
 

 
 
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL COMPROMÍS DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA ENVERS ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE I L’AGENDA 2030 
 

(aprovada per unanimitat al plenari municipal el 30 de setembre de 2019, segons consta a la 
corresponent acta https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_cp_300919_ca.pdf) 

 

Janet Sanz, portaveu del Grup Municipal de Barcelona en Comú; Laia Bonet, portaveu del Grup 

Municipal del PSC; Jordi Coronas, portaveu del Grup Municipal d’ERC; Elsa Artadi, portaveu del 
Grup Municipal Junts per Catalunya; Francisco Sierra, portaveu del Grup Municipal de 

Ciutadans; Óscar Ramírez portaveu del Grup Municipal del PP; Eva Parera portaveu del Grup 
Municipal Barcelona pel Canvi, actuant en el seu nom i representació manifesten:  

 

Amb motiu del quart aniversari de la Resolució de Nacions Unides de data 25 de setembre de 
2015, “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” en què 

s’estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’Ajuntament de Barcelona vol 
manifestar el més ferm compromís de la ciutat amb el planeta, les persones, la prosperitat i la 
pau, a través d’una governança democràtica (partenariats) seguint els principis de l’Agenda 

2030, en el benentès que la seva aplicació representa un pas clar i decidit cap a un món més 
just i sostenible. 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 fites que els desenvolupen 
mostren una nova Agenda universal, l’anomenada Agenda 2030. Amb els ODS i les 

corresponents fites es pretén reprendre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) 
i completar el que aquests no van aconseguir. Els Objectius i les fites són de caràcter integrat i 
indivisible, i conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i 

ambiental. A més, la consecució dels ODS ha de ser considerada una qüestió multinivell que 
interpel.la a nivell de barris, ciutats, regions i països. Els Objectius i les fites estimularan i 
articularan, durant els propers 10 anys, les accions necessàries en tots els nivells en àmbits 

d’importància crítica per a la humanitat i el planeta. 
 

Davant la urgència dels grans reptes planetaris, el 25 de setembre de 2015 els 193 Estats 

membres de Nacions Unides van donar el vist-i-plau unànime a una agenda global amb l’any 
2030 com a horitzó, i amb els ODS com a eixos estructurants. Per tal  de formular els ODS, 
Nacions Unides va dur a terme el procés de consulta més gran de la seva història, en el qual els 

governs locals i les entitats municipalistes van lluitar per incorporar al text les principals 
preocupacions de les grans ciutats d’arreu del món.  

 

En aquest sentit, els ODS són un reflex i alhora una eina fonamental per abordar dels grans 

reptes urbans del moment, sobretot gràcies a l’Objectiu 11 (Aconseguir que les ciutats i els 
assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles), que posteriorment ha 

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_cp_300919_ca.pdf


 

 
 
 

 
 

 

enllaçat amb les noves agendes urbanes aprovades l’any 2016: l’agenda europea del Pacte 
d’Amsterdam i l’agenda global d’Habitat III (Quito).  

 
Tal i com estan plantejats, els ODS poden ser un instrument que faciliti grans consensos, també 
a nivell local, amb un horitzó temporal prou ampli com per desplegar mesures 
transformadores.  

 
L’Ajuntament de Barcelona es sent plenament identificat amb aquest enfocament del 
desenvolupament sostenible, vinculat a l’enfortiment de les aliances i els partenariats i a “la 

capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els 
assentaments humans” (ODS 11.3.).  

 

En aquest sentit, la planificació estratègica, les polítiques integrals, la participació ciutadana i  la 
concertació amb els actors socials ja formen part del desenvolupament de polítiques públiques 
ambicioses i transformadores a la ciutat de Barcelona, que cerquen en tot moment donar 

respostes efectives a les necessitats actuals i futures de la nostra ciutat. 
 

Específicament, la ciutat té una trajectòria molt consolidada en el treball per la sostenibilitat, 

que arrenca amb l’Agenda 21 local dels anys 90 i l’any 2002 esdevé un potent Compromís 
ciutadà per la sostenibilitat. Estructurat en 10 objectius i 100 accions, aquest compta amb la 
implicació de més de 1.000 actors, entre administració, sector privat, sector associatiu i més de 
350 centres educatius d’adscripció diversa. Cada signant es compromet a elaborar el seu pla 

d’acció per contribuir a l’assoliment d’objectius compartits. El compromís és vigent fins al 2022, 
i més recentment, al 2019, s’estan abordant les accions prioritàries de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic a través de la Taula d’Emergència Climàtica, basada en les accions contemplades 

al Pla Clima 2018-2022. 
 

La ciutat de Barcelona disposa d’un instrument molt similar a l’altre gran àmbit propositiu dels 

ODS: la inclusió social. L’any 2005 l’Ajuntament va promoure l’Acord ciutadà per una Barcelona 
inclusiva, amb la idea d’articular àmplies aliances de ciutat a l’entorn d’aquest tema. 
Actualment ja són més de 700 els actors locals que subscriuen la lluita per la inclusió, articulada 

a través de deu xarxes temàtiques. El darrer fruit d’aquest Acord ha estat l’aprovació unànime 
de l’Estratègia per a la inclusió social i la reducció de les desigualtats 2017-2027 per part de  les 
entitats participants i dels grups polítics representats al consistori. 

 

Barcelona també ha estat capdavantera en molts altres camps de política pública, com 
l’educació (amb el paradigma de la Ciutat Educadora), la promoció econòmica i laboral (amb les 
eines desplegades per Barcelona Activa), el desenvolupament cultural (amb l’Agenda 21 de la 

cultura impulsada per la CGLU), la igualtat de gènere, la mobilitat sostenible i la política 
d’energia, entre d’altres. 

 

El tarannà innovador i proactiu de Barcelona també es reflecteix en una intensa i creixent 
implicació en l’esfera internacional, que engloba tant la diplomàcia de ciutats i països com la 
cooperació descentralitzada. Barcelona s’ha anat obrint al món en termes econòmics, 
demogràfics i culturals, i això s’ha traduït en un fort sentit de la corresponsabilitat envers el 

futur del planeta. Així, l’Ajuntament de Barcelona ha tingut un paper destacat en les principals 



 

 
 
 

 
 

 

xarxes de ciutats d’Europa i del món i, més recentment, s’ha aliat amb altres grans ciutats per 
abordar problemes compartits, com el canvi climàtic, la crisi de les persones refugiades i les 

desigualtats socials. A més, ha estat pioner i coherent amb el compromís de destinar el 0,7% 
dels recursos propis a l’ajut per al desenvolupament. 

 

Per tots aquests motius, la consecució dels ODS a través de l’Agenda 2030 ha de ser una 
prioritat política i social, un compromís diari dels governs i de la societat. Per això, el Govern 

Municipal proposa al Ple d’aquest Ajuntament de Barcelona l’adopció dels següents acords: 

 

1. Assumir l’Agenda Global de Nacions Unides per al Desenvolupament 2016-2030 com una 
agenda de ciutat, que interpel·la totes les persones que hi viuen, i tots els seus actors 
econòmics, socials, culturals i polítics, i en conseqüència assumir com a propis els 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les corresponents 169 fites, amb la finalitat 
d’aconseguir una ciutat més sostenible, més justa i inclusiva, amb millor qualitat de vida i 
contribuir a reconduir el món pel camí de la sostenibilitat i la resiliència amb el compromís de 

no deixar ningú enrere. 
 

2. Prendre en consideració els ODS en el disseny dels plans i programes d’actuació municipals, 

inclosos els pressupostos i els plans d’actuació municipal de mandat, establint un diàleg crític 
i constructiu amb els instruments municipals de planificació vigents i vetllant per una 
priorització equilibrada dels diversos objectius.  

 

3. Adoptar els ODS com una eina i un incentiu per a la millora continuada de les polítiques i els 
serveis municipals, basada en l’esperit de servei públic i la innovació, l’intercanvi de 
coneixements i bones pràctiques entre ciutats i la participació en organismes internacionals i 

regionals implicats en l’Agenda 2030, treballant especialment el lideratge local, estatal i 
internacional de la ciutat de Barcelona en el compliment de l’Agenda 2030. 

 

4. Implantar els mecanismes d’impuls i coordinació de polítiques municipals per al compliment 
dels ODS, comptant amb totes les àrees sectorials de l’Ajuntament, amb la finalitat de fer 
operatiu tant l’acompliment dels ODS en els diversos àmbits i nivells organitzatius com el 
corresponent seguiment i avaluació periòdics.  

 

5. Establir els mecanismes de seguiment i control que permetin l’avaluació anual, en el període 
2020-2030, del grau de compliment de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona. 

 

6. Utilitzar els espais municipals de comunicació, de participació i de formació per promoure el 
coneixement dels ODS al conjunt de l’Ajuntament i de la ciutadania, per tal de compartir i 
impulsar un marc d’acció conjunt per la sostenibilitat. 

 

7. Fer palesa la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona d’alinear les polítiques públiques 
municipals, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, de la 

Generalitat de Catalunya i l’Estat, impulsant la col·laboració i la coordinació institucional per 
tal d’assolir la implantació de l’Agenda 2030 a Barcelona, Catalunya i Espanya.  

 



 

 
 
 

 
 

 

8. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i al Senat, a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la  

Diputació de Barcelona, a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les associacions veïnals 
i entitats de la ciutat de Barcelona que vetllen per una ciutat més sostenible i inclusiva. 

 

 


