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Presentació
Teniu a les vostres mans la “Guia per fer efectius els compromisos d’Aalborg”, una
eina que esdevé fonamental per tal de què els municipis i els fòrums ciutadans
disposin dels suports i dels recursos necessaris per al compliment dels objectius
fixats en matèria de sostenibilitat local. Aviat farà sis anys de la primera signatura dels
Compromisos d’Aalborg (2004), un temps més que suficient per prendre seriosament
tots aquells reptes que han de contribuir a un desenvolupament sostenible a escala
local.
A les Illes Balears, podem manifestar amb satisfacció que tots els municipis de la
nostra Comunitat s’han adherit a la Carta d’Aalborg (1994) i que més de la meitat
han subscrit els Compromisos, molts d’ells durant el darrer any 2009. Aquestes dades
demostren que els governs locals de les Illes Balears són plenament conscients de
què la sostenibilitat és el camí a seguir en el nostre desenvolupament econòmic i
social. Ja només des del desenvolupament sostenible podem plantejar el creixement
del futur, i aquesta és una qüestió essencial en una economia turística com la nostra.
No obstant això, no és suficient amb la voluntat i la determinació. Els municipis
han de disposar del suport i dels recursos necessaris per tal de què els reptes del
desenvolupament sostenible es puguin fer realitat. És per això que aquesta guia posa
a l’abast dels governs locals les eines que poden fer servir per assolir els objectius
marcats pels Compromisos d’Aalborg.
La guia ja havia estat publicada en anglès, castellà i altres idiomes, però a partir d’ara
en podeu disposar d’aquesta edició en la nostra llengua, el català. La guia està dirigida
principalment als governs locals i als fòrums ciutadans implicats en els Compromisos
d’Aalborg, però, evidentment, també és a disposició de qualsevol actor social
interessat en el compliment dels seus objectius: organitzacions no governamentals,
associacions i entitats cíviques, centres educatius... D’aquesta manera, aquests
actors socials tindran més facilitats per participar en la planificació i implantació de
processos sostenibles, i per vigilar i comprovar la seva materialització. La participació
ciutadana és fonamental en l’èxit de la implantació i materialització dels compromisos
de sostenibilitat, adaptats a la realitat i al context local.
Així doncs, no queda més que llegir aquesta guia i posar-la en pràctica, obrint-nos
el camí del futur: el del desenvolupament sostenible com a garantia del benestar
social i econòmic. Els Compromisos d’Aalborg situen i integren l’acció local sostenible
en el gran objectiu general de la sostenibilitat planetària, en harmonia amb el medi
ambient i amb els recursos naturals. El repte és apassionant i val la pena implicar-s’hi.

Miquel Àngel Grimalt i Vert
Conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
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2. Els compromisos d’Aalborg i el Cicle
de la sostenibilitat
Perquè els governs locals puguin respondre a les demandes formulades en les estratègies
europees i en els compromisos d’Aalborg han de comptar amb el suport, les orientacions i la
preparació adequats.
Els compromisos d’Aalborg són un conjunt de compromisos compartits que han
d’implementar conjuntament els governs locals de tot Europa. A través d’aquests compromisos
es pretén, en primer lloc, reforçar els processos d’Agenda Local 21 en curs i generar una energia
col·lectiva que permeti passar del programa a l’acció en els pròxims deu anys. En segon lloc,
estan concebuts com a instruments flexibles que han d’adaptar-se al context local, i també a les
accions que siguin objecte de planificació tant en l’actualitat com en el futur.
Els compromisos d’Aalborg ofereixen un marc estructural específic o Cicle de Sostenibilitat
(vegeu l’esquema), que ajuda els governs locals a posar en marxa el procés d’establiment
d’objectius. Aquest procés ha d’incloure les parts interessades (stakeholders) locals i ha de
tenir molt en compte les Agendes Locals 21 i els altres plans de sostenibilitat existents. Al llarg
d’aquest procés s’han de revisar les línies bàsiques dels compromisos d’Aalborg. Sobre aquestes
bases, els governs locals signataris han de discutir, acordar i establir objectius locals individuals
per als deu compromisos d’Aalborg. Els terminis relacionats amb aquests objectius han
d’estipular una supervisió futura del procés que s’hagi duit a terme.

Avaluació i transmissió
dels resultats
Document essencial:
Informe d’avaluació

(Actualització) Revisió
de les línies bàsiques
Document essencial:
Informe de sostenibilitat

Establiment d’objectius
Implementació i
supervisió

Document essencial:
Objectius de
sostenibilitat

Document essencial:
Programa de sostenibilitat

Compromís polític
Document essencial:
Aprovació per
l’ajuntament
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Calendari

El producte
del Cicle de la
sostenibilitat

Revisió de les línies bàsiques

Durant els
dotze mesos
posteriors a la
firma

Informe de
sostenibilitat

Durant els
vint-i-quatre
Acordam entrar en un procés local participatiu de fixació
d’objectius que incorpori l’Agenda Local 21 o altres plans
mesos
d’acció existents sobre sostenibilitat local, i també considerar posteriors a la
els resultats de la revisió de les línies bàsiques locals i
firma

Objectius de
sostenibilitat

Acordam efectuar una revisió integrada de les línies bàsiques
dels compromisos d’Aalborg com a punt de partida per al
nostre procés d’establiment d’objectius durant els dotze mesos
posteriors a la data de la nostra firma. Aquesta revisió ha
d’incloure el context polític, les referències als compromisos
polítics existents i la descripció dels reptes actuals.
Establiment dels objectius

assignar prioritats a les nostres tasques, amb la intenció
d’aplicar els deu compromisos. Acordam fixar objectius
locals individuals dins dels vint-i-quatre mesos posteriors a la
data de la nostra firma i fixar els terminis per a la consecució
dels objectius perquè és desitjable poder demostrar avanços
en el compliment dels nostres compromisos.
Compromís polític

Durant els
vint-i-quatre
mesos
posteriors a la
firma

Aprovació per
l’ajuntament

Realització i supervisió

Primera
supervisió
cap al 2010

Programa de
sostenibilitat

Acordam dur a terme una supervisió regular dels nostres
èxits pel que fa a la realització dels compromisos d’Aalborg,
que estigui a disposició dels nostres ciutadans. Acceptam
proveir regularment d’informació sobre els nostres objectius
i els nostres progressos a la Campanya Europea de Ciutats i
Viles Sostenibles i, a través d’aquesta cooperació, procurarem
analitzar els avanços realitzats i aprendre els uns dels altres.

Informe
Supervisions
d’avaluació
subsegüents
programades
cada cinc anys

Avaluació i informació
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Implicar-se i participar
La implicació i la participació, en formes diverses però de manera continuada,
s’haurien de mantenir durant tot el cicle de vida dels compromisos d’Aalborg. El fet
de participar en les decisions no només és quelcom volgut i fins i tot demanat pels
ciutadans, que desitgen tenir un paper més actiu en l’administració de la societat,
sinó que els governs regionals, nacionals i locals, les agències i les organitzacions no
governamentals, els científics i les empreses també estan cada vegada més ansiosos
per collir els fruits del seu compromís actiu en el procés de presa de decisions. En
comptes de “primer fer i després arreglar”, és més eficaç implicar els usuaris finals des
de la fase inicial de la concepció i la planificació. Això també augmenta les possibilitats
d’èxit dels objectius locals i que es puguin mantenir durant molt de temps. Per tant,
s’ha de tenir en compte la interacció dels grups d’actors socials ja siguin públics,
privats, comunitaris o no governamentals següents:
• Aquells que exerceixen un paper de coordinació en la implementació dels
compromisos d’Aalborg (empleats de l’Administració i personal de les companyies
de serveis).
• Aquells que tenen interessos i necessitats que es vegin afectats per la posada en
pràctica dels compromisos d’Aalborg.
• Aquells que tenen influència i poder per prendre les decisions finals (els polítics
locals).
• Aquells que disposen d’informació i d’experiència destacada (agències,
companyies de serveis, comunitat científica).
• Aquells que informen i divulguen informació sobre les condicions de les ciutats i
dels avanços que s’hi fan (els mitjans de comunicació).

. . . 12
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Si tot importa, aleshores què és el més important?
L’establiment de prioritats
És molt recomanable que els deu compromisos d’Aalborg s’apliquin quan ja s’hagin
identificat les prioritats, les tasques i els objectius clau. Establir prioritats per a l’acció
entre els molts problemes identificats pels compromisos d’Aalborg no és una tasca
fàcil. El camí que s’ha de seguir el marquen els mateixos participants. Una vegada els
problemes locals s’han identificat i els interessats clau estan d’acord a participar, es pot
passar a classificar els problemes prioritaris. Aquests problemes es poden seleccionar
basant-se en criteris com ara:
• La magnitud de les omissions pel que fa a la relació entre accions i mesures.
• L’envergadura de les pèrdues de productivitat a causa d’aquestes omissions.
• La integració entre accions i mesures en els diferents camps prevists pels
compromisos d’Aalborg.
• El resultat, irreversible o no, de l’incompliment de les accions i les mesures.
Una vegada l’ajuntament ha decidit quins recursos i quins aspectes s’han de
considerar com a prioritaris, aquests s’han de plasmar en un conjunt d’indicadors triats
entre els que figuren en l’informe de sostenibilitat.
Desenvolupar i acordar els indicadors té una importància estratègica, perquè després
també es poden consensuar les mesures que s’han d’aplicar i la quantificació dels
objectius per a les àrees prioritàries; es poden supervisar els progressos i l’èxit de les
mesures aplicades i, finalment, es poden avaluar els resultats i els èxits obtinguts.

>
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Ha implicat la comunitat?
Informació i implicació del públic en general
Els compromisos d’Aalborg també necessiten suport públic. Una vegada s’ha pres
la decisió d’aprovar els objectius de sostenibilitat, el públic en general ha de ser
informat a través d’audiències públiques, la premsa, els periòdics locals, la radiodifusió,
les campanyes, els anuncis de ràdio, la distribució porta a porta de fullets i les
informacions al portal web del govern local.

Un pas endavant
La decisió política acordada pel govern local respecte a la implementació dels
compromisos d’Aalborg té importants conseqüències pràctiques. Els polítics han de
ser conscients que aquesta fase és molt important perquè la selecció dels objectius
influirà fortament en la planificació política i l’afectarà

>
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Hi ha més baixades que pujades?
Decisions sobre noves mesures correctores
Quan les mesures estan programades, els resultats se supervisen i es comptabilitzen
i així cada mesura correctora es pot prendre adequadament. Això significa que quan
s’anuncia una mesura per a una certa data però s’ajorna la seva aplicació o no s’aplica
en absolut, la unitat de coordinació té dret a demanar explicacions.
A vegades les desviacions d’allò que s’ha executat amb relació a allò que s’ha
programat poden ser tan importants que els dirigents polítics han de decidir sobre
la millor manera d’actuar. En efecte, quan això succeeix l’alta direcció o la gerència
corresponent informa a l’ajuntament, i aleshores la decisió que aquest prengui
sobre noves mesures correctores pot anar associada amb l’establiment de les
responsabilitats corresponents i dels terminis d’execució. Si els canvis requerits són
tan substancials que la resolució de l’ajuntament ha de donar-los la consideració
d’esmenes o desviacions, el conjunt d’objectius pot sotmetre’s a una seqüència
addicional de modificació i aprovació.5

Un pas avant
En la fase d’implementació totes les activitats projectades en els deu compromisos
d’Aalborg es posen en pràctica i és important supervisar-les per garantir que
s’implementin tal com es van programar i projectar. Precisament perquè aquestes
dues funcions estan molt interrelacionades, és aconsellable que els governs locals
planifiquin al mateix temps els processos d’implementació i de supervisió.
Aquesta fase d’implementació i supervisió constitueix una aportació important per a
l’avaluació, per extraure ensenyances de l’experiència d’implementació i per utilitzar
aquestes ensenyances en cicles futurs. L’element distintiu de l’avaluació és que implica
judicis de valors, i per això és diferent de la supervisió, la qual només consisteix a
observar i informar sobre el que observa. Els governs locals han de conèixer tots les
dades significatives i tenir tota la informació sobre els resultats d’aquesta fase per
fer una valoració dels avanços que s’han fet, per revisar i tornar a identificar metes i
objectius, i per determinar el millor enfocament que s’ha d’utilitzar i les mesures que
s’han de triar i acordar.

5

Per a més informació, vegeu ICLEI; “The ecoBudget Guide”, Växjö, Sweden 2004
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Ha fet un balanç anual del treball?
L’informe d’avaluació
Al final del cicle, la unitat de coordinació conclou la supervisió i redacta l’informe
d’avaluació, és a dir, un balanç per a cada un dels indicadors inclosos en els objectius
de sostenibilitat.
L’avaluació reporta beneficis tant intrínsecs com extrínsecs. Un benefici intrínsec és
determinar amb més certesa si les mesures són efectives per aconseguir les metes
i per ajudar a proporcionar correccions a mitjà termini. La raó extrínseca d’una
avaluació és que el programa formalment avaluat és més probable que es divulgui, es
reprodueixi i que mereixi ser premiat.
L’informe d’avaluació es pot considerar com un resultat del cicle dels compromisos
d’Aalborg d’importància capital. Es presenta en forma de taula-resum de text concisa
per publicar-la en diversos àmbits. Comparar els valors anteriors amb els actuals no
només permet comparacions entre objectius i continguts realitzats, és a dir, una
valoració del cicle passat, sinó que, i això encara és més important, allò que s’ha
aconseguit es mesura fent una comparació amb els objectius a llarg termini i es
presenta en forma d’un percentatge respecte a aquests objectius.
Per tant, l’informe d’avaluació resumeix i explica el resultat del cicle, informant els
ciutadans i l’ajuntament sobre els èxits en els respectius compromisos d’Aalborg, és a
dir, si els objectius s’han complert o en quin percentatge s’han complert.
Aquest document és imprescindible per determinar quins elements s’han realitzats
i quins esdeveniments han succeït i per quina raó. Tots els resultats s’haurien de
presentar gràficament.
Exemple d’informe d’avaluació del projecte EcoBudget de Bolònia, Itàlia
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Com s’ajuda a mantenir els compromisos d’Aalborg?
La ratificació de l’informe d’avaluació
Una de les fases finals del cicle d’implementació dels compromisos d’Aalborg és la
ratificació de l’informe d’avaluació. És important obtenir una comprensió completa i
un examen crític dels objectius i de les mesures. La gestió o les mesures correctives
per als cicles següents només es poden fer efectives si s’ha discutit en detall tot el que
preocupa i les possibles alternatives.
Després del debat, l’ajuntament ratifica per mitjà del vot l’informe d’avaluació. Més
que aconseguir una aprovació o ratificació reals, algunes ciutats únicament arriben
a un acord complet sobre els èxits en l’aplicació de les mesures i la consecució dels
objectius. Finalment, per continuar avançant, s’encarrega al govern local que prepari
el pròxim cicle.

Ha implicat la comunitat local?
Informació pública
L’informe i l’avaluació no han de consistir en un procés tancat, els resultats del qual
només estiguin a disposició dels polítics locals, sinó que poden ser mecanismes útils
per mantenir les persones informades sobre les mesures aplicades, per mantenir el
nivell de consciència sobre la iniciativa dels compromisos d’Aalborg i, també, per
conservar l’entusiasme de la gent respecte al seu propi paper en el procés. Per tant,
s’ha de prestar una atenció especial a la comunicació i a la difusió dins de la mateixa
localitat. Això significa que l’ajuntament ha d’informar el públic en general dels
resultats aconseguits i que l’informe d’avaluació s’ha de donar a conèixer a través de la
premsa local i se n’ha de facilitar l’accés a Internet.

Un pas endavant
El procés d’avaluació no ha de concloure amb la presentació i la ratificació de
l’informe d’avaluació. Més que certificar troballes, conclusions, recomanacions i
lliçons apreses, s’ha d’interioritzar i s’ha d’actuar basant-se en l’informe. Per tant, el pas
següent ha de ser adoptar com a propi l’informe d’avaluació i implementar els canvis.
Des d’aquesta perspectiva, l’avaluació expost es converteix en una avaluació exante
que ajuda a prendre decisions i a establir els objectius per a una nova revisió de les
línies bàsiques i, per tant, per al nou cicle.
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Guia per a la implementació dels compromisos
d’Aalborg
La Guia per a la implementació dels compromisos d’Aalborg és un manual
per conduir (portar, orientar, guiar) els governs locals, pas a pas i de
principi a fi, pel Cicle de Sostenibilitat.
Dóna suport als governs locals firmants per respondre als requeriments
dels compromisos d’Aalborg. Proporciona un mecanisme per capacitar els
governs locals a accedir més fàcilment als coneixements, recursos i a altres
instruments que puguin necessitar.
La guia actua en paral·lel amb el que ja existeix, i això crea sinergies i
enllaços amb les orientacions i els instruments existents, i cobreix molts
buits (dèficits, carències).
La Guia per a la implementació dels compromisos d’Aalborg ha esta
cofinançada per la Comissió Europea en el marc del Sisè Programa
d’Investigació.
www.localresources21.org

