La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2008, va
adoptar l’acord següent:

“ANTECEDENTS.A partir de La Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992, sorgeix
l’Agenda 21, que incideix en les polítiques i estratègies a escala mundial cap a
un desenvolupament sostenible, “... un desenvolupament que satisfaci les
necessitats del present sense comprometre la possibilitat de les futures
generacions per a satisfer les seves pròpies necessitats...”.
Posteriorment, es varen concretar els principis de l’Agenda 21 en la Conferència
Europea sobre les Ciutats Sostenibles, celebrada a Aalborg (Dinamarca) al maig
de 1994, i d’on en sorgí la Carta d’Aalborg. Amb la signatura de la Carta, les
ciutats, poblacions menors i unitats territorials d’Europa es comprometen a
participar en iniciatives locals d’Agenda 21 i iniciar programes a llarg termini
vers un desenvolupament sostenible.
Els compromisos d’Aalborg que va assumir l’Ajuntament de Tarragona quan va
signar l’adhesió a la Carta d’Aalborg defineixen amb molta claredat el camí a
seguir en la política municipal per a un desenvolupament sostenible i esdevenen
la guia principal en la implantació del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat
(PALS) elaborat a través del procés de l’Agenda 21. Aquest compromisos són:
1.-Governança
Ens comprometem a impulsar els nostres processos de presa de decisions a
través d’una major democràcia participativa, la qual cosa implica:
• Desenvolupar una visió compartida a llarg termini per aconseguir pobles i
ciutats sostenibles.
• Augmentar la participació i la capacitat de desenvolupament sostenible en
les comunitats locals i les administracions municipals.
• Convidar tots els sectors de la societat local a participar eficaçment en la
presa de decisions.
• Fer que les nostres decisions siguin obertes, responsables i transparents.
• Cooperar eficaçment i conjuntament amb els municipis veïns, altres
pobles i ciutats, i altres àmbits de Govern.
2.-Gestió local cap a la sostenibilitat

Ens comprometem a elaborar programes eficaços de gestió, des de la seva
formulació fins a la seva implantació i avaluació:
• Consolidar l’Agenda Local 21 o altres processos de sostenibilitat local i
atorgar-los un paper central en la gestió municipal.
• Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, basada en els principis
preventius i d’acord amb l’Estratègia temàtica sobre medi ambient urbà
de la UE.
• Fixar objectius i terminis en el marc dels Compromisos d’Aalborg i crear
instruments de control que en facilitin el seguiment.
• Assegurar que les qüestions relacionades amb la sostenibilitat són un
element essencial en els processos de presa de decisions municipals i que
l’assignació de recursos es basa en criteris sòlids i amplis de
sostenibilitat.
• Cooperar amb la Campanya europea de ciutats i pobles sostenibles i amb
les seves xarxes per tal d’avaluar i fer el seguiment dels progressos cap a
la consecució dels nostres objectius de sostenibilitat.
3.-Bens naturals compartits
Ens comprometem a:
• Assumir plenament la nostra responsabilitat de protegir, presentar i
garantir un accés equitatiu als béns naturals compartits
• Reduir el consum d’energia primària i incrementar el percentatge
d’energies renovables.
• Millorar la qualitat de l’aigua, estalviar-ne i utilitzar-la de la manera més
eficient.
• Promoure i augmentar la biodiversitat, i ampliar i tenir cura dels espais
verds i les àrees naturals.
• Millorar la qualitat del sòl, preservar la terra de producció ecològica i
promoure l’agricultura i la silvicultura sostenibles.
• Millorar la qualitat de l’aire.
4.-Consum responsable i elecció d’estils de vida
Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i a
fomentar el consum i la producció sostenibles i, per tant, a:

• Evitar i reduir els residus i incrementar la reutilització i el reciclatge.
• Gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de bones
pràctiques.
• Evitar el consum innecessari d’energia i millorar l’eficiència del seu ús.
• Seguir procediments sostenibles d’adquisició de béns.
• Promoure activament la producció i el consum sostenibles, especialment
dels productes amb etiqueta ecològica, orgànics i de comerç ètic i just.
5.-Planificació i urbanisme
Ens comprometem a assumir un paper estratègic en la planificació i l’urbanisme
a l’hora de resoldre problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i
sanitaris en benefici de tots i a:
• Regenerar i reutilitzar les zones degradades o abandonades.
• Evitar el creixement urbà incontrolat establint densitats urbanes
adequades i donant prioritat al desenvolupament en zones industrials
abandonades i no en espais verds.
• Garantir l’ús mixt d’edificis i urbanitzacions, amb un equilibri adequat de
llocs de treball, habitatges i serveis, i donar prioritat a l’ús residencial en
el nucli urbà.
• Garantir la conservació, renovació i utilització/reutilització adequades del
patrimoni cultural.
• Complir els requisits de disseny i construcció sostenibles i promoure
l’arquitectura i les tècniques de construcció d’alta qualitat.
6.-Millor mobilitat, menys trànsit
Reconeixem la interdependència dels transport, la salut i el medi ambient i ens
comprometem a promoure fermament els models de mobilitat sostenible i a:
• Reduir la dependència del transport privat motoritzat i promoure
alternatives atractives i accessibles per a tothom.
• Augmentar la proporció de desplaçaments en transport públic, a peu i en
bicicleta.
• Promoure el canvi a vehicles amb baixes emissions.
• Desenvolupar un pla integrat de mobilitat urbana sostenible.
• Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.

7.-Acció local per a la salut
Ens comprometem a promoure i protegir la salut i el benestar dels ciutadans i a:
• Sensibilitzar la població i prendre mesures pel que fa als factors
determinants per a la salut, la majoria dels quals no estan directament
relacionats amb el sector sanitari.
• Promoure el desenvolupament de plans de salut municipals que
proporcionin a les nostres ciutats els mitjans per construir i mantenir
aliances estratègiques relacionades amb la salut.
• Reduir les desigualtats sanitàries i abordar la pobresa, la qual cosa
requereix dur a terme estudis regulars sobre els progressos en la reducció
d’aquestes diferències.
• Promoure l’avaluació dels impactes en la salut, com un mitjà perquè tots
els sectors centrin els seus esforços en la salut i la qualitat de vida.
• Mobilitzar els urbanistes perquè tinguin en compte la salut en les seves
estratègies i iniciatives urbanístiques.
8.-Economia local activa i sostenible.
Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que doni accés
al treball sense perjudicar el medi ambient i a:
• Adoptar mesures que estimulin i donin suport a l’ocupació local i a la
creació d’empreses.
• Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones
pràctiques empresarials.
• Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat en la localització
de les empreses.
• Promoure els mercats de productes locals i regionals de qualitat.
• Promoure el turisme local sostenible.
9.-Igualtat i justícia social.
Ens comprometem a garantir comunitats integradores i solidàries i a:
• desenvolupar i implementar mesures per prevenir i pal·liar la pobresa.

• Garantir un accés equitatiu als serveis públics, l’educació, les oportunitats
de treball, la formació, la informació i les activitats culturals.
• Promoure la inclusió social i la igualtat entre homes i dones.
• Millorar la seguretat ciutadana.
• Garantir condicions de vida i habitatges de qualitat i socialment integrats.
10.-Del local al global.
Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau, la
justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima i, per
tant, a:
• Desenvolupar i fer el seguiment d’un pla estratègic i integrat per mitigar
el canvi climàtic i treballar per aconseguir un nivell sostenible
d’emissions de gasos hivernacle..
• Atorgar a la política de protecció del clima un paper central en les
polítiques en matèria d’energia, transport, compres, residus, agricultura i
silvicultura.
• Conscienciar la població sobre les causes i els impactes probables del
canvi climàtic i integrar accions preventives en les polítiques relacionades
amb el canvi climàtic.
• Reduir l’impacte humà en el medi ambient global i promoure el principi
de justícia ambiental.
• Reforçar la cooperació dels pobles i les ciutats i desenvolupar respostes
locals a problemes globals, conjuntament amb els governs locals, les
comunitats i els grups d’interès corresponents.
Conseqüentment amb aquests compromisos, l’any 2007 l’Ajuntament de
Tarragona va iniciar els treballs per a l’elaboració de l’Agenda 21 local de
Tarragona. El procés de redacció de l’Agenda 21 Local s’ha desenvolupat en
diferents fases i s’han generat els documents d’anàlisi i diagnosi, els quals han
servit de base per a elaborar aquesta proposta de Pla d’acció local per a la
sostenibilitat (PALS) de Tarragona.
El PALS de Tarragona és un document programàtic que defineix les estratègies i
actuacions que s’han d’impulsar al municipi per tal d’assolir un
desenvolupament més sostenible.
Els objectius bàsics del pla són els següents:

-

Donar al territori elements de coneixement per a poder desenvolupar de
manera programada polítiques que integrin els aspectes ambientals i
territorials seguint els principis d’un desenvolupament sostenible.

-

Potenciar i orientar el desenvolupament cap a un horitzó d’un major
aprofitament dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi. Establir
estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial.

-

Fomentar la participació dels agents locals i col·lectius ciutadans en aquest
procés, de manera que el desenvolupament sostenible s’efectuï sota la
premissa de la corresponsabilitat. Es presenta, doncs, un pla que no és
només un pla de mandat a liderar per part de l’Ajuntament, sinó que és un
pla de futur a curt, mig i llarg termini que ha de ser marc d’actuació per a
tots i cadascun dels ciutadans del municipi, tant en l’àmbit públic com
privat.

-

Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el
desenvolupament sostenible del territori tenint en compte el context
supramunicipal i el suport institucional necessari per tal de poder executar
el procés amb garanties d’èxit.

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Tarragona consta de 116 accions,
agrupades en 22 programes i en 7 línies estratègiques. Cada acció es
desenvolupa en una fitxa que inclourà els següents apartats: objectiu, àmbit,
descripció, grau de prioritat, cost, termini d’implantació, interrelació amb altres
accions, fonts i estat del finançament, entitat responsable i altres organismes
implicats.
El Pla d’Acció Local inclou un pla de seguiment que incorpora els indicadors de
sostenibilitat i defineix els òrgans necessaris al seguiment municipal.
En conseqüència la Junta de Govern Local en forma legal acorda:
Aprovar el Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Tarragona que consta en
l’annex I i es dona aquí íntegrament per reproduït”

