
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient  número:  M2412019000026 En  suport  de  l'Ajuntament  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts  a  l'agenda  2030  dels  Objectius  de  Desenvolupament 
Sostenible i assumpció dels 17 objectius . 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC-Sant Vicenç en Positiu, en suport de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts  a  l'agenda  2030  dels  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible  i 
assumpció dels 17 objectius.

L’Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és 
el marc polític internacional que els Estats membres de les Nacions Unides han 
assumit com full de ruta per a la sostenibilitat de la vida de les persones des 
d’una perspectiva social, cultural, econòmica i ambiental. D’aquí que els cinc 
pilar  sobre  els  que  es  construeix  l’Agenda  siguin  planeta,  persones,  pau, 
prosperitat i aliances.  
 
Hi ha disset objectius que connecten de manera directa l’acció internacional, 
nacional i local, i que situen a les ciutats i als seus governs municipals com 
poders públics primordials per la seva efectiva consecució. Així, ho reconeix la  
Resolució de Nacions Unides que va adoptar l’Agenda, i així es reafirma en la 
Declaració  aprovada  en  el  marc  de  la  Cimera  dels  Objectius  de 
Desenvolupament Sostenible que s’ha celebrat a la seu de Nacions Unides 
(Nova York). 
 
La declaració fa un legítim reconeixement que es basa en l’emergència de les 
ciutats  com  referents  globals  de  les  polítiques  a  favor  de  la  sostenibilitat 
humana, i d’una intensa tasca per aconseguir que la veu dels poders locals 
compti, amb una responsabilitat internacional que posi l’accent no només en 
“no deixar a ningú enrere” sinó en “no deixar cap lloc enrere”.
 
Es compleixen quatre anys des de l’aprovació d’aquest ambiciós acord, temps 
en el que el lideratge inequívoc de les ciutats per la seva exitosa implementació 
ha  quedat  demostrat,  però,  també  temps  en  el  que  ha  quedat  patent  la 
necessitat  d’una  nova  distribució  de  responsabilitats  sustentada  en  un  nou 
model de governança que materialitzi les reformes necessàries per poder donar 
resposta desafiaments als quals ens enfronta l’Agenda 2030 al país. 
 
Al llarg de quasi quaranta anys el treball en xarxa de l’Administració local ha 
estat  essencial  per  la  cerca  de  solucions  i  per  l’impuls  d’instruments  que 
afavoreixen el millor disseny i implementació de polítiques públiques. Existeixen 
enormes  reptes  i  incerteses  sobre  com  aconseguir  complir  amb  aquesta 
Agenda, però també existeix un consens unànime que reconeix que el seu èxit 
dependrà de la capacitat per fer-los realitat en les nostres ciutats i pobles. Som 



el nivell de govern capaç de traduir una agenda universal i amplia en polítiques 
públiques concretes i tangibles.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Treballar en el mandat (2019-2023) en el enfortiment institucional, la 
sensibilització  i  les  capacitats  dels  nostres  membres  per  la  formulació  i 
desenvolupament d’estratègies que permetin avançar en el compliment efectiu 
de la ODS. Ampliar els esforços municipals  per generar una política de cohesió 
a nivell municipal i col·laborar en una adequada articulació multinivell (central,  
autonòmica y local) per la construcció i implementació conjunta d’una estratègia 
de l’Agenda 2030, tant a nivell local, europeu i mundial. 

Segon. Convençuts  que  l’acció  local  es  indispensable  per  l’exitosa 
implementació de l’Agenda 2030 i per aconseguir la implicació de la ciutadania, 
ens comprometem a enfortir i legitimar el paper estratègic dels governs locals 
en la planificació, execució i rendició de comptes en el compliment de la ODS 
com agents acceleradors del desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya.

Tercer. Establirem i enfortirem polítiques públiques acceleradores que són part 
del  treball  diari  dels  governs  locals,  des  de  l’economia  circular,  l’Agenda 
Urbana,  les  polítiques  de  gènere,  inclusió  i  lluita  contra  la  desigualtat,  la 
participació ciutadana, la transparència i el govern obert, la salut i l’educació, a 
transició  ecològica,  la  resiliència  i  la  sostenibilitat  ambiental,  el  consum 
responsable, la generació de treball, la cooperació descentralitzada i la cultura, 
d’entre d’altres.

Quart. Donar compte de l’acord al Departament de Territori i Sostenibilitat  de 
la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i a l’Alta Comissionada per l’Agenda 
2030 del govern espanyol.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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