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MOCIÓ PER IMPULSAR L’AGENDA 21 A ALAQUÀS 
 
 
Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 
d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten 
per al seu debat i votació en el Ple la següent: 
 
 

MOCIÓ 

 

L’Agenda XXI és una eina de treball per a les Administracions que facilita la gestió i 

treballa per un futur més sostenible. El seu màxim objectiu és la promoció del 

desenvolupament sostenible, entenent aquest com el desenvolupament que permeta a les 

generacions futures el gaudiment dels recursos naturals que a la Terra hi ha.  

 

L’origen de l’Agenda XXI està en la búsqueda d’una estratègia de futur que integre el medi 

ambient amb la gestió de recursos i el desenvolupament. Aquesta idea va sorgir en la 

cimera celebrada a Río de Janeiro el 1992, en la Conferència de les Nacions Unides 

sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD). 

 

Són moltes les definicions de desenvolupament sostenible, per exemple:  

 

- Segons el informe World Conservation Union (1980): és el manteniment dels 

processos ecològics essencials i dels sistemes de suport de vida, la conservació de 

la diversitat genètica i la utilització sostenible de les especies i ecosistemes. 

 

- Comissió Brundtland: Forma de superar els conflictes entre els objectius de 

conservació del medi ambient i el creixement econòmic. 

 

- CNUMAD: és un objectiu factible en tot el món, ja siga a escala local, nacional, 

regional o internacional. Reconeix que la integració i el equilibri dels interessos 

econòmics, socials i mediambientals són vitals per a preservar la vida en el planeta 

i satisfer les nostres necessitats.  

 

També són moltes les definicions d’Agenda XXI, com són:  

 

- Guia bàsica del Consejo de los Municipios y Regiones de Europa para la A21L: és 

un sistema en que les autoritats locals treballen en associació amb tots els sectors 

de la comunitat local per preparar els plans d’acció per aplicar la sostenibilitat a 

escala local. 
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- Generalitat Valenciana: procés de planificació del futur del municipi amb pretensió 

de millorar la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant la progressiva incorporació 

dels criteris de. Desenvolupament sostenible. L’Agenda XXI tracta d’integrar les 

polítiques ambientals, socials i econòmiques del municipi i proporcionar la 

participació dels ciutadans en la presa de decisions municipals.  

 

- Farinha (2005): és un instrument per a promoure el desenvolupament sostenible en 

un territori determinat. La innovació d’aquest procés és unificar la planificació 

estratègica amb la participació de la comunitat local per a promoure un 

desenvolupament més sostenible. Malgrat que l’Administració Pública, deu tindre 

un paper catalitzador en tot el procés, el Programa 21 concedeix una gran 

importància a la participació i col·laboració dels agents locals (empresaris, 

associacions, escoles...) en la presa de decisions mitjançant un procés 

“transparent, eficient, constructiu i orientat cap a l’acció”. 

 

El programa de l’Agenda XXI és un pla detallat d’accions (a qualsevol escala: mundial, 

estatal i local) per tal de minimitzar l’impacte ambiental de l’esser humà.  

 

Els objectius generals que busca aconseguir l’Agenda XXI són:  

 

- Millora de l’eficàcia en la gestió municipal. Conèixer els problemes ambientals, 

socials i econòmics del municipi, i els factors dels quals aquestos deriven. Per a 

això és necessari realitzar un diagnòstic socioambiental, en el que es relacionen els 

processos socioeconòmics amb les conseqüències mediambientals i s’identifiquen 

els col·lectius socials significatius, tant des de la perspectiva dels problemes com 

les solucions.  

 

- Integració efectiva de les polítiques municipals de caràcter ambiental, econòmic i 

social. Trobar solucions tècniques i socialment raonables, que conten amb suficient 

recolzament de la comunitat local, als problemes socials, econòmics i ambientals 

identificats. Aquesta és una activitat tècnica que, a partir de la informació generada 

pel diagnòstic, es concreta per mitjà dels corresponents plans d’acció local (PAL). 
 

- El foment de la participació ciutadana i de l’adopció de compromisos per part dels 

agents socials, econòmics i dels ciutadans i ciutadanes. Impulsar la democràcia 

participativa en els processos de presa de decisions locals. Fomentar, facilitar i 

estimular la participació de la població en el desenvolupament de la vida local. Per 

a això, deuen crear-se els escenaris que senten les bases i permeten aquesta 

col·laboració; entre ells, un fòrum ciutadà reglamentat i adaptat a les condicions i 

característiques de la comunitat local.  
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- Garantir el dret l’accés de la informació de la ciutadania. Difondre entre la comunitat 

local els problemes socioambientals del municipi i els processos que generen, així 

com les conseqüències dels mateixos en la seua qualitat i nivell de vida.  

 

- Facilitar l’accés a fonts de finançament externa.  

 

- Reforçar l’autonomia municipal en aplicació del principi de subsidiarietat. 

 

- Fomentar la cohesió i coordinació dins de la mateixa administració i amb altres.  

 

- Augmentar la qualitat de vida dels ciutadans. Com a conseqüència d’això millora de 

la imatge pública de l’autoritat local i del municipi amb una figura reconeguda 

internacionalment que indique que la gestió municipal perseguix uns objectius clars 

de sostenibilitat.   

 

CARTA D’AALBORG 

 

Amb la creació Carta d’Aalborg, signada en maig del 1994 en Dinamarca, les ciutats, 

poblacions i unitats territorials d’Europa es comprometeren a participar en les iniciatives 

locals del Programa 21 i a desenvolupar programes a llarg termini cap al 

desenvolupament sostenible, a la vegada que iniciaren la campanya de Ciutats Europees 

Sostenibles. Aquest document està estructurat en 3 grans blocs. El primer d’ells és una 

declaració del consens, el segon és la Campanya de les Ciutats Europees Sostenibles i 

per últim es treballa la participació en les iniciatives locals del Programa 21 (plans d’acció 

local en favor de la sostenibilitat). 

 

La signatura per part d’una Administració Pública de la Carta d’Aalborg significa el seu 

compromís per treballar l’Agenda XXI cap a un futur sostenible.  

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

La participació de la ciutadania resulta una de les claus estratègiques per a la consecució 

de l’èxit en l’Agenda XXI per partida doble. Per un costat, és un requisit instrumental per la 

necessitat d’integrar els interessos. I per un altre és un valor en si mateix, avançant cap a 

la democràcia participativa.  

La dèbil representativitat ciutadana o el baix abans en el control pressupostari per part 

dels veïns són algunes de les carències que, en forma de cercle viciós, amenacen un 

aspecte clau en el desenvolupament dels processos sostenibles. La participació és un 

requisit fonamental per a l’èxit de la implantació de l’Agenda XXI donada la necessitat del 

consens.  

 

La governabilitat local implica la transversalitat i complexitat de la problemàtica ambiental, 

així com la necessitat de revitalitzar la democràcia, aconseguint: 
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- Reduir la distància entre l’Administració i la població.  

 

- Afavorir la vertebració de la comunitat local i l’implicació dels ciutadans en els 

objectius de sostenibilitat mitjançant la conscienciació, educació i generació de 

cohesió social.  

 

- Sentit de responsabilitat comunitària i col·lectiva. 

 

Alaquàs va arrancar el seu compromís cap a la sostenibilitat el 20 de juliol de 2000 quan 

va signar la Carta d’Aalborg. 

  

 
Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS  

proposa els següents punts d’acord: 

 

PRIMER.-  

Renovació dels compromisos adquirits amb la signatura de la Carta Aalborg i la creació de 

l’Agenda XXI Local d’Alaquàs, per tal de treballar per un desenvolupament sostenible a 

nivell municipal.  

 

SEGON.-   

Convocar de nou el Consell Local, amb ciutadans i ciutadanes d’Alaquàs amb ganes de 

participar en el projecte. Són moltes les associacions i veïns i veïnes interessades en que 

l’Agenda XXI torne a estar en funcionament i assolir els objectius que es plantejà. Per 

aquest motiu, la implicació municipal ha de ser màxima i establir els procediments per a 

que aquesta torne a funcionar. 

 

TERCER.-   
Participar activament de la xarxa provincial d’Agendes XXI, col·laborant i ficant en comú 

experiències amb altres municipis.  

Alaquàs,19 de juliol de  2013 

 
 
 
 
 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 


