PROCÉS D'AGENDA 21 LOCAL IMPULSAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
FASE PREOPERATIVA
Adhesió a la Carta d'Aalborg i
voluntat política d'iniciar el procés

Planificació del procés i
creació de la comissió mixta
de seguiment

Adhesió al Programa de
la Diputació de Barcelona

Selecció de municipis i
formalització de convenis de
corresponsabilització

Implicació i recolzament
d'altres administracions i
agents locals

Pla de participació i
constitució del Fòrum 21

FASE D'AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ECOAUDITORIA)

ANALISI

- Selecció d'informació i antecedents analítics
- Treball de camp
- Memòria descriptiva dels aspectes estructurals i ambientals del municipi

Interpretació i
diagnòstic
dels aspectes
estructurals

1ª Fase de la
participació ciutadana

PREDIAGNOSI

Avaluació
ecosistèmica
del territori

2ª Fase de la
participació ciutadana

DIAGNOSI

Prepoposta de
PLA D'ACCIÓ
LOCAL
3ª Fase de la
participació ciutadana

PLA DE
SEGUIMENT

Integració
intervectorial

Interpretació i
diagnòstic
dels aspectes
ambientals i
d'ús de
recursos

Selecció de
línies
estratègiques

Proposta de PLA
D'ACCIÓ LOCAL

Formulació
d'indicadors

- Organització i gestió del territori
- Processos de planificació
estratègica
- Usos del sòl i planificació
territorial i urbanística
- Sistemes naturals i de
recolzament
- Mobilitat
- Incidència de les activitats
econòmiques sobre els recursos i
el medi ambient
-

Fluxos d'aigua
Fluxos de residus
Fluxos d'energia
Fluxos atmosfèrics (contaminació
i soroll)

Formulació de
programes
d'actuació

Assumpció per
part de
l'ajuntament

Definició, priorització i
valoració econòmica
d'accions i projectes
concrets

PLA D'ACCIÓ
LOCAL

- Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat
- Indicadors específics del municipi
- Indicadors del nivell d'acompliment del Pla d'Acció
- Indicadors de participació

PLANIFICACIÓ CAP A LA SOSTENIBILITAT

Integració en el
procés de:

Programes de
promoció econòmica
Programes de
cohesió social

Participació
ciutadana

Mecanisme estable i
permanent

Asumpció per
part de
l'ajuntament

Implicació gradual
i constant dels
agents socials i
econòmics del municipi

Creació de l'Oficina
Agenda 21 Local

Labor externa de
catalitzador dels
processos
participatius

Impuls en la
implantació i
l'execució de les
accions cap a la
sostenibilitat

Observatori de
Sostenibilitat

Seguiment i avaluació
dinàmica del procés i
dels indicadors de
sostenibilitat

Seguiment de la
implicació dels
agents
socioeconòmics

Labor interna
d'impuls de la
transversalitat en
la gestió municipal

Convergència
d'instruments de
planificació local

Promoció de
bones pràctiques
i procediments

