitat. 
5. Promoure el turisme local sostenible. 

 
En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA 8.1 SUPORT A L'OCUPACIÓ LOCAL I CREACIÓ D'EMPRESES 

 

ACCIÓ 8.1.1 ACTUACIONS FORMATIVES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL  

 

OBJECTIU 

 
Promoure actuacions per a augmentar el nivell de qualificació de la població activa local (orientació 
formativa, organització de tallers, sessions de formació, etc.). 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Formació per a desocupat teòrica practica en riscos 
laborals, maneig de carretons elevadors i operador de 
plataformes elevadores mòbils de personal.   Formació 
dual en Jardineria i obra de paleta.  Tallers formatius i 
sessions en matèria de gestió empresarial i 
emprenedoria. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Desenvolupament Econòmic - ADL  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament i altres 
Administracions 
Públiques 
 

Nombre d'activitats formatives 
Nombre de persones formades 

   

AVALUACIÓ Data: desembre 2022 Tècnic/a: ADL   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA 8.1 SUPORT A l'OCUPACIÓ LOCAL I CREACIÓ D'EMPRESES 

 

ACCIÓ 8.1.2 IMPULS A L'ACTIVITAT COMERCIAL  

 

OBJECTIU 

 
Impulsar l'activitat comercial del municipi mitjançant el desenvolupament d'iniciatives compartides amb 
altres àrees municipals (turisme, cultura, etc.) i altres municipis de la comarca 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Col·laboració ADL i àrea de Turisme. Impuls i suport a 
empreses de restauració i comerços d'alimentació. 
Jornades gastronòmiques. Visualització directori 
d'empreses locals. 
Nou directori digital de negocis en línia per a comandes de 
clients de forma no presencial en botiga. 
Col·laboració ADL i agricultura impuls venda de la tomata 
Muchamiel en comerços minoristes, venedors mercat 
ambulant i restaurants/bars de la localitat. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Desenvolupament Econòmic - ADL  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament i altres 
Administracions 
Públiques 
 

Nombre d'activitats realitzades 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: ADL   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:   
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA 8.1 SUPORT A L'OCUPACIÓ LOCAL I CREACIÓ D'EMPRESES 

 

ACCIÓ 8.1.3 PROMOCIÓ DE L'AUTOOCUPACIÓ EN EL SECTOR TERCIARI 

 

OBJECTIU 

 
Realitzar accions que promoguen l'autoocupació en el sector terciari a través d'assessorament, anàlisi de 
la viabilitat, formació, suport per a la posada en marxa, etc. 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Acció contínua que es realitza dins dels serveis oferits per 
l'Agència de Desenvolupament Local. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Desenvolupament Econòmic - ADL  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament i altres 
Administracions 
Públiques 
 

Nombre de persones ateses 
Nombre de projectes posats en marxa 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: ADL   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:   
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LÍNIA ESTRATÈGICA  8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA 8.2 NOVES TECNOLOGIES I SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA LOCAL 

 

ACCIÓ 8.2.1 PROMOURE INDÚSTRIES NETES I NOVES TECNOLOGIES  

 

OBJECTIU 

 
Promoure indústries netes i noves tecnologies 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Es promou la utilització de les noves tecnologies entre 
els negocis locals, a través de sessions formatives i 
tallers com WhatsApp Business, Xarxes socials, Google 
My Business, etc. 
 
Implantació de noves tecnologies en les accions 
formatives realitzades a través del Taller d'Ocupació 
com a formació dual. Sessions a través d'aules virtuals. 

 

 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Desenvolupament Econòmic - ADL  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament i altres 
Administracions 
Públiques 
 

Nombre d'activitats formatives 
Nombre de persones formades 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: ADL   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9: IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 
 
Ens hem compromés a assegurar comunitats integradores i solidàries. 
 

Per tant treballarem per a: 
1. Desenvolupar i implementar mesures per a previndre i pal·liar la pobresa. 
2. Assegurar un accés equitatiu als serveis públics, educació, ocupació, formació i informació, així com a 
les activitats culturals. 
3. Promoure la inclusió social i la igualtat entre homes i dones. 
4. Millorar la seguretat ciutadana. 
5. Assegurar condicions de vida i allotjament de bona qualitat i socialment integrades. 

 
En aquesta línia estratègica es contemplen les accions següents:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA 9.1 ACCÉS EQUITATIU ESPAIS PÚBLICS, EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, FORMACIÓ 

 

ACCIÓ 9.1.1 OPTIMITZAR LA GESTIÓ D'ESPAIS CULTURALS I ESPORTIUS  

 

OBJECTIU 

 
Optimitzar la gestió dels espais culturals i esportius 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Redacció d'un Pla Director d'Instal·lacions 
Esportives Municipals, analitzant les necessitats, 
per a posteriorment establir una sèrie 
d'actuacions tendents a contrarestar aquestes 
deficiències com a realitzacions futures de 
caràcter immediat, i a més llarg termini. 

 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Esports  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost :  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions 
Esportives 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Esports  

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA 9.1 ACCÉS EQUITATIU ESPAIS PÚBLICS, EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, FORMACIÓ 

 

ACCIÓ 9.1.2 SUBVENCIÓ COMPRA MATERIAL DOCENT 

 

OBJECTIU 

Subvencions per a compra de material docent: Compromís d'acostar-se al 80% de compra en els 
establiments locals 

 

DESCRIPCIÓ 

Convocatòria continuant la intencionalitat de compra del 
màxim material possible per al curs 21-22 fins a un 80% en 
comerç local. 
 
Augmentar pressupost per a curs 21 – 22 en secundària 
 
 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data d'aprovació de les bases de la convocatòria: 
22-10-20  
Reunions transversals d'informació:  2 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Treballadora Social GPM   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  Subvencions resoltes: 62,3% total de mitjana entre els cinc centres 
 

 

Observacions:  Uns centres han sigut més col·laboradors que uns altres acostant-se al compromís que es 
va assumir en el consell escolar de consumir productes a Mutxamel en aquest moment dur de la 
pandèmia. 
Desglossament: 
CEIP ARBRE BLANC : 47,59% 
CEIP  EL SALVADOR : 39% 
CEIP MANUEL ANTÓN :58,73% 
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IES MUTXAMEL  100%  
IES L’ALLUSSER  66,34% 

LÍNIA ESTRATÈGICA 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA 9.1 ACCÉS EQUITATIU ESPAIS PÚBLICS, EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, FORMACIÓ 

 

ACCIÓ 9.1.3 PROGRAMA TRANSVERSAL DE REGENERACIÓ URBANA DE ZONA NORD 

 

OBJECTIU 

Coparticipar en l'elaboració d'un PLA INTEGRAL DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DE LA ZONA NORD, 
des de punts de vista socials, educació, urbanisme, ocupació, medi ambient, que ha de ser liderat per 
Alcaldia, en coordinació amb les regidories d'urbanisme, obres, medi ambient, serveis socials, educació, 
ocupació, comerç, joventut , noves tecnologies, majors i igualtat. 

 

DESCRIPCIÓ 

 Convocar la Mesa de la Zona Nord. 
 Crear una Comissió transversal tècnica. Continuïtat dels 

serveis en el centre Social del Ravalet de la Unitat de 
Prevenció Comunitària de conductes Addictives i el Servei de 
Mediació Intercultural i comunitari que enguany inclourà a 
més assessorament jurídic. 

 Signatura de conveni per a seguir amb formació laboral per a 
col·lectius de difícil inserció en el Ravalet i Aprovació d'un  
Programa anual de formació dirigida a Joves que van 
abandonar els seus estudis sense titulació i continuar amb el 
perfil de Cuidador de persones dependents 

 Realització d'un estudi tècnic social, educatiu demogràfic de 
la zona Nord que servisca com a base a l'Elaboració del pla 

 

 

 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost :  € (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 
5.645,00 € estudi 
Pla de formació Radio 
ECCA       10.000€ 

Finançat per: 
Ajuntament  
5.645,00€ 
 
 
10.000€ 

Data d'elaboració del pla: Inici maig 2021 
Data de les diferents reunions transversals: 
Personal tècnic ajuntament 17.6 , Directors dels 
centres educatius el 29/6/2021 
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AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Educació   

  
Realitzat  En marxa x No realitzat    
Indicadors:  
Reunió amb l'alcalde per a abordar lideratge d'accions transversals i convocatòria de Taula Tècnica. 
Estudi i Pla d'acció socioeducativa zona Nord contractat i en realització 
Signatura conveni Fundació de Radio ECCA per a ús d'instal·lacions en la casa del Ravalet i contracte de 
Formació de col·lectius de difícil inserció laboral a Mutxamel en coordinació amb ADL, SS. SS, CFPA (fins a 
100 places de formació semipresencial tutoritzada en realització 
Organització de tallers d'educació no formal dirigit a adults: Patronatge, autobellesa , Taller de Valencià, 
Creació musical amb instruments reciclats, Ioga en espais oberts.. 
Consolidació de l'espai del centre social del Ravalet com a seu de la Unitat Prevenció Comunitària 
Conductes Addictives i Servei Mediació Intercultural Comunitària. 

 

Observacions:  
Coordinació amb tècnic de Joventut que elaborarà un Pla de Joventut i amb l'ADL que està realitzant en 
l'actualitat un Estudi de Comerç en la Zona Nord. 
Enguany s'han contractat menys tallers i amb una ràtio més reduïda d'alumnes per prevenció de la 
COVID19 
Està prevista la convocatòria de Mesa Zona nord al setembre- octubre. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA 9.1 ACCÉS EQUITATIU ESPAIS PÚBLICS, EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, FORMACIÓ 

 

ACCIÓ 9.1.4 POSAR EN MARXA LA MESA D'EDUCACIÓ  

 

OBJECTIU 

 
Crear un observatori de la realitat educativa en el municipi i crear propostes interdisciplinàries d'actuació 
davant eixa realitat i la problemàtica observada des de les diferents àrees i agents socials. 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Creació de la Mesa mitjançant l'aprovació del seu reglament de 
funcionament. 
Manteniment de reunions transversals periòdiques. 
Transvasar informació a les institucions i administració educativa 
en cas necessari. 
Realitzar Memòria i informar el Consell Escolar Municipal. 
Coordinació de la Mesa. Realització d'actes i convocatòries. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data d'aprovació del reglament 
Data de les diferents reunions transversals 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Treballadora Social GPM   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
No es posarà en marxa fins a poder disposar de treballador social en Educació que assumisca absentisme 
escolar de manera estable i regular. Es preveu tindre una reunió per a l'aprovació del reglament de 
funcionament i convocar la MESA a l'octubre / novembre de 2021 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA 9.1 ACCÉS EQUITATIU ESPAIS PÚBLICS, EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, FORMACIÓ 

 

ACCIÓ 9.1.5 PROGRAMA DE FORMACIÓ PARELL A LA QUALIFICACIÓ LABORAL (BRETXA DIGITAL)  

 

OBJECTIU 

 
Minimitzar la bretxa digital 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Elaboració i passe d'enquestes a tot l'alumnat d’EI i EP i ESO 
sobre coneixement de noves tecnologies i recursos en el 
domicili. Formació a pares del programa de reforç 
socioeducatiu COVID i altres famílies amb necessitat de 
formació derivades a educació pels centres escolars i 
Formació amb Radio ECCA en el programa Diferencia’t amb 
població derivada per centres escolars, ocupació, Serveis 
Socials i diferents programes d'Educació. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost :  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Resultats enquestes 
Activitats formatives realitzades 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Treballadora Social *GPM   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA 9.1 ACCÉS EQUITATIU ESPAIS PÚBLICS, EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, FORMACIÓ 

 

ACCIÓ 9.1.6 PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A la QUALIFICACIÓ LABORAL POBLACIÓ ACTIVA 

 

OBJECTIU 

 
Promoure actuacions per a augmentar el nivell de qualificació de la població activa local (orientació 
formativa, organització de tallers, sessions de formació, etc.) 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Signatura del conveni amb Radio ECCA per a la Formació 
de col·lectius necessitats de qualificació per a l'ocupació. 
Contractació de Programa formatiu anual dirigit a joves 
que van abandonar l'ESO sense titular i altres col·lectius 
de difícil inserció des del Centre Social Ravalet. Actuació 
transversal 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació  

 
2021 x 2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost :  0€ (Gestió 
Tècnica i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Data de signatura conveni 
Accions formatives realitzades 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Treballadora Social GPM   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9 IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA 9.2 INTEGRACIÓ SOCIAL 

 

ACCIÓ 9.2.1 PROGRAMA ACOMPANYAMENT DE MENORS A CENTRES EDUCATIUS 

 

OBJECTIU 

 
Crear un Programa intergeneracional: Acompanyament de menors als centres escolars amb persones 
majors. El tren dels iaios 

 

DESCRIPCIÓ 

 
Crear un cens de possibles voluntaris entre les 
persones majors per a acompanyar els menors o 
conduir els menors als Centres d'Educació Infantil i 
Primària en els entorns dels centres. Se'ls explicaria 
la proposta de programa i en el seu cas se'ls 
formaria per a l'activitat amb la col·laboració de 
Protecció civil. 
 

 
 

REGIDORIA RESPONSABLE PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 
Educació /Majors/ Participació Ciutadana 

 
2021  2022 x 

 

 

COST I FINANÇAMENT  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Cost:  0€ (Gestió Tècnica 
i Administrativa 
municipal) 

Finançat per: 
Ajuntament  
 

Nombre de voluntaris inscrits 
Nombre d'acompanyaments realitzats 

   

AVALUACIÓ Data: Desembre 2022 Tècnic/a: Treballadora Social GPM   

  
Realitzat  En marxa  No realitzat    
Indicadors:  
 

 

Observacions:  
No es posarà en marxa fins que  millore les condicions sanitàries a causa del Covid-19 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 10: DEL FET LOCAL Al GLOBAL 

Ens hem compromés a assumir la nostra responsabilitat global per a la pau, la justícia, la igualtat, 
el desenvolupament sostenible i la protecció del clima. 

 
Per tant   treballarem   per a: 
1. Desenvolupar i seguir un enfocament estratègic i integrat per a mitigar  el canvi climàtic, i 

treballar per a aconseguir  un nivell sostenible d'emissió  de gasos amb efecte d'hivernacle. 
2. Integrar la política de protecció mediambiental en el nucli de les nostres polítiques en l'àrea 

de l'energia, el transport, el consum, els residus, l'agricultura i la silvicultura. 
3. Augmentar la conscienciació sobre les causes i els impactes probables del canvi climàtic, i 

integrar accions preventives en les nostres polítiques sobre el canvi climàtic. 
4. Reduir el nostre impacte en el medi ambient global, i promoure el principi de justícia  

ambiental. 
5. Fomentar la cooperació internacional de pobles  i ciutats i desenvolupar respostes locals a 

problemes  globals, en associació amb governs locals,                       comunitats i parts interessades. 
 

 

 
En aquesta línia estratègica no es contemplen programes d'actuació pel fet que el compromís es veu 
complit amb algunes de les accions que estan emmarcades en línies estratègiques anteriors 
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RESUM D'ACCIONS  INCLOSES EN EL PLA 
 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1: FORMES DE GOVERN.  
Programa 1.1.: Administració Sostenible 
1.1.1.: Creació regidoria de Protecció Animal 
Programa 1.2.: Coordinació Serveis Municipals 
1.2.1.: Millorar la coordinació de Serveis Municipals 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: GESTIÓ MUNICIPAL CAP A LA   SOSTENIBILITAT 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3: BÉNS NATURALS COMUNS 
Programa 3.1.: Energies Renovables 
3.1.1. Producció d'energies renovables en edificis municipals 
3.1.2. Oficina d'informació sobre energia solar d'autoconsum 
3.1.3. Promoure la instal·lació d'energies renovables 
3.1.4. Estalvi energètic en habitatges i establiments 
Programa 3.2: Cura d'espais  verds i àrees naturals 
3.2.1. Connexió funcional entre les urbanitzacions i el poble 
3.2.2. Aliança pel Riu 
3.2.3. Reforestació 
3.2.4. Rehabilitació Ambiental del riu Sec 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4: CONSUM I FORMES DE VIDA  RESPONSABLE 
Programa 4.1: Augment del reciclatge 
4.1.1. Recollida selectiva matèria orgànica 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5: PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC 
Programa 5.1.: Disseny i construcció sostenibles 
5.1.1. Ajudes per a la rehabilitació i reforma d'edificis 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6: MILLOR MOBILITAT I REDUCCIÓ DEL TRÀNSIT 
Programa 6.1.: Mobilitat Urbana Sostenible 
6.1.1. Mobilitat Sostenible 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 7: ACCIÓ LOCAL PER A la   SALUT 
Programa 7.1 Protecció Animal 
7.1.1. Gestió Colònies Felines 
Programa 7.2: Conscienciació pública sobre Salut 
7.2.1. Entorns escolars segurs i saludables 
7.2.2. Realització de campanya  sobre la prevenció de l'abús  d'alcohol  per a joves  de secundària  i 
batxillerat 
7.2.3. Campanyes sobre la prevenció d'addiccions a les noves tecnologies 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8: ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE 
Programa 8.1: Suport a l'ocupació local i creació d'empreses 
8.1.1. Actuacions formatives de qualificació professional 
8.1.2. Impuls a l'activitat comercial 
8.1.3. Promoció de l'autoocupació en el sector terciari 
Programa 8.2: Noves tecnologies i Sostenibilitat en la indústria local 
8.2.1 Promoure indústries netes i noves tecnologies 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 9: IGUALTAT I JUSTÍCIA SOCIAL 
Programa 9.1: Accés equitatiu a espais públics, educació, ocupació, formació 
9.1.1. Optimitzar la gestió d'espais culturals i esportius 
9.1.2. Subvenció compra material docent 
9.1.3. Programa transversal de regeneració urbana zona nord 
9.1.4. Posada en marxa Mesa d'educació 
9.1.5 Formació per a la qualificació laboral (bretxa digital) 
9.1.6 Formació per a la qualificació laboral (població activa) 
Programa 9.2. Integració social 
9.2.1. Programa acompanyament a menors a centres escolars 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 10: DEL FET LOCAL AL GLOBAL 
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CONCLUSIONS 

Del total de les   28 accions planificades que recull el PAL 2021-2022, les línies estratègiques que 
n’agrupen un major nombre són Béns Naturals Comuns i Consum Responsable. 

 
Quant a l'emplenament de les fitxes, existeixen accions en les quals no s'ha pogut determinar el 
pressupost pel fet que s'està pendent de la realització del projecte o d'una ajuda d'unes altres entres 
entitats i existeixen accions en la qual el cost s'ha determinat com a zero, no perquè no tinga un cost 
sinó perquè aquest és assumit pel personal tècnic i administratiu municipal. 

 
Quant a la planificació temporal de les accions, unes es realitzaran en el que  queda d'any  2021, 
altres  es realitzaran    al llarg de     2022 i també algunes  es desenvoluparan    en fases que es 
realitzaran tant en un any com en l'altre. 

 
Amb la finalitat de realitzar una avaluació ordenada de les accions, aquestes seran avaluades al 
desembre  de cada  any per a, posteriorment, realitzar una assemblea ciutadana en la qual  
s'informarà   els veïns de l'estat  d'execució  del pla. 

 
El PAL es concep com un instrument dinàmic, el qual ha de ser revisat i actualitzat, avaluant-se el 
grau d'execució dels projectes i la seua eficàcia en relació amb els objectius perseguits, així com la 
viabilitat de nous projectes encaminats a millorar el comportament sostenible municipal. 

 
El present Pla d'Acció  és un instrument vàlid per a la   consecució dels   objectius  de la Carta 
d’Aalborg, als quals es va sumar en el seu moment l'Ajuntament de Mutxamel, encaminat a millorar 
el comportament sostenible municipal. 

 
La tasca a l'Ajuntament a partir d'ara serà l'impuls de les mesures acordades, el seguiment de la seua 
execució, l'avaluació contínua, i la revisió i actualització periòdica del pla, tot això, donant compte  a 
la   ciutadania. 

 
 

 
Mutxamel, 13 de juliol de 2021 

 
 

 
 
Tècnica de Medi Ambient 

Coordinadora de l'Agenda  21 i el Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat 


