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I. INTRODUCCIÓ GENERAL
I.1. Els orígens de l’Agenda 21: Una mica d’història....
La constatació que els models de creixement econòmic de les societats contemporànies dels
anomenats països “desenvolupats” sorgits de la revolució industrial han comportat -i
comporten- una sèrie de disfuncions i problemàtiques a nivell ambiental i social. Fou el factor
principal que motivà la Cimera de la Terra que es va celebrar a la ciutat brasilera de Rio de
Janeiro l'any 1992 i que va aplegar bona part dels caps d’Estat i de govern d’arreu del món.
L’objectiu principal que es va presentar a l’opinió pública d’aquesta trobada era el de debatre la
necessitat d’un canvi profund en aquests models de creixement, conscients que aquests
models han produït un increment del benestar en molts aspectes en aquestes societats, però
que també s'han caracteritzat per una utilització insostenible dels recursos naturals i una
degradació de l’entorn. A més també s’ha constatat que dels efectes positius d'aquest
increment de benestar n'han quedat exempts la major part dels habitants del planeta.

A partir de la celebració de la Cimera de la Terra s’inicià un procès irreversible pel qual els
diferents principis filosòfics i conceptes característics del desenvolupament sostenible
començaren a introduir-se i extendre’s en els discursos i en la pròpia acció de govern de
l’administració pública, especialment dels anomenats països “desenvolupats”.

En l’àmbit de la Unió Europea, aquest procés va rebre un primer gran impuls a la 1ª
Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles, realitzada a la ciutat d’Aalborg
(Dinamarca), el maig de 1994, a partir de la qual s’adoptava la Carta d’Aalborg, un compromís
envers el procés d’Agenda 21 Local. La 2a. Conferència Europea, realitzada a Lisboa (octubre
1996), va aprofundir en el treball i, a més d’estendre l’abast de la campanya, es van redactar
diversos documents específics de treball en el context de la sostenibilitat i de les Agendes 21.

En l’àmbit autonòmic català cal comentar que a la ciutat de Manresa es va constituir, el juliol de
1997, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb l’objectiu d’agrupar els municipis
catalans que desitgin adoptar un desenvolupament més sostenible.

1

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Memòria
Introducció General

I.2. L’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès
El municipi de Banyeres del Penedès està subscrit a la Campanya europea de les Ciutats i
Pobles Sostenibles, ja que el Ple de l’Ajuntament va aprovar adherir-se a la Carta d’Aalborg per
signatura de la mateixa i adherir el municipi com a beneficiari del “Programa de suport per a
l’elaboració de l’Agenda 21 local” de la Diputació de Tarragona, en una sessió de 2 de maig de
2002. Aquest fou el primer pas formal que va realitzar el municipi de Banyeres del Penedès per
iniciar el seu camí cap a la sostenibilitat, previ a la contractació –la primavera de 2006- dels
serveis tècnics de coordinació de l’Agenda 21 en les seves fases inicials i per a la redacció dels
documents tècnics que la composen (memòria descriptiva, diagnosi i pla d’acció local per la
sostenibilitat entre altres). Anteriorment ja s’havien iniciat, des de l’Ajuntament, passos per
treballar en el sentit de planificar ambientalment el municipi; durant l’any 2006 s’han iniciat els
passos d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que incorporen un informe de
sostenibilitat mercès a allò prescrit a la legislació urbanística catalana i la llei estatal 9/2006
d’avaluació ambiental de plans i programes.

Un dels resultats més destacables de la Cimera de la Terra celebrada l’any 1992 a Rio de
Janeiro va ser l’adopció de l’Agenda 21, un manifest global pel desenvolupament sostenible en
què s’exposen temes econòmics, socials, culturals i de protecció del medi ambient, en definitiva
els diferents aspectes que integren i determinen la qualitat de vida de les persones. En aquest
manifest s’anima les comunitats i societats locals a crear la seva pròpia versió de l’Agenda 21;
havia nascut el concepte d’Agenda 21 Local.

A mitjans de la primavera de l’any 2006 es va convocar un concurs públic obert per a realitzar
l’assistència tècnica de coordinació i redacció dels treballs de l’Agenda 21 de Banyeres del
Penedès, en el qual hi van prendre part diverses empreses, resultant adjudicatària la
consultoria Limonium S.C.P.. En el punt 6 d’aquesta introducció general s’especifica i es detalla
la composició de l’equip tècnic coordinador i redactor del treballs de l’Agenda 21 de Banyeres
del Penedès; altra documentació relativa al procés (reunions de seguiment, documents
resultats de la participació ciutadana,...etc formen part del conjunt de la informació que integra
la documentació de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès en la seva primera fase
documental).

Els treballs tècnics i de coordinació s’iniciaren formalment el dia 20 de juny de 2006, amb la
primera reunió de seguiment, disposant l’empresa adjudicatària d’un termini de 9 mesos per a
finalitzar-los.
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Figura nº1. Estructura del procés que porta fins a l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès.

CIMERA DE LA TERRA

AGENDA
21

Rio de Janeiro 1992

1era CONFERÈNCIA EUROPEA DE LES
CIUTATS SOSTENIBLES

CARTA
D’AALBORG

Aalborg (Dinamarca) 1994

2ona CONFERÈNCIA EUROPEA DE LES
CIUTATS SOSTENIBLES

Materialitzant
les idees

Lisboa 1996

1era TROBADA DE LA XARXA DE CIUTATS I
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ
DE MANRESA

Manresa 1997

AUDITORIA
SOCIOAMBIENTAL

AGENDA 21 de
BANYERES DEL
PENEDÈS

PLA d’ACCIÓ

Inici Primavera de 2006

Font: elaboració pròpia
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Els objectius que es planteja el procés d’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès són els
següents:

Diagnosticar la situació socioambiental del municipi de Banyeres del
Penedès
Adquirir una major comprensió de les qüestions socioambientals
que afecten a l’àmbit territorial del municipi.
Reforçar la capacitat de l’Ajuntament per fer front a les problemàtiques
ambientals i socials que es donin al municipi.
Plantejar alternatives possibles i realistes a les problemàtiques
detectades
Dissenyar un Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat –PALS- a partir
d’unes estratègies d’actuació específiques que es concretin en una sèrie
de línies d’actuació i accions concretes.
Establir, en la mesura que les circumstàncies ho permetin, una valoració
econòmica i una temporalització de les actuacions recomanades amb
criteris possibilistes.
Aplicar d’una forma més eficient els instruments i les eines per a la
gestió ambiental municipal.
Fer pública la informació ambiental per tal d’afavorir la implicació i la
participació de la societat civil.
Promoure una major participació de la societat local en els
processos de presa de decisions que afectin al municipi.
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Figura nº2. Esquema del procés d’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

ACORD PLE DE L’AJUNTAMENT D’ADHESIÓ A LA CARTA D’AALBORG i INCLUSIÓ
PROGRAMA DE SUPORT ELABORACIÓ DE L’AGENDA 21 DE LA DIPUTACIÓ TARRRAGONA
(base filosòfica i conceptual) 2 de maig de 2002

ADJUDICACIÓ DE L’ASSESSORAMENT TÈCNIC EXTERN DE
DIRECCIÓ i COORDINACIÓ del PROCÉS d’AGENDA 21
Principis d’estiu de 2006
Assignació dels pressupostos, planificació i direcció tècnica del procés

AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL
Estiu-Tardor 2006

Memòria descriptiva
Diagnosi socioambiental

PLA de

COMUNICACIÓ

PLA D’ACCIÓ LOCAL

CAP A LA
SOSTENIBILITAT
PLA de

Hivern 2006-2007

PARTICIPACIÓ
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I.3. Els documents tècnics (de la Fase documental) de l’Agenda 21 de Banyeres del
Penedès: l’Auditoria Socioambiental i el Pla d’Acció
La fase documental s’estructura d’acord amb el següent plantejament:

Figura nº3. Fases i documents de la Fase documental de l’Agenda 21.

Com estem?

Participació ciutadana

Què cal fer?

Cerca de dades.
Treball de camp

MEMÒRIA I DIAGNOSI DEL MUNICIPI
(AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL)

PLA D'ACCIÓ LOCAL
CAP A LA SOSTENIBILITAT
(PALS)

CRITERIS D'ORDENACIÓ I
REGULACIÓ DEL SÒL NO
URBANITZABLE

PROPOSTA DE SEGUIMENT A21

Com ho farem?

i la difusió?

- Sistema d'indicadors
- Organització de la participació

DOCUMENT DE SÍNTESI

Font: Agenda 21 de Santa Oliva.

L’Auditoria Socioambiental

Una de les fases inicials i més importants de l’Agenda 21 Local, si més no tal i com està
plantejat aquest procés en la majoria de llocs, és la realització d’una auditoria ambiental
municipal. No obstant, la Diputació de Tarragona demana que s’extengui a una auditoria
“socioambiental” per l’abast més ampli i més enllà dels aspectes ambientals que
necessàriament ha de tenir aquest document, incloent-hi els aspectes socioeconòmics.

6

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Memòria
Introducció General

L’auditoria s’articula en dos documents bàsics: la memòria descriptiva del municipi i la
diagnosi socioambiental.

En l’auditoria socioambiental de Banyeres del Penedès s’hi recullen, s’estudien i s’analitzen
dades i aspectes de diversos àmbits ambientals (aigua, energia, residus, atmosfera, medi
natural,....), socials (ocupació, salut, seguretat, estat d’integració social,....) i econòmics
(activitat econòmica, desenvolupament econòmic,....) del municipi de Banyeres del Penedès en
el context del seu entorn més immediat per obtenir una visió de l’estat socioambiental d’aquest
territori i la comunitat que hi viu.

Cal recordar que en el moment d’elaboració de la Memòria Descriptiva de l’Agenda 21 Local de
Banyeres del Penedès ja es disposava dels documents de l’Informe de Sostenibilitat del POUM,
per la qual cosa s’ha aprofitat bona part de la informació recollit en aquest per elaborar el
document específic de l’Agenda 21.

La Memòria Descriptiva i la Diagnosi Socioambiental de Banyeres del Penedès són els dos
documents que constitueixen la base de partida per a elaborar el Pla d’Acció Local cap a la
Sostenibilitat (PALS) de Banyeres del Penedès, document que es comenta tot seguit.

El Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat

L'objectiu del PALS de Banyeres del Penedès és plantejar polítiques ambientals integrades
executables que permetin superar els dèficits detectats, així com reforçar els aspectes positius
ja existents que contribueixin a una protecció de l'entorn i una millor qualitat de vida de la seva
comunitat d’habitants.

El Pla d'Acció defineix les línies estratègiques com els grans eixos per a la millora ambiental
del municipi i la progressió cap a un major grau de sostenibilitat. En cada línia estratègica
definida s’estableixen camps d'actuació, dins dels quals s'especifiquen les accions a dur a
terme. És convenient que hi hagi una priorització d'aquestes accions així com la descripció dels
agents responsables de la seva implementació, els terminis d'execució, i en la mesura que sigui
possible una valoració aproximada dels recursos financers necessaris així com les fonts
d'aportació d'aquests recursos. Les accions es presenten en format de fitxes sintètiques que
conformen en el seu conjunt una guia completa que pot marcar el programa d’actuació
municipal en una política de millora de la qualitat de vida dels habitants del municipi i camí
envers la sostenibilitat. El PALS inclou també un document específic de “Criteris de regulació i
ordenació del Sòl No Urbanitzable”, donada la importància que té en la vertebració del territori
municipal.
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I.4. La participació de la població en l’Agenda 21
La participació de la població és bàsica en tot procés d’Agenda 21 Local. De fet, sense aquesta
participació, la implantació de l’Agenda 21 Local no es pot considerar “legítima”.

L’apartat de participació en el procés d’Agenda 21 de Banyeres del Penedès es fonamenta en
un desenvolupament metodològic específic que es recull en un document concret on s’explica i
detalla la seva organització, estructura i resultats i, per tant, aquí no s’expliquen les diverses
accions engegades en aquest procés. Simplement, però, en recordarem les característiques
bàsiques del mateix:

El procés de participació és continu i paral·lel al procés d’elaboració dels diversos
documents tècnics que s’elaboren al llarg del procés d’Agenda 21 (Memòria
Descriptiva, Diagnosi Socioambiental i Pla d’Acció).
El procés de participació combina tècniques i instruments diversos que es
complementen i es reforcen.
El procés de participació es retroalimenta contínuament per proporcionar informació útil
per als diferents documents tècnics.
El procés de participació potencia la discussió ciutadana sobre la realitat
socioambiental municipal.
El procés de participació ha de permetre l’obtenció d’uns documents tècnics “validats”
per la població local i especialment ha de permetre l’obtenció d’un Pla d’Acció
consensuat socialment.
El procés de participació ha de permetre obtenir mecanismes i inèrcies que, més enllà
del procés de realització de l’Agenda 21 Local per part d’una empresa consultora, es
perllonguin en el temps i permetin implementar accions i avançar en el camí vers la
sostenibilitat.
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I.5. Les Agendes 21 a Catalunya: estat d’implementació

El procés de realització d’auditories socioambientals i d’Agendes 21 locals a Catalunya es troba
en diferent grau d’implementació segons la zona.

En termes generals, podem dir que on es troba més avançat és a les comarques barcelonines,
gràcies, bàsicament, a l’impuls i lideratge exercit des de fa anys per la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda la Diputació de Tarragona compta també des de l’any 2000 amb un
Programa de suport econòmic i tècnic als municipis per a implementar auditories
socioambientals i Agendes 21; un fruit de la maduració sobre aquests processos és el fet que
la Diputació de Tarragona va introduir ja, per primera vegada en l’any 1999 i amb continuïtat en
els anys posteriors, com a criteri de priorització de la concessió d’ajuts ambientals, el fet que les
actuacions proposades estiguin recomanades pel Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat
emanat dels processos d’Agenda 21 local.

La majoria de processos d’Agenda 21 Local realitzats a Catalunya fins el moment corresponen
a àmbits urbans. No obstant, també hi ha iniciatives pel treball metodològic en l’àmbit rural, com
pot ser l’engegada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’hivern de 2002-2003, per
desenvolupar la Guia Metodològica de les Agendes 21 Rurals de Catalunya, que en una fase
d’implementació inicial es va dur a terme en diversos municipis de la Conca de Barberà i la
Segarra 1 .

I.5.1. La Xarxa catalana de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
Com a resultat de l'interès detectat per part de molts municipis petits i mitjans d'avançar
conjuntament cap a models més sostenibles de desenvolupament, la Diputació de Barcelona
va impulsar la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la qual es va
ratificar en Assemblea constitutiva a Manresa, el dia 16 de juliol de 1997, amb la participació de
118 municipis d’arreu de Catalunya.

1

CEDRICAT, Centre de Desenvolupament Rural Integrat
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La Xarxa és una plataforma municipal que permet sumar recursos i esforços dels municipis per
aconseguir objectius comuns de sostenibilitat i on els s’hi pot trobar un marc adequat de debat i
d'intercanvi d'experiències.

Consultats els serveis d’informació de la Xarxa s’ha confirmat que les darreres dates
disponibles són que fa un parell d’anys, a data juliol de 2004, la Xarxa estava composada per
un total de 177 municipis de la província de Barcelona i 18 municipis de la resta de Catalunya:
d’aquests darrers n’hi havia 8 de la demarcació de Tarragona que eren Calafell, La Nou de
Gaià, Reus, Riudecanyes, Salou, Santa Oliva, Torredembarra i Tortosa. Completaven la Xarxa
una dotzena d’entitats supramunicipals entre les quals hi ha l’Associació Catalana de Municipis,
una mitja dotzena de consells comarcals de la demarcació de Barcelona, la pròpia Diputació de
Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya.

A continuació s’exposen uns quadres resums referents al grau d’implementació de l’Agenda 21
en els municipis catalans. Aquestes dades han estat proporcionades pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la darrera actualització és de fa més de 3
anys (principis de l’any 2003).

Taula nº1 Grau de compromís dels municipis catalans adherits a la Carta d'Aalborg (gener de
2003)
Catalunya
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Totals

Signants

311 (32'9%)
221 (23'4%)
231 (24'4%)
183 (19'3%)
946 (100%)

Proporcions

114 (37'0%)
118 (38'4%)
34 (11'0%)
42 (13'6%)
308 (100%)

36'7%
53'4%
14'7%
22'9%
32'5%

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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Figura nº4. Percentatges de municipis signants de la Carta d’Aalborg a Catalunya, any 2003.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Taula nº2. Municipis catalans que havien iniciat processos d’Agenda 21, gener 2003

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Totals

Catalunya
En procés
Proporcions
Per demarcacions
311 (32'9%)
122 (52'1%)
39'2%
221 (23'4%)
53 (22'7%)
24'0%
231 (24'4%)
20 (8'5%)
8'6%
183 (19'3%)
39 (16'7%)
21'3%
946 (100%)
234 (100%)
24'7%

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

I.5.2. L’estat d’implementació d’Agendes 21 locals a la demarcació de Tarragona

A continuació s’exposa una síntesi de l’estat d’implementació del programa d’Agendes 21 locals
a la província de Tarragona. Aquesta informació ha estat facilitada pels serveis tècnics de la
Unitat de Medi Ambient del Servei d’Assistència al Municipi de la Diputació de Tarragona.
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Taula nº3. Relació de municipis de les comarques de Tarragona que han finalitzat el procés
tècnic d’Agenda 21 local, Octubre de 2006
Aiguamúrcia i Vila-rodona (Alt Camp)
El Catllar (Tarragonès)
Flix (Ribera d’Ebre)
Marçà (Priorat)
Riudecanyes (Baix Camp)
Roquetes (Baix Ebre)
Santa Oliva (Baix Penedès)
Alcanar (Montsià)
Altafulla (Tarragonès)
Calafell (Baix Penedès)
Cambrils (Baix Camp)
Cunit (Baix Penedès)
L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
La Fatarella (Terra Alta)
Mont-roig del Camp (Baix Camp)
El Pla de Santa Maria (Alt Camp)
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
Roquetes (Baix Ebre)
Font: Unitat de Medi Ambient del SAM. Diputació de Tarragona, octubre 2006

Taula nº4. Relació de municipis de les comarques de Tarragona que es troben en procés
tècnic obert d’Agenda 21 local, Octubre de 2006

La Nou de Gaià (Tarragonès)
Banyeres del Penedès (Baix Penedès)
Llorenç del Penedès (Baix Penedès)
El Montmell (Baix Penedès)
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
El Morell (Tarragonès)
El Pont d’Armentera (Alt Camp)
Sant Jaume d’Enveja (Montsià)
Ulldecona (Montsià)
Vilaplana (Baix Camp)
Font: Unitat de Medi Ambient del SAM. Diputació de Tarragona, octubre 2006
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I.6. Equip tècnic coordinador del procés
L’equip tècnic coordinador del procés de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès està integrat
pels següents 10 professionals:

Eduardo Soler García de Oteyza: enginyer agrònom i cap de l’àrea d’Agendes 21 Locals de
Limonium S.C.P. Director de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès.
Aida Garcia Secall: llicenciada en medi ambient i responsable de l’Aula de Natura.
Responsable del procés de participació i comunicació
Sergi Nogués i Mont: llicenciat en medi ambient i cap de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient
de Limonium S.C.P.
Montse Fuguet i Martí: enginyera tècnica forestal, cartògrafa i Cap de l’àrea de Projectes de
Limonium S.C.P.
Mònica Salafranca Ferrándiz: biòloga i cap de l’àrea d’educació ambiental de Limonium
S.C.P..
Maria Català Rovirosa: llicenciada en medi ambient.
Marta Palacios i Sans: llicenciada en pedagogia
Jordi Romero i Sabí: arquitecte urbanista
Guillermo Soler García de Oteyza: periodista i antropòleg
Montse Torrents Borràs: dissenyadora

Amb les funcions de coordinació dels membres de l’equip de treball, d’interlocució amb
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i amb la Diputació de Tarragona i per a realitzar el
seguiment continuat dels treballs, es nomena com a director de l’Agenda 21 de Banyeres del
Penedès a Eduardo Soler Garcia de Oteyza.

De l’equip de treball destaquen els diferents enfocs i àrees de treball en què aquests
professionals s’hi desenvolupen, la seva capacitació i experiència professional. L’equip, en
conjunt, aporta les següents característiques:

-

Experiència en la realització de treballs transversals com els que es plantegen en el si
d’una Agenda 21 Local i pròpiament en la coordinació i elaboració d’Agendes 21 Locals.

-

Coneixement de sistemes informàtics de cartografia, sistemes d’informació geogràfica i
base de dades.

-

Experiència en desenvolupament rural i sector turístic des de totes les vessants posibles:
acadèmiques, públiques i privades, recerca de finançament i aportació d’idees i projectes
en aquest àmbit.

-

Experiència concreta en l’àmbit territorial d’estudi.

-

Paritat de generes en l’equip de treball.

13

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

-

Memòria
Introducció General

Experiència i coneixement en l’estudi, descripció, fonts d’informació, treball de camp,
avaluació i diagnosi en àmbits territorials, físics, socials, econòmics i de vectors ambientals.

-

Experiència en el tractament i recerca de fonts de finançament per accions de millora
ecològica i desenvolupament rural.

-

Experiència en el tractament de legislació ambiental.

-

Experiència específica en l’àmbit de la comunicació ciutadana i la participació ciutadana, en
processos diversos.

-

Experiència en el tractament comunicatiu amb els mitjans de premsa.

-

Experiència en el tractament de les tendències socials i els fenòmens culturals des del punt
de vista antropològic.

-

Experiència en el tractament de processos urbanístics en entorns complexos com els
litorals i turístics.

-

Coneixement exhaustiu del municipi de Banyeres del Penedès pel fet de ser també la
consultoria contractada per a l’elaboració de l’informe de sostenibilitat del POUM.

La metodologia adoptada per a realitzar l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès és la proposada
per la Diputació de Tarragona en el Plec de Condicions Tècniques Particulars del Concurs que
en el seu moment es va convocar per a l’assistència tècnica per a l’elaboració de l’Agenda 21
local i redacció del PALS de Banyeres del Penedès. A continuació es desenvolupen
sintèticament els continguts d’aquesta metodologia per als principals treballs a realitzar:
l’auditoria socioambiental i el pla d’acció local cap a la sostenibilitat.
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I.7. L’Auditoria Socioambiental: metodologia de treball i síntesi

Anteriorment s’han especificat els objectius de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès. Per a
elaborar l’Auditoria Socioambiental del municipi de Banyeres del Penedès hom pot identificar
les següents fases:

Contextualització de l’equip tècnic coordinador i redactor dels treballs.
Sol·licitud i recollida inicial d’informació
Contactes inicials i de discussió de les metodologies proposades amb
l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona.
Recollida d’informació i realització de treball de camp complementari.
Anàlisi i contrast de la informació obtinguda.
Redacció de la Memòria Descriptiva.
Síntesi i estructuració de la informació més rellevant sota la perspectiva de
l’anàlisi DAFO.
Redacció de la Diagnosi Socioambiental.
Manteniment de reunions de seguiment trilaterals (Equip redactor-AjuntamentDiputació de Tarragona) al llarg de tot el procés d’elaboració de l’Auditoria
Socioambiental.

A continuació es detallen les principals tasques realitzades per a elaborar la Memòria
Descriptiva de l’auditoria socioambiental de Banyeres del Penedès:

Recollida, estudi, verificació i anàlisi de dades i d’informació de naturalesa diversa
sobre el marc geogràfic i físic, històric, medi natural, urbanístic, demogràfic,
socioeconòmic, de serveis i d’organització de la política i gestió al municipi.
Detecció dels àmbits on manca informació i realització del conseqüent treball de
camp complementari.
Detecció dels punts febles i punts forts des de la perspectiva de la qualitat i la
sostenibilitat socioambiental.
Consulta a persones clau i representatives del municipi per tal de contrastar la
informació analitzada i ampliar-ne, donat el cas, el seu contingut.

Pel que fa a la Diagnosi Socioambiental de l’auditoria socioambiental de Banyeres del
Penedès, els principals aspectes que en podem destacar són els següents :
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Constitueix una síntesi de la informació recollida, generada i analitzada en
el document de la Memòria Descriptiva.
Presenta la informació més rellevant de la Memòria Descriptiva d’una
forma estructurada i ordenada sota l’òptica de la tècnica de matrius DAFO
(debilitats, amenaces, punts forts i oportunitats). Veure figura següent.

L’anàlisi de la informació es realitza en la Diagnosi Socioambiental des de l’òptica dels “punts
forts”, “punts febles”, les “oportunitats” i els “reptes” dels diferents aspectes socioambientals
i per cada àmbit es presenten les conclusions resultants del tractament de les dades,
redactades d'una forma clara i concisa. Per punts forts s’entenen les característiques actuals
del municipi i del seu entorn que ajuden a mantenir una bona qualitat socioambiental; sota la
denominació de punts febles s’han agrupat les qüestions que degraden la qualitat
socioambiental local o global; entenem com oportunitats els factors que en un futur poden
afavorir una gestió més sostenible del territori i de les activitats, així com també les eines i
situacions actuals que mitjançant un reforç o potenciament de les mateixes puguin contribuir a
aquesta gestió més sostenible o eficient i, alhora, millorar la qualitat de vida dels convilatans;
finalment sota la denominació de reptes s’han aglutinat les situacions futures que podrien
degradar la qualitat ambiental, econòmica i social del municipi i també situacions presents que,
si no canvien, podrien degradar en un futur aquesta qualitat

Fonts d’informació consultades per a l’elaboració de l’Auditoria Socioambiental

D’acord amb els àmbits, apartats i punts considerats en la Memòria Descriptiva de l’auditoria
socioambiental, s’han consultat nombroses fonts d’informació a partir de dades disponibles per
consulta a Internet, fonts bibliogràfiques, dades en poder d’administracions de tota mena,
consulta a experts i coneixedors del terme... La Memòria Descriptiva incorpora en els peus de
pàgina les cites corresponents a la informació recollida, com també les figures i les taules
incorporen un peu amb la font corresponent.
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I.8. El Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat

L'objectiu del Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de Banyeres del Penedès és
l'execució de polítiques socioambientals integrades i projectes que permitin superar els dèficits
detectats, així com reforçar els aspectes positius ja existents que contribueixin a una protecció
de l'entorn, una evolució positiva de les estructures i fenòmens socials i una millor qualitat de
vida dels habitants del municipi.

Més enllà del caràcter eminentment municipal que té un PALS, també és interessant
contemplar el caràcter o la visió supramunicipal d’accions contingudes en el mateix; per això, al
nivell de treball habitual que contempla les línies estratègiques i accions que un municipi pot
endegar en pro de la sostenibilitat, cal afegir línies estratègiques i accions de caràcter
supramunicipal.

Per dotar d’una major comprensió els continguts del Pla d’Acció i facilitar la implementació
pràctica de les seves propostes, aquest s’estructura jeràrquicament en diversos nivells (línies
estratègiques, accions), especificant la informació més rellevant per a cada proposta
(organismes implicats, fonts de finançament, temps d’execució, costos estimats,...).

Cadascuna de les accions proposades es presenta en un format de fitxa, com el què s’exposa
a la pàgina següent.
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Codi Programa
Nom Programa
Icona programa
Realitzar campanyes puntuals de sensibilització
Codi Acció
05.01.05.

ambiental.

Descripció de l’acció/justificació:
Breu explicació de l’acció i memòria tècnica justificativa de la seva realització, en relació als
punts de la diagnosi
Objectiu:
Llistat dels objectius que es persegueix (en) amb l’acció proposada
Agents implicats
Llistat orientatiu dels organismes o entitats implicades en el desenvolupament de l’acció
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Valor qualitatiu sobre la urgència

Si es tracta d’una acció ja

Valoració aproximada del

temporal d’implementar l’acció.

engegada o no

temps per desenvolupar

Escala de valors: alta, mitja,

l’acció, cas que es consideri

baixa

susceptible de valoració

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Valor qualitatiu de la dificultat de

Codis d’altres accions

Indicació sobre cada quan

realitzar l’acció proposada. Escala

proposades al PALS que hi

és recomanable efectuar

de valors: alta, mitjana, baixa

puguin tenir relació

l’acció (cas que aquesta no
sigui puntual)

Estimació econòmica
Valoració monetària aproximada del cost de l’acció, cas que l’acció es consideri susceptible de
valoració econòmica
Fonts de finançament
Llistat orientatiu de les fonts de recursos que poden ajudar a finançar l’acció.
Indicadors de seguiment
Paràmetre que permeti mesurar l’eficàcia en el compliment dels objectius. Possibilitat
d’utilització d’indicadors suggerits per la Diputació de Tarragona
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