Els Grups de treball del Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS) de Sabadell
El projecte d’Agenda 21 de Sabadell continua el seu procés d’elaboració. Una
vegada validat el document de diagnosi, s’inicien els treballs per a concretar en un
marc de participació i consens el PALS de Sabadell.
En aquest sentit, a la darrera sessió del Fòrum cap a la Sostenibilitat de Sabadell es
van aprovar les línies estratègiques del PALS de Sabadell; així com la constitució i
convocatòria dels grups de treball per a discutir el seu contingut.

La proposta d’objectius dels grups de treball del PALS
Es proposa que els grups de treball del PALS segueixin el següent esquema
d’objectius:
1. Identificació, discussió dels programes d’actuació.
2. Definició i aprovació consensuada dels programes d’actuació.
3. Identificació i discussió de les accions de cada programa d’actuació.
4. Definició i aprovació consensuada de les accions.

Criteris generals de funcionament
Però, abans d’iniciar aquest procediment de participació, s’ha de tenir molt present
el funcionament que haurien de tenir els grups de treball per tal de facilitar que
el PALS sigui un instrument útil i gestionable, i que alhora suposi un
veritable salt endavant en relaci ó als impactes de les principals variables
de sostenibilitat.

En primer lloc, cal ser imaginatius i, fins i tot, audaços. De tal manera que els
grups de treball han d’esdevenir un marc propici per a plantejar accions
innovadores que justifiquin la singularitat del PALS de Sabadell. Els tècnics ja
plantejaran les condicions de viabilitat de cada acció.
Per segon lloc, cal ser rellevant i precís. No consisteix ara en identificar quan
més accions millor, si no que es tracta de formular les millors accions possibles per
a aconseguir el Sabadell sostenible que tots volem. Un excés d’accions dificulta la
gestió del PALS i facilita el seu incompliment; per contra, un nombre limitat
d’accions atorga major importància política i social a cada una d’elles. Per tant, cal
que el PALS estableixi amb claredat aquells punts que es prioritzen perquè
obeeixen a assumptes o aspectes amb interessos reals compartits.
Per últim, és important tenir en compte que aquest projecte pot ser una bona
oportunitat per establir un altre tipus de compromís i de relació amb agents
directament implicats tant en la concepció com en el desenvolupament i execució
d'aquelles actuacions que es considerin prioritàries.

Proposta de funcionament dels grups de treball
Amb la finalitat d’aplicar aquests criteris, plantegem la següent proposta de
funcionament intern dels grups de treball del PALS:
I.

El PALS no hauria de superar les 125 accions. Això representaria entre 4 i 8
programes i un màxim de 25 accions per cada línia estratègica.

II.

La primera sessió dels grups de treball s’hauria de centrar a:
Identificar, definir i aprovar els programes d’actuació.
Començar a definir una proposta d’accions per a cada programa.

III.

Amb aquest contingut, l’equip auditor elaboraria una proposta de fitxes
d’acció amb: el seu títol, descripció, objectius, pressupost estimat (inversió i
cost de manteniment, durada de l’acció, termini per endegar l’acció, òrgans
competents i entitats i sectors involucrats, possibles fonts de finançament,
transversalitat i indicadors de seguiment.

IV.

La segona sessió dels grups de treball hauria de contrastar i aprovar les
accions. A més, si s’escau, es definirien i aprovarien noves accions. Per
últim, el grup de treball proposaria una priorització de les accions
contemplades.

