El seguiment sistemàtic dels objectius i dels indicadors seleccionats, així com la difusió
generalitzada de l’estat i evolució del Pla d’Acció ha de ser la garantia de millora continua del
procés de sostenibilitat. Aquest seguiment ens ha de garantir la continuïtat i la dinàmica dels
treballs realitzats a l’Auditoria Ambiental una vegada finalitzada aquesta, per això el Pla d’Acció
inclou un pla d’Avaluació i seguiment que permet avaluar i seguir l’assoliment de les fites
marcades i proposar prioritats.
És el Consell Municipal de sostenibilitat l’espai on s’analitzarà i interpretarà el grau de
compliment del procés Agenda 21 Local de Sant Pol de Mar. A més des del Consell es debatran i
aclariran els dubtes que puguin sorgir i aquest és l’òrgan que coordinarà la participació ciutadana
necessària en tot el procés.
En aquest espai anirem actualitzant les accions del Pla d’Acció que ja s’han posat en marxa així
com el procés en el que es troben:

Línia Estratègica 2 : Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi
Programa d’actuació 2.1.: Conservar, promocionar i potenciar els espais naturals existents
Acció 2.1.5 : Execució de les mesures previstes al PPI per l’any 2007
D’acord amb el Programa de prevenció d’incendis forestals és previst l’arranjament del camins
següents:
a)Camí de la Vall de Golinons fins el Turó de Golinons
b)Camí de can Golinons fins el camí carener del Turó de l’home Mort
c) Camí des de la bassa de Can Soler fins al camí d’Hortsavinyà
d) Camí que surt del de Can Golinons fins el camí Fondo
Programa d’actuació .2.2 : Promocionar i Fomentar l’Activitat Agrícola
Acció 2.2.1 Elaborar un pla Estratègic del sector agrícola
Per poder portar a terme mesures de foment i recolzament a l’activitat agrària del municipi, és
fonamental partir del coneixement de quina és la situació actual d’aquest sector. Per això és
considerà com a prioritat alta la redacció d’aquest Pla que permeti reflexionar sobre el futur de
l’agricultura de Sant Pol de Mar.
Ja s’ha finalitzat la redacció d’aquest que amb el Títol “Pla estratègic del sector agrari i
desenvolupament del Medi Rural dels Municipis d’Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta i Sant
Pol de Mar, es va presentar el passat 29 de març.

Línia Estratègica 3 : Assolir un medi urbà de qualitat
Programa d’actuació 3.2 : Fomentar l’ús de mitjans de transport alternatiu al vehicle privat
Acció 3.2.3: Mantenir conjuntament amb els municipis veïns un autobús que connecti amb
l’Hospital de Calella i Renfe.
Es tracta de diversificar el ventall de transport públic al que poden accedir els ciutadans de Sant
Pol, però també el conjunt de municipis del voltant, de manera que es disminueixin els
desplaçaments realitzats en vehicle privat.
Actualment ja en funcionament
Programa d’actuació 3.4 : Millora de la qualitat acústica i de l’aire
Acció 3.4.3 : Mesures per a la reducció de l’impacte acústic produït per la N-II i la C-32

S’ha realitzat la mesura del soroll a una vivenda del Casarell ,la medició l’ha realitzat el servei de
Medi Ambient de la Generalitat a instància de l’Ajuntament , pendents de rebre l’informe per part
del Departament.

Línia Estratègica 4 : Millora de la gestió dels residus, l’energia i l’aigua
Programa d’actuació 4.1 : Fomentar la minimització, ampliació i consolidació de les recollides
selectives i específiques
Acció 4.1.6 : Implantar la recollida selectiva de matèria orgànica
Presentada la documentació per la convocatòria d’ajuts per l’any 2007, de la Generalitat de
Catalunya destinada al foment de la recollida de la fracció orgànica de residus municipals.
Acció 4.1.7 : Elaborar un protocol de funcionament de la nova deixalleria
En procés d’elaboració
Programa d’actuació 4.2 : Introducció de criteris respecte la utilització de les diferents fonts
energètiques a la vila
Acció 4.2.3 : Aplicar un sistema de control del consum energètic municipal
Instal·lat el programa informàtic Win CEM per l’ICAEN que ens permetrà tenir un control del
consum en les diferents dependències municipals.
Acció 4.2.4 : Elaborar un Pla Director de l’enllumenat públic
En procés d’elaboració.
Programa d’actuació 4.3 : Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua
Acció 4.3.7 : Aprofitament de les aigües depurades o pluvials per al reg de jardins públics i per la
neteja viària.
Actualment redactant projecte per aprofitament d’un dels pous de les escoles.

Línia Estratègica 6: Millora de la gestió ambiental municipal.
Programa d’actuació 6.1 : Integrar la transversalitat de les qüestions mediambientals a
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
Acció 6.1.5 : Redacció d’ordenances que regulin aspectes ambientals
En procés de redacció

Línia Estratègica 7 : Consolidar el procés d’agenda 21
Programa d’actuació 7.1: Consolidar el procés d’Agenda 21
Acció 7.1.1: Promoure la participació de les entitats de caire ambiental i del Consell Municipal en
la gestió ambiental del municipi i l’Agenda 21
Amb data 10 de gener de 2007 es reuneix la Comissió de seguiment Agenda local 21 formada
per les persones que han participat en la redacció del Pla D’Acció.
Acció 7.1.2 : Crear una pàgina web permanent sobre l’Agenda 21
Ja en funcionament.

