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Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. GENE2021008172
Tomàs Soler Navarro, secretari de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà),
CERTIFICO:
Que segons les dades de què disposa la secretaria al meu càrrec, el Ple de
l’ajuntament, en SESSIÓ ORDINÀRIA de 24 de novembre de 2021, per UNANIMITAT
ABSOLUTA, en relació amb les actuacions de referència i sense perjudici del
contingut de l’art. 206 del R.O.F., va prendre el següent acord:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNCIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA I ELEVADA CONJUNTAMENT PER LA RESTA DE GRUPS
MUNICIPALS, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, LA VALL D’ARO EN
COMÚ, JUNTS PER CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ, SOM – CASTELLPLATJA D’ARO I S’AGARÓ I CIUTADANS, AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
CASTELL-PLATJA D’ARO EN SUPORT A L’AGENDA 2030 I ALS ODS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 25 de setembre del 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el
document “Transformar el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible”, un pla d’acció mundial en favor de les persones, el planeta i la prosperitat
i també per enfortir la pau al món. Aquesta agenda s’ha d’implantar per part de tots els
països i de tots els actors: governs, institucions públiques i privades, empreses,
entitats, associacions, ciutadania en general i s’ha de fer mitjançant les aliances i amb
el compromís de no deixar ningú enrere, en un període de quinze anys, del 2015 al
2030.
Aquesta Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169
fites per assolir un propòsit que s’agrupa en cinc àmbits d’importància crítica per a la
humanitat i el planeta:
 Persones: posar fi a la pobresa i la fam, en totes les seves formes i
dimensions, i vetllar perquè tots els éssers humans puguin realitzar el seu
potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.


Planeta: protegir el planeta contra la degradació, a través, entre d’altres, d’un
consum i una producció sostenibles, una gestió sostenible dels recursos
naturals i accions urgents per a fer front al canvi climàtic, de manera que pugui
satisfer les necessitats de les generacions presents i futures.



Prosperitat: vetllar perquè tots els éssers humans puguin gaudir d’una vida
pròspera i plena, i perquè el progrés econòmic, social i tecnològic es produeixi
en harmonia amb la natura.



Pau: promoure societats pacífiques, justes i inclusives, sense temors ni
violència. No hi pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense
desenvolupament sostenible.



Partenariats: mobilitzar els mitjans necessaris per a implementar aquesta
Agenda mitjançant una Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible
revitalitzada, que es basi en un esperit d’una solidaritat mundial més àmplia i se
centri particularment en les necessitats de les persones més pobres i més

ÒRGAN

REFERÈNCIA

CERT_PLE

SECRETARIA

GENE2021008172

Codi Segur de Verificació: 6b31132a-520f-4b78-94e1-ea9014368f76
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2021_1135234
Data d'impressió: 29/11/2021 08:34:36
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES

Ì6b31132a-520f-4b78-94e1-eaÇz.DÈ8f76\Î

DOCUMENT

1.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 25/11/2021 12:53
2.- Maurici Jimenez Ruiz (AUT) (Alcalde), 25/11/2021 13:14

vulnerables, amb la participació de tots els països, tots els actors i totes les
persones.
Els 17 ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després
de la Cimera de Rio+20 (2012), i ha esdevingut l'agenda internacional més ambiciosa
de la humanitat.
Cada un dels 17 ODS inclou diferents fites que contribueixen al compliment de
l’objectiu en la seva totalitat, sempre amb un compromís comú per un futur més
sostenible.
Els ODS són un conjunt d’objectius aplicables a qualsevol escala i des de qualsevol
institució, si més no, es tracta d’un repte que cal abordar amb tota la implicació
possible.
Entre els ODS, cal esmentar l’onzè, que fa referència a aconseguir que les ciutats i les
comunitats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. És important que les
ciutats planifiquin el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa,
vetllant per la integració, la protecció i els riscos de cadascuna. És aquí on el
protagonisme dels ajuntaments s’intensifica, ja que des de la institució s’ha de poder
sensibilitzar a la ciutadania amb un projecte que no deixi ningú enrere i configurar així
un futur molt més sostenible.
Donat que es tracta d’una iniciativa que repercutirà fins al 2030, afectarà diferents
mandats municipals, i per tant és convenient que existeixi un consens global entre
totes les forces polítiques que formen part del consistori, per tal de gestionar una
millora sostenible real.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya, conjuntament amb la resta de grups municipals, Esquerra Republicana
de Catalunya, La Vall d’Aro en Comú, Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, SOMCastell-Platja d’Aro i S’Agaró i Ciutadans, el Ple de l’ajuntament,
ACORDA

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ACORD ÚNIC
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro es compromet a treballar des del seu àmbit
d’influència per ajudar a assolir els ODS i donar compliment a l’Agenda 2030, alineant
les seves actuacions i polítiques a aquests 17 objectius, formant a l’equip humà de
l’Ajuntament, sensibilitzant a la ciutadania, treballant en aliança amb els diferents
actors del territori per poder sumar esforços i abordar aquest repte mundial des de la
humilitat del nostre consistori, destinant els recursos que tenim disponibles i posant
tots els esforços per assolir el repte global d’un món més just, inclusiu, respectuós i
afable, que no deixi ningú enrere.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament
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Certifico
El secretari

