En el saló d'actes de la Casa de Cultura de Xàbia es va portar a terme el
dimarts 15 de gener de 2008 a les 20:15 h. la sessió del Fòrum de l’ A21L,
amb els següents punts a tractar:
•
•
•

Obres del nucli antic (punt que es va afegir a última hora)
Repàs de l’ordre del dia 17/12/2007
Última reunió del CSPGOU. En quin punt estem?
Elecció de la pròxima temàtica de treball
Pla de treball per al primer trimestre de 2008
Pla d'Acció Local
Diagnòstic Socioeconòmic
Indicadors

Obres al casc antic
El Sr. Bartolomé Torres dóna a conèixer el pla de treball presentat per
l'empresa INTERSA LEVANTE (en reunió amb l'associació de veïns, AVA i
l'A21L, tècnica de participació ciutadana així com regidors d'obres, i
urbanisme, l'arquitecte municipal, secretària i premsa), sobre les reformes i
millores de la urbanització del centre històric de La Vila, primera fase.
Aquestes obres afecten a la col·locació de la xarxa de canonades d’aigua
potable i de sanejament, xarxa telefònica i elèctrica, així com la
pavimentació amb lloses de granit.
Els punts generals tractats van ser:
•

•
•

La realització de cates de forma escalonada pot comportar demores,
sobretot a l'arribar a punts potencialment conflictius com la plaça de
l'Església, on existeix la possibilitat de trobar restes arqueològiques.
Es proposa realitzar totes les cates al mateix temps per a poder
preveure amb suficient antelació les possibles dificultats.
La data límit establida per a la finalització dels treballs és el dia 12
d'Octubre del 2008, si no es presenten contratemps que no pogueren
evitar-se, per a no perdre la subvenció europea.
L'opció de seguir l'evolució de les obres setmanalment a través de
dues vies: El Butlletí de Notícies de la pàgina web de l'Ajuntament,
www.ajxabia.com, amb prèvia inscripció; o acudint a l'Oficina Tècnica
de l'Ajuntament, on s'ha habilitat un espai d'atenció al ciutadà els
dilluns i divendres de 12 a 14 hores.

Els carrers afectats per les diferents fases de les obres seguiran el següent
ordre:
1.
2.
3.
4.
5.

Plaça de Baix, C/ Gual i C/Llotgeta.
C\ d’Avall, C\ Planet y Portal del Clot
entre Casa Primícies y Correos
Plaça de l'Església
pavimentació dels trams acabats.
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Les reunions amb les associacions tindran lloc tots els dimecres per a
facilitar el seguiment de les obres.
Resum de l'últim Fòrum del 17 de desembre.
A causa de la poca concurrència apreciada en l'últim fòrum, es fa un resum
dels punts que es van abordar i de les peticions que es van fer per part dels
assistents:
-

Última reunió del CSPGOU, En quin punt estem?

Es va recordar que en l'anterior sessió de Fòrum, Guiomar RamírezMontesinos va explicar, en qualitat de representant de l’A21L en el
CSPGOU, que la proposta de plànol del Concert Previ no va ser aprovada
per la majoria d'integrants del consell, no així la part escrita del Concert
Previ. Per açò, es va elevar a la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament el
document escrit que sí que havia estat consensuat pel CSPGOU. Ambdós
documents, el plànol i el document escrit, aquest últim amb el nom de
“Directrius definitòries de l'estratègia d'evolució urbana”, *estan disponibles
a la web de l’A21L, secció descàrregues).
-

Elecció de la pròxima temàtica de treball

Aquest punt no va arribar a tractar-se en l'última sessió de Fòrum a causa
del debat que va sorgir sobre la possibilitat de sol·licitar a l'ajuntament
l'encàrrec d'un estudi econòmic de la ciutat, que marcara possibles
escenaris de futur per a Xàbia, així com el camí que s'hauria de seguir cap
al model triat. En el seu moment es va argumentar que no semblava una
opció factible a causa de l'existència del Diagnòstic Soci Econòmic (DSE), el
seu alt cost econòmic i el poc temps passat des de la seua presentació. El
DSE és un document típic del procés d’A21L i el qual va ser elaborat arran
de la petició feta en el seu moment per part del Fòrum de la A21.
Un dels assistents, mostra la seua inquietud sobre la possibilitat que les
actes puguen ser utilitzades com mitjà d'invalidació dels acords de l'Agenda
21 i suggereix que es porte a votació per a ratificar aquests acords.
Per això, es planteja al Fòrum la possibilitat de treballar el DSE existent,
segons la metodologia que s'exposarà, amb la finalitat secundària de
determinar possibles manques informatives respecte al principal sector
econòmic de Xàbia, concretar-les en cas de donar-se i estudiar la
possibilitat de sol·licitar un altre estudi econòmic. La votació dóna com
resultat 19 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions.
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Pla de treball per al primer trimestre 2008
S'explica el procediment típic per a la realització d'una Agenda 21 local amb
la finalitat de donar a conèixer en quin punt ens trobem.
Compromís Ajuntament
(Signatura de la Carta d’Aalborg)

Participació Ciutadana
Auditoria Ambiental
Diagnòstic Socioeconòmic

- Fòrum
- Taules de treball

PLA D'ACCIÓ LOCAL

Apropiació per part de l'Ajuntament

Monitoratge projectes/accions del Pla d'Acció Local
- Comissió 21 (indicadors)
El Pla d'Acció Local (PAL) va ser validat per la Comissió 21 i després pel
Plenari de l'Ajuntament durant els primers mesos del 2007, encara que
sense una apropiació efectiva de l'execució d'aquest. Encara així, se sap que
algunes accions s'estan portant a terme, però no es té coneixement concret
de la fase de desenvolupament en la que estan. Per això i com a
conseqüència de l'existència del DSE, molt requerit en la fase de proposta
d'accions per al PAL, es planteja la possibilitat de treballar de manera
conjunta aquests dos documents amb la finalitat última d'actualitzar el
contingut del PAL i facilitar el seguiment de la seua implementació, tasca
que desenvoluparà la Comissió 21. També es pretén aprofitar tota la
documentació de la que es disposa actualment i que pot provocar
modificacions en les accions incloses al PAL. D'aquesta manera es poden
detectar manques de dades o estadístiques concretes i, si resulta
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Proposta de les taules de treball
Es planteja la creació de 5 taules de treball relacionades amb les diferents
línies estratègiques del PAL:
•
•
•
•
•

Integració social
Mercat del treball
Recursos naturals
Mobilitat urbana
Patrimoni cultural

Aquestes taules estaran integrades per membres del fòrum prèvia inscripció
en una llista acord amb la preferència de la línia en la qual vulguen
treballar. Les persones que no hagen acudit avui a la reunió, podran
apuntar-se dimarts que ve 29 en la mateixa sessió de treball.
La missió d'aquestes taules serà fer un seguiment actualitzat de les
diferents accions del PAL, concretant-les més si la documentació actual ho
permet, estudiant aquelles que estiguen en desenvolupament o finalitzades
per part de l'ajuntament o si és necessari, adaptar-les a la realitat actual, ja
que moltes de les accions van ser proposades fa quasi quatre anys. D'altra
banda, es persegueix l'adequació de les accions de manera que permeta
realitzar un millor seguiment per part de la Comissió 21.
Es planteja també la possibilitat de reunir i proposar noves accions no
incloses al PAL i que han anat sorgint des d'aquest últim, per a estudiar
portar-les a terme per part dels mateixos integrants del Fòrum en el que
podria anomenar-se “Voluntariat de la A21L”.
Posteriorment, amb les conclusions que s’extreguen de les taules de treball
s’estudiarà la possibilitat de treballar amb ordenances municipals, bé
modificant ordenances existents, bé creant-les.

Adaptació de les fitxes
Per al desenvolupament de la metodologia proposada, es presenten les
fitxes que estructuren les accions del PAL, amb les modificacions de les
mateixes:
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LÍNIA ESTRATÈGICA
PROGRAMA
PROJECTE núm. TÍTOL ACCIÓ
Objectiu
Descripció
Competència
Regidoria
Responsables
Nom polític/a
Pressupost aprox.

Departament
Nom tècnic/a

Període d’execució
Importància
Priorització

Període
d’execució

Pressupost

Importància

Representant(s)
Comisió 21
Indicador (s)

Aquestes fitxes són idèntiques a les que conté el PAL, excepte en els punts
de Responsables, Priorització, Representant(s) de la Comissió 21 i
Indicador(és), caselles que han de reflectir:
-

-

Responsable: S'indicaran ací els responsables, tècnics i polítics i els
seus corresponents departaments i regidories, de cadascuna de les
accions, acord a un llistat que es lliurarà en les sessions de treball.
D'aquesta manera es permet que la Comissió 21 puga dirigir-se al
responsable de l'execució de l'acció d'una manera més directa.
Priorització: S’hauran de conjugar tres factors, el temps necessari per
a la seua execució completa, el cost requerit i la importància que li
atorga l'A21L
Representant(s) de la Comissió 21: S'hauria d'indicar quina(nes)
persona/nes portaran a terme el seguiment de l'acció. Aquesta
casella l'emplenarà la mateixa Comissió 21.
Indicador(s): Es proposaran un o més indicadors que es consideren
apropiats per al monitoratge de l'acció, l'avaluació de si aquestes
accions s'acosten als objectius desitjats una vegada engegades.

S'elaboraran guies metodològiques que es lliuraran als membres de les
diferents taules de treball, amb la finalitat de permetre un adequat
desenvolupament de les sessions, on s'explicarà cada punt i s’inclouran les
fitxes de les accions. Com material de suport s'aportaran llistats d'accions
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que s’estan desenvolupant actualment i les ja realitzades, llistat de
tècnics/es i regidors/es, el DSE, PAL i l’Auditoria Ambiental realitzada per
PYEMA. Així mateix es contarà amb fulls per a la inscripció de noves accions
(susceptibles de ser dutes a terme pel voluntariat de l’A21L), per a la
sol·licitud de solventació de possibles manques informatives.
Per a aquestes sessions, es durà a terme el registre d'assistència.
Es va exposar una proposta de calendarització que ha hagut de ser
canviada amb motiu d'entrar en període electoral. Així, les dates definitives
en les que es reuniran les taules de treball seran:
•
•
•
•

29 de gener
5 de febrer
19 de febrer
4 de març

L’11 de març, si s'ha pogut concloure a temps, les diferents taules de treball
faran una posada en comú per a elaborar les conclusions conjuntes,
esperant, si no es presenten imprevistos, que el Plenari del fòrum es
reunisca novament el 18 de març.
El lloc proposat per a les taules de treball és la Casa de la Cultura.
Davant el dubte expressat per part d'alguns membres del fòrum sobre la
capacitat de determinar costos i omplir les fitxes en general, se'ls explica
que la missió de les taules de treball serà revalidar el contingut i actualitzar
les actuacions per a fer un millor seguiment, pel que haurien d'aportar
estimacions de costos.
La metodologia i les modificacions suggerides per al pla de treball trimestral
presentades al Plenari del Fòrum s'aproven mitjançant votació (18 vots a
favor, 3 en contra i 4 abstencions).
S'informa als assistents que la coordinació de les activitats de les taules de
treball serà duta a terme per Alexis Risso.
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