ACCIONS PROPOSADES A LA TAULA DE VECTORS AMBIENTALS I SISTEMES NATURALS
Actuació 2.1.1: Donar una solució a la manca de contenidors de recollida selectiva
Actuació 2.1.2: Determinar el sistema de recollida selectiva de matèria orgànica més adient per Petra i implementar-ho
Actuació 2.1.3: Millorar el control municipal en la gestió de residus municipals
Actuació 2.1.4: Avaluar el cost de recollida porta a porta dels residus de poda // Avaluar la possibilitat que l’Ajuntament destini un lloc perquè
els ciutadans els dipositin // Subvencionar contenidors individuals o col·lectius.
Actuació 2.1.1: Donar una solució a la manca de contenidors de recollida selectiva
Actuació 2.1.2: Determinar el sistema de recollida selectiva de matèria orgànica més adient per Petra
Actuació 2.2.1: Pla de foment de la conscienciació i del reciclatge
Actuació 3.1.1: Crear convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i una empresa instal·ladora d’energies renovables.
Actuació 3.1.2: Crear un punt d’informació sobre energies renovables
Actuació 3.2.1. Elaborar un Pla d’eficiència energètica en els edificis i instal·lacions municipals
Actuació 3.2.2. Elaborar un estudi de l’enllumenat públic per avaluar el nombre, l’estat i les característiques dels punts de llums o faroles, així
com el servei de subministrament d’electricitat.
Actuació 3.2.3. Revisió del sistema de subministrament elèctric del municipi
Actuació 4.1.1: Creació d’una campanya per dur a terme processos de neteja al Puig de Bonany i altres àrees naturals del municipi a partir
d’un grup de voluntaris
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Actuació 4.1.2: Dur a terme un Pla de prevenció d’incendis
Actuació 4.1.3. Dur a terme la neteja de síquies i torrents a partir de grups de voluntaris
Actuació 5.1.1: Creació d’una xarxa de camins i rutes rurals
Actuació 5.2.1: Elaborar un catàleg o inventari de la fauna i flora del municipi i que vagi acompanyat d’una cartografia representativa de la
localització de les diferents comunitats
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ACCIONS PROPOSADES A LA TAULA D’INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EDUCACIÓ
AMBIENTAL
Actuació 6.1.1: Elaboració d’un estudi sobre l’estat de les empreses en relació al tractament que fan de l’aigua que empren
Actuació 6.1.2: Elaboració d’un estudi diagnòstic sobre l’estat de salut de les indústries de Petra
Actuació 7.1.1: Realització d’activitats de caràcter ambiental a Llubí: excursions, xerrades, conferències, programes, mostres, campanyes,
etc.
Actuació 7.1.2: Elaborar un programa d’educació ambiental per tal de difondre el coneixement dels espais naturals del municipi.
Actuació 7.1.3: Campanya de conscienciació porta a porta
Actuació 7.1.4: Campanya de difusió de notícies ambientals als mitjans de comunicació locals
Actuació 8.1.1: Elaboració d’una ordenança per regular la pols generada per les industries, especialment en el cas de les fusteries.
Actuació 8.1.2: Elaborar un mapa sònic
Actuació 11.1.1: Foment de l’agricultura ecològica
Actuació 11.2.1: Implantació d’unes bones pràctiques ambientals a les dependències municipals
Actuació 11.3.1: Realització de tallers de bones pràctiques al personal del sector industrial
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ACCIONS PROPOSADES A LA TAULA D’URBANISME I MOBILITAT
Actuació 9.1.1: Estudi de la mobilitat
Actuació 9.1.2: Elaboració d’una ordenança que reguli les àrees de càrrega i descàrrega
Actuació 9.1.3: Arreglar les voravies, els carrers i els camins rurals
Actuació 9.2.1: Augmentar els vials per a vianants i les àrees de trànsit pacificat
Actuació 10.1.1: Control del creixement urbanístic
Actuació 10.1.2: Gestionar les zones verdes amb criteris de sostenibilitat
Actuació 10.2.1: Elaborar una ordenança municipal que incorpori criteris de sostenibilitat a l’edificació.
Actuació 10.2.2: Realització d’unes jornades sobre construcció i edificació sostenible
Actuació 10.2.3: Foment dels habitatges sostenibles
Actuació 10.2.4: Promoure l’ús de material reciclat a les obres públiques del municipi
Actuació 10.2.5: Elaborar un pla municipal d’infraestructures i equipaments
Actuació 12.1.1: Implantar un sistema de qualitat als serveis municipals
Actuació 12.1.2: Promoció i potenciació dels diferents serveis actuals del municipi
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ACCIONS TRANSVERSALS
Actuació 13.1.1: Creació d’una oficina relacionada amb la sostenibilitat del territori
Actuació 13.1.2: Creació de la figura de la “policia verda” o zelador ambiental
Actuació 13.2.1: Control d’execució de les sancions
Actuació 13.3.1: Elaboració d’una ordenança municipal que prohibeixi la utilització d’herbicides convencionals per eliminar les males herbes
de voreres i jardins de Petra
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