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Taules resum de les accions del Pla
d’acció proposades.
A continuació es presenten tot un seguit de taules que agrupen les accions en funció de
diferents criteris.
El primer grup de taules correspon a una síntesi de cada una de les actuacions seguint
l’estructura inicial del pla d’acció, és a dir, en funció de la línia estratègica i el programa
d’actuació al qual pertany.
En aquesta taula es tenen en compte els aspectes de terminis (horitzó temporal d’implantació
de l’acció), la prioritat, els sectors involucrats en la seva execució, les fonts de finançament, la
valoració econòmica i els indicadors de seguiment per tal de garantir un control sobre el
funcionament de les accions proposades en el present pla d’acció.
El codi d’identificació d’organismes i institucions és el següent:
AAVV
AP
AMPA
BM
CARP
CCIE
CEC
CEHI
CIM
CMA
COPHT
CSC
CSTP
CTF
DGB
DGCPEEA
DGE
DGOPT
DGP
DGRH
DGSPP
DIC
DIGR
DIOT
DISTE
IBANAT
ISS
MPM
PTA

Associacions de Veïns
Ajuntament de Petra
Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Bombers de Mallorca
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Conseleria de Comerç, Indústria i Energia
Conselleria d’Educació i Cultura
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Consell Insular de Mallorca
Conselleria de Medi Ambient
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport
Conselleria de Salut i Consum
Companyies de Servei de Transport Públic
Conselleria de Treball i Formació
Direcció General de Biodiversitat
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i
Educació Ambiental
Direcció General d’Energia
Direcció General d’Obres Públiques i Transport
Direcció General de Patrimoni
Direcció General de Recursos Hídrics
Direcció General de la Salut Pública i Participació
Direcció Insular de Carreteres
Direcció Insular de Gestió de Residus
Direcció Insular d’Ordenació del Territori
Direcció Insular de Serveis Tècnics i Emergències
Institut Balear de la Natura
Institut de Serveis Socials
Mancomunitat del Pla de Mallorca
Parc de Tecnologies Ambientals

Aquestes taules serveixen com a guia de consulta ràpida del Pla d’Acció de Petra, funció que
també s’espera que tinguin les taules resum que es descriuen a continuació.
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Posteriorment es fa una altra reagrupació de les accions en funció de la taula del fòrum de
participació ciutadana des de la qual foren ideades.
I, finalment, s’ordenen aquestes actuacions en funció del seu grau de prioritat (de major a
menor grau de priorització), del termini de temps necessaris per a la seva execució i del seu
cost.

92

Taules resum
Agenda 21 Local de Petra. SA VOLA. 2005

