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PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, la qual tinc l'honor de presidir, en el marc dels
seus esforços per aconseguir una província mediambientalment saludable, i cada vegada
més compromesa amb el desenvolupament sostenible, va apostar, ja en el seu dia, per
la incorporació dels principis bàsics del desenvolupament sostenible en les polítiques
municipals mitjançant la creació d'Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21.

Jose Joaquín Ripoll Serrano
PRESIDENT DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT

Esta publicació prossegueix amb esta tasca, i esperem que acomplisca els desitjos de
millora de la qualitat de vida dels municipis alacantins, i puga així convertir-se en un
referent important com a instrument per a la posada en marxa dels processos d'Agenda
21 local.
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PRESENTACIÓ

Les autoritats locals, com a nivell de govern més pròxim als ciutadans, i com a
responsables del disseny i execució de les polítiques i reglamentacions que depén la
qualitat de vida dels habitants del seu municipi, tenen l'oportunitat única d'influir
en el seu comportament cap a pautes de conducta responsables.
L'Agenda 21 Local és el procés que proporciona l'estructura i els mitjans per a assumir
el repte de la sostenibilitat a través de la conscienciació, la sensibilització i la
participació.

Juan Molina Beneito
DIPUTAT-DELEGAT DE MEDI AMBIENT

Espere i desitge que esta nova metodologia, desenvolupada per l'Àrea de Medi Ambient
de la Diputació Provincial d'Alacant, i que presentem en esta publicació ajude en la
consecució dels objectius de la sostenibilitat.
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PRESENTACIÓ

Ja des de la seua creació, el febrer de 2005, tant Alacant Natura Xarxa Provincial
d'Agenda 21 com l'Oficina 21 pretenien ser un suport que facilitara als ajuntaments
alacantins els elements de coneixement perquè pogueren desenvolupar de forma
programada les seues polítiques ambientals, i potenciar i orientar el desenvolupament
local cap a l'aprofitament sostenible dels recursos i cap a l'equitat econòmica i social
dels pobles de la província.

Alejandro de la Vega de Orduña
GERENT PROVINCIAL DE MEDI AMBIENT

L'objectiu final de la nova metodologia per a la implantació dels processos d'Agenda
21 Local, presentada en aquesta publicació, és aconseguir majors fites de sostenibilitat
per a la província; i el canvi d'orientació esmentat adés en la metodologia actual es
fonamenta en haver-se constatat la dificultat existent en gran part dels municipis
alacantins per a la consecució de les metes plantejades.
Espere que esta nova metodologia puga convertir-se en una eina que millore i facilite
el compromís dels municipis alacantins cap a la sostenibilitat.
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INTRODUCCIÓ

1. Justificació

1. Justificació

La justificació d'un canvi d'orientació en la metodologia
actual per a la implantació de l'Agenda 21, es fonamenta en
la constatació de la dificultat de gran part dels municipis
alacantins que han desenvolupat aquest projecte, per a la
consecució dels objectius i metes plantejades i, més
concretament, en realització escassa o gairebé nul·la dels
projectes recollits en els seus plans d'acció.

L'objectiu final és el desenvolupament d'una nova metodologia
per a la implantació de l'Agenda 21Local, dins del projecte
Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21, impulsat i
gestionat per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació
Provincial d'Alacant, com a estratègia base que pretén
aconseguir un major grau de sostenibilitat per a la província.

La justificació es basa en:
- El concepte mateix d'Agenda 21.
- La revisió i anàlisi del Programa 21, considerat el document
marc, origen de les Agendes 21 locals.
- La valoració de l'actual metodologia desenvolupada pel
Consell Internacional per a Iniciatives Mediambientals (ICLEI)
per a la implantació de les Agendes 21, en relació als objectius
pretesos pel Programa 21.
- Els requisits formals adquirits amb la signatura del document
Aalborg +10 - Inspiració per al futur.
- L'anàlisi de l'experiència d'altres Xarxes d'Agenda 21,
regionals o provincials, i de municipis que hi pertanyen.
- La presentació de conclusions aconseguides sobre la
implantació i desenvolupament de l'Agenda 21 Local en els
municipis alacantins.
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2. Què és l’Agenda 21 local?

2. Què és l'Agenda 21 Local?

L'Agenda 21 Local és l'eina que permet articular el diàleg
entre l'administració local i els ciutadans per a planificar
de forma consensuada i participada accions pràctiques i
realistes en pro del desenvolupament sostenible d'una
comunitat local. Metodologia per a la implantació de l'Agenda
21 Local. Document per al Consens. Diputació d'Alacant.

Bàsicament, els objectius a aconseguir eren la preservació
dels recursos naturals, l'eradicació de la pobresa i l'augment
equitatiu de la salut i la qualitat de vida de tots els éssers
humans. Per això, es va consensuar una declaració de 27
principis (Declaració de Riu), i un programa marc d'actuació,
conegut com a Programa 21.

L'Agenda 21 Local és un pla d'acció socioeconòmic,
sostenible i vinculat a la solidaritat intergeneracional concertat
entre la ciutadania i les seues autoritats locals per al benestar
del territori del seu municipi. Vikipèdia enciclopèdia lliure.

El Capítol 28 del Programa 21, tracta íntegrament, de les
iniciatives de les autoritats locals en el seu suport, i
constitueixen els fonaments de la sostenibilitat local i l'origen
de les Agendes 21 locals.

Agenda 21. Conjunt de normes que tendeixen a l'èxit d'un
desenvolupament sostenible des del punt de vista social,
econòmic i ecològic. El contingut del Capítol 28 del Programa
21 de l'ONU constitueix el que realment és l'Agenda 21 Local. Guia Pràctica d'Implantació i desenvolupament de les
Agendes 21 locals en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles
Sostenibles de Castella-La Manxa.

28.1. “Com que molts dels problemes i de les solucions de
què s'hi ocupa el Programa 21 es relacionen amb les activitats
locals, la participació i cooperació de les autoritats locals
constituiran un factor determinant per a l'èxit dels objectius
del Programa. Les autoritats locals s'hi ocupen de la creació,
el funcionament i el manteniment de les infraestructures
econòmica, social i ecològica, supervisen els processos de
planificació, estableixen les polítiques i reglamentacions
ecològiques locals i contribueixen a l'execució de les polítiques
ambientals en els plans nacional i subnacional. En el seu
caràcter d'autoritat més pròxima al poble, exerceixen una
funció importantíssima en l'educació i mobilització del públic
en pro del desenvolupament sostenible”.

Origen del Programa 21. Cimera de la Terra.
Remuntar-nos a l'origen de la sostenibilitat local, significaria
viatjar en el temps fins al mes de juny de l'any 1992, i assistir
a la Conferència de nacions Unides sobre el Medi Ambient
i el Desenvolupament, més coneguda com a Cimera de la Terra,
duta a terme en la ciutat de Rio de Janeiro.
Allí, 178 nacions del planeta, en un acte sense precedents, van
reconéixer conjuntament, la necessitat un canvi estratègic en
el model de desenvolupament econòmic mundial, a través d'un
pacte global de cooperació, per a aconseguir un
desenvolupament més just, equilibrat i integrador dels aspectes
ambientals i socials, és a dir, un desenvolupament sostenible.

Un enfocament genuïnament participatiu.
En aquest punt, es pretén demostrar l'enfocament
genuïnament participatiu, del Programa 21 en l'àmbit local,
que és precisament la pedra angular sobre la qual se sosté la
nova metodologia.
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Referències expresses en el Capítol 28:
28.2. “d) Hauria d'encoratjar-se a totes les autoritats locals
de cada país a executar i supervisar programes encaminats
a aconseguir que les dones i la joventut estigueren representats
en els processos d'adopció de decisions, planificació i execució”.
28.3. “Cada autoritat local hauria d'iniciar un diàleg amb
els seus ciutadans, organitzacions locals i empreses privades
i aprovar un “Programa 21 local”. Mitjançant la celebració
de consultes i la promoció d'un consens, les autoritats locals
rebrien aportacions de la ciutadania i les organització cíviques,
empresarials i industrials locals i obtindrien la informació
necessària per a formular les millors estratègies. El procés
de consultes augmentaria la consciència de les llars respecte
de les qüestions relatives al desenvolupament sostenible...”.
Altres referències:
25.12 “Cal que es tinguen en compte plenament els
interessos concrets de la població infantil en el procés de
participació relacionat amb el medi ambient i el
desenvolupament”. Aquesta participació la prescriu en el
Capítol 27 per a les ONG i en el 26 per a les poblacions
indígenes. Els Capítols 24 i 25 els dedica íntegrament a la
participació directa, real i efectiva de dones i joves”.

20

12 PASSOS PER A LA XARXA AGENDA 21

3. L'experiència en xarxa

3. L'experiència en xarxa

L'Agenda 21 Local es fonamenta en el principi de l'acció local com
a motor del canvi global cap a un model de desenvolupament
sostenible, més just i solidari, basat en l'equilibri necessari dels
aspectes ambientals, socials i econòmics que interaccionen en un
determinat territori o regió. El programa Agenda 21 Local naix i
creix en l'àmbit del municipi com a entitat local. No obstant això,
diferents nivells administratius o de govern, com ara
mancomunitats, comarques, províncies o comunitats autònomes,
amb l'objectiu bàsic d'establir un marc de referència comú, unir
esforços, facilitar i recolzar els processos d'implantació i
desenvolupament de les Agendes 21 en els seus municipis, han
constituït les anomenades Xarxes d'Agenda 21. La finalitat última
de la Xarxa és aconseguir territoris sostenibles, no únicament
municipis sostenibles.
Entre les funcions que comparteixen aquestes xarxes es troben:
Dissenyar i elaborar propostes metodològiques comunes
d'implantació del programa A21.
Assessorar els municipis en el procés.
Dissenyar i proporcionar eines de treball.
Aportar recursos humans i materials, com ara personal
administratiu i/o tècnic, espais de reunió, etc.
Finançar, parcialment o total els treballs tècnics d'implantació
i l'elaboració de documents.
Realitzar cursos de formació per a responsables (polítics / tècnics)
municipals.
Comunicar, publicitar, conscienciar la població en tots aquells
temes relacionats amb el concepte de sostenibilitat.
Afavorir l'intercanvi d'informació, experiències i la cooperació
entre els municipis que integren la xarxa.
Col·laborar amb altres campanyes, associacions i xarxes que
compartisquen els mateixos objectius.
Obtindre fonts de finançament per a l'execució de programes o
projectes previstos en els plans d'acció local.

Monitoritzar els avanços conjunts en la sostenibilitat de la
comarca, província o regió.
En l'estat espanyol, les comunitats autònomes de Canàries, Madrid,
Castella la Manxa, La Rioja, Cantàbria, Navarra, País Basc, Andalusia,
i Balears; un gran nombre de diputacions provincials, així com
diverses comarques i mancomunitats, constitueixen l'exemple i
l'experiència del “treball en xarxa” en el camí cap a la sostenibilitat
local i regional.
Al desembre del 2005 es va constitir l'anomenada Xarxa de Xarxes
de Desenvolupament Local Sostenible, de la que forma part el Ministeri
de Medi Ambient, la FEMP i el conjunt de Xarxes provincials i
autonòmiques que han treballat en la implantació dels processos
d'Agenda 21 Local. La finalitat d'aquesta xarxa estatal és constituirse com a fòrum de debat i intercanvi d'experiències entre les
diferents xarxes que, a nivell autonòmic i provincial, treballen
per l'Agenda 21 Local amb el propòsit de promoure un concepte
de ciutat compacta, complexa, eficient i cohesionada socialment.
El primer treball que ha desenvolupat la Xarxa de Xarxes de
Desenvolupament Local Sostenible ha sigut l'Estratègia de Medi
Ambient Urbà, aprovada al juny del 2006.
Segons el Banc Públic d'Indicadors Ambientals del Ministeri de
Medi Ambient, l'any 2006 la Xarxa de Xarxes comptava amb 1.901
municipis adherits i una població total de 19.018.868 habitants.
A continuació, s'arrepleguen esquemàticament les característiques
principals de diferents xarxes espanyoles d'Agenda 21, per a la
seua anàlisi i comparació amb la experiència pròpia d'Alacant
Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21. L'objectiu bàsic és valorar el
nivell d'implantació de l'A21 en els diferents territoris, així com
identificar aquelles iniciatives o eines (metodològiques, de gestió,
participació, etc..), que pogueren incorporar-se a la Xarxa Provincial
d'Alacant per a la seua millora contínua.
12 PASSOS PER A LA XARXA AGENDA 21
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Xarxa de ciutats i pobles sostenibles de
Castella-La Manxa
Origen i lideratge
Es constitueix al desembre del 2002 a iniciativa de la Federació
de Municipis i províncies de Castella-La Manxa, la qual
ostenta la coordinació-gerència regional de la Xarxa de Ciutats
i Pobles Sostenibles de Castella-La Manxa, en la seu de la qual
s'ubica l'Oficina regional de Seguiment de la Xarxa.
Objectiu
Facilitar i fomentar la cooperació territorial de les entitats
locals de Castella-La Manxa, entre si, i amb altres
administracions públiques i entitats privades tant d'àmbit
autonòmic, com nacional, europeu i internacional, per a
aconseguir un desenvolupament sostenible integral de les
ciutats i pobles de Castella-La Manxa.
Funcions
Coordinació de/amb tots els Agents involucrats en el
desenvolupament de la Xarxa.
Proporcionar l'adequat suport tècnic i d'assessorament en
la posada en marxa, implantació i desenvolupament de la
Xarxa.
Proporcionar informació als ajuntaments signants del Pacte
sobre els diferents programes, tant d'àmbit autonòmic, com
estatal i europeu, que puguen ser aplicat per a executar les
accions necessàries derivades del desenvolupament de la
Xarxa, així com l'assessorament precís per al seu accés.
Coordinació i suport tècnic en preparació d'eines de treball.
Coordinació de demandes i propostes municipals per a la
seua consideració en el disseny d'eines de desenvolupament
del Pacte.

Organització de fòrums de trobada i debat a fi de caminar,
tot adoptant criteris homogenis, en el desenvolupament
sostenible de forma conjunta i integrada.
Treballar conjuntament i coordinada amb tots els Agents
involucrats en la Xarxa.
Municipis adherits
Conca: Diputació Provincial + 225
Guadalajara: Diputació Provincial + 168
Toledo: Diputació Provincial + 98
Albacete: Diputació Provincial + 83
Ciudad Real: Diputació Provincial + 81
Total: 655
Municipis totals de la Comunitat de Castella-La Manxa:
919
Percentatge d'adhesió: 71,4%
Metodologia d'implantació de l'A21 en la Xarxa de Ciutats i Pobles
Sostenibles de Castella-La Manxa
Inici del procés: compromís institucional del municipi.
Signatura i remissió a la FEMP-CLM del Document Marco
“Pacte Municipi Sostenible” juntament amb l'annex de la
Carta d'Aalborg emplenat correctament.
Accions prèvies. Identificació d'agents i organismes
intervinents, la seua articulació en òrgans gestors i assessors
i de la definició de les seues funcions. Es proposen els següents:
- El Ple Municipal: aprovació de processos i documents
- Comissió de Govern: ha d'assumir el lideratge d'implantació
i desenvolupament de l'A21.
- Comissió de l'Agenda 21 Local: gestionar i coordinar tot el
12 PASSOS PER A LA XARXA AGENDA 21

25

3. L'experiència en xarxa

Inici del Procés Participatiu. Articulació d'un Pla de
Participació Ciutadana.
Tipus de participació.
- Participació articulada: Mètodes de participació dirigida a
agents socials articulats sota alguna estructura legal
- Participació ciutadana: dirigida a la ciutadania en general
Actuacions:
- Anunci públic del compromís adquirit: “Declaració Política”.
La ciutadania ha de rebre sota diferents formats (premsa ràdio - Tv - tríptics….) una informació bàsica que faça
comprendre la ciutadania les característiques bàsiques del
procés d'A21, els passos que s'hi han de seguir i, sobretot, on
podrà participar.
26
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- Informació directa als agents socials organitzats: la funció
és la mateixa que en el cas anterior, però el nivell de detall
ha de ser més complet i concret.
- Creació i convocatòria de la Comissió de l'Agenda 21, del
Consell Local de Sostenibilitat i de les comissions temàtiques.
Planificació del Procés
Tan bon punt iniciat el procés de l'Agenda 21 Local, El govern
municipal ha de planificar la seua implantació:
- Acordar un calendari d'actuacions
- Convocar els organismes i les institucions necessàries
- Posar a disposició els materials precisos.
- Determinar l'equip tècnic que intervindrà en les primeres
accions del procés, en funció del personal de l'ajuntament,
i pot ser necessària la contractació de personal tècnic assessor.
- Determinar una Oficina de l'Agenda 21, com a lloc físic i
concret de referència, convenientment identificat i conegut,
on l'equip tècnic desenvolupe el seu treball al llarg de tot el
procés.
- Adquisició d'un compromís de col·laboració per part de tot
el personal de l'ajuntament (tècnic i polític).
- L'equip de govern haurà de realitzar els actes administratius
necessaris per a posar en marxa els passos i fases que
desenvoluparan el procés d'implantació de l'Agenda 21 Local.

Implantació del Procés

1

DIAGNÒSTIC MUNICIPAL
DIAGNOSI TÈCNICA
Recopilació d'informació: Informació bibliogràfica + Treball de camp
Processament de la informació obtinguda: indicadors clau de mesura
Informe de la Diagnosi Tècnica:
a) Informe descriptiu.
b) Informe analític -'recomanacions'

DIAGNOSI QUALITATIVA (percepció del ciutadà):
Enquestes + Fòrums de debat.
Informe de la Diagnosi ciutadana -'recomanacions' (complementaran i/o matisaran les realitzades
en la diagnosi tècnica).

DIAGNOSI FINAL
“Document Informe de Diagnòstic”

2

PLA D’ ACCIÓ LOCAL
ESTABLIMENT D'OBJECTIUS:
A llarg termini
A curt termini (anual i per legislatures, per exemple). Propostes d'Actuacions i Projectes a curt
i a mitjà termini per obtenir els objectius a llarg termini

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

procés. Es proposa una composició típica formada per:
membres del govern municipal, representants de l'oposició,
tècnics municipals, representants d'altres òrgans consultius.
- Consell Local de Sostenibilitat: òrgan de participació
ciutadana, presidit per l'alcalde o Regidor delegat. Reglament
aprovat pel Ple Municipal. Compost per tots els grups polítics
municipals i totes les associacions cíviques amb interessos
en el municipi (agents econòmics i socials).
- Comissions temàtiques: comissions assessores, promogudes
per la Comissió de l'Agenda 21 Local. Es crearan en la majoria
de casos a l'hora de crear i desenvolupar el Pla d'Acció Local.
- Equip tècnic: creat per la Comissió de l'Agenda 21. Composta
per tècnics municipals, tècnics assessors o equips mixtos. La
seua funció és l'arreplega i anàlisi de dades i l'elaboració dels
documents i informes tècnics.
- Associacions: la seua participació s'articula a través del
Consell Local de Sostenibilitat i de les comissions Temàtiques.
- Ciutadania: programació d'actuacions d'informació i
participació.

3. L'experiència en xarxa

POSADA EN MARXA DE LES ACTIVITATS
Execució de les actuacions concretes i projectes
Accions de foment de 'responsabilitat compartida' (formació i sensibilització ciutadana)

3

PLA DE SEGUIMENT
COMISSIÓ DE SEGUIMENT
SISTEMA D'INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ DE SOSTENIBILITAT
PLA D'INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ
Font: Guia Pràctica per al Disseny, Implantació i Desenvolupament de les Agendes 21 locals
en el Marco de la “Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-La Manxa”
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3.2 Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Origen i lideratge
Es constitueix al juliol de 1997 a iniciativa de la Diputació
Provincial de Barcelona, amb la participació de 118 municipis
en l'assemblea constituent, i la seua coordinació correspon a
l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
Objectiu
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitatés una plataforma
municipal promoguda per la Diputació de Barcelona l'objectiu
de la qual és sumar esforços i recursos dels municipis per a
aconseguir objectius comuns de sostenibilitat. En aquest sentit
pretén ser un marc adequat per al debat i intercanvi d'experiències
ambientals.
Funcions
Impulsar el desenvolupament de les Agendes 21 locals en els
municipis adherits.
Constituir un instrument de cooperació i intercanvi
d'experiències en el camp del desenvolupament sostenible.
Promoure la participació de tots els sectors i agents socials
dels municipis en el procés de desenvolupament de les Agendes
21 locals i en la realització dels projectes que s'hi deriven.
Potenciar accions conjuntes amb l'European Sustainable Cities
& Towns Campaign i el contacte amb altres xarxes que treballen
en el camp de la sostenibilitat.
Definir metodologies per a la implantació de les Agendes 21
locals.
Compartir recursos i experiències en el desenvolupament de
plans d'actuació que ajuden a solucionar problemàtiques
ambientals.
Incentivar una política ambiental més o menys comú i coherent,
en els municipis adherits, amb la visió del desenvolupament sostenible.

Augmentar el pes específic de les ciutats i pobles mitjans i
xicotets en l'àmbit europeu respecte al desenvolupament
sostenible.
Quant a l'estratègia de suport als municipis:
La Diputació de Barcelona subvenciona parcialment els
treballs d'implantació de l'Agenda 21 i parcial o totalment
l'execució d'actuacions recollides en el Pla d'Acció. La Xarxa a
més ofereix assessorament, formació i difusió.
Municipis adherits
Segons la font consultada la informació difereix substancialment:
247 + 2 (en procés d'adhesió). Informació facilitada per Cap
d'Unitat de Col·laboració municipal de la Gerència de Serveis
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, adscrita a la de
la secretària Tècnica de la Xarxa.
196 municipis de la província de Barcelona (63% del total) i
22 de la resta de Catalunya. Informació publicada en la pàgina
web de la Xarxa www.diba.es/xarxasost/cat/xarx.asp
157 amb auditories ambientals acabades o en curs i 26 amb
auditories demandades. Informació publicada en la pàgina web
de la Diputació de Barcelona:
www.diba.es/mediambient/agenda21sostenible.Asp
Organització de la xarxa
L'organització de la Xarxa respon a l'estructura següent:
- Assemblea general: òrgan superior de decisió i administració
de la "Xarxa", integrada per tots els representants polítics i
tècnics de cada municipi i organització municipal que són
membres de la Xarxa. Convocatòria mínima anual.
- Comissió de Seguiment: òrgan de direcció i màxim òrgan
operatiu de decisió i administració per delegació de l'Assemblea.
Està integrada pel president, el vicepresident, i un conjunt de
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vocals en nombre no superior a 15, que representen a les entitats
locals. Convocatòria trimestral.
- Secretaria Tècnica: òrgan executiu i de gestió, i està a càrrec
del Servei de Medi Ambient (Àrea de Vaig mesurar Ambient)
de la Diputació de Barcelona.
- Grups de Treball: s'hi creen quan hi ha un projecte, un problema
o un tema d'interés comú entre alguns municipis, estan formats
per representants dels mateixos. Cada grup de treball estableix
els objectius a aconseguir i un pla de treball per a la vehiculació
de mesures encaminades a l'èxit d'aquests.
Treball en Xarxa
Per als pròxims anys es proposen cinc línies de treball a
desenvolupar com a àmbits centrals, a més de les tasques pròpies
dels grups de treball i la resta de projectes de la Xarxa.
Estratègies d'Àmbit central
- Desplegament dels Processos d'Agenda 21 Local
- Engranatge entre els diversos instruments de planificació de
caràcter local
- Desenvolupament de projectes PEIX ( Projectes d'Especial
Interés per a la Xarxa)
- Sistema municipal d'indicadors de Sostenibilitat
- Intensificar els canals de relació amb el moviment municipalista
Els Grups de Treball actuals, aprovats en l'última Assemblea
de Mataró són:
- Consum Responsable i Economia Sostenible
- Energia i Canvi Climàtic
- Gestió dels Recursos Hídrics
- Avaluació dels Processos d'Agenda 21
- Contaminació Atmosfèrica
- Comissió Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat
Altres Projectes:
- Conferència de la Campanya Europea de Ciutats Sostenibles
(Barcelona)
30
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- Col·laboració amb l'Agència Local d'Ecologia Urbana
- Celebració del dia sense cotxes
Instruments de comunicació i relació permanents:
- Manteniment dels diferents canals de comunicació establerts
entre els membres
- Creació de nous canals de comunicació i difusió
- Establir trobades periòdiques amb els mitjans de comunicació
- Col·laborar en l'edició catalana del Newsletter
Materials de sostenibilitat
Des dels seus inicis, la Xarxa ha elaborat una gran quantitat de
materials de qualsevol tipus, publicacions, informes, recursos
didàctics, eines en línia, models d'ordenances, etc.; tots ells
relacionats amb la sostenibilitat municipal. Es poden englobar
en els tipus següents:

Metodologia d'implantació de la A21

ESQUEMA DEL PROCÉS D'AGENDA 21 LOCAL
METODOLOGIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

FASE
PREOPERATIVA

FASE
ECOAUDITORIA

PLA
D'ACCIÓ LOCAL

PLANIFICACIÓ
CAP A
LA SOSTENIBILITAT

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Font: Conama. Autor Txema Castiella. Diputació Provincial de Barcelona

- Agenda Escolar
- Publicacions (extens catàleg que inclou la metodologia
proposada per la Xarxa per a la implantació i desenvolupament
de l'Agenda 21 Local)
- Difusió online: web de la Xarxa (www.diba.cat/xarxasost), web
d'indicadors, i Revista Sostenible (www.Sostenible.cat).
- Altres materials de difusió
L'organització de jornades i cursos de formació forma part de
les actuacions de rellevància dutes a terme per la Xarxa. Al llarg
de 10 anys s'han dut a terme 54 accions formatives..
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3.3 Udalsarea 21. Red Vasca de municipis
cap a la sostenibilitat

(classificats en objectius estratègics, objectius operatius i
actuacions) en el Pla Estratègic Udalsarea 21 2003-2005.

Origen y lideratge
La Xarxa Basca de Municipis cap a la Sostenibilitat es va constituir
el 20 de desembre del 2002 amb 16 municipis, que tan bon punt
va finalitzar la fase de disseny de l'Agenda Local 21, es van
reafirmar en el seu compromís per a continuar treballant per la
sostenibilitat local mitjançant la implantació de les accions
arreplegues en els seus plans d'acció locals respectius.

El segon Pla Estratègic Udalsarea 21 2006-2009, ha adequat la
seua actuació i el seu model de funcionament al nou context
existent, en funció de la quantitat i diversitat dels municipis que
la integren, així com de l'evolució de les demandes dels municipis
en relació a les polítiques de sostenibilitat local.

El lideratge d'UDALSAREA correspon al Departament de Medi
Ambient i Ordenació del Territori del Govern Basc
Objectius
Udalsarea 21 vol donar resposta a les dificultats que impulsar
polítiques de desenvolupament sostenible impliquen per al
municipi si es fan de forma individualitzada, i integrar tots
aquells agents que tenen un paper fonamental per a garantir un
desenvolupament sostenible efectiu.
Estableix els Compromisos d'Aalborg com a marc de referència
bàsic de la sostenibilitat local, potenciant la idea de la
transversalitat de l'Agenda Local 21 en totes les àrees de la gestió
municipal.
La missió d'Udalsarea 21 és: "Impulsar la implantació efectiva
dels Plans d'Acció de l'Agenda Local 21 i la integració de criteris
de sostenibilitat en tots els àmbits de la gestió municipal en línia
amb els Compromisos d'Aalborg, potenciant el paper dels
municipis en les polítiques de desenvolupament sostenible de
la CAPV i en la implicació de la societat basca."
Udalsarea 21 va definir la Missió i tres nivells d'actuació

Aquesta visió implica aconseguir dues metes o objectius
estratègics:
- Convertir-se en l'impulsor de la sostenibilitat en l'escala local
- Convertir-se en un entorn de referència de millors pràctiques
de sostenibilitat local
Funcions
A partir de la formulació estratègica de la xarxa, es defineixen
els objectius operatius o funcions que desenvolupa la xarxa per
a consecució de la missió, visió i objectius estratègics establerts:
Facilitar la capacitació tècnica i metodològica en la implantació
de les Agenda Local 21 i la integració de la sostenibilitat en la
gestió municipal.
Proporcionar als ajuntaments serveis i recursos compartit
Fomentar la cooperació i comunicació entre ajuntaments i
amb altres Administracions Públiques
Impulsar l'enfortiment de l'organització i recursos municipal
Fomentar la cooperació amb altres xarxes
Fomentar l'educació en els valors de sostenibilitat i participació
en el conjunt de la societat
Enfortir l'organització i els serveis tècnics i d'informació de la
Xarxa
Quant a l'estratègia de suport als municipi:
UDALSAREA subvenciona parcialment els treballs
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d'implantació de l'Agenda 21 i parcial o totalment l'execució
d'actuacions arreplegues en el Pla d'Acció. La Xarxa a més ofereix
assessorament, formació i difusió, així com cofinançament
d'accions dirigides a la participació interna i externa,
sensibilització i coresponsabilització ciutadana.
Estructura
Udalsarea 21 es compon d'un Comité Executiu, un Comité Tècnic,
Ekitaldes i la Secretaria Tècnica
- Comité Executiu constitueix la dimensió política de la xarxa,
i representa el compromís polític de les diferents administracions
(locals, provincials i autonòmiques) en pro de la sostenibilitat.
- Comité Tècnic, compost per personal tècnic municipal, provincial
i autonòmic especialitzat en Agenda Local 21, dinamitza la
implantació dels Plans d'Acció locals dels municipis. El Comité
Tècnic s'ha dotat d'Ekitaldes o grups de treball temàtics per a
l'acció que agilitzen la seua labor i faciliten la implantació efectiva
de les accions que els municipis arrepleguen en els seus respectius
Plans d'Acció Local.
- Les tasques de la Secretaria Tècnica d'Udalsarea 21 les assumeix
el Departament de Medi Ambient i Ordenació del Territori del
Govern Basc a través de la Societat Pública de Gestió Ambiental
IHOBE S,A, la qual dinamitza i promoga les activitats de la Xarxa.
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Materials de sostenibilitat
- Pàgina web www.udalsarea21.Net: plataforma d'informació de
l'activitat de la xarxa i de caràcter obert.
- Butlletí digital bimestral.
- Vídeos 'Udalsarea21: una xarxa en acció'.
- Plans Estratègics i de Gestió de la Xarxa.
- Publicacions (guies i manuals metodològics, …)
- Informe de Sostenibilitat Local anual resultat de l'avaluació i
seguiment dels Plans d'Acció Local dels membres de la Xarxa.
Metodología d’ implantació de la A21
Declaració de Sostenibilitat de la Xarxa. Udalsarea 21 es va
adherir als Compromisos d'Aalborg en la IV. Conferència Europea
sobre Ciutats i Pobles Sostenibles, Aalborg + 10, després d'una activa
participació en la conferència. A més d'Udalsarea 21, nombrosos
municipis bascos van ratificar el seu compromís i s'hi van adherir
de manera individualitzada als compromisos, a fi d'adaptar
gradualment els seus Plans d'Acció Local de cara a complir-hi
els objectius acordats. Arran de l'adopció dels Compromisos
d'Aalborg, Udalsarea 21 ha redefinit la seua missió i objectivament
i actualment els Compromisos d'Aalborg en formen part, com a
marc de referència bàsics de la sostenibilitat local que hi
representen.

Procés

Resultats obtinguts

FASE PRÉVIA
FASE PRÈVIA. MOTIVACIÓ CONEIXEMENT I MOTIVACIÓ MUNICIPAL
FORMACIÓ TÈCNICA
COMPROMÍS MUNICIPAL I LIDERATGE
ADHESIÓ A LA CARTA D'AALBORG

FASE I. PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS
FASE II. DIAGNÒSTIC AMBIENTAL, ECONÒMIC, SOCIAL
INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO

DIAGNOSIS
Y EVALUACIÓN

RECERCA D'INFORMACIÓ DEL MUNICIPI.
TREBALL DE CAMP. BANC DE DADES DEL
MUNICIPI

ANÀLISI SITUACIÓ ACTUAL I PREDIAGNÒSTIC
TÈCNIC
DIAGNÒSTIC CIUTADÀ
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC FINAL
INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

ENTREVISTES PERSONALS
ENQUESTES A LA POBLACIÓ
CRIDA A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SELECCIÓ D'AGENTS LOCALS
PARTICIPACIÓ DEL PÚBLIC EN GENERAL

FASE III. PLA D’ ACCIÓ
PROGRAMA
D’ ACTUACIONS

OBJECTIUS
Y LÍNIES ESTRATÈGIQUES

DEFINICIÓ DEL PAL
PROG.ACTUACIONS
ACT.PRIORITÀRIES COMUNICACIÓ:
DECLARACIÓ AL21

DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I LÍNIES
ESTRATÈGIQUES D'ACTUACIÓ

FÒRUM PARTICIPACIÓ
PÚBLIC EN GENERAL
MITJANS COMUNICACIÓ

FÒRUM PARTICIPACIÓ
DEBAT

FASE IV. EXECUCIÓ

Municipis adherits
Araba: 15
Bizkaia: 104
Gipuzkoa: 78
Total: 197
Municipis totals del País Basc: 251
Percentatge d'adhesió: 78,49%
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SEGUIMIENTO CONTROL: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

La totalitat de municipis integrants de la Xarxa tenen els seus
plans d'acció aprovats per ple.
En el marc de la Xarxa es desenvolupen programes anuals de
suport als municipis per a fer un seguiment dels seus Plans
d'Acció Local, basant-se en una metodologia i recursos comuns.
A través d'aquest seguiment, s'avalua el grau d'execució dels
plans i es calculen els indicadors. Al voltant de 70 municipis van
realitzar l'avaluació del seu Pla d'Acció i càlcul d'indicadors en
2007, i en 2008 estan realitzant l'avaluació i càlcul d'indicadors:
92
L'evolució mitjana dels Plans d'Acció basant-se en el nombre
d'anys que porten executant el Pla, és el següent:
ANY D'EXECUCIÓ

% DEL PAL EXECUTAT

1

16.2

2

25.3

3

35.7

4

43.8

5

50.5

6

57

Es considera un grau de resolució-actualització d'indicadors
mitjà (aproximadament la meitat de municipis l'aconsegueixen).
La Xarxa disposa d'una publicació actualitzada on consultar
el resultat i l'evolució de tots els indicadors dels municipis.

FORO PARTICIPACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FASE V. CONTROL
SEGUIMENT-CONTROL: INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
FÒRUM PARTICIPACIÓ: PÚBLIC EN GENERAL, MITJANS COMUNICACIÓ
12 PASSOS PER A LA XARXA AGENDA 21
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3.4 Xarxa Balear de sostenibilitat
Origen y lideratge
La Xarxa Balear de Sostenibilitat es va crear en 2002 per a
afavorir la implantació de les Agendes locals 21 en els
municipis d'Illes Balears.
L'any 1995, l'Ajuntament de Calvià va començar a treballar
en aquest sentit i va aprovar l'Agenda 21 l'any 1997, i el
Consell Insular de Menorca va elaborar un Pla de
Desenvolupament Sostenible d'àmbit insular dins de 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 en sis destinacions turístics de les Illes.
Des de llavors, tant els Consells Insulars com El Govern Balear,
han propiciat que totes les illes coneguen els processos de
les Agendes locals 21 i són nombrosos ajuntaments els que
han signat la Carta d'Aalborg, en el cas de Menorca l'han
firmat tots els seus municipis.
Objectiu
La Xarxa Balear de Sostenibilitat, és creada per la Conselleria
de Medi Ambient a iniciativa de la Comissió Balear de Medi
Ambient, i té com a finalitat facilitar l'intercanvi de
coneixements i experiències en la realització, aplicació i
seguiment de les Agendes 21, i com a assistència tècnica
mútua entre les administracions locals.
Funcions
Impulsar el desenvolupament de les Agendes 21 locals en
els municipis adherits.

Constituir un instrument de cooperació i intercanvi
d'experiències en el camp del desenvolupament sostenible.
Promoure la participació de tots els sectors i agents socials
dels municipis en el procés de desenvolupament de les Agendes
21 locals i en la realització dels projectes que es deriven.
Definir metodologies per a la implantació de les Agendes
21 locals.
Compartir recursos i experiències en el desenvolupament
de plans d'actuació que ajuden a solucionar problemàtiques
ambientals.
Incentivar una política ambiental més o menys comú i
coherent, en els municipis adherits, amb la visió del
desenvolupament sostenible.
Ha de validar els següents documents que elabore cada
ajuntament: pla d'acció, pla de participació, execució del pla
i el seu seguiment.
Subvencions
Per a facilitar la implantació de les Agendes 21 en els municipis
de les illes, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral
oferta les subvencions següents:
I- Fase: Elaboració de documents:
- Elaboració de documents de prediagnòstic i diagnòstic
municipal
- Constitució del Fòrum Ciutadà
- Pla d'Acció que conté: Pla de Participació, Pla de Seguiment
i Pla d'Actuació
II- Fase: Execució de les activitats contingudes en el Pla
d'Acció:
- Activitats contingudes en el Pla de Participació
- Activitats contingudes en el Pla d'Actuació
12 PASSOS PER A LA XARXA AGENDA 21

37

3. L'experiència en xarxa

- Activitats contingudes en el Pla de Seguiment
Municipis adherits
Els municipis adherits d'Illes Balears es troben en la següent
situació en data 20 d'octubre del 2008:
Mallorca: 53
Menorca: 8
Eivissa: 5
Formentera: 1
Total: 67
Municipis totals de Balears: 67
Percentatge d'adhesió: 100%
Organització de la Xarxa
El Govern Balear a través de la seua Conselleria de Medi
Ambient crea la Xarxa Balear de Sostenibilitat.
La Comissió Balear crearà tres comités Insulars Especialitzats
per a l'Agenda 21 que corresponen a les illes de Mallorca,
Menorca i les Pitiüses, presidits per un representant dels
respectius consells insulars.
La Comissió Balear de Medi Ambient determinarà la
composició dels comités però com a mínim inclourà a:
- Dos representants del Govern Balear
- Dos representants del Consell Insular corresponent
- Dos representants dels municipis de l'illa corresponent
Materials de sostenibilitat
Des dels seus inicis, la Xarxa ha elaborat un bon nombre de
materials de qualsevol tipus, publicacions, informes, recursos
didàctics, eines en línia, models d'ordenances, etc., tots ells
38
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relacionats amb la sostenibilitat municipal. El llistat apareix
en la xarxa des d'on també s'hi poden consultar:
Guies de Bones Pràctiques Ambientals en Instal·lacions
Turístiques:
- 1997 Sistema de Gestió Ambiental
- L'Energia Elèctrica
- La Gestió de l'Aigua
- La Gestió dels Residus
- Sistema de Gestió Ambiental. EMAS II
- La Gestió del Jardí

l'elaboració de les Agendes 21 locals; i el seu esquema seria
el següent:
Fase I: Inici.
- Aprovació i signatura de la Carta d'Aalborg.
- Comunicació a la Campanya de Ciutats i Pobles cap a la
sostenibilitat.
- Firma del Protocol General de Col·laboració.

Altres
- Guia de Bones Pràctiques Ambientals per a treballadors de
la Conselleria de Medi Ambient
- Manual per a la implantació de sistemes de gestió i auditories
mediambientals en els centres turístics.

Fase II: Redacció dels documents de Diagnòstic.
Definició de l'àmbit d'aplicació.
1. Elaboració del Diagnòstic de l'A21L.
- Reunió d'inici del projecte en el municipi.
- Elaboració de materials per a la presentació del projecte i
la recopilació d'informació operativa.
- Presentació del projecte a les diferents àrees de l'Ajuntament
- Recollida d'informació.
- Qüestionari de dades i treball de camp.
- Redacció del Diagnòstic de l'A21L.
- Constitució del Fòrum Ciutadà.
- Anàlisi preliminar de la situació. Redacció del Prediagnòstic
- Prediagnòstic ambiental del municipi.
- Continguts del Diagnòstic Final.
- Presentació, consens i aprovació del Diagnòstic Final.

Metodología d’ implantació de la A21
El programa ECOTUR de la Conselleria de Medi Ambient té
com a objectiu la promoció de la implantació d'instruments
voluntaris per a la millora integral del medi ambient. Una
de les seues publicacions més importants, és el document
tècnic “Metodologia del Govern de les Illes Balears per a li
Realització d'Agendes locals 21 en Municipis de les Illes
Balears”, que recopila la metodologia de treball per a

Fase III: Elaboració dels documents del Pla d’ Acció de
l’AL21.
- Objectius i continguts mínims d'aquesta fase.
- Iniciativa i Propostes provisionals.
- Selecció i priorització de projectes.
- Redacció del Pla de Participació.
- Redacció del Pla d'Actuació.
- Redacció del Pla de Seguiment.

Documents tècnics per a les Agendes locals 21:
- Metodologia per a l'elaboració de les Agendes locals 21 en
els municipis de les Illes Balears
- Qüestionari Informatiu
- Proposta d'Indicadors Sostenibles per a elaborar les Agendes 21
- Legislació per a l'elaboració de les Agendes locals 21 en els
municipis de les Illes Balears

Fase IV: APROVACIÓ, IMPLANTACIÓ Y SEGUIMENT DE
L’ AL21.
- Presentació, consens i aprovació del Pla d'Acció
- Correccions i Seguiment de l'al21.
Resumn d’ actuacions empreses
- Elaboració i publicació de documents, entre els quals models
d'indicadors sostenibles, metodologia, materials didàctics,
etc..
- Manteniment de la pàgina web
- Convenis de col·laboració amb diverses xarxes de municipis
- Control i seguiments dels Plans dels diferents municipis
- Difusió i informació a través de la web del que representa
la Xarxa.
- Tramitar subvencions per a la implantació de l'Agenda 21
en cadascun dels municipis
- Realitzar Jornades temàtiques.
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3.5 Alacant Natura. Xarxa Provincial Agenda 21
d’ Alacant
Origen y lideratge
Es constitueix al febrer del 2005 a iniciativa de la Diputació
Provincial d'Alacant, amb la subscripció als Compromisos
d'Aalborg i l'aprovació de la Carta Provincial (“Carta de Catí”),
marc de referència que estableix l'inici, àmbit i objectius
d'Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21.
La coordinació i lideratge de la Xarxa correspon a l'Àrea de
Medi Ambient de la Diputació d'Alacant.
Objetius y funcions
Fomentar l'elaboració de les Agendes 21 en els municipis
d'Alacant.
Afavorir l'intercanvi d'informació i experiències entre els
seus membres per aconseguir l'objectiu del desenvolupament
sostenible.
Establir programes que incrementen el coneixement dels
ciutadans sobre el desenvolupament sostenible.
Col·laborar-ne amb altres campanyes, associacions i xarxes
que tinguen com a fi la sostenibilitat.
Quant a l'estratègia de suport als municipis consisteix a:
Assistir els municipis mitjançant l'establiment de convenis
que servisquen de base per a l'elaboració dels plans d'acció
local, per a la qual cosa es crea l'Oficina 21.
Centralitzar tota la informació i experiències que es vagen
desenvolupant.
Adhesió a la Xarxa
Per a ser membre de la Xarxa és necessari adoptar els següents

acords del Ple:
L'adhesió als Compromisos d'Aalborg + 10
Signatura de la Carta de Catí
Municipis adherits
Actualment hi ha 75 municipis integrants de la mateixa, la
qual cosa esdevé un 53% dels municipis de la província.
Organiztzació - activitat de la Xarxa
Es resumeix a continuació les característiques bàsiques
d'Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21.
- Oficina 21: òrgan integrador que coordina, dirigeix i supervisa
les actuacions encaminades a la promoció, implantació,
anàlisi, diagnòstic i seguiment de les Agendes 21 locals, que
proporciona suport tècnic als membres de la Xarxa.
- Página web: plataforma d'informació - Comunicació Consulta - Intercanvi d'experiències de la Xarxa. Ofereix a
més una ferramenta d'autodiagnòstic de sostenibilitat a
utilitzar pels tècnics municipals.
- Els socis: la Xarxa la componen cada un dels municipis que
s'han integrat a Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda
21.
- Metodologia: en 2005 es va publicar la “Metodologia per a
la implantació de l'Agenda 21 Local i Sistema d'Indicadors
de Sostenibilitat” com marc metodològic comú.
- Suport tècnic: se centralitza en l'Oficina 21, amb l'objectiu
d'incentivar la cooperació i l'assistència tècnica entre la
Diputació i els ajuntaments de la província per a aconseguir
la meta del desenvolupament sostenible.
- Suport econòmic: establiment de convenis entre els municipis
de la província i la Diputació a fi de realitzar auditories
mediambientals que servisquen de base per a l'elaboració
dels plans d'acció local.
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- Incentivació: convocatòria anual del Premi Municipi
Sostenible, com a reconeixement públic de les entitats locals
que duen a terme actuacions encaminades al compliment
dels objectius de sostenibilitat.
- Formació: realització d'accions formatives dirigides a
responsables polítics tècnics i agents implicats en la
implantació de l'Agenda 21.
- Cooperació: realització de jornades tècniques dirigides a
responsables municipals dels processos a21 per a l'intercanvi
d'informació i experiències.
Metodologia d’ implantació de l’ A21
La metodologia actual per a la implantació de l'Agenda 21
en municipis de la província d'Alacant es recolza en dos
documents, molt semblants:
- Metodologia d'Implantació de la Federació Espanyola de
Municipis i províncies (FEMP), inclosa en el “Codi de Bones
Pràctiques Ambientals” per a la normalització de la Gestió
mediambiental dels municipis d'Espanya.
- Metodologia d'Implantació del Consell Internacional per a
Iniciatives locals Mediambientals (ICLEI), recollida en la “Guia
Europea per a la Planificació de les Agendes 21 locals”.
Per a la implantació de l'Agenda 21 Local en els municipis
de la província d'Alacant, en l'actualitat, s'apliquen dues
eines de treball: l'Auditoria Mediambiental i el Pla de
Participació Social.
De manera resumida, l'auditoria mediambiental, respon al
desenvolupament de les fases següents:
Motivació i sensibilització:
- Presentació a responsables polítics i tècnics municipals
42
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- Signatura de la Carta i Compromisos d'Aalborg i de la Carta
de Catí.
- Campanya de comunicació ciutadana.
Planificació del Procés:
- Formació del Comité de Direcció com a òrgan gestor i
coordinador de les accions que es deriven de la implantació
de l'Agenda 21. Es recomana que formen part del Comité:
membres de l'equip de govern, tècnics municipals,
representants de l'oposició, etc..
- Redacció de Planning i cronograma de treball.
- Organització de reunions internes informatives amb agents
de l'administració.
- Organització de reunions informatives amb representants
socioeconòmics i associacions veïnals.
- Disseny de logotip i lema representatiu de l'Agenda 21 Local.
Diagnòstic Socioambiental
Punt de partida per a conéixer la realitat municipal.
1. Diagnòstic Tècnic (quantitatiu):
- Definició dels factors d'estudi (ambientals, urbans,
socioeconòmics, organitzatius)
- Recopilació d'informació i treball de camp
- Anàlisi
- Diagnòstic i avaluació
- Selecció d'indicadors de sostenibilitat
2. Diagnòstic de la percepció ciutadana (qualitatiu i subjectiu)
- Entrevistes personals amb líders d'opinió
- Enquestes ciutadanes.
3. Informe de Diagnòstic: Resultat final de la fase de
Diagnòstic, incloent una síntesi de l'anàlisi dels factors
estudiats, conclusions de la diagnosi ciutadana, conclusions

generals sobre debilitats i potencialitats del municipi a partir
del Diagnòstic Tècnic, recomanacions.
4. Metodologia de diagnòstic (utilització de tres instruments):
- Fitxes de síntesi (de la informació de la memòria informativa)
- Anàlisi CPLR (Capacitats, Limitacions, Potencialitats, Riscos)
- Fitxes Problema
Plan d’ Acció:
- Definició de les línies estratègiques: objectius generals de
millora.
- Programes d'actuació: un o més per cada línia estratègica.
- Projectes: relació d'accions concretes que integren cada
programa.
- Sistema d'indicadors: definició d'indicadors de sostenibilitat
específics per a cada programa d'actuació, com a eina
d'avaluació del compliment dels objectius del Pla d'Acció.
- Fase d'execució: implantació d'actuacions prioritàries, fent
partícip al Fòrum de l'Agenda 21 i al públic en general.
Pla de Seguiment y Avaluació
- Creació de la Comissió de Seguiment
- Quantificació i Avaluació dels Indicadors de Sostenibilitat
- Els indicadors proposats es classifiquen en quatre àrees
temàtiques (econòmics, mediambientals, socials i urbanístics).
En alguns casos els indicadors es divideixen en subindicadors.
- Es proposa una relació d'indicadors comuna.
Paral·lelament a la realització del Diagnòstic ha de posar-se
en marxa el Pla de Participació Social. Com a instruments
de participació s'indiquen el Consell Local de Sostenibilitat
i el Fòrum ciutadà:
- Consell Local de Sostenibilitat: òrgan consultiu, format per
representants del govern municipal, tècnics, i agents socioeconòmics.

- Fòrum Ciutadà: espai de diàleg entre els ciutadans i
l'administració local. Com a accions encaminades a la formació
del fòrum s'hi contemplen: convocatòria de jornades
informatives dirigides a la població, selecció d'agents
econòmics i socials que per la seua formació i activitat puguen
formar part del Fòrum, comunicació a les associacions,
institucions, etc, establiment de normes organitzatives,
planificació de reunions, estructuració en meses sectorials.
- Idealment el Fòrum ha d'estar constituït pels següents
representants: Un representant del govern municipal, tècnics
municipals de diferents àrees, agents socioeconòmics,
ciutadans.
Amb l'objectiu d'establir sistemes i canals de comunicació
per mantindre un flux d'informació entre l'administració i
els ciutadans s'ha de dissenyar un Pla de Comunicació:
El Pla de comunicació ha d'incloure els aspectes següents:
cronograma d'actuacions, selecció dels canals d'informació,
establiment de sistemes d'atenció al ciutadà, i pressupost.
Proposta de canals de comunicació: fullets informatius a les
llars, enllaç web A21, desenvolupament d'un tríptic i exposició
de panells explicatius sobre resultats rellevants del Diagnòstic,
bústia de suggeriments, adreça de correu electrònic de
contacte.
Conclusions Red Provincial Agenda 21 d’Alacant
Fortaleses:
A pesar del seu breu funcionament, s'observa una bona
acollida de la iniciativa, amb una miqueta més de la mitat
de municipis alacantins adscrits a la Xarxa provincial.
La Xarxa ha desemvolupat una metodología completa per
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a l’ implantació de l’ Agenda 21 Local.
La realització d'un diagnòstic exhaustiu permet obtindre
una visió tècnica molt completa de la situació actual dels
factors naturals, socials i econòmics considerats.
Es manifesta i analitza en un document comú, informació
dispersa en els diferents serveis i departaments municipals.
El suport als municipis per a la implantació de la A21, a
més de l'assessorament, formació i difusió, es concreta en la
subvenció econòmica total o parcial de l'anomenada Auditoria
Ambiental.
Es constata l'esforç realitzat per la Xarxa en accions
formatives, així com en l'organització de jornades tècniques.
Debilitats:
La majoria de municipis adscrits no disposen en les seues
respectives pàgines web de cap referència a l'Agenda 21, la
qual cosa denota la falta d'integració o aplicació real del
Programa en el 'dia a dia' dels municipis.
La pàgina web de la Xarxa, ofereix informació de tipus
generalista. No hi ha informació pública respecte al grau
d'execució i èxit de les Agendes 21 en els municipis que la
integren. Tampoc hi ha informació respecte a l'evolució dels
indicadors de sostenibilitat comuna, que és reflex de l'avanç
en la sostenibilitat provincial, a causa de la total absència
d'aportació d'informació per part dels municipis.
La Fase de Diagnòstic, que contempla la metodologia, és
massa àmplia i exhaustiva, la qual cosa comporta un gran
esforç tècnic. El pes del diagnòstic tècnic és molt superior al
qualitatiu (percepció ciutadana), que generalment es considera
de manera tangencial.
La composició, intervenció i funcions dels òrgans que hi
intervenen en el procés és imprecisa i confusa.
Encara que es remarca en les condicions que han de complir
44
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els indicadors de sostenibilitat (senzillesa, comprensió,
representativitat, fàcil resolució, etc..), es presenta un sistema
d'indicadors de difícil aplicació. El càlcul i la seua resolució
no compta amb un protocol o metodologia detallada.
En la majoria de casos, els municipis són capaços de dur a
terme un diagnòstic i una planificació, però no d'implantar
amb èxit processos de difusió, seguiment i retroalimentació.
El Pla d'Acció, no es contempla i integra com una
ferramenta més de gestió municipal, i fa molt difícil la seua
aplicabilitat. Falta d'entitat i valor del Pla d'Acció.
Amenaces:
La no aplicació de processos periòdics de seguiment,
avaluació - Retroalimentació comporta el desconeixement
real de l'avanç dels municipis i la Xarxa en la consecució dels
objectius pretesos.
Un risc molt present és que el Fòrum Ciutadà no tinga
suficient entitat ni representativitat de la societat local,
obtenint-se per tant opinions esbiaixades, i mesures amb
insuficient suport social.
Els esforços se centren en l'elaboració de documents,
especialment el Diagnòstic, i resta pes a la resta de fases,
sobretot les de comunicació, participació i seguiment.
El conveni de suport econòmic per a la implantació de la
A21, subvenciona “auditories ambientals”, la qual cosa
conceptualment comporta la confusió del programa a21 amb
una ferramenta bàsicament d'estil empresarial.
Encara que l'autoritat i el protagonisme del procés ha de
recaure en l'Ajuntament, és freqüent, que es confonga i derive
cap a consultors tècnics externs amb funcions d'assessorament.
Una vegada desapareguts els mateixos, ningú assumeix el
lideratge per a dur a terme el Pla d'Acció i el de Seguiment.
Disparitat, incompatibilitat del Pla d'Acció amb altres

ferramentes de gestió i planificació (pressupostos, Pla General,
etc.)
Oportunitats:
Potenciar i planificar una verdadera estratègia de treball
en xarxa, que permeta el treball intermunicipal, la recerca
de solucions conjuntes, i l'aplicació centralitzada de eines
i/o actuacions d'anàlisi, seguiment, informació i difusió dels
avanços aconseguits en la sostenibilitat de la província.
Integrar els treballs d'implantació de l'Agenda 21 Local,
així com l'aplicació efectiva del Pla d'Acció i Seguiment, dins
de l'estructura organitzativa i gestió corrent municipal.
Reorientar el pes de les diferents fases d'implantació i
desenvolupament de l'Agenda 21, reforçant els processos de
comunicació-difusió, seguiment i retroalimentació.
Potenciar els processos participatius i garantir la pretesa
i necessària representativitat dels agents socials en el procés.
Augmentar l'exigència als municipis sobre el compliment
formal del compromís adquirit, mitjançant memòria anual
de resultats.
Disminuir i simplificar la documentació a generar.
Facilitar informació completa i actualitzada sobre el
compliment anual del Pla d'Acció dels municipis i la revisió
dels seus indicadors de sostenibilitat.
Derivar les ajudes econòmiques que es fan als municipis,
cap al compliment dels plans d'acció i l'execució dels seus
projectes concrets previstos, o cap a accions de difusió,
participació i conscienciació.
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L'Agenda 21 Local és un consens entre els governs locals i
els diferents sectors de la societat per a planificar els municipis
de manera sostenible. El contingut del Capítol 28 del Programa
21 de l'ONU constitueix la base conceptual de l'Agenda 21 Local.

el Pla General) han d'integrar, assumir i ser coherents amb
els objectius, estratègies i programes de l'Agenda 21 Local.
Cada projecte inclòs en el Pla d'Acció, ha de comptar amb
l'assignació econòmica corresponent en els pressupostos
anuals municipals.

L'adhesió a l'Agenda 21 Local, ha de representar un
coneixement ple dels compromisos de sostenibilitat adquirits
(Aalborg + 10) i una aposta ferma pel seu compliment.

De les paraules als fets. La implantació de l'Agenda 21 Local
necessàriament ha de traduir-se en una execució real i
planificada de les mesures i projectes consensuats. Dit d'una
altra manera, ha de superar-se el marc teòric del pla, fent
realitat les intencions plasmades. La no superació d'aquesta
barrera condueix a la frustració i desmotivació de tots els
agents implicats (polítics, tècnics i ciutadans).

L'Agenda 21 Local no ha de confondre's amb la realització
d'una auditoria o diagnòstic de la situació actual (NO és un
document), ni limitar-se o concentrar-se en els aspectes
mediambientals o de qualitat ambiental urbana (aigua,
energia, residus, contaminació, etc..).
La posada en marxa de l'Agenda 21 Local implica la
identificació prèvia dels agents participants (tècnics, polítics,
associacions, empreses), el repartiment de funcions i
responsabilitats, i dels mecanismes de coordinació i
representació (comissions, fòrums, plens, etc.) en les diferents
fases del procés. Un dels objectius que es pretenen seria
augmentar la cooperació i comunicació entre els serveis i
departaments municipals.
Ha de disminuir-se el cost invertit en estudis i diagnòstics,
i augmentar-se l'esforç per a la promoció, difusió i participació
de la societat en el projecte. L'èxit de l'Agenda 21 Local depén
del suport i consens social aconseguit. Cal fer un salt
quantitatiu i qualitatiu en la capacitat d'intervenció i decisió
ciutadana. “No és el mateix assistir que participar”.

No estem tot sols. De la mateixa manera es revindica un
major contacte i suport intermunicipal, mitjançant
l'organització de trobades, espais de debat i intercanvi
d'experiències, plantejament de programes i projectes
conjunts, així com l'articulació de eines que permeten un
verdader treball en xarxa.
Per tot això, es considera necessària l'elaboració d'una altra
metodologia per a la implantació de l'Agenda 21 Local en els
municipis de la província d'Alacant, menys rígida i adaptable
a les característiques i necessitats cada municipi, que per un
costat centre els seus esforços en una major implicació i
participació de la societat i per un altre agilitze la realització
efectiva dels programes i projectes pactats entre l'Ajuntament
i els seus ciutadans.

Coherència amb la gestió municipal. Els instruments de
planificació, gestió i ordenació territorial (fonamentalment
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2. Una nova metodologia per a la implantació de l'Agenda 21 Local en municipis
d'Alacant. Com implantar l'A21L en 12 passos

1. Introducció
Considerant el concepte original d'Agenda 21 Local, arreplegat
en el Capítol 28 del Programa 21, l'anàlisi de punts forts i
dèbils de l'actual metodologia, i sobretot, la visió de tècnics,
polítics i experts, arran de la trobada “Una altra mirada
sobre l'Agenda 21 en la província d'Alacant”, queda
àmpliament justificada la revisió i adequació de la metodologia
d'implantació de l'Agenda 21 actual, a una altra que responga
i s'ajuste d'una manera més eficaç a les necessitats plantejades
pels gestors de les Agendes 21 locals d'Alacant.

1. CONCIENCIACIÓN

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES IMPLICADOS

3. DIFUSIÓN SOCIAL

4. PLANIFICACIÓN - CONSTITUCIÓN DEL FORO

5. ENTREVISTAS

La proposta present es realitza basant-se en l'experiència i
el camí recorregut per la Xarxa Agenda 21 d'Alacant, i pels
municipis alacantins que han apostat per aquesta eina de
planificació local sostenible.

Una altra aportació a l'actual metodologia és una vinculació
major i més directa amb els objectius i compromisos de
sostenibilitat arreplegats en el document Aalborg +10.

7. ELABORACIÓN BORRADOR PLAN DE ACCIÓN

8. REDACCIÓN PLAN DE ACCIÓN
MEJORA CONTINUA

Una de les diferències fonamentals amb la metodologia
anterior és que intenta eliminar la disjuntiva entre l'opinió
tècnica - Qualificada i l'opinió social - perceptiva, tot apostant
per una participació integrada des de l'inici del procés en la
fase de planificació. També reforça en gran manera el paper
de lideratge i supervisió que ha d'assumir l'Ajuntament.

6. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

9. COMPROMISO

10. DIFUSIÓN FINAL

11. SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

12. INDICADORES COMUNES DE SOSTENIBILIDAD

Es detallen a continuació les diferents fases que conformen
la nova proposta metodològica per a la implantació de l'Agenda
21 Local en municipis de la província d'Alacant.
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Pas 1
Conscienciació

Objectiu
Donar a conéixer els càrrecs electes, alcalde i regidors, què
és l'Agenda 21 Local, quins són els compromisos de
sostenibilitat assolits, quin abast té, com interacciona amb
altres instruments de gestió municipal (PG, Plans Estratègics,
Pressupostos), el seu finançament, lideratge, competències
i repartiment de responsabilitats (paper de tècnics i polítics),
òrgans necessaris per a la coordinació i seguiment, fases,
cronograma, abast de la participació ciutadana, paper de la
Xarxa Provincial Agenda 21 d'Alacant.
Es tracta de conscienciar sobre l'abast real de l'A21L, com a
base d'un compromís municipal ferm i una aposta decidida
per la sostenibilitat local.
Una reflexió clau en aquest punt serà si el planejament
municipal vigent o previst, les previsions de creixement urbà
i el propi model de ciutat, es troben d'acord amb els
compromisos de sostenibilitat que es plantegen, i més
important, si en el cas de presentar discrepàncies manifestes,
l'Agenda 21 Local podrà modificar substancial o parcialment
el Pla General o altres Plans Estratègics.

RESPONSABLES: Diputació Alacant (Oficina 21) i, si escau,
assessors externs.
CRONOGRAMA: 1a setmana
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Pas 2
Identificació d'agents implicats

Objectiu
Identificar els agents implicats en el desenvolupament de
l'Agenda 21 Local, determinant la seua funció i responsabilitat
en el procés. Cada municipi, segons les seues característiques,
elaborarà un esquema o organigrama (nominal i funcional)
on es troben reflectits tots els participants en el procés
(representants polítics, tècnics, representants de les empreses
concessionàries de serveis, representants de les organitzacions
socials, representants de l'àmbit empresarial i econòmic,
representants de l'àmbit acadèmic - educatiu, sanitari,
cultural, etc.). Es procurarà la representativitat i diversitat
d'interessos.
Es designarà una figura coordinadora de l'A21L (Comité de
Direcció o Coordinació A21), composta per un polític i un
tècnic municipal (pot incloure's també un assessor extern),
amb funcions de comunicació, dinamització, organització i
supervisió del procés (pot ser assessorada per consultors o
tècnics especialitzats del propi Ajuntament o externs).
El contingut de l'organigrama, de manera orientativa,
s'ajustarà a la proposta següent:
- Comité de Direcció o Coordinació A21: format per un
responsable polític i un altre tècnic + un tercer assessor
extern amb funcions delegades. Funcions: direcció,
coordinació, comunicació.
- Ple municipal: nom i càrrecs. Funcions: ratificar compromisos
d'adhesió a la Xarxa, Diagnòstic i Pla d'Acció.
- Departaments municipals: l'organigrama integrarà, almenys,
un responsable tècnic i el seu corresponent polític de cada
un dels departaments o serveis municipals, en el cas de
disposar d'ells:

Urbanisme
Serveis Socials
Educació
Cultura
Esport
Sanitat
Medi Ambient
Seguretat ciutadana
Activitats econòmiques, llicències
Serveis (enllumenat - Aigua - Neteja..)
Hisenda
Estadística
Participació Ciutadana
Comunicació
En el cas de disposar els recursos humans de l'Ajuntament
dels següents llocs de treball, aquests haurien de quedar
clarament identificats:
Enginyer Tècnic o Superior
Arquitecte o Arquitecte Tècnic
Tècnic Mitjà o Superior de Medi Ambient
Agent de Desenvolupament Local
Treballador Social
Interventor
Secretari
- Representants de serveis d'altres Administracions Públiques:
Directors de Centres Educatius
Guarderies Públiques
Centres Sanitaris
Biblioteques
Ports
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PASO 2

Formació i ocupació
Agents Mediambientals - Forestals
Protecció Civil, etc.
- Empreses concessionàries de serveis municipals: noms de
les empreses, responsables o persones de contacte,
competències, telèfons…
Gestió de residus
Sanejament i depuració d'aigües
Xarxa d'abastiment d'aigua potable
Electricitat
Gas natural
Transporte público, etc..
En el cas d'existir serveis mancomunats s'identificaran les
dites mancomunitats i els seus representants.
- Tejido económico: se identificarán en primer lugar:
Organitzacions empresarials - Comercials
Representants de polígons industrials
Associacions agrícoles
Comunitats de regants, etc..
En municipis xicotets es farà extensible a empreses particulars
de major entitat o a totes les empreses que hi operen.
- Teixit social: s'identificaran les organitzacions o associacions
locals de qualsevol tipus (juvenil, cultural, ecologistes,
esportives, AMPAS, veïnals, …), els interessos que representen,
el seu número aproximat d'associats, les seues vocals i la
forma de contacte.
RESPONSABLES: Comité Direcció A21L.
CRONOGRAMA: primer mes.
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PAS 3

Pas 3
Difusió social. Campanya publicitària inicial

Objectiu
Motivar i invitar tant els actors identificats com al conjunt
de la societat, a la participació en el FÒRUM de l'Agenda 21L.
Cada municipi dissenyarà una campanya publicitària que
tinga com a objectiu fonamental que tota la ciutadania tinga
coneixement exprés de l'objectiu bàsic de la a21 i de la
invitació a participar en el FÒRUM A21L.
Entre els possibles continguts d'aquesta campanya s'indiquen:
Cartelleria i merchandising
Concurs de logotip
Falca publicitària per a les ràdios
Anunci en premsa escrita a tota pàgina
Disseny i repartiment de tríptics informatius
Entrevistes de membres del Comité de Direcció en Ràdio i
TV Local
Ubicació i disseny atractiu - Cridaner de punts informatius
en centres neuràlgics del municipi
Organització de jornades de conscienciació - Difusió
(projeccions, tallers, col·loquis, taules redones…)

RESPONSABLES: Comité Direcció A21L.
CRONOGRAMA: Segon mes.
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PAS 4

Pas 4
Planificació - constitució del fòrum de la A21

Objectiu
Organitzar un acte o jornada informativa oberta, que reunisca
tots els agents identificats + els ciutadans interessats de
manera particular, per informar sobre el concepte i
característiques de l'Agenda 21 Local i fer extensible al
conjunt de la societat els compromisos assolits, així com a
animar a la participació efectiva en el projecte.
S'acordarà amb els participants una planificació bàsica que
incloga: terminis, espais de treball i de reunió (comissions
tècniques, fòrums, assemblees sectorials…), lloc, horari, en
funció de les característiques i el teixit social del municipi.

municipal identificats prèviament
Un representant tècnic de cada servei o departament
municipal identificats prèviament
Un representant de cada organització empresarial o
associació amb fins econòmics.
Un representant de cada organització o associació de
finalitat social sense ànim de lucre.
Ciutadans interessats a mode particular.

RESPONSABLES: Comité Direcció A21L.
CRONOGRAMA: Tercer mes.

Aquesta planificació comptarà amb una preparació i direcció
mínima, assumida per la figura coordinadora de l'A21L. Al
terme de la mateixa es demanarà als participants la firma
d'un compromís de participació, constituint els firmants el
FÒRUM de l'Agenda 21 L.
La funció del Fòrum a21 serà principalment:
Debatre, modificar, i consensuar l'esborrany del Diagnòstic
DAFO dels 10 compromisos d'Aalborg + 10.
Prioritzar anualment les propostes d'Actuació basant-se en
pressupostos assignats.
Debatre, modificar i consensuar l'esborrany anual del Pla
d'Acció.
El Fòrum a21 estarà constituït de manera òptima per:
Comité de Direcció de l’ A21
Un representant del partit polític en el govern
Un representant de cada partit polític en l'oposició
Un representant tècnic de cada servei o departament
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PAS 5

Pas 5
Entrevistes personals amb agents identificats

Objectiu
Realització d'entrevistes personals planificades amb cada un
dels agents identificats, a fi de demanar informació que
permeta l'elaboració d'un diagnòstic municipal el més concret
possible de la situació prèvia municipal en relació al
compliment dels objectius arreplegats en els 10 compromisos
d'Aalborg + 10.
Així mateix, es demanarà informació sobre els projectes del
municipi en marxa, previstos o necessaris relacionats amb
els Compromisos d'Aalborg + 10, que constituirà una primera
proposta (“bateria”) d'actuacions a incloure en el Pla d'Acció.
La coordinadora A21L, (o personal tècnic delegat) serà
responsable del disseny dels qüestionaris i de la realització
de les entrevistes.
Les entrevistes s'orientaran bé a arreplegar dades i evidències
objectives, bé opinions sobre debilitats, propostes de millora,
necessitats, etc, sobre les competències i interessos
relacionades amb els entrevistats. Prèviament s'elaboraran
qüestionaris específics que concreten els punts a tractar en
l'entrevista.

RESPONSABLES: Comité Direcció A21L.
CRONOGRAMA: Tercer i quart mes.
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PAS 6

Pas 6
Elaboració de diagnòstic sobre els 10 compromisos d'Aalborg + 10

Objectiu
Obtindre una visió clara i concisa de la situació actual
municipal en relació als compromisos de sostenibilitat que
identifique els punts forts i dèbils, però sobretot les
oportunitats de millora.
L'anàlisi de la informació recopilada comportarà la redacció
d'un esborrany de diagnòstic DAFO (Debilitats, Amenaces,
Fortaleses, Oportunitats) o CPLR (Capacitats, Potencialitats,
Limitacions, Riscos), el més concret i exhaustiu possible, de
cada un dels objectius arreplegats en els 10 Compromisos
d'Aalborg +10. A nivell de la redacció formal del document es
realitzarà un DAFO, per cada Compromís d'Aalborg + 10.
El diagnòstic DAFO +10 podrà ser debatut, modificat, o
completat pel FÒRUM A21, en temps i manera com el municipi
i el mateix FÒRUM A21 determinen (mitjançant meses
sectorials, sessions plenàries, etc..).
El document definitiu, una vegada debatut, completat i
ratificat pel FÒRUM A21 i pel PLE municipal, es remetrà a
l'Assemblea de Ciutats i Pobles Sostenibles, en compliment
d'un dels requisits formals adquirits amb la signatura
d'Aalborg + 10.
De manera orientativa, el contingut del DAFO contemplarà
els aspectes següents:
1. Formes de Govern: mecanismes i òrgans de participació
ciutadana, teixit associatiu, accés a la informació, processos
de comunicació - Publicació, convenis de cooperació o
participació amb altres ciutats i o nivells de govern.

2. Gestió municipal cap a la sostenibilitat: estructura
organitzativa, coordinació i transversalitat entre serveis i
departaments, existència d'una planificació, objectius o
estratègies en pro de la sostenibilitat. En els programes o
actuacions que es posen en marxa es valora la seua condició
o capacitat sostenible. Existència d'ordenances, bans o
normativa municipal en relació als criteris de sostenibilitat.
Control i vigilància ambiental.
3. Béns naturals comuns: consum d'energia, implantació
d'energies renovables. Consum d'aigua, eficiència de la xarxa,
sanejament i depuració, mesures d'estalvi i eficiència. Estat
dels espais verds, conservació d'àrees naturals, hàbitats i
protecció del paisatge, usos forestals, impactes. Preservació
de la terra per a producció ecològica, i la seua promoció.
Qualitat atmosfèrica.
4. Consum i formes de vida responsables: producció de residus
urbans (RU), gestió de RU (necessitats). Mesures d'estalvi i
eficiència energètica. Promoció municipal de la producció i
el consum sostenible (etiqueta ecològica, orgànics, comerç
ètic i just).
5. Planificació i disseny urbanístic: zones degradades,
regeneració urbana. Creixement urbà, model d'assentament
(compacte, dispers, plurinuclear, etc..). Repartiment dels usos
del sòl (mixt - especialitzat). Sostenibilitat del Pla General
i Plans Estratègics. Conservació del patrimoni i el paisatge
urbà. Implantació de la construcció sostenible i bioclimàtica.
6. Millor mobilitat i reducció del trànsit: situació actual,
mesures de desincentivació de l'ús de l'automòbil privat i
promoció del transport col·lectiu. Plans de mobilitat i
12 PASSOS PER A LA XARXA AGENDA 21

65

PAS 6

accessibilitat urbana sostenible. Quantitat i qualitat de l'espai
de vianants. Promoció de la bicicleta com a mitjà de transport
alternatiu. Seguretat viària.
7. Acció local per a la salut: conscienciació i educació pública
(sexualitat, hàbits d'higiene i alimentació, drogodependències,
exercici, ús racional de medicaments), prevenció de malalties,
equipament i atenció sanitària, emergències, existència de
plans de salut municipal, promoció de l'esport, equipaments
esportius, escoles municipals d'esport. Accions concretes per
a la millora de la qualitat de vida i la salut de la tercera edat,
infància, adolescència.
8. Economia local viva i sostenible: anàlisi de les activitats
econòmiques (creixement, diversitat, tipologia..), evolució
de l'ocupació local, característiques i tipologia de les empreses
locals (estratègies sinèrgiques i de cooperació). Impacte de
l'economia en la qualitat ambiental, localització sostenible
d'indústries. Bones pràctiques corporatives, ajudes municipals
a l'ocupació i a la creació d'empreses, promoció del turisme
local sostenible. Promoció municipal de productes locals o
regionals de qualitat.
9. Igualtat i justícia social: àrees marginades, situacions
familiars de marginació o pobresa, programes, recursos dels
serveis socials. Igualtat home - Dona, violència de gènere,
assetjament escolar. Convivència amb la població immigrant.
Accés equitatiu (de tothom) als serveis públics, educació,
ocupació, formació i informació. Educació i Cultura. Seguretat
ciutadana.
10. Del local al global: participació en xarxes o programes
supramunicipals de cooperació (ambiental, social..).
Campanyes de conscienciació i educació ambiental. Protecció
ambiental. Lluita contra el canvi climàtic.
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RESPONSABLES: Comité Direcció A21L (presentació
esborrany). FÒRUM A21 (debat, consens i ratificació).
CRONOGRAMA: Cinqué i sisé mes.

PAS 7

Pas 7
Elaboració de l'esborrany del Pla d'Acció Local

Objectiu
Prioritzar les propostes recollides a les entrevistes personals
amb els agents participants, i les aportades pel Fòrum A21,
en funció del pressupost corrent disponible per a la seua
realització.

RESPONSABLES: Comité Direcció A21L. Interventor
municipal. FÒRUM A21
CRONOGRAMA: Seté, huité i nové mes.

Prèviament, el Comité de Direcció a21 haurà classificat les
propostes en cadascun dels Compromisos de sostenibilitat
Aalborg +10, establint una valoració aproximada el més
ajustada possible del cost econòmic de cada proposta.
Per a cada Compromís s'assignarà una quantitat màxima del
pressupost municipal, resultat d'un estudi previ i realista
dels recursos financers de l'ajuntament, realitzat
conjuntament amb el Departament d'economia i hisenda i
l'interventor municipal.
El FÒRUM de la A21, dins del termini i la forma escaient que
cada municipi i el mateix FÒRUM determinen, decidirà
quines actuacions cal abastar anualment, en funció del seu
cost i del pressupost màxim destinat a cada un dels
Compromisos d'Aalborg.
Poden triar-se actuacions que no disposen a 'priori' de
pressupost, sempre que es justifique i es detalle la font de
finançament externa (subvenció, cofinançament o patrocini
privat), i la seua viabilitat.
La seqüència d'actuació que s'ha de seguir en aquesta fase és:
Classificació de propostes,
Valoració econòmica de les mateixa,
Assignació pressupostària,
Elecció de propostes pel Fòrum A21.
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PAS 8

Pas 8
Redacció del Pla d'Acció

Objectiu
Planificar les actuacions seleccionades pel Fòrum A21, de
forma estructurada i organitzada en programes i línies
estratègiques coincidents amb l'enunciat i objectius generals
dels Compromisos d'Aalborg +10.
Aquesta proposta considera convenient, per a una més claredat,
coherència i continuïtat amb el diagnòstic, així com per a
establir un punt de referència comuna en les Agendes 21 locals
de la província d'Alacant, assumir com a línies estratègiques
comunes, els enunciats i objectius dels 10 Compromisos d'Aalborg
+10. D'aquesta manera també, a un nivell pragmàtic que evite
la duplicació de documents, es complirà amb un altre dels
requisits formals adquirits amb la signatura del document
Aalborg +10.
És a dir, les línies estratègiques del Pla d'Acció seran:
1. Formes de govern
2. Gestió municipal cap a la sostenibilitat
3. Béns naturals comuns
4. Consum i formes de vida responsables
5. Planificació i disseny urbanístic
6. Millor mobilitat i reducció del trànsit
7. Acció local per a la salut
8. Economia local viva i sostenible
9. Igualtat i justícia social
10. Del local al global
L'elecció de programes, els objectius i els continguts, així com
de les actuacions que contenen, serà competència exclusiva
de cada municipi.

Títol de l'actuació
Línia estratègica i programa a què se subscriu
Objectius específics
Breu descripció
Periodo temporal
Responsable de la seua execució
Pressupost i partida pressupostària (ja calculat)
Indicadors de seguiment
Valoració final
L'esborrany del Pla d'Acció, igual que l'esborrany del Diagnòstic,
se sotmetran a debat, modificació, incorporació, etc., per part
del Fòrum en la forma que el municipi i el mateix Fòrum
disposen, ratificant-se el document final pel Fòrum i pel PLE
municipal. El document final es remetrà a la Campanya Europea
de Ciutats i Pobles Sostenibles.
De la redacció del projecte i de l'execució del mateix és
responsable l'ajuntament en última instància, així com el
personal tècnic, laboral o empreses contractades, dins de
l'àmbit de gestió i actuació corrent municipal. No obstant
això, sempre que siga possible, d'acord amb l'esperit participatiu
inicial, es recomana obrir un procés de participació pública,
que permeta incorporar la proposta ciutadana en el seu disseny
final.
La vigència del Pla d'Acció serà anual. Les seues actuacions
han d'estar incloses en els pressupostos municipals anuals.
RESPONSABLES: Comité Direcció A21L. FÒRUM A21. Ple
municipal.
CRONOGRAMA: Nové i desé mes.

Per a cada actuació seleccionada i recollida en el Pla d'Acció,
s'elaborarà una fitxa resum que, de manera orientativa, pot
arreplegar la informació següent:
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PAS 9

Pas 9
Compromís

Objectiu
Realitzar una declaració formal que comprometa el municipi
a assumir els objectius de l'A21L i els compromisos de
sostenibilitat, mitjançant la firma dels documents que
subscriguen els compromisos arreplegats en Aalborg + 10 i la
Carta de Catí.

RESPONSABLES: Alcalde. Diputació d'Alacant. Oficina 21.
CRONOGRAMA: Onzé mes.
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PAS 10

Pas 10
Campanya de difusió final

Objectiu
Comunicar a la ciutadania els resultats i conclusions del
procés d'implantació de l'Agenda 21 Local, el diagnòstic
realitzat i el Pla d'Acció acordat. Animar a la ciutadania a
col·laborar en la consecució dels objectius de sostenibilitat.
Compartir l'experiència realitzada amb municipis d'Alacant
Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21.
A més de la difusió a través dels canals de comunicació
habituals, s'organitzarà un acte final o jornada (de la dimensió
i l'abast que el municipi considere oportuns), per reconeixer
i agrair la tasca dels participants en el FÒRUM, i per informar
sobre les conclusions del procés, dificultats a superar, etc.,
amb invitació expressa a la “Oficina 21” i als representants
dels municipis de la Xarxa que vulguen compartir la seua
experiència pròpia.
Es redactarà un document final perquè es publique, on
s'arreplegarà a manera de memòria, un resum de les actuacions
realitzades i les principals conclusions aconseguides en cada
fase del procés.

RESPONSABLES: Comité de Direcció A21L. Diputació
Provincial (Oficina 21).
CRONOGRAMA: Onzé mes.
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PAS 11

Pas 11
Avaluació i retroalimentació

Objectiu
Verificar la posada en marxa i desenvolupament de les
actuacions recollides en el Pla d'Acció, així com valorar els
objectius que cal perseguir. Revisar el compliment i grau
d'execució del Pla d'Acció i proposar (si és el cas) nous
programes i/o actuacions en cada línia estratègica. Implantar
un procés de millora contínua.
Es pretén implantar un mètode d'avaluació contínua, que
serà assumida per una Comissió Municipal de Seguiment de
l'Agenda 21. Es considera suficient una avaluació trimestral,
per a avaluar el grau d'implantació - Execució dels projectes.
Anualment, la Comissió Municipal de Seguiment presentarà
un informe final o memòria anual de sostenibilitat a partir
del resultat de les avaluacions trimestrals.
Anualment, es convocarà al FÒRUM amb l'objectiu de valorar
el grau de compliment del Pla d'Acció, l'efectivitat de les
mesures que ja han sigut implantades, com a base per a la
priorització de les propostes inicials pendents o de noves
propostes d'actuació. Aquest procés es realitzarà de la mateixa
manera en atenció als pressupostos anuals assignats per a
cada línia estratègica.

Actualització d'indicadors de projecte (una vegada posat
en marxa el Pla d'Acció)
Avaluació trimestral del compliment del Pla d'Acció
Redacció i presentació pública d'una memòria anual de
sostenibilitat
Revisió, consens i aprovació de nova edició anual per part
del FÒRUM I PLE municipal segons procés descrit en les
fases 7 i 8.

RESPONSABLES: Comité de Seguiment A21L. Fòrum A21.
Ple municipal.
CRONOGRAMA:
Dotzé mes. Creació de la Comissió de Seguiment.
Trimestralment a partir del primer any: actualització
d'indicadors de projecte. Avaluació del grau d'execució del
Pla d'Acció.
Anualment: Presentació de memòria de sostenibilitat.
Revisió, priorització de mesures, consens i nova edició del
Pla d'Acció.

Les edicions anuals del Pla d'Acció, una vegada ratificats pel
FÒRUM i el PLE, hauran de remetre's a la Campanya Europea
de Ciutats i Pobles Sostenibles, a la “Oficina 21” d'Alacant Natura
Xarxa Provincial d'Agenda 21, així com publicitar-se de la
manera més apropiada.
Les actuacions previstes en aquesta fase són:
Creació d'una Comissió Municipal de Seguiment, composta
per polítics, tècnics i/o assessors externs.
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PAS 12

Pas 12
Indicadors comuns de sostenibilitat

Objectiu
Obtindre el perfil de sostenibilitat de cada municipi que
pertanga a Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21 i, per
extensió, el global de la pròpia Xarxa. Valorar l'evolució dels
indicadors de sostenibilitat locals i de la Xarxa, com a reflex
dels avanços en el camí de sostenibilitat mamprés.

formes de vida responsables”, o en el Compromís 10 “ del local
al global” seria el càlcul de l'Empremta Ecològica.

RESPONSABLES: Diputació Provincial (Oficina 21)
CRONOGRAMA: Dotzé mes (publicació pel municipi).
Actualització anual.

Es tracta de triar un màxim de 15 o 20 indicadors comuns
per a tots els municipis, elaborar una metodologia comuna
i concreta per a la seua resolució i publicitar anualment els
resultats.
Ha de fugir-se d'indicadors complexos, abstractes i poc
representatius, així com de subclassificacions, subíndexs o
subindicadors, ja que l'objectiu bàsic ha de ser en qualsevol
cas augmentar la conscienciació ciutadana mitjançant la
seua difusió.
Per coherència amb la metodologia proposada, els indicadors
estaran classificats en cadascun dels Compromisos d'Aalborg
+ 10, havent d'existir almenys un indicador per compromís.
Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21, a través de la
“Oficina 21” i d'empreses o personal tècnic en què aquesta
delegue, s'encarregarà de l'elecció dels indicadors, l'elaboració
de la metodologia de càlcul, de la seua resolució, actualització
i publicació de resultats. Com a pas previ es realitzarà un
esborrany que es presentarà als municipis de la Xarxa, per
al seu debat, modificació i consens.
Un dels indicadors, encara que complex, però molt significatiu
i didàctic, que podria encaixar en el Compromís 4 “consum i
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CRONOGRAMA

Cronograma

MESSOS
1. CONSCIENCIACIÓ
2. IDENTIFICACIÓ D’ AGENTS IMPLICATS
3. DIFUSIÓ INICIAL
4. PLANIFICACIÓ / CONSTITUCIÓ DEL FÒRUM
5. ENTREVISTES PERSONALS
6. DIAGNÒSTIC DAFO AALBORG +10
7. ESBORRANY PLA D'ACCIÓ
8. REDACCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ
9. COMPROMIS
10. DIFUSIÓ FINAL
11.AVALUACIÓ I RETROALIMENTACIÓ
12. INDICADORS COMUNS DE SOSTENIBILITAT
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