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Contextualització del projecte
Breu descripció del municipi
La vila d’Argentona està situada a la comarca del
Maresme, a 33 km de Barcelona i a 4 km de la ciutat
de Mataró. El seu terme municipal és gran, ja que
té una superfície de 25,22 km2, i va des del vessant
de la Serralada Litoral fins pràcticament al mar,
ocupant tot el tram mitjà de la riera d’Argentona.
Els nombrosos boscos que cobreixen les muntanyes del terme són bàsicament de pins i
alzines, els quals han ocupat progressivament moltes de les terres que fins ben entrat el
segle XX havien ocupat vinyes i altres terres de conreu. L'agricultura ha disminuït força
en els darrers anys i la que resta és molt intensiva: hortalisses i floricultura són els
principals conreus actuals. El casc urbà es troba al marge dret de la riera d'Argentona, a
88 m d'altitud, estructurat a partir de l'església parroquial de Sant Julià i el carrer Gran,
l'eix comercial de la vila.
A partir de la segona meitat del segle XIX i al llarg del segle XX el casc urbà ha crescut
sobretot cap a ponent amb diferents plans d'eixample. Els seus 12.000 habitants es
reparteixen entre el nucli urbà de la Vila, el barri del Cros i les diverses urbanitzacions,
com Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí, Can Ribosa, Madà, Can Vilardell i la Plana
Sita.
La vila es troba molt ben comunicada per autopistes i carreteres. Passa pel sud del terme
l'autopista A-19, de Barcelona a Palafolls, que travessa el Maresme de forma
longitudinal, i l'autovia C-60, que va de Mataró a Granollers. Argentona està comunicada
per una línia regular d'autobusos entre Mataró i Granollers, que connecten amb el tren
de la costa en direcció Calella i Barcelona.
Argentona compta amb un ric teixit empresarial, amb una important presència
d'indústria, de petits industrials i d'empreses dedicades al sector serveis. La localització
de les empreses d'Argentona, es troba distribuïda en sis polígons industrials i en el nucli
urbà.
Argentona compta amb un important patrimoni arquitectònic i
cultural, així com d'un entorn natural que et permetrà gaudir d'un
ampli ventall de propostes i activitats lúdiques i d'oci. Destaca el Museu
del Càntir i d'altres punts emblemàtics del municipi com la plaça de
l'Església, la plaça Nova, la casa Puig i Cadafalch, l'oferta comercial del
carrer Gran, la Font Picant o moltes rutes naturals que et brinda el
municipi. Els primers dies d'agost es celebra la Fira Internacional de
Ceràmica i Terrissa, la Festa del Càntir i la Festa Major.
Argentona, completa la seva oferta comercial amb el mercat municipal ubicat a la Plaça
de Vendre, els mercats setmanals del centre històric i del veïnat del Cros i el mercat
mensual de Productes de la Terra.
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L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
El 25 de setembre del 2015 va tenir lloc la Cimera de Desenvolupament Sostenible en la
qual els 193 estats membres de l’Organització de Nacions Unides (ONU) van arribar a un
consens per aprovar la iniciativa “Transformar el nostre món: l’Agenda de 2030 per al
Desenvolupament Sostenible”.
L’Agenda 2030 és una iniciativa integral, multidimensional i d’aplicació universal. Es
desplega mitjançant 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que proposen
abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins
a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS
inclou diferents fites (en total 169) que contribueixen al seu compliment.

Els 17 objectius s’agrupen en cinc grans àmbits, més coneguts com les 5Ps:

Les 5 Ps de l’Agenda 2030. Font: Generalitat Valenciana (2017)

Aquests 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les 169 fites serviran com a pla
d’acció perquè tots els agents d’una societat (ciutadania, empreses, ONGs...) i els
governs promoguin la prosperitat i el benestar comú en els propers 10 anys.

Diagnosi de l’alineament dels ODS a l’Ajuntament d’Argentona. Versió 2.

4

L’Agenda 2030 i els ODS un repte per als municipis
Amb l’Agenda 2030, Nacions Unides va oferir un marc
d’actuació comú per construir un futur més sostenible a
partir dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). Amb aquesta iniciativa apel·la a tots els agents del
territori (ciutadania, empreses, organitzacions socials,
etc.) però també a tots els nivells de l’administració,
especialment als ens locals.
Els governs locals són al centre de l’Agenda 2030 ja que,
més enllà de l’objectiu 11 sobre les ciutats i comunitats
sostenibles, tots els ODS tenen metes que apel·len
directament a les responsabilitats locals.
En aquest sentit, la localització és el procés que té en Publicació de la Diputació de
compte el context subnacional en el compliment de Barcelona: enllaç
l’Agenda, des de la definició dels objectius, la incidència i
la sensibilització, fins a la implementació i l’ús d’indicadors per mesurar i avaluar el
procés. Localitzar no significa un canvi radical, sinó una oportunitat per a reorientar les
prioritats i polítiques locals, i demostrar el rol dels municipis en la reducció de
desigualtats i en l’assoliment dels ODS a nivell nacional i global.
Si bé els municipis s’han de focalitzar sobretot en les matèries més rellevants, cal que
mantinguin una visió transversal i holística dels ODS, fet que ha de permetre:
- Millorar la visibilitat, reputació i legitimitat de l’ens local en el desenvolupament
sostenible.
- Aportar coherència en les seves pràctiques i una mirada més àmplia en el discurs.
- Aspirar a una major exemplaritat i lideratge dins l’entramat d’organitzacions que
operen en el territori.
Per als municipis, els ODS suposen un repte per poder liderar un enfocament de
desenvolupament sostenible tant interna com externament. Els ajuntaments a la vegada
tenen l’oportunitat de contribuir en totes les àrees dels ODS per la seva capacitat
d'influència i impacte.
Finalment, aquells ajuntaments amb els ODS implementats en els Plans d’Actuació
Municipal i comunicats des d’un relat clar i quantificat, guanyaran legitimitat entre tots
els seus grups d’interès.
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Proposta d’assistència i objectius
La Diputació de Barcelona ofereix suport als ens locals per a la localització dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través de les polítiques locals. L'objectiu és
afavorir l'alineament del pla de mandat o línies estratègiques locals amb els reptes
globals acordats en el marc de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
Durant l'assessorament als ens locals es treballarà de forma transversal i apoderant les
persones tècniques per aconseguir els següents objectius:
- Identificar i posar en valor les polítiques i estratègies locals que hagin contribuït a
l’assoliment dels ODS.
- Aterrar l’Agenda 2030 a la casuística de cada un dels municipis i alinear-los amb el
Pla d'Actuació Municipal.
- Definició del quadre de comandament dels ODS per a la seva monitorització i
avaluació del grau de consecució de l'Agenda 2030 en el Municipi.
- Disseny d'una proposta de política de comunicació interna i externa en referència
als ODS.
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Metodologia del projecte
En el present projecte d’assessorament s’ha realitzat un acompanyament tècnic a
l’Ajuntament d’Argentona per a l'alineament dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) a la seva estratègia, per tal d'orientar les polítiques públiques locals a
la consecució de l'Agenda 2030 i per a la promoció de la gestió pública responsable.
Les actuacions s’han orientat a donar resposta a tres objectius:
- Facilitar el coneixement de l’Agenda 2030 a l’equip tècnic i a l’equip de govern de
l’Ajuntament.
- Elaboració d'una diagnosi de les polítiques i estratègies locals per al
desenvolupament sostenible que posi de relleu la contribució de l’Ajuntament a
l'assoliment dels ODS.
- Localització dels ODS i alineament del Pla d'Actuació Municipal amb l'Agenda 2030.
Cal tenir en compte que els resultats de la diagnosi i de l’alineament del PAM mostren
la quantitat d’iniciatives que l’Ajuntament impulsa i que estan alineades amb els
diferents ODS. Aquest fet pot subestimar el valor d'accions individuals amb força
recursos mobilitzats i un ampli potencial d'impacte sobre la consecució de les fites
marcades.

Fases del projecte
El projecte s’ha executat en tres fases:

FASE 0: Planificació de l’acompanyament

Període

Creació d’un grup motor encarregat de planificar i seguir l’execució Reunió de posada
del projecte.
en marxa: 23
setembre 20
Funcions:
- Acordar metodologia de treball
- Establir calendari

Dues reunions de
planificació i
seguiment de 2h

- Identificar persones clau a implicar
- Definir coordinador/a del projecte per part de l’Ajuntament
Composició:
- Ajuntament (alcaldia i vicealcaldia)
- Vector5
- Diputació
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FASE 1: Conscienciació i implicació de les persones

Període

Seminari destinat a les persones clau i càrrecs
electes de l’Ajuntament identificades des del grup
motor per:

27 octubre 20

- Explicar Els ODS: Origen, la seva implicació
en el sector públic, el seu sentit estratègic
per als municipis...
- Presentar el projecte acordat

Seminari de 3h
en format
presencial i
online
20 persones
participants

- Involucrar les persones assistents

FASE 2: Diagnosi i identificació de polítiques i estratègies

Període

Realització d’entrevistes individualitzades en profunditat amb
persones clau de l’ens local per:

6 -18 de
novembre 20

- Identificar programes i polítiques amb contribució als ODS
- Crear les fitxes d’experiències d’interès
- Alineament amb el PAM

14 entrevistes de
1h / 1:30h de
durada

Persones entrevistades
Entre el 6 i el 18 de novembre s’han realitzat 14 entrevistes en les que han participat les
següents persones, en la majoria de casos les entrevistes s’han realitzat de forma
conjunta amb la persona responsable de la regidoria i la tècnica de referència.
Les entrevistes s’han fet de forma telemàtica degut a la situació derivada de la pandèmia
COVID19.
Nom

Cognom

Gina

SABADELL

Pere

ESPELT

Joan
Maria

PASCUAL

Joaquim

PEREJOAN

Càrrec

Àmbit
Alcaldia, hisenda, mitjans de
Alcaldessa comunicació, Administració General,
Serveis Econòmics
Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi
Regidor
ambient
Serveis socials, recursos humans,
Regidor
benestar animal, salut pública, Cohesió i
Gent Gran.
Educació, Esports, Participació i
Regidor
Transparència. President del Consell
Escolar Municipal
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Àngel

PUIG

Regidor

Agnès
Joan
Eva
Marta
Natàlia
Nina
Ana
Carme
Mònica

CABOT
PUJOL
CERVETO
CABOT
VEGAS
GONZÁLEZ
ALONSO
HERVÀS
BERTRAN

Regidora
Tècnic
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica

Susanna

CAMÍ

Tècnica

Gemma
Gil
Toni
Sergi
Oriol

BLÁZQUEZ
MAS
PERALTA
Fernandez
MARTIN

Tècnica
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Tècnic

Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i
Ocupació i Cooperació. President del
Patronat del Museu del Càntir
Joventut, Igualtat, Feminismes i LGTBI
Medi ambient
Cohesió social
Participació ciutadana i transparència
Serveis socials
Igualtat
Promoció econòmica
Urbanisme, mobilitat, habitatge
Joventut
Espai públic, infraestructures dels serveis
urbans
Educació
Esports
Companyia d'aigües d'Argentona
Comunicació
Serveis tècnics (energia)

12/11
9/11
9/11
17/11
16/11
12/11
13/11
12/11
13/11
9/11
9/11
12/11
6/11
12/11
9/11
18/11

Documentació consultada
Com a complement a les entrevistes realitzades, s’ha consultat tota la documentació
facilitada per l’Ajuntament, la majoria accessible a través del web municipal i de l’apartat
Transpàrencia.
Principalment s’ha consultat la següent informació:
Gestió econòmica
Indicadors de gestió econòmica
Participació ciutadana
Memòria participació ciutadana
Pla de dinamització del teixit associatiu
Patrimoni
Pla Especial i Catàleg de Patrimoni
Serveis socials
Pla estratègic actuació i graella 2018-19
Igualtat
Protocol per a l'abordatge del sexisme i les violències sexuals a Argentona
Pla estratègic Igualtat 2019-2020
Protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major
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Pla de polítiques d'Igualtat 2012-20
Joventut
Pla Local de Joventut
Obres
Pla d'inspecció d'Obres i Activitats
Urbanisme
Normativa d’urbanisme
Pla Local d'Habitatge
Medi Ambient
Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)
Mobilitat
Memòria Pla director bicicleta 2018-24
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Resultats de la diagnosi
Fins a dia d’avui - La contribució d’Argentona als ODS
L’Ajuntament d’Argentona es caracteritza pel seu compromís amb la governança
participada i per impulsar actuacions innovadores per donar resposta als reptes del
territori. En aquest sentit, en els darrers anys ha impulsat diferents iniciatives que
contribueixen als ODS, però que han d’identificar-se i alinear-se amb els objectius per
tal de copsar la contribució que l’ajuntament ja està fent en matèria d’Agenda 2030.
S’han identificat i destacat 46 actuacions que contribueixen als diferents ODS. Les
actuacions estan recollides a l’Annex 1 en fitxes que presenten la següent informació:
regidoria / àrea responsable de la actuació, període d’execució, descripció de l’actuació
i indicadors dels resultats.
Taula resum de les actuacions identificades
La següent taula mostra el resum de les actuacions identificades amb els ODS als que
contribueixen cadascuna d’elles i la relació amb el Pla d’Actuació Municipal 2020-23:

1

Actualització de plaques fotovoltaiques

Línia PAM
2020-23
4.4

2

Actualització d'instal·lacions municipals

4.4

3

Aigua: un bé comú

6.2

4

Ambientalització dels serveis de neteja

4.4

5

Argentona impuls

5.4

6

Argentona inclusiva

6.1

7

Bonificacions socials de taxes municipals

6.2

8

Camins escolars

4.3

9

Cercles d'enllumenat

7.1

10 Cessió d'espais a entitats

4.4

11 Cogovernança: pressupostos participatius i PAM

7.5

12 Cohesió al Barri del Cros

2.2

13 Consells de participació

3/6

14 Contractació pública responsable

2.2

15 Educació ambiental: escoles verdes

4.4

16 Els i les joves decideixen: Pla de Joventut 2018-21

4.5

17 Esdeveniments sostenibles

3.5

Actuació
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18 Espais públics saludables: Neteja i desinfecció

4.5

19 Espais urbans per a les persones

4.2

20 Esport inclusiu

7.1 / 4.2

21 Gestió de residus sostenible

6.1

22 Gestió ètica

4.5

23 L'aigua clara: gestió municipal

2.4

24 Llum més clara i sostenible

4.7

25 Manteniment i convivència a l'espai públic

4.2

26 Manteniment i millora de la via publica

6.3

27 Pla d'acció d'energia sostenible i clima

4.2

28 Pla d'igualtat

6.1

29 Projecte Educatiu de Poble

3.5 / 6.1

30 Planta de Biomassa

1.1

31 Pobresa energètica: Auditories energètiques

6.2

32 Preservació de l'entorn natural

4.1

33 Prevenció de les violències de gènere

3.5

34 Programa de mesures alternatives

6.1 / 3.1

35 Programa mentors i casal de joves

3.5 / 1.2

36 Projecte Quatre Ribes

4.2 / 4.5

37 Promoció de l'Economia Social i Solidària

7.3

38 Promoció de l'esport i hàbits saludables

3.3

39 Promoció d'estils de vida positius

6.1

40 Recuperadors de residus i instal·ladors de plaques

4.5

41 Reforma horària

3.1

42 Reparatruck

4.5

43 Tallers de vida saludable

3.1

44 Turisme sostenible i de proximitat
45 Verd urbà: gestió sostenible
46 Xarxa de comerç verd
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La contribució de les actuacions per cada ODS
Tot seguit es presenta la contribució conjunta de les actuacions identificades als
Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Els percentatges fan referència al número d’iniciatives que s’han identificat a
l’Ajuntament d’Argentona i que estan alineades a cadascun dels ODS. No signifiquen cap
assoliment en les fites de l’Agenda 2030, sinó que visualitzen quins son els ODS sobre
els que actualment esta contribuint més l’Ajuntament, de manera que ajudi a identificar
fortaleses i oportunitats per a l’elaboració de l’Agenda 2030 Local.
Cal tenir en compte que els següents resultats mostren la quantitat d’iniciatives que
l’Ajuntament impulsa i que estan alineades amb els diferents ODS. Aquest fet pot
subestimar el valor d'accions individuals amb força recursos mobilitzats i un ampli
potencial d'impacte sobre la consecució de les fites dels ODS.
En el cas d’Argentona cal destacar que l’ODS 14 té una aplicació molt baixa, donat que
fa referència a la conservació dels mars i els oceans, és per això que en els diferents
gràfics que s’adjunten esta difuminat en color gris.
Contribucions als ODS en funció de les actuacions identificades

Analitzant aquestes dades podem dir que l’Ajuntament d’Argentona en l’actualitat
impulsa més actuacions en els àmbits del desenvolupament sostenible de la vila
(ODS11), la promoció d’un consum responsable i de proximitat (ODS12), la gestió ètica i
transparent (ODS16) i la cohesió social (ODS1) i la promoció de l’ocupació (ODS8).
Cal destacar que alguns dels ODS que queden representats de forma més baixa no
reflecteixen el gran valor de les iniciatives que s’engloben en ells. Seria el cas de
l’educació (ODS4) i d’igualtat de gènere (ODS5), on l’Ajuntament esta impulsant
iniciatives molt potents com el Projecte Educatiu de Poble i l’estratègia de prevenció de
violències de gènere que segurament tenen una contribució molt alta a la consecució de
les fites marcades a l’Agenda 2030.
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Es detecten oportunitats per aprofundir en el treball en àmbits relacionats amb els
temes ambientals i de lluita contra el canvi climàtic amb la implicació del teixit industrial
i empresarial del municipi.
La mateixa informació visualitzada en forma de gràfic ens ajuda a identificar quins són
els ODS sobre els que més esta contribuint l’Ajuntament d’Argentona en l’actualitat.
Nombre d’actuacions vinculades a cada ODS

Fortaleses i oportunitats
L’Ajuntament d’Argentona, més enllà de la seva pròpia acció de govern, es caracteritza
per tenir un fort compromís amb el desenvolupament sostenible, especialment en els
àmbits relacionats amb les persones i amb una gestió transparent i participada a tots els
nivells del consistori.
Per enfortir aquest compromís, seria recomanable organitzar tota la informació
disponible i implementar un sistema de seguiment que permeti organitzar, gestionar i
visualitzar les contribucions de l’ens als ODS.
A continuació mostrem una breu descripció de les contribucions de l’Ajuntament
d’Argentona als ODS en base a les 5Ps:
Persones:
Des de l’Ajuntament s’impulsen un ampli ventall d’actuacions per donar respostes des
de la proximitat per fomentar la cohesió i la igualtat d’oportunitats per a totes les
persones, en totes les seves formes i dimensions, i vetllar perquè totes les persones
puguin realitzar el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.
Cal destacar especialment les contribucions de l’Ajuntament d’Argentona a tres dels
ODS:
▪ ODS1 Fi de la pobresa: Impulsant múltiples i diverses actuacions destinades a
assegurar l’accés de totes les persones als recursos i serveis bàsics com l’habitatge
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(ajudes i bonificacions), l’energia (auditories energètiques), l’assistència sanitària o
les tecnologies.
▪ ODS4 Educació de qualitat: Implicant a tot el municipi en un Projecte Educatiu de
Poble que va més enllà de les aules i al llarg de tota la vida.
▪ ODS5 Igualtat de gènere: Abordant de forma integral i integrada aquest aspecte a
totes les àrees de l’ens per assegurar que totes les persones tenen les mateixes
oportunitats en tots els àmbits de la vida. Cal destacar l’ampli ventall d’iniciatives
destinades a prevenir les violències de gènere i les diferents campanyes impulsades.

Planeta:
Des de l’Ajuntament d’Argentona es vetlla per protegir el medi natural contra la
degradació, a través, entre d’altres, de diferents actuacions destinades a la conservació
del patrimoni natural, la minimització de la petjada ecològica del municipi i la
sensibilització a la ciutadania de manera que pugui satisfer les necessitats de les
generacions presents i futures.
Cal destacar especialment les contribucions a dos dels ODS:
▪ ODS12 Consum i producció responsables: Conscienciant a la ciutadania i impulsant
la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals i la reducció de la generació
de residus a través de diferents iniciatives com la Xarxa de Comerç Verd.
▪ ODS13 Acció climàtica: Implementant actuacions per reduir les emissions i
millorant l’eficiència energètica del municipi o la iniciativa de les Escoles Verdes.

Prosperitat:
Des de l’Ajuntament d’Argentona impulsen actuacions perquè el progrés econòmic,
social i tecnològic sigui equitatiu per a que totes les persones puguin gaudir d’una vida
pròspera i plena, i es produeixi en harmonia amb la natura.
Cal destacar especialment les contribucions a dos dels ODS:
▪ ODS8 Treball digne i creixement econòmic: Promovent el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible amb iniciatives com la formació professionalitzadora
i en context real o la promoció de l’economia social i solidària.
▪ ODS11 Ciutats i comunitats sostenibles: Creant espais urbans més adaptats a les
necessitats de les persones i vetllant per a que siguin inclusius, segurs, resilients i
sostenibles amb iniciatives com la creació d’espais urbans pensats per a les
persones o l’actualització de les instal·lacions municipals per a que siguin més
sostenibles.
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Pau:
Des de l’Ajuntament d’Argentona impulsen actuacions per a l’enfortiment de l’ens, de
manera que sigui eficaç, responsable i transparent, i afavorint una democràcia inclusiva,
participativa i representativa.
Cal destacar les múltiples i diverses iniciatives destinades a implicar a la ciutadania en la
cogovernança del municipi, així com els múltiples espais de participació existents i que
impliquen a persones de totes les edats, des del consell d’infància, fins a diferents
consells i processos participatius sectorials.

Partenariat (col·laboracions):
Des de l’Ajuntament d’Argentona es treballa de forma col·laborativa amb els diferents
actors del territori, cercant la seva implicació i una coordinació plena. L’Ajuntament
treballa des de la proximitat i la correponsabilització amb les entitats del municipi cedint
espais i recursos per a que puguin assolir els seus objectius.
Cal cercar noves vies de col·laboració per implicar-los en la consecució dels ODS i en la
cerca de respostes davant dels reptes del territori.
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A futur - Les contribucions del PAM 2020-23 als ODS
L’Ajuntament d’Argentona ha elaborat el Pla d’Actuació Municipal per al període 202023 de forma participada amb la ciutadania. El nou PAM concreta els compromisos
institucionals per al mandat i s’ha alineat amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
localitzant els ODS en els propis objectius estratègics.
A continuació es presenta la contribució conjunta de les actuacions previstes en el PAM
en els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Els percentatges fan referència al número d’iniciatives del PAM que estan alineades a
cadascun dels ODS. No signifiquen cap assoliment en les fites de l’Agenda 2030, sinó que
visualitzen quins son els ODS sobre els que el PAM esta contribuint, de manera que ajudi
a identificar fortaleses i oportunitats per a l’elaboració de l’Agenda 2030 Local.
Novament cal recordar que els següents resultats mostren la quantitat d’iniciatives del
PAM que estan alineades amb els diferents ODS. Aquest fet pot subestimar el valor
d'accions individuals amb força recursos mobilitzats i un ampli potencial d'impacte sobre
la consecució de les fites dels ODS.

Cal destacar que el PAM inclou moltes actuacions destinades a continuar treballant en
aquells àmbits on l’Ajuntament ja hi destaca, com és el cas d’avançar cap a un model
sostenible de la vila (ODS11), la gestió ètica i transparent (ODS16), la promoció de
l’ocupació (ODS8) i la reducció de les desigualtats.
Es detecten poques iniciatives en l’àmbit ambiental i en la creació d’aliances per
contribuir a l’assoliment de l’Agenda 2030. De la mateixa manera, hi ha poques
iniciatives per enfortir la sostenibilitat del teixit industrial i empresarial del municipi.
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Les actuacions del Pla d’Actuació Municipal vinculades als ODS
En la següent taula es mostren el nombre d’actuacions dels 7 Objectius Específics del
PAM que es vinculen a cada ODS.
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 TOTAL Percentatge
0
0
0
0
0
2
0
2
1,3%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
2
3
0
2
1
8
5,0%
9
0
0
0
0
1
1
11
6,9%
1
0
3
0
0
2
0
6
3,8%
0
0
0
4
0
0
0
4
2,5%
0
0
0
2
0
0
0
2
1,3%
2
0
0
2
6
5
4
19
11,9%
0
0
1
0
2
0
0
3
1,9%
1
2
5
2
0
5
0
15
9,4%
0
0
14 11 3
0
10
38
23,8%
0
0
0
6
0
0
3
9
5,6%
0
0
0
8
0
0
0
8
5,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0
0
2
0
0
0
2
1,3%
3
20 3
0
1
3
1
31
19,4%
0
0
0
0
0
0
2
2
1,3%
16 22 28 40 12 20 22
160
100,0%

La mateixa informació visualitzada en forma de gràfic ens ajuda a identificar quins són
els ODS sobre els que més esta contribuint el PAM 2020-23.
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Orientacions per a l’elaboració de l’Agenda 2030 Local a
l’ajuntament d’Argentona
L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereixen als municipis
un full de ruta per als propers anys i la possibilitat de sumar complicitats amb altres
actors del territori per donar resposta als reptes del municipi.
En la diagnosi realitzada es constata que l’Ajuntament d’Argentona té un alt compromís
amb la majoria dels ODS, destacant per sobre de la resta l’aposta per:
- la cogovernança participada amb la ciutadania,
- la gestió ètica i responsable,
- el benestar de les persones,
- un model urbanístic sostenible i segur
A continuació es proposen algunes recomanacions per a la redacció de l’Agenda 2030
Local de l’Ajuntament d’Argentona:

Recomanacions transversals
Internes:
▪ Aprofitar la iniciativa de l’Agenda 2030 i els ODS per impulsar el treball transversal
entre les diferents àrees i regidories de l’ajuntament, promovent actuacions
conjuntes. Com per exemple les col·laboracions entre les àrees d’Igualtat i
d’Educació.
▪ Promoure actuacions per abordar els reptes de forma integral i crear valor
compartit en totes i cadascuna de les accions planificades. Com per exemple les
formacions d’inserció laboral realitzades en els darrers anys que tenen com a
objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones participants, i que al mateix temps
aborden altres necessitats del municipi, com per exemple el manteniment de la via
pública o la millora de la convivència.
▪ Integrar l’Agenda 2030 en les polítiques municipals vinculant les diferents
actuacions amb els ODS. Com per exemple vincular els diferents plans i projectes
existents amb els ODS corresponents.
▪ Establir una Agenda 2030 Local de l’Ajuntament d’Argentona i fer un seguiment del
progrés en relació amb els objectius i les fites que s’han prioritzat.
▪ Crear uns indicadors i un quadre de control senzill per monitoritzar el progrés en
relació amb els objectius plantejats de forma periòdica. En aquest sentit, es
recomana adaptar el quadre de comandament al que la Diputació de Barcelona
posarà en breu a disposició dels ens locals de la demarcació.
▪ Impulsar plans i programes de mig i llarg recorregut alineats amb els ODS per evitar
la realització d’accions aïllades i puntuals que no tinguin continuïtat en el temps.
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Externes:
▪ Posar en valor i visualitzar el compromís de l’Ajuntament amb l’Agenda 2030 i els
ODS mitjançant diferents canals i accions de comunicació. Com per exemple
planificar un acte públic d’adhesió a l’Agenda, apartat al web municipal, etc.
▪ Donar a conèixer els ODS entre la ciutadania i les entitats del municipi mitjançant
accions específiques i la incorporació dels ODS en les comunicacions de les diferents
actuacions.
▪ Fomentar l’organització d’actes i esdeveniments vinculats als diferents ODS. Com
per exemple vinculant alguns dels esdeveniments que ja es realitzen amb els ODS
corresponents.
▪ Implicar als diferents actors del municipi en l’aposta per l’Agenda 2030 i els reptes
plantejats. S’han d’implicar tots els actors de la població com ara associacions,
entitats, teixit empresarial, ciutadania, equip de govern, equips tècnics, etc.
▪ Rendir comptes internament i externament. Comunicar el progrés de l’Agenda
2030 Local a través dels diferents canals de comunicació de què disposa
l’ajuntament (web, publicacions, xarxes socials, etc.).

Recomanacions per àmbits

Persones:
Tot i que l’Ajuntament d’Argentona té moltes iniciatives i molt interessants en aquest
àmbit, es proposa:
▪ Posar especial atenció a la salut de les persones del municipi: La situació
d’emergència sanitària demana un sobreesforç a totes les institucions per assegurar
uns espais saludables i segurs.
▪ Vetllar per la salut integral de totes les persones amb una mirada àmplia que
contempli la salut física, emocional i relacional evitant l’aïllament social.
▪ Reforçar les actuacions destinades a assegurar l’accés de totes les persones als
recursos i serveis bàsics com l’habitatge, l’energia, l’assistència sanitària o les
tecnologies. La situació d’emergència sanitària es pot convertir en emergència
social degut a l’augment de les demandes als serveis municipals.
▪ Donar continuïtat a l’aposta per una educació de qualitat implicant a tot el municipi
en un projecte educatiu que vagi més enllà de les aules i al llarg de tota la vida.
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Planeta:
L’Ajuntament d’Argentona ha estat innovador en molts aspectes relacionats amb
l’impuls d’un municipi més sostenible, com per exemple la recollida selectiva de residus,
la instal·lació de plaques solars o la caldera de biomassa. Es recomana donar continuïtat
a aquestes iniciatives i visibilitzar-les més entre la ciutadania.
Paral·lelament, es proposa:
▪ Reforçar les actuacions destinades a fomentar el consum responsable i de
proximitat per minimitzar els impactes ambientals i fomentar el teixit comercial del
municipi.
▪ Donar continuïtat a la renovació de les instal·lacions municipals per minimitzar els
impactes ambientals: plaques solars, ledificació, etc.
▪ Impulsar l’empresa municipal de gestió de l’aigua per a que assumeixi nous reptes
relacionats amb un model de gestió de l’aigua més sostenible.
▪ Analitzar la possibilitat d’aprofitar estelles provinents de la gestió de boscos del
municipi per a la caldera de biomassa.
▪ Impulsar accions d’economia circular entre el teixit productiu del municipi.

Prosperitat:
L’Ajuntament d’Argentona promou un model urbanístic sostenible, resilient, inclusiu,
saludable i segur. En els darrers anys s’han fet avenços molt significatius en aquest
àmbit, especialment en els darrers mesos i vinculat a les noves necessitats derivades de
la pandèmia de la COVID19.
De cara a la redacció de l’Agenda 2030 Local es recomana:
▪ Augmentar les actuacions destinades a millorar l’ocupabilitat donat l’augment
significatiu de l’atur degut a la crisi sanitària que pot afectar a la població
d’Argentona.
▪ Realitzar campanyes de promoció del teixit comercial de proximitat, assegurant el
manteniment de l’activitat.
▪ Fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat.
▪ Continuar avançant cap a un model de mobilitat sostenible en el municipi.
▪ Fomentar la contractació d’empreses socials i de proximitat.
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Pau:
Des de l’Ajuntament d’Argentona s’impulsen múltiples actuacions que fomenten la
cogovernança i la participació ciutadana.
De cara a la redacció de l’Agenda 2030 Local es recomana:
▪ Impulsar un marc d’integritat per a l’Ajuntament, com per exemple un codi de
conducta, una comissió ètica, etc.
▪ Fomentar la compra pública responsable mitjançant la inclusió de clàusules socials
i ambientals en tots els contractes de l’Ajuntament.

Partenariat (col·laboracions):
Des de l’Ajuntament d’Argentona es col·labora de forma estable amb els diferents actors
del territori, cercant la corresponsabilitat en les diferents actuacions planificades.
De cara a la redacció de l’Agenda 2030 Local es recomana:
▪ Identificar i enfortir noves sinèrgies amb els diferents agents del municipi per donar
resposta als reptes de l’Agenda 2030.
▪ Impulsar o participar en actuacions conjuntes amb altres municipis per aprofitar
els recursos i accedir en millors condicions a determinats serveis.
▪ Fomentar la implicació de les empreses del territori en els reptes de l’Agenda 2030.
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Annexes
Annex I: Fitxes d’actuacions identificades i la seva vinculació als ODS
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Títol de l’actuació:

Actualització de plaques fotovoltaiques
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2015

En fase d’actualització

L’Ajuntament d’Argentona l’any 2015 va instal·lar plaques fotovoltaiques a la
coberta de l’edifici municipal principal, situat al carrer Gran. És una aposta del
consistori municipal per les energies renovables i un pas més per a reforçar
l'autosuficiència energètica de l'Ajuntament.
Descripció

La inversió va estar subvencionada per la Diputació de Barcelona i consta de 20
mòduls amb una potència aproximada de 4,2 kW.
Actualment s’està estudiant la seva actualització per millorar l’eficiència de la
instal·lació.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Les plaques produeixen una energia anual d'uns 6.379 kWh. El consum de
l'edifici de l'Ajuntament és de 104.840 kWh.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.7
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Títol de l’actuació:

Actualització d’instal·lacions municipals
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2020

En execució

L’Ajuntament d’Argentona disposa de 36 dependències municipals que estan
sent actualitzades per ser més eficients des del punt de vista energètic i
adaptar-se a la nova normativa.

Descripció

Les actuacions de millora estan focalitzades en la centralització dels sistemes de
climatització, la renovació dels equips d’enllumenat o l’increment de l’eficiència
energètica de les cobertes, entre altres.
Paral·lelament, s’ha elaborat una nova licitació per contractar el manteniment
de les instal·lacions per als propers tres anys, en la que es valoren criteris
d’ecoeficiència i socials per seleccionar l’empresa proveïdora.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.3
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Títol de l’actuació:

Aigua: un bé comú
Regidoria
Període
d’execució

Aigües d'Argentona SA, Societat Privada Municipal
2012

En execució

La companyia Aigües d’Argentona es va crear l’any 1988 per assegurar una
gestió del servei de l’aigua més sostenible i de qualitat.
Amb aquest servei municipal es garanteix l’accés universal i equitatiu a l’aigua
potable, a un preu assequible per a totes les persones. Una mostra d’aquest
compromís és el manteniment de les tarifes des de l’any 2012.
Descripció

Aquesta congelació de les tarifes durant els darrers vuit anys ha estat possible
gràcies a una gestió acurada basada en:
- Millora de la xarxa de distribució d’aigua de forma continuada des del 2012.
- Internalització dels serveis d’analítiques de l’aigua.

- Diversificació de les activitats de la companyia (obres municipals, creació i
explotació de la piscina municipal, etc.) que permeten obtenir recursos i
dedicar-los a la millora de la xarxa.
Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

L’any 2012 es destinaven 60.000 € a realitzar analítiques i es tenien unes 150
incidències anuals. Actualment la gestió de les analítiques s’ha internalitzat,
provocant un estalvi de 48.000€ i reduint les incidències a 1 o 2 anuals.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

6.1
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Títol de l’actuació:

Ambientalització dels serveis de neteja
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2020

En execució

L’Ajuntament d’Argentona treballa activament per minimitzar els impactes
ambientals dels serveis de neteja de la via pública.
Actualment els serveis son prestats per una empresa externa i s’han
implementat diferents actuacions per millorar els impactes ambientals i
acústics de la neteja. Entre altres iniciatives, destaquen:
Descripció

- Renovació de la maquinària cada 6-8 anys per millorar la seva eficiència.
- Incorporació de vehicles elèctrics o híbrids.
- Adquisició de bufadors elèctrics.
- Vehicles de recollida de residus electrificats.

- Prohibició de la utilització de productes químics per a la retirada de petites
herbes a les voreres.
Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

En el nou contracte s’incorporaran indicadors de seguiment dels impactes.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.2

Diagnosi de l’alineament dels ODS a l’Ajuntament d’Argentona. Versió 2.

27

Títol de l’actuació:

Argentona Impuls
Regidoria
Període
d’execució

Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i Ocupació i Cooperació
2020

2020

L'Ajuntament d'Argentona, a través del Servei de Promoció Econòmica
(SEMPRE), ofereix ajudes pel desenvolupament local i la reactivació post COVID19 a empreses, comerços i persones emprenedores del municipi.
Es convoquen tres línies d’ajudes:
- Subvencions destinades a empreses que contractin, per un període
mínim de 3 mesos, persones aturades empadronades al municipi.
Descripció

- Subvencions destinades a persones desocupades que iniciïn una nova
activitat econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries
individuals).
- Subvencions destinades a empreses del municipi d’Argentona que s’han
vist afectades per la declaració d’estat d’alarma, i/o hagin hagut
d’implementar noves estratègies per adaptar-se a les noves necessitats
generades per la crisi del COVID-19.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

245.000 € en ajudes a empreses del municipi.
50 empreses beneficiàries (1a convocatòria).

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

8.3
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Títol de l’actuació:

Argentona inclusiva
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2020

2020

L’Ajuntament d’Argentona ofereix un conjunt de serveis i actuacions de
caràcter educatiu, preventiu i assistencial a tota la població, orientats a millorar
la integració i benestar social de les persones i famílies, afavorint la igualtat
d'oportunitats, especialment si es troben en situació de vulnerabilitat, risc o
exclusió social.
Amb aquests serveis s’aconsegueix:
- Donar resposta a les demandes i necessitats bàsiques i socials de les
persones, famílies o grups.
- Contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i les situacions de
risc.
Descripció

- Promoure l'autonomia i capacitats de les persones.
Les actuacions principals son:
- Informació i primera acollida.
- Assessorament jurídic.
- Acompanyament a famílies en situació de vulnerabilitat.
- Servei d’atenció domiciliària a persones amb dependència.
- Suport psicològic.
- Prestacions econòmiques per cobrir necessitats bàsiques.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Dades gener-octubre 2020: 618 persones donades d'alta al servei i 876 famílies
ateses, un 38,5% més que en tot l'any passat.
83.000€ en ajuts a despeses de la llar i serveis bàsics (un 87% d’increment).

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

1.3
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Títol de l’actuació:

Bonificacions socials de taxes municipals
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2020

2020

L’Ajuntament d’Argentona aplica bonificacions, exempcions i ajuts als impostos
de recaptació municipal per tal d’assegurar l’accés a totes les persones del
municipi.
Les actuacions principals son:
Descripció

- Bonificació de l’IBI per a famílies nombroses.
- Bonificació de l’IBI per a famílies monoparentals.
- Bonificacions en la taxa de recollida d’escombraries per a col·lectius
vulnerables.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

1.3 / 1.4
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Títol de l’actuació:

Camins escolars
Regidoria
Període
d’execució

Educació, Esports, Participació i Transparència
2019

En execució

L’Ajuntament d’Argentona ha creat Camins escolars segurs, senyalitzats i
adequats que faciliten que els infants puguin anar sols a l’escola.
El projecte contempla actuacions de millora a l'accessibilitat a la via pública,
com el disseny de recorreguts exclusius per als nens i nenes i zones limitades als
vehicles, així com un programa de sensibilització i de participació ciutadana.
Els camins escolars tenen com a objectius:
- Garantir uns òptims de seguretat i comoditat en els principals
itineraris de casa a l’escola.
Descripció

- Millorar la seguretat dels vianants, i especialment dels escolars, a les
entrades i sortides de les escoles.
- Millorar la mobilitat global de les zones situades als entorns de les escoles.
- Tendir cap a un model de mobilitat més sostenible, augmentant la mobilitat
a peu i en bicicleta en condicions de màxima seguretat en els
desplaçaments a les escoles.
- Millorar la fluïdesa de trànsit en els entorns de les escoles (és a dir, reduir la
congestió en horari d’entrada i sortida de les escoles).
- Fer un us mes racional del vehicle privat

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

El projecte de Camins Escolars realitzat per la Diputació de Barcelona a petició
de l'Ajuntament d'Argentona preveu un pressupost total aproximat d'uns
495.000 €.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.2
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Títol de l’actuació:

Cercles d’enllumenat
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2010

En execució

L’Ajuntament d’Argentona participa des de fa més de 10 anys en el Cercle de
comparació intermunicipal d'estalvi i eficiència energètica en l'enllumenat
públic de la Diputació de Barcelona.

Descripció

L’objectiu del Cercle és optimitzar l'explotació del servei millorant les
instal·lacions, per assolir uns nivells d'eficiència i eficàcia que reverteixin en un
bon servei a la ciutadania.
Hi participen 36 municipis i és un espai d’intercanvi i d’identificació de millores
que reverteixen en tots els municipis participants.
Anualment s’avalua l'estalvi i l'eficiència energètica de l'enllumenat públic dels
ajuntaments participants en aquest grup.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

L’informe de dades corresponents a l'any 2019, destaca que un 79% de les
avaries de l'enllumenat es reparen amb celeritat, en menys de 24 hores.
La despesa corrent per habitant és de 23 euros, el que equival a un consum
elèctric de 74 KWh per habitant.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.2
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Títol de l’actuació:

Cessió d’espais a entitats
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2015

En execució

L’Ajuntament d’Argentona col·labora de forma estable amb el teixit associatiu
del municipi per facilitar les seves activitats i la convivència.
Entre d’altres iniciatives, l’Ajuntament facilita espais a entitats del municipi per
a la realització de les seves activitats, com per exemple:
- Cessió d’espais a la via pública sense contraprestació econòmica.
Descripció

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

- Antiga fàbrica Velcro: L'edifici, que ocupa un solar de 2.465 metres
quadrats, acull des de fa anys alguns serveis municipals, com el Casal de
Joves i Ràdio Argentona, a més de diverses dependències per a entitats i per
a la realització d'activitats.
- Cessió gratuïta del Pavelló i del camp de gespa a les entitats esportives del
municipi.
6 entitats ubicades a l’antiga nau Velcro.
22 entitats utilitzant les instal·lacions esportives municipals.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

17.7
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Títol de l’actuació:

Cogovernança: pressupostos participatius
i PAM
Regidoria
Període
d’execució

Educació, Esports, Participació i Transparència
2012

En execució

L'Ajuntament d'Argentona fomenta la implicació de la ciutadania en els afers i
la gestió pública a través de la regidoria de Participació Ciutadana. Disposa d’un
Reglament de participació ciutadana aprovat l’any 2012. Els objectius principals
son:
- Crear espais que facilitin la participació.
- Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania amb el Govern a l'hora de
prendre decisions.
- Enriquir el debat ampliant la participació i fomentar el consens en la presa
de decisions en els projectes i accions municipals.
Descripció

En els darrers anys una sèrie de decisions municipals s'han volgut prendre
conjuntament amb la ciutadania a través de diferents processos participatius.
Destaquen:
- Pressupostos participatius durant tres anys consecutius
- Projecte educatiu de poble
- Pla d’Actuació Municipal 2020-23
Paral·lelament existeixen altres espais de participació gestionats des de
diferents serveis de l'Ajuntament d'Argentona.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Pressupostos participatius: durant tres anys consecutius es van decidir
projectes per un import d’uns 500.000€ (d’un pressupost de 14-15M€).
Recepció d’unes 220-240 propostes anuals, per posteriorment fer una
priorització en el que van participar prop d’un miler de persones (el 9% de la
població).

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

16.7
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Títol de l’actuació:

Cohesió al Barri del Cros
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2007

En execució

El Pla de Barri de Sant Miquel de Cros és un projecte interdisciplinar iniciat l’any
2007 que inclou actuacions urbanístiques, mediambientals, econòmiques i
socials en què estan implicades diverses àrees de l'Ajuntament.
El Pla de Barri pretén assolir tres objectius complementaris, que defineixen els
àmbits d'actuació previstos en el projecte i les repercussions que tindran:
- Reduir al màxim les deficiències urbanístiques.
- Augmentar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
- Fomentar la cohesió social.
Algunes de les actuacions dels darrers anys son:

Descripció

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

- Diagnosi social del barri en fase d’aprovació (2019-20).
- Atenció social de proximitat: Atenció individualitzada en col·laboració amb
serveis socials i el CAP.
- Horts socials en terrenys municipals i Curs d’agricultura ecològica i
contractació de 8 persones durant 6 mesos a l’ajuntament.
- Formació ocupacional en dos àmbits: Manteniment i convivència a l’espai
urbà 8 persones (2020) i Suport a la llar i acompanyament familiar (2021).
- Mercat segona ma: En col·laboració amb l’AVV del Cros. (2016-2019)
- Família i èxit escolar (2013-14). Treball del reforç escolar complementat
amb un treball d’habilitats maternals i parentals.
- Aula d’estudi: en la que participen 12-15 nois i noies i 3 mentors (2018).
- Coordinació amb les escoles bressol per facilitar l’escolarització.
- Servei de canguratge: per facilitar la participació de dones en accions
formatives.
- Punt TIC: Formació per a l’obtenció del Certificat de competències bàsiques.
900 persones viuen al barri i es beneficien de les diferents actuacions.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.1 / 11.2 / 11.3
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Títol de l’actuació:

Consells de participació
Regidoria
Període
d’execució

Educació, Esports, Participació i Transparència
2012

En execució

L’Ajuntament d’Argentona facilita i impulsa diferents actuacions per assegurar
la participació de la ciutadania en tots el àmbits de la vida municipal.
Disposa del Reglament de participació ciutadana aprovat l’any 2012. Els
principals espais de participació son:

Descripció

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

- Consell de Vila: És l'espai de posada en comú i debat entre la ciutadania,
associacions i responsables polítics sobre els assumptes públics de la vila, ja
es tracti de temes que afecten a col·lectius o sectors específics com al global
de la vila.
- Reunions de poble obertes a tota la ciutadania trimestrals en les que
s’expliquen les accions de govern. A més, als Plenaris es reserva un espai
obert a intervencions de la ciutadania.
- Consells sectorials en els que s’aborden temes específics. Actualment son:
- Consell d'esports
- Consell de patrimoni
- Consell de mitjans
- Consell escolar municipal
- Consell d'infància
- Consell de cultura i festes
2 Reunions de poble amb la participació de 30-40 persones.
6 consells sectorials amb més de 100 persones participants.
Altres espais de participació actius.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

16.7
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Títol de l’actuació:

Contractació pública responsable
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2018

En execució

L’Ajuntament d’Argentona té un compromís amb la sostenibilitat social,
econòmica i ambiental que va incorporant de forma continuada en les diferents
contractacions de béns i serveis que realitza.
En els darrers anys ha anat incorporant clàusules socials i ambientals en les
noves contractacions, com per exemple:

Descripció

Per millorar l’impacte ambiental en el desenvolupament de les seves activitats,
l’Ajuntament ha incorporat clàusules en les licitacions per prioritzar la
contractació d’empreses socialment responsables i respectuoses amb el medi
ambient.
Per a la gestió de serveis i obres de manteniment a les instal·lacions dels
equipaments municipals i control energètic, es valoren i contracten les
empreses que utilitzin vehicles ecològics, tinguin certificacions ecològiques
europees, programes d’eco-eficiència...
Per a la renovació de les instal·lacions municipals s’aposten per sistemes més
eficients des del punt de vista energètic.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.7

Diagnosi de l’alineament dels ODS a l’Ajuntament d’Argentona. Versió 2.

37

Títol de l’actuació:

Educació ambiental: escoles verdes
Regidoria
Període
d’execució

Educació, Esports, Participació i Transparència
2009

En execució

L’any 2009 es va posar en marxa el programa Escoles Verdes, per fomentar la
sostenibilitat i generar iniciatives ambientals en l’àmbit educatiu.
Les quatre escoles de primària i les dues escoles bressol del municipi formen
part de la xarxa d’escoles verdes d’Argentona coordinada per l’Escola de Natura
del Corredor.
Actualment el projecte esta en procés d’avaluació per reorientar les iniciatives
impulsades. L’Institut d’Argentona esta valorant la seva incorporació al
programa.
Descripció

En els darrers anys s’han realitzat diferents accions de sensibilització destinades
a l’alumnat i a les famílies. Anualment es coordina la Festa de les Escoles
Verdes.
Les escoles d’Argentona participen en el projecte 50/50 que té l’objectiu
d’incentivar l'estalvi energètic a escoles i a altres edificis públics a partir de
l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. La metodologia
del 50/50 consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic
aconseguit.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

4 escoles de primària participants
2 escoles bressol participants

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

13.3
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Títol de l’actuació:

Els i les joves decideixen: Pla de Joventut
2018-21
Regidoria
Període
d’execució

Joventut, Igualtat, Feminismes i LGTBI
2018

En execució

El Pla Local de Joventut 2018 – 2021 des d’un principi va ser creat amb la
participació del jovent per definir les línies estratègies i programes pels
següents anys destinats a afavorir en els joves la seva emancipació i el
desenvolupament del seu projecte personal de vida de manera integral.

Descripció

Durant el procés de definició els joves van poder fer arribar els seus interessos i
reptes, podien definir activitats corresponsabilitzar-se de la gestió de les
diferents activitats i programes.
La transversalitat és un valor molt present en la definició i execució del Pla de
joventut.
El pla conté les següents línies estratègiques:
- Autonomia personal i emancipació
- Cohesió social
- Foment de la participació

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

16.7
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Títol de l’actuació:

Esdeveniments sostenibles
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2007

En execució

La joventut d’Argentona sempre ha destacat per la seva alta sensibilització i
involucració en la cura del medi ambient. En els darrers anys s’han anat
implantant diferents iniciatives destinades a minimitzar els impactes ambientals
de les activitats juvenils que compten amb la participació dels i les joves del
municipi, com per exemple:

Descripció

- Reducció del consum de plàstic en les festes mitjançant l’ús de gots
reutilitzables en les que participen unes 5.000 persones.
- Promoció de que als sopars populars les persones portin els plats i gots de
casa (en els que participen unes 300 persones aproximadament).
- Separació de residus per tipologies per facilitar el seu reciclatge.
- Col·laboració en la posada en marxa del sistema de recollida de residus
porta a porta: els col·lectius de joves van participar en tallers de
sensibilització.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.2 / 13.2
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Títol de l’actuació:

Espais públics saludables: neteja i
desinfecció
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2020

En execució

Des de l'inici de la crisi sanitària s'ha intensificat el treball de manteniment i
neteja dels carrers d’Argentona, així com la recollida específica dels residus
domèstics als habitatges amb casos de coronavirus

Descripció

L'Ajuntament d'Argentona i l'Arca del Maresme, empresa que realitza el servei,
han acordat mantenir els 100% de recursos humans i materials durant l'estat
d'alarma, introduint mesures especials i prioritàries, com la desinfecció de
carrers i zones de major concurrència de la via pública, així com la recollida
específica dels residus domèstics d'aquells domicilis amb casos positius per
coronavirus.
En el cas de la desinfecció, es realitza el dia abans de la neteja amb aigua, per
tal que el principi actiu pugui completar el seu efecte.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

- 1 màquina escombradora es dedica al casc urbà i al Cros durant el matí, i a
la tarda a la resta de veïnats.
- 3 operaris es reparteixen l'escombrat individual del casc urbà i el barri del
Cros, i 2 operaris es reparteixen els veïnats (2 dies Les Ginesteres, 2 dies Can
Raïmí, 1 dia Can Cabot i 1 dia Can Ferraters, acompanyats per la màquina
escombradora).
- 1 màquina de neteja del paviment amb aigua a pressió i desinfectant.
Treballa durant les primeres hores, a partir de les 7 del matí per evitar el
trànsit dels vianants.
- 1 operari amb motxilla i bomba mecànica polvoritza líquid desinfectant al
paviment i al mobiliari urbà en les ubicacions més concorregudes.
- 1 operari fa la recollida de les papereres.
- 1 operari fa la desinfecció dels vehicles de neteja viària i la recollida de
residus al lloc habilitat.
- 2 operaris fan la recollida específica als domicilis amb casos positius.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

3.3
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Títol de l’actuació:

Espais urbans per a les persones
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2015

En execució

En la seva aposta per un municipi sostenible i humà, Argentona esta a punt de
publicar un nou POUM que aposta per la conservació de l’entorn natural,
avançar en una edificació sostenible i que només facilitarà el creixement
vegetatiu del municipi.
El creixement es realitzarà principalment amb habitatge de protecció oficial i
d’habitatge social.
En els darrers anys s’han realitzat diverses actuacions per facilitar uns espais
urbans més segurs i en el que es dona prioritat a la vida i a les persones, com
per exemple:
- Recuperar els carrers per viure, facilitant espais per a la convivència.
Descripció

- Millora de la mobilitat interna prioritzant la mobilitat de les persones.
- Pacificació del centre de la vila.
- Actuacions d’urbanisme tàctic, que son més eficients per provar abans de
fer obres o intervencions superiors.
- Intervencions en mobiliari urbà.

Destacar especialment la iniciativa dels Camins escolars per a les 4 escoles del
municipi. La iniciativa s’està treballant de forma participada amb el Consell
d’infància per incorporar millores a través d’intervencions amb pintura, suport
als comerços, voluntariat de persones jubilades, etc.
Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.2 / 11.3
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Títol de l’actuació:

Esport inclusiu
Regidoria /
Àrea
Període
d’execució

Esport
2014

En execució de forma anual

L’Ajuntament d’Argentona, amb el suport de la Diputació de Barcelona, posa a
l’abast de la ciutadania i les entitats esportives de la població ajuts econòmics
(beques esportives) destinats a facilitar l’accés a la pràctica esportiva a totes les
persones del municipi.
Descripció

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Les beques esportives tenen com a objectiu reduir el risc d’exclusió social i
millorar la salut de les persones participants a través de la pràctica esportiva.

12.000 – 15.000 € anuals
100 beques aproximadament

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

3.4 / 10.2
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Títol de l’actuació:

Gestió de residus sostenible
Regidoria
Període
d’execució

Mobilitat, Policia, Serveis Públics i Festes
2004

En execució

L’any 2004 Argentona va ser un dels primers municipis de l'estat a implantar el
sistema de recollida de la brossa porta a porta, un model que garanteix, amb la
col·laboració i sensibilització ciutadana, millors resultats en la separació i
recuperació de residus.
L’any 2009 es va implantar un sistema de pagament per generació, en el que es
reconeix a les persones que realitzen majors esforços per reduir la generació de
residus.
Descripció

El municipi realitza diferents iniciatives per reduir la generació de residus, com
per exemple:
- Accions de sensibilització i conscienciació de la ciutadania.
- Sensibilització als infants i joves del municipi.
Alineat amb l’Agenda 2030, Argentona esta elaborant el Pla de prevenció de
generació de residus.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.6
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Títol de l’actuació:

Gestió ètica
Regidoria

Alcaldia, hisenda, mitjans de comunicació, Administració General, Serveis
Econòmics

Període
d’execució

2007

En execució

L’Ajuntament d’Argentona disposa d’un marc d’integritat que vetlla per una
gestió participativa, transparent i ètica del municipi. Destaquen accions a cinc
nivells:
- Codi ètic i de bon govern: marca els compromisos i les conductes que han
de marcar el dia a dia de l’Ajuntament.
- Sensibilització i capacitació del personal municipal per incorporar els valors
del codi en la seva actuació.
Descripció

- Comissió d’ètica encarregada de vetllar per l’aplicació del codi ètic i de
resoldre qualsevol consulta sobre el mateix. Esta formada per la secretària,
tècnica de participació, ciutadà a proposta del consell de la vila, defensora
del ciutadà, regidor de transparència.
- Canal de denúncies: posada en marxa de la bústia ètica basada en codi
obert i anonimitzada on la ciutadania pot fer arribar consultes i denúncies.
- Transparència: el portal de transparència facilita tota la informació sobre la
gestió del municipi de forma accessible a tota la ciutadania. El consistori
compleix amb tots els indicadors de transparència de la UAB.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

16.6
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Títol de l’actuació:

L’aigua clara: gestió municipal
Regidoria
Període
d’execució

Aigües d'Argentona SA, Societat Privada Municipal
2016

En execució

La gestió de l’aigua a Argentona la realitza l’empresa municipal Aigües
d’Argentona des d’un compromís de servei públic de qualitat. La companyia ha
començat un procés per incrementar la transparència cap als seus grups
d’interès per oferir als ciutadans una informació clara, veraç, correcta i
actualitzada.

Descripció

En una primera fase s’ha millorat la transparència de forma interna amb les
persones treballadores, implementat la compatibilitat analítica per ajudar-los a
comprendre els pressupostos de l’empresa.
Les persones treballadores poden proposar idees i projectes de millora partint
d’una informació completa.
En la segona fase es penjarà en la seva pàgina web la comptabilitat analítica per
informar de forma sistemàtica als vilatans d’Argentona de l’evolució econòmica
de l’empresa.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

6.1 / 16.6
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Títol de l’actuació:

Llum més clara i sostenible
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2010

En execució

L’Ajuntament d’Argentona aposta per la ledificació de l’enllumenat públic per
millorar la lluminositat en el municipi i al mateix temps aconseguir una reducció
de costos energètics i un estalvi econòmic. Addicionalment la Ledificació dels
fanals comporta una reducció de la contaminació lumínica per la seva capacitat
de concentració de llum.
Descripció

Disposa d’un Pla d’actualització de l’enllumenat fins el 2023 i ja s’han instal·lat
3.060 fanals de LEDs.
Paral·lelament, l’Ajuntament d’Argentona participa en la compra agrupada de
l’energia elèctrica amb el consell comarcal (ACM) per gaudir d’un preu més baix
i poder destinar aquest estalvi a altres projectes.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

3.060 fanals de LEDs

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.3

Diagnosi de l’alineament dels ODS a l’Ajuntament d’Argentona. Versió 2.

47

Títol de l’actuació:

Manteniment i convivència a l’espai públic
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2019

En execució

L'Ajuntament d'Argentona promou accions que tenen un valor transversal i que
vetllen pel benestar de la ciutadania alhora que realitzen una labor social, com
la inserció laboral de persones amb més dificultats.
Un exemple és la contractació d’un equip de sis auxiliars de manteniment i
convivència a l'espai públic, que han estat contractats per un període de sis
mesos després d'haver completat una fase de formació.
Descripció

Les principals tasques que duen a terme son el suport a la brigada municipal en
l'àmbit de l'arranjament i condicionament de l'espai públic i equipaments
municipals, desenvolupant feines de fusteria, pintura, construcció o lampisteria,
entre d'altres.
També col·laboren en d'altres necessitats i projectes municipals, com la
campanya de vacunació, els accessos als centres educatius o al mercat
municipal, o el repartiment de bosses de recollida de residus que s'impulsarà
properament. Una altra de les funcions al carrer és la de fomentar la
sensibilització i promoció del civisme a l'espai públic.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

6 persones han millorat les seves competències laborals i s’han incorporat al
mercat laboral.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

8.5
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Títol de l’actuació:

Manteniment i millora de la via pública
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2015

En execució

L’Ajuntament d’Argentona té un compromís amb la creació d’espais urbans
sostenibles i accessibles a totes les persones.
L’any 2015 es va aprovar el Pla director d’accessibilitat que marca les
actuacions per a un correcte manteniment de l’espai públic i la seva adequació
per facilitar l’accessibilitat.

Descripció

Al municipi es prioritza al vianant i es promou l’accessibilitat obligada i
l’adequació d’espais per millorar la qualitat de vida de les persones.
En els darrers anys l’Ajuntament ha anat incorporant criteris ambientals en les
intervencions a la via pública per avançar cap a un municipi més sostenible.
L’any 2018 es va aprovar el Pla director de la bicicleta i es comença a
implementar la xarxa ciclable per facilitar la mobilitat en bicicleta. L’objectiu per
als propers anys és tenir la via principal habilitada per facilitar la mobilitat
interna i diària en bicicleta.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Pla director d’accessibilitat (2015)
Pla director de la bicicleta (2018)

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.2 / 11.3
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Títol de l’actuació:

Pla d’acció d’energia sostenible i clima
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2012

En execució

Argentona es va adherir l’any 2012 al Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic. A
partir d’aquest any es va realitzar una diagnosi del municipi i un pla d'actuació
per reduir un 20% les emissions de CO2 del municipi.
El pla, que implica tant a les administracions com a empreses i particulars, s'ha
implementat fins l’any 2020 amb mesures i l'execució de diverses inversions,
amb un esforç econòmic important, per tal de millorar l'eficiència energètica de
les instal·lacions municipals i la reducció del consum.

Descripció

Cal destacar la creació del web argentonaenergia.cat, un nou portal que ofereix
informació i dades en relació al consum de llum, aigua i gas dels equipaments
municipals.
El web recull dades de facturació des de l'any 2011 a partir dels fitxers digitals
facilitats per les companyies subministradores d'aquests serveis, amb dades
generals i detallades de cadascuna de les instal·lacions.
Progressivament el web incorporarà més informació i s'anirà dotant a l'eina de
majors funcionalitats. L'objectiu és que aquest web esdevingui una eina útil per
a la millora del medi ambient i per assolir els objectius municipals de reducció
de CO2 que estableix el PAES (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible).

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Web www.argentonaenergia.cat
Reduir d’un 20% les emissions de CO2 del municipi

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

13.2
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Títol de l’actuació:

Pla d’igualtat
Regidoria
Període
d’execució

Joventut, Igualtat, Feminismes i LGTBI
2009

En execució

El III Pla d'Igualtat 2017-20 és l'instrument estratègic del que es dota
l'ajuntament per aplicar i introduir la perspectiva de gènere a la política local. El
Pla és alhora un marc de referència per a tots els departaments de l'ajuntament
per incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere. També incorpora
accions cap a la ciutadania, les entitats i els centres del municipi.
El III Pla d'Igualtat parteix de l'anàlisi de les Polítiques de Gènere de l'Ajuntament
d'Argentona 2009-2011 per treballar utilitzant la governança i la participació
com a eina per implementar de forma horitzontal i des d'una visió compartida
els interessos de la ciutadania a través de l'apoderament i la transversalitat de
la gestió pública. Defineix 6 eixos estratègics:
- Introduir la perspectiva de gènere en totes les àrees municipal
Descripció

- Erradicar la Violència Masclista
- Promoure l'educació per a la Igualat i la coresponsabilitat social
- Incorporar la perspectiva de gènere el disseny i desenvolupament de
la política d’urbanisme i sostenibilitat
- Reduir les desigualats de gènere en el treball productiu i reproductiu
- Donar a conèixer des d’una perspectiva integral la salut de les dones.
El Pla d'igualtat, vetlla per afavorir la implementació d'accions preventives i per
l'eliminació de les desigualtats i les violències que es deriven de l'orientació
sexual, la identitat de gènere; promovent la coeducació i la lluita contra
l'assetjament.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

III Pla d'Igualtat 2017-20

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

5.2 / 10.2
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Títol de l’actuació:

Planta de biomassa
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2019

En execució

L’Ajuntament d’Argentona ha instal·lat una caldera de biomassa que dona
servei als sistemes de calefacció i d’aigua calenta del pavelló esportiu, el camp
de futbol i l'escola Argentona. Ha comptat amb el suport dels fons FEDER (Fons
Europeu de Desenvolupament Regional) i l’aprovació de la Diputació de
Barcelona.

Descripció

La caldera millora l’ecoeficiència dels sistemes de climatització mitjançant el
reaprofitament de massa forestal i generant un estalvi en el cost del
combustible.
La utilització de biomassa per a la generació d’escalfor aporta un benefici
ambiental degut a la utilització de fusta dels boscos de la població.
Conseqüentment la utilització de fusta pròpia també ajuda a la neteja dels
boscos, a la reducció dels risc d’incendi, així com la creació de llocs de treball
per Argentona.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

En fase de posada en marxa

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

7.1 / 13.3
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Títol de l’actuació:

Pobresa energètica: auditories
energètiques
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2017

En execució

L’Ajuntament d’Argentona coordina l'execució d’auditories energètiques a
diferents llars del municipi que es troben en situació de pobresa energètica,
amb l'objectiu d'ajudar les famílies a reduir els costos dels subministraments
d'electricitat, aigua i gas i millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges. Es
tracta d'un projecte que porta a terme l'àrea de Serveis Socials.

Descripció

La proposta s'adreça a persones i famílies en risc d'exclusió social que visquin
en habitatges connectats legalment a la xarxa de subministraments i amb un
estat mínim de conservació. Entre els possibles destinataris, es prioritza les
persones que hagin rebut ajudes d'urgència social per fer front al pagament de
subministraments bàsics en el darrer any, que estiguin en situació de tall o avís
de tall dels subministraments bàsics, que tinguin factures d'aigua, electricitat i
gas elevades o desajust entre el que diuen que consumeixen i les factures que
paguen, o que es trobin en situació de vulnerabilitat energètica tenint en
compte les seves necessitats personals (infants, gent gran, persones amb
malalties cròniques, víctimes de violència de gènere, persones amb
discapacitat, etc.).

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

1.3 / 1.4
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Títol de l’actuació:

Preservació de l’entorn natural
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2012

En execució

Argentona forma part del Parc Litoral, el 80% del territori municipal son boscos
i terreny conreable. Actualment esta previst un procés d’ampliació del Parc.
En aquest cotext, l’Ajuntament vetlla per la preservació i la valorització de
l’entorn natural amb actuacions destinades a:
- La prevenció d’incendis.
- Control dels abocaments en l’entorn natural.
- Desenvolupar l’activitat agrària: estudi de l’estat de la pagesia d’Argentona.
- Controlar la presència d’espècies invasores.
- Millorar els hàbitats del terme municipal.
Descripció

EL nou POUM fa una aposta clara per reservar el patrimoni natural, amb poc
creixement en sol urbanitzable.
En els darrers anys s’na implantat un seguit d’actuacions per millorar la
sostenibilitat dels serveis de manteniment dels espais verds del municipi, com
per exemple:
- Prohibició de la utilització de glisfosfat.
- Control de plagues.
- Tractaments biològics en comptes de químics.
- Respecte al creixement natural de les plantes.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

15.4
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Títol de l’actuació:

Prevenció de les violències de gènere
Regidoria
Període
d’execució

Joventut, Igualtat, Feminismes i LGTBI
2013

En execució

L’Ajuntament d’Argentona aborda de forma integral la prevenció de les
violències de gènere amb una mirada àmplia que inclou totes les seves
vessants.
Algunes de les accions més destacades son:

Descripció

- Protocol per l'abordatge integral de la violència de gènere i LGTBI:
Instrument que estableix el model d'intervenció per l'abordatge integral i el
treball en xarxa envers la lluita contra les Violències Masclistes.
- Protocol per l'abordatge de les agressions sexistes: Instrument per
aconseguir que les dones i les persones LGTBI puguin gaudir d'unes festes i
d'una vida lliure de violències.
- Materials de sensibilització en diferents formats.
- Campanyes de sensibilització coincidint amb esdeveniments de forma
periòdica: per exemple 25N, reis, etc.
- Punt de suport Lila en diferents esdeveniments del municipi.
- Treball amb les escoles i les persones més joves a través de tallers-teatre
per fomentar la reflexió i el debat per entendre l’origen i les formes que
pren la violència de gènere.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

5.2
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Títol de l’actuació:

Projecte educatiu de poble
Regidoria
Període
d’execució

Educació, Esports, Participació i Transparència
2019

En execució

L'Ajuntament d'Argentona va iniciar a finals del 2019 un procés per a
l'actualització del Projecte Educatiu del Poble, que compta amb la participació
de la ciutadania per recollir les inquietuds, demandes i propostes. Els objectius
del projecte són:
- Identificar les noves necessitats
- Analitzar el context actual
Descripció

- Abordar reptes de futur
- Dissenyar un pla d’acció
En consonància a la transparència i la participació que caracteritzen
l’Ajuntament, la definició del pla ha estat oberta a la participació de la població.
En la seva ultima fase el Pla Educatiu del Poble aportarà les línies estratègiques
en l’àmbit educatiu pel Pla d’Actuació Municipal d’Argentona 2020-2023 amb
una mirada àmplia i transversal que inclou l’educació al llarg de tota la vida.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

4.1 / 16.7
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Títol de l’actuació:

Programa de mesures alternatives
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2017

En execució

El Projecte de mesures alternatives reparadores (MAR) i el Projecte de mesures
alternatives educatives per tinença i/o consum de drogues il·legals (MAE) són
dues alternatives a una sanció econòmica que té per objectiu fer un treball
preventiu i educatiu que permeti als joves que s'hi acullen afrontar i/o reparar
una conducta que causa problemes a ells mateixos, a les seves famílies o a
altres veïns del Municipi.
Descripció

En el cas del MAE s'hi poden acollir aquells joves d'entre 14 i 18 anys a qui
s'hagi sancionat per consum o tinença de drogues il·legals.
En el cas del MAR S'hi poden acollir aquells joves d'entre 12 i 18 anys a qui
s'hagi sancionat per incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana
d'Argentona.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

1.3
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Títol de l’actuació:

Programa mentors i casal de joves
Regidoria
Període
d’execució

Joventut, Igualtat, Feminismes i LGTBI
2018

En execució

Per garantir una educació de qualitat (ODS 4) i vetllar perquè tots els nens i
nenes acabin l’educació secundària (fita 4.1) s’està portant a terme des de fa
anys el programa de Mentors en els casals del poble.

Descripció

Alumnes de segon de batxillerat fan de Mentors oferint voluntàriament el seu
suport als alumnes de l’ESO que necessiten ajuda acadèmica per superar el curs
escolar. El programa ha tingut molt bona acceptació entre els joves del poble,
així com ha potenciat una major convivència, integració i reducció de les
desigualtats (ODS 10 ) en el barri del Cros.
El programa mentors esta reforçar per l’aula d’estudi, un espai que dona suport
a les tasques de deures del jovent i potencia uns hàbits d'estudi per a la seva
autonomia.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

En el 2019 van participar 100 alumnes en el casal del municipi. En barri del cros
van participar entre 25 i 30 alumnes diàriament (des de la posada en marxa de
l’Aula d’Estudi s’ha reduït el nombre a uns 12)

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

4.1 / 10.2
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Títol de l’actuació:

Projecte Quatre Ribes
Regidoria
Període
d’execució

Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i Ocupació i Cooperació
2016

En execució

Quatre Ribes és un projecte de treball conjunt dels municipis d'Argentona,
Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius, que neix per donar resposta a la necessitat
d'optimitzar i compartir recursos en l'àrea de Promoció Econòmica. Es tracta
d'un model supramunicipal que pretén sumar el talent de l'entorn i gestionar
projectes en xarxa.
Descripció

En el marc d’aquesta col·laboració, l’any 2019 s’impulsa el projecte d'Economia
Circular que es desenvolupa mancomunadament als municipis de Quatre Ribes,
i que se centrarà en l'estudi de possibles casos que permetin fer un ús més
eficient de tots els recursos del territori: materials, energia, aigua, residus,
espais, coneixement,...

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

9.2 / 12.5
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Títol de l’actuació:

Promoció de l’Economia Social i Solidària
Regidoria
Període
d’execució

Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i Ocupació i Cooperació
2007

En execució

Argentona és municipi fundador de l'Associació Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidària formada per 31 ajuntaments de Catalunya que té
com a objectiu fomentar noves formes de produir i consumir democràtiques,
solidàries i sostenibles, amb l'objectiu de fer una transició cap a un model
econòmic més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques.
L’Ajuntament treballa per difondre i impulsar aquesta alternativa a l'economia
tradicional a través d’accions com:
Descripció

- Jornades de sensibilització i difusió adreçades a la població en general, als
alumnes de 3er d'ESO de l'IES d'Argentona i de Batxillerat.
- Projecte de cultura emprenedora a les escoles, adreçat als alumnes de 5è o
6è de les escoles d'Argentona.
- Assessorament a entitats, realitzat a través de l'Ateneu Cooperatiu.
- Participació en la XMESS, per l'impuls d'ESS a nivell local en tot el territori
català.
- Difusió d'iniciatives d'ESS, a través de la creació d'un punt d'informació
municipal i del PAM A PAM.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

8.5
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Títol de l’actuació:

Promoció de l'esport i dels hàbits
saludables
Regidoria
Període
d’execució

Educació, Esports, Participació i Transparència
2018

En execució

L’Ajuntament d’Argentona organitza un gran nombre d’activitats i programes
per promoure la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre la ciutadania.
Les actuacions principals son:
- Cursa popular: de 5km organitzada en el marc de la festa major (més de 40
edicions).
- Pedalada popular: de 11km que transcorre per la riera i la població.

Descripció

- Parc de Nadal amb activitats ludicoesportives variades pels més joves. Els
participants al Parc de Nadal han de portar un kg d’aliment per a les entitats
del municipi que lluiten contra la fam.
- Premis La tarda de l’esport: Reconeixement als esportistes del municipi.
- Activitats esportives a l’escola: dos dies setmanals d’activitats extraescolars
a les escoles de primària per treballar els valors de l’esport.
- Cessió gratuïta del Pavelló i del camp de gespa a les entitats esportives del
municipi.
- 4 zones esportives obertes als diferents veïnats.
- Gimnàstica terapèutica per a la gent gran.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Cursa popular: 500 corredors i corredores /any
Pedalada popular: 150 ciclistes /any
Parc Nadal: 900 participant anuals
22 entitats esportives en les que entrenen més de 1.000 nens i nenes.
Pavelló i camp de gespa: 1.500 utilitzacions a la setmana
Gimnàstica terapèutica: 100 persones grans

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

3.4 / 16.6
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Títol de l’actuació:

Promoció d’estils de vida positius
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2012

En execució

L’Ajuntament d’Argentona promou el benestar i estils de vida saludables entre
la ciutadania que ajudin a preveure desigualtats i ajudin a crear un municipi que
posa la vida i el benestar en el centre.
Algunes de les darreres iniciatives impulsades son:
- Foment de la parentalitat positiva: Cafè tertúlia, grups de pares
d’adolescents...
- Atenció a col·lectius d’especial vulnerabilitat: taula d’entitats; DIL...
Descripció

- Prevenció de l’ocupació il·legal.
- Pla de prevenció de les drogodependències (sensibilització, atenció a
persones consumidores, a familiars, pla institucional).
- Promoció de l’envelliment actiu, proactiu i saludable.
- Xarxa Xairo d’atenció a la infància i l’adolescència.
- Col·laboració amb la Creu Roja a la campanya cap nen sense joguina.
- Col·laboració en el projecte de reforç educatiu de Càritas.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

1.3 / 3.5
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Títol de l’actuació:

Recuperadors de residus i instal·ladors de
plaques
Regidoria
Període
d’execució

Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i Ocupació i Cooperació
2016

En execució

L’Ajuntament d’Argentona posa en marxa el curs de Formació Ocupacional
d'Auxiliars d'Instal·lació d'energies renovables i recuperadors de residus
organitzat per la regidoria de Cohesió amb la col·laboració de les àrees de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Espai Públic i el Servei de Promoció Econòmica
(SEMPRE) de l'Ajuntament d'Argentona.
Descripció

El curs combina dues especialitats professionals: la recuperació i reparació de
residus (equips elèctrics, electrònics, sistemes microinformàtics i mobles) i les
energies renovables (instal·lacions solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques) i
té una durada de 400 hores que inclouen 80 hores de pràctiques a empreses.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.5 / 8.5
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Títol de l’actuació:

Reforma horària
Regidoria
Període
d’execució

Joventut, Igualtat, Feminismes i LGTBI
2018

En execució

L'Ajuntament d'Argentona impulsa el Pacte del Temps, una guia per avançar
cap a una major racionalització del temps personal i professional. L'Ajuntament
es compromet a adoptar mesures que incentivin, fomentin i promoguin la
reforma horària per fer-la efectiva en tots els àmbits de la vida quotidiana.
La Reforma horària proposa l'impuls de canvis horaris perquè puguem gaudir
de més llibertat en la gestió del nostre temps, amb uns hàbits horaris cívics,
potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació,
la salut i el benestar.
Descripció

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

El document planteja un calendari i una sèrie de mesures a adoptar per tal
d'anar avançant en els compromisos de l'Objectiu 2025, a través de diferents
taules sectorials de treball, que abracin des de l'administració local, l'àmbit
educatiu, lleure, social o la restauració, a través d'un grup motor que faci
seguiment del procés. Des de fa uns anys l'Ajuntament, un grup motor i
l'associació Argentona Es Mou han dut a terme diverses iniciatives en l'àmbit
públic i comercial per tal de sensibilitzar la ciutadania i introduir el nou model i
hàbits per a una millor gestió del temps.

Pacte del Temps

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

5.4
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Títol de l’actuació:

Reparatruck
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2019

En execució

L’Ajuntament d’Argentona facilita a la ciutadania l’accés a la Reparatruck, un
servei d'assessorament tècnic en l'autoreparació de petits aparells elèctrics i
electrònics i bicicletes, gratuït per a la ciutadania. Dinamitzada per Solidança,
aquesta itinerància es realitza amb el suport del Consorci de Residus del
Maresme i l'Agència de Residus de Catalunya en el marc de la Setmana Europea
de Prevenció de Residus.
Descripció

Es tracta d'un vehicle amb un tècnic, eines i mitjans necessaris per poder portar
a terme les reparacions. L'objectiu és apoderar la ciutadania en la reparació i
fomentar un canvi d'hàbits de consum, per poder allargar la vida útil dels
objectes. Així, les persones assistents puguin reparar elles mateixes el seu
objecte amb l'ajuda dels mitjans que tindrà a disposició.
La Reparatruck visitarà Argentona una vegada al mes.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.5
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Títol de l’actuació:

Tallers de vida saludable
Regidoria

Serveis socials, recursos humans, benestar animal, salut pública, Cohesió i Gent
Gran

Període
d’execució

2009

En execució

Des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Argentona s’ofereixen recursos i
consells útils per a una vida activa i més saludable, amb especial èmfasi en
temps de confinament.
Aquests tallers que s'imparteixen des de l'any 2009 son valorats de forma molt
positiva ja que permeten, a més a més de la realització d'una activitat física,
una millora i manteniment de la capacitat funcional, augment de la capacitat
cognitiva, un millor benestar emocional i una major interrelació personal i
social. Aspectes tots ells que beneficien i promouen un estil de vida adequat ,
evitant l'aïllament, malalties emocionals i una millora de l'estat físic en general.

Descripció

Aquest projecte neix per promoure la salut i l'autonomia d'un grup d'homes i
dones del municipi, sobretot aquelles que s'apropen a una etapa del cicle vital
on s'experimenten una sèrie de canvis a nivell físic, psíquic i social. Davant la
importància que té la conservació de l'estat de salut en la persona, i per tal de
donar resposta a aquesta necessitat , es promou des de l'Ajuntament
d'Argentona aquesta acció per promoure un estils de vida saludables, el
foment de l’ autonomia de la persona i l'augment de la participació en el medi
social i comunitari.
En els darrers anys, s’han impulsat accions com:
- Tallers de psicomotricitat
- Taller de microgimnàstica per a adults
- Taller de gimnàstica terapèutica per a adults
- Cursets de piscina
- Tallers i consells d’alimentació saludable

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

11.3
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Títol de l’actuació:

Turisme sostenible i de proximitat
Regidoria
Període
d’execució

Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i Ocupació i Cooperació
2011

En execució

L’Ajuntament d’Argentona promou un model de turisme sostenible i de
proximitat posant tots els recursos del municipi a l'abast de les persones del
poble i de totes aquelles que el visitin perquè puguin conèixer i gaudir del seu
patrimoni històric, cultural i natural.
Algunes de les actuacions impulsades en els darrers anys son:

Descripció

- Campanya de turisme i comerç "Barris Antics, Compra i Guanya" per
promoure el consum de proximitat, les persones que comprin als
establiments argentonins adherits a la campanya, reben una butlleta per
participar en el sorteig d'estades i experiències per a 2 persones a un dels 31
municipis participants. Les estades inclouen experiències dels mateixos
municipis com visites guiades, gastronomia, espectacles, esport i nits
d'hotel, entre altres activitats.
- Rutes gratuïtes pels llocs d’interès turístic del municipi.
- Gimcanes per donar a conèixer el patrimoni local per a grups.
- Impuls del Museu del càntir.
- Rehabilitació de la casa d’estiueig de Puig i Cadafalch.
- Inventari de les 150 fonts del municipi i facilitació de la feina de persones
voluntàries del poble que es dediquen a rehabilitar les fonts.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

8.9

Diagnosi de l’alineament dels ODS a l’Ajuntament d’Argentona. Versió 2.

67

Títol de l’actuació:

Verd urbà: gestió sostenible
Regidoria
Període
d’execució

Urbanisme, Habitatge, Espai públic i Medi ambient
2012

En execució

El terme municipal d’Argentona es caracteritza pel seu ampli territori i
patrimoni natural, que inclou més de 850.000m2 de superfície de boscos i
95.000 m2 de jardins i altres espais verds.
Des de l’Ajuntament es promou la gestió sostenible dels espais naturals i verds
del municipi. Entre d’altres, té en marxa les següents iniciatives:
- Incorporació de criteris socials i ambientals en la nova licitació del servei de
manteniment dels espais verds.
Descripció

- Neteja de les males herbes de forma manual evitar la utilització de
productes químics.
- Reaprofitament dels residus de les podes per crear compost.
- Utilització de plantes autòctones i de baix consum hídric, aconseguint
l’eliminació de quatre punts de reg.
- Contractació d’una empresa social per a la neteja de 2 parcs i els patis de les
escoles.
- Priorització de la contractació de persones del municipi.

Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

Nova licitació amb clàusules socials i ambientals.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.7
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Títol de l’actuació:

Xarxa de comerç verd
Regidoria
Període
d’execució

Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i Ocupació i Cooperació
2016

En execució

L'any 2016, es va iniciar la campanya de Comerç Verd per promoure i difondre
el comerç de proximitat que vetlla perquè la seva oferta comercial sigui
respectuosa amb el medi ambient, reduint les bosses de plàstic i els envasos
d'un sol ús, fomentant la venda a granel i els productes de producció local, així
com el comerç just i els productes amb certificació ecològica.
En aquesta campanya hi participen la Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable (REZERO), la Diputació de Barcelona,
Argentona Es Mou i l'Ajuntament d'Argentona.
Les actuacions que s'han dut a terme han estat les següents:
Descripció

- Guia de Bones Pràctiques Ambientals a Argentona.
- Creació de la Xarxa de Comerç Verd a Argentona, amb 22 establiments que
reuneixen els requisits i disposen d'un distintiu a la seva façana.
- Bonificació en la taxa de residus per als establiments que en formen part de
la xarxa.
- Compra conjunta de bosses de niló i de ràfia per poder oferir l'alternativa a
les bosses de plàstic a la clientela.
- Promoció de la compra amb cabàs a les botigues d'alimentació i

promoció de bosses de malla a les fruiteries.
Resultats Indicadors
d’impacte i
seguiment

22 establiments adherits a la xarxa Comerç verd.

Contribueix a l’ODS
Contribueix a les fites

12.1 / 8.3
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Annex II: Vinculació del PAM 2020-23 amb els ODS
Objectiu Estratègic 1. Garantir oportunitats educatives al llarg de la vida més enllà de
la formació reglada
Objectius específics
(O.Esp.)

Actuacions
Realització i implementació del PEP (Projecte
Educatiu de Poble)

Oferir una formació
adequada adaptada a
les diferents situacions
de la ciutadania

Facilitar l'orientació i
transició educativa en
qualsevol etapa de la
vida

Oferir eines i
estratègies als diferents
agents de la comunitat
educativa per a poder
introduir la perspectiva
de gènere com a eix
transversal de treball
als centres educatius
Planificar l'organització
i la participació
educativa a nivell
municipal

Creació d'un espai adequat per dur a terme les
accions formatives que es derivin del PEP
Mantenir l’oferta de cursos de Formació
Ocupacional
Oferir formacions per a l'adquisició de
competències transversals: formació en el
lleure, cursos sobre mobilitat internacional,
etc.
Desenvolupar l'oferta formativa prevista al
PEP (Projecte Educatiu de Poble)
Creació d'un grup de treball transversal que
vetlli per l'objectiu d'Orientació i l'Educació al
llarg de la vida
Creació d'equips de treball qualificats per
atendre col·lectius amb necessitats educatives
concretes
Implementació de projectes de coeducació
transversals als centres educatius

Suport tècnic i econòmic als projectes de
mediació escolar.
Actualització del reglament i la metodologia
del Consell Escolar Municipal, dels Consells
Escolars de centre i la resta d'espais de
coordinació amb els agents educatius
Elaboració i implementació d'una planificació
de l'acció educativa municipal
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Objectiu Estratègic 2. Governar amb la ciutadania
Objectius específics
(O.Esp.)

Vinculaci
ó ODS

Actuacions

Vinculaci
ó fites

Promoure l’ús del programari de codi obert en
l’Administració electrònica

16.6

Potenciar l'Administració Revisar el web municipal per fer-la més
electrònica i fer-la més accessible i que s 'adapti a les necessitats i
accessible a la ciutadania capacitats de cada usuari o usuària

16.6
10.2

Definició i descripció dels processos
participatius prioritaris del mandat

16.7

Actualització del Reglament de Participació
Ciutadana

16.7

Elaboració de la Guia fàcil de participació
ciutadana

16.7

Implicar de forma efectiva
a la ciutadania en la Creació d'una bústia ètica per a la ciutadania
participació municipal
Disseny d' una aplicació mòbil municipal de
serveis
Actualització i aprovació
Comunicació municipal

del

Pla

16.6

de
16.6

Aprovació i difusió del protocol de comunicació
interna

16.6

Creació d'un espai transversal de treball entre
el personal tècnic municipal

16.7

Implantació d'una agenda interna d'activitats
Millorar la comunicació
i/o projectes compartida que millori la
interna i externa de
coordinació interdepartamental
l'Ajuntament
Instal·lació d'una pantalla LED exterior per la
divulgació d'informació municipal

Fer
efectiva
transparència

16.6
16.5

16.7
16.6

Edició en paper d'una agenda amb les activitats
del municipi, que es podria distribuir a través
de comerços i establiments

16.6

Publicació dels indicadors de seguiment del
PAM al web municipal i als mitjans locals

16.6

Elaboració de les Cartes de Serveis per al
la conjunt de serveis de l'Ajuntament, amb
compromisos de millora d'eficàcia i qualitat del
servei i mecanismes de participació

16.6

Elaboració de directoris de serveis i ajuts a
disposició de la ciutadania: bonificacions,
exempcions fiscals, ajudes i subvencions

16.6
10.2
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Ampliació dels continguts al portal de dades
obertes

16.6

Publicació sota llicències lliures i formats
reutilitzables tota la informació pública
generada o gestionada per l'Ajuntament

16.6

Iniciar una campanya per promoure el dret a
l'accés a la informació elaborada per
l'Ajuntament d'Argentona

16.6

Posada en marxa d'una eina de transparència
que faci més entenedora la informació
municipal

16.6
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Objectiu Estratègic 3. Garantir el benestar i unes condicions de vida de qualitat per a
la ciutadania
Objectius específics
(O.Esp.)

Vinculació Vinculació
ODS
fites

Actuacions
Implementació del Pla d'Usos

11.3

Realització d'una campanya informativa sobre la
tinença d'animals

11.7

Afavorir la convivència
Disseny i implementació de polítiques públiques
ciutadana
per la promoció de la convivència i la cohesió
social

10.2
11.1

Desenvolupar els compromisos i objectius del
Pacte Local del Temps aprovat per l'Ajuntament

10.2

Millora de la regulació del transport pesant i dels
patinets, així com de l'ocupació d'aparcament
per part de treballadors de polígons d'espais
d'estacionament dels barris

11.2
9.4

Realització d'una campanya informativa sobre la
circulació al centre urbà

11.2

mobilitat Millora de la xarxa de transport i connexió als
veïnats

11.2

Afavorir la
sostenible

Posada en marxa
d’estacionament

de

la

zona

vermella

11.2

Estudi de viabilitat d'un itinerari saludable que
uneixi el nucli urbà, Madà, Can Garí i el Cros

3.4
11.2

Implementació de bonificacions al transport
públic

11.2

Millorar els espais i Elaboració d'una diagnosi dels equipaments
serveis
municipals
d'atenció a les persones Creació d'un mapa de recursos, serveis i activitats
adreçat als diversos sectors de la població

16.6
16.6

Creació d'una línia d'ajuts per posar en marxa
arranjaments d'habitatges per supressió de
barreres arquitectòniques per a persones amb
discapacitat i gent gran

11.1
10.2

Recórrer a models de cooperativisme entre
Garantir el dret d'accés a
particulars a qui l'Ajuntament cedeix l'ús del sòl
un habitatge digne
50-75 anys aproximadament.

11.1
10.2

Reserva d'una part del nou habitatge social de les
noves promocions privades a col·lectius
vulnerables: gent gran, joventut, famílies amb
vulnerabilitat social

11.1
10.2
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Elaboració d'una diagnosi sobre la situació de la
diversitat sexual i de gènere al municipi

5.1

Creació d’un Servei d’informació i Recursos per a
les dones (SIAD) com a recurs que ofereixi
informació, orientació i assessorament en tots els
àmbits de la vida de les dones del municipi

5.5
10.2

Constitució de la Comissió de Transversalitat de
Garantir els drets del Gènere com a òrgan de coordinació interna en
conjunt de la ciutadania matèria de polítiques d'igualtat dona - home i de
diversitat sexual i de gènere

5.5

Creació d'un Consell de joves

16.7

Elaborar una programació estable d'activitats per
a joves

11.3

Elaborar una programació estable d'activitats per
al foment de l'envelliment actiu de la població

3.4
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Objectiu Estratègic 4. Impulsar un desenvolupament sostenible del municipi i del propi
ens
Objectius específics
(O.Esp.)

Actuacions
Aprovació d'un POUM que estableixi un
adequat equilibri entre la protecció del medi
natural i el desenvolupament de les activitats i
els vincles econòmics i socials, considerant
també la protecció contra els riscos naturals.

Elaboració d'un pla per a la supressió de les
barreres arquitectòniques entre barris o
Aconseguir un model connectors ecològics.
territorial
que
sigui
integrat, equilibrat i segur Fomentar la connectivitat dels Parcs Naturals
del Montnegre-Corredor i Serralada Litoral a
través de la xarxa de camins i la riera
d’Argentona.

Vinculació Vinculació
ODS
fites

11.3

11.3

15.4

Arranjament i regeneració de la riera
d’Argentona perquè esdevingui un pulmó verd,
eix connector i vertebrador del nostre territori
a nivell comarcal i evitar-ne la seva degradació.

15.2

Aprovació d'un POUM que actualitzi els
estàndards socials i mediambientals, procuri
nou habitatge -en especial HPO, limiti el nou
creixement urbà però aposti per la
rehabilitació i renovació urbanes.

11.3

Treballar per aconseguir al Pla Parcial de "El
Collell", últim polígon per desenvolupar, un
model urbanístic de teixits compactes, densos,
amb mixtura d'activitats i amb un suficient grau
de dotacions en equipaments i espais verds.

11.7

Continuar millorant les infraestructures i
Aconseguir un model
equipaments perquè siguin accessibles i
urbanístic que
sigui
segurs, amb l'execució del Pla per
sostenible,
resilient,
l'accessibilitat d'Argentona, ja existent.
inclusiu, saludable i segur
Treballar perquè les infraestructures urbanes
siguin eficients, resilients, sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient.

10.2
11.2

11.3

Aplicar un pla de circulació de zona 30 al casc
urbà amb les mesures urbanístiques adients.

11.2
13.2

Millorar i estendre els principals itineraris i
zones de vianants.

11.2
3.9

Començar a construir els carrils i bandes
ciclables del planejament.

11.2
13.2
3.4
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Adequació del PAESC (Pla d'Acció d'Energia
Sostenible i Clima) a l'Agenda 2030

13.2

Nova línia de bus exprés Argentona-Barcelona

11.2

Reduir les emissions al Construir les infraestructures previstes al
municipi
planejament per facilitar desplaçaments en
bicicleta i a peu (Pla d'accessibilitat i Pla
director de la bicicleta).

11.2
3.4

Implantar punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics

11.2
13.2

Elaboració d'una diagnosi en matèria
d'eficiència energètica dels edificis municipals

7.1

Fer de l'Ajuntament un Renovació de la flota de vehicles municipals
agent
ambientalment cap a vehicles "Eco" i/o "Zero emissions"
més responsable
Aprovació d'un pla de contractació verda

Fomentar
responsabilitat
mediambiental
ciutadania

Impulsar un
sostenible

12.7

Realització d'una campanya de comerç verd

13.3
12.5

Establiment d'un punt d'autoreparació de
petits aparells

13.3
12.5

Creació d'una xarxa d'empreses per fer
la recircular els residus i/o recursos entre elles
(economia circular)

13.2
12.5

Introducció d'un codi de Bones Pràctiques
ambientals a les bases reguladores de
concessió de subvencions

13.2

la

en

13.2
11.2

Elaboració
d'un
Pla
Estratègic
pel
turisme desenvolupament del turisme al municipi

8.9

Creació d'un punt d'Informació turística

8.9

Sectorització del 100% de la xarxa

12.2
6.5

Establiment de punts clau de control de cabal

6.4
12.2

Reducció en un 10% les
pèrdues d'aigua a la xarxa Identificació de l'import màxim d'inversió
municipal
material anual admissible per pressupost
municipal i/o tarifari
Substitució de xarxa mitjançant criteris tècniceconòmics
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Objectiu Estratègic 5. Millorar la xarxa de comerç i la dels polígons industrials del
municipi
Objectius específics
(O.Esp.)

Vinculació Vinculació
ODS
fites

Actuacions

13.2
11.2

Implantació de la zona vermella
Senyalització de la zona comercial, restauració
Facilitar la implantació de i aparcaments
nous
establiments
i Creació de zones d'aparcament de llarga
consolidar els existents
estada
Creació de
Empresarial)

la

FUE

(Finestreta

Única

Redacció del Pla d'amabilització i dinamització
de la zona comercial, posant especial atenció
en la infància, atenent al Plans i projectes
Fomentar la cohesió dels
municipals, com el PEP.
establiments i la unitat
d'acció per fer front a la
Creació del Consell de Comerç
competència

Millorar
les
infraestructures, accessos
i competitivitat dels
polígons industrials

11.2
11.2
8. 3

8. 3

8.3
16.7

Ofertar un Pla de formació anual per als
comerciants

8. 3

Elaboració d'un Pla integral d'infraestructures
i serveis dels polígons industrials

9.4

Creació d'una entitat representativa dels
polígons

9.4

Consolidació del programa Impuls

8. 3

Impulsar la creació de
Assessorament per la creació d'empreses i
noves empreses
reactivació del punt PAE (Punt d'Atenció a
l'Emprenedor).
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Objectiu Estratègic 6. Combatre l’exclusió social i la vulnerabilitat econòmica
Objectius específics
(O.Esp.)

Actuacions

Vinculació Vinculació
ODS
fites

Coordinació i treball en xarxa entre els
diferents serveis i equipaments municipals per
atendre les diferents realitats socials
d'Argentona

10.2
16.6

Renovació de la programació de tallers i
xerrades a persones amb dèficit cognitiu lleu

10.2

Manteniment dels recursos destinats a
l'atenció psicològica (servei municipal dins de
serveis socials)

3.8

Creació de comissions socials en centres
educatius per detectar situacions de risc

1.3
16.7

Prevenir i atendre les Creació d’un Servei d’informació i Recursos
situacions
de
risc per a les dones (SIAD) com a recurs que
ofereixi
informació,
orientació
i
d'exclusió social
assessorament en tots els àmbits de la vida de
les dones del municipi

5.9

Constitució de la Comissió de Transversalitat
de Gènere com a òrgan de coordinació interna
en matèria d’ igualtat i LGTBI.

5.9
16.6

Augment del pressupost destinat a les
prestacions escolars per garantir la igualtat
d'oportunitats

4.1
10.2

Augment del pressupost destinat a servei
d'ajuda domiciliària a persones amb situació
de dependència

10.2
3.4

Augment del pressupost destinat als ajuts
individuals per garantir aspectes i serveis
personals
bàsics
(subministraments,
Cobrir les necessitats habitatge, aliments...)
bàsiques de la ciutadania
Invertir més recursos tècnics per millorar
l'atenció adequada a les famílies, centrada en
les necessitats i competències parentals.
Augment del finançament a través de
subvencions en polítiques actives d'ocupació
Millorar
la
inserció Realització de cursos d’ocupació per a
laboral, la contractació i persones aturades
l'emprenedoria
Augment de l'actual oferta de subvencions a
les empreses locals per fomentar la
contractació
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Implementació de programes d'experiència
laboral per aturats i empreses del municipi

8.5

Ampliar els recursos destinats al servei
d’Orientació i acompanyament en tota la
trajectòria professional i formativa

8.5
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Objectiu Estratègic 7. Impulsar la vida col·lectiva del municipi
Objectius específics
(O.Esp.)

Vinculació Vinculació
ODS
fites

Actuacions
Disseny
d’espais
públics
accessibles,
intergeneracionals i polifuncionals

11.7

Millora de la il.luminació dels espais públics

11.7

Concebre els
espais
públics com el principal Instal·lació de jocs col·lectius als espais públics
suport de la vida social
Instal.lació de nous circuits de salut
Implementació
Escolars

del

projecte

de

11.7
3.4.

Camins

Incrementar
la Planificar la creació d'un centre cívic
participació i la implicació
del teixit associatiu amb Redacció d'una diagnosi del teixit associatiu
el municipi
del municipi
Promoció de campanyes per la divulgació de
l'economia social mitjançant xerrades i
aportant documentació
Facilitar el vincle entre Continuïtat al projecte CUEME i accions de
l'economia local i la vida divulgació
social
Activació del punt d'informació i divulgació de
l'economia social

11.2
11.2
16.6
8.5
12.10
8.
4.4
8.4
12.10

Assoliment del segell de Responsabilitat Social
Corporativa

8.4
11.6

Establiment de nous usos per a les Masies
catalogades

11.4

Posar en valor el Potenciar noves campanyes promocionals i
patrimoni i identitat local turístiques del patrimoni local

12.10

Impulsar un pla turístic i promocional de la
casa d'estiueig de Josep Puig i Cadafalch

12.10

Manteniment del programa de foment de
l’associacionisme

17.17

Campanya per a la divulgació del teixit
associatiu a les escoles i urbanitzacions

17.17

Creació de la Biblioteca de les coses

12.5

Revisió de l’horari de pas del bus per les
urbanitzacions i adequar-lo a l’horari
d’activitats socials i culturals

11.2

Donar
suport
i
promocionar el teixit
associatiu aprofitant els
recursos
i
serveis
disponibles
de
les
institucions públiques
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Annex III: Els 17 ODS i les 169 fites de l’Agenda 2030
En el present projecte i per a l’alineament de les de les iniciatives de l’Ajuntament
d’Argentona amb els 17 ODS i les 169 fites, s’ha seguit la proposta de fites adaptades al
món local de la Diputació de Barcelona.
A la web dels ODS de la Diputació, es poden trobar per cada ODS les fites relacionades,
així com una àmplia informació sobre la contribució dels ens locals i la ciutadania.
A continuació es mostren els 17 ODS i les 169 fites tal i com les defineix l’ONU, i
ressaltades en vermell aquelles que la Diputació de Barcelona ha identificat com a
prioritàries per als municipis de la demarcació:
Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món
Fites:
1.1. Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa
extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al
dia.
1.2. Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones, nens i
nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d'acord
amb les definicions de cada estat.
1.3. Posar en pràctica en l'àmbit local sistemes i mesures apropiades de protecció social
per a totes les persones, nivells mínims inclosos i, per a 2030, aconseguir una àmplia
cobertura de les persones pobres i vulnerables.
1.4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres
i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als
serveis bàsics, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis
financers, incloses les micro-finances.
1.5. Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben
en situacions vulnerables, i reduir la seva exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems
relacionats amb el clima i altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.
1.a. Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins
i tot mitjançant la mi· llora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar
mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països
menys avançats, per tal de posar en pràctica programes i polítiques encaminats a
l’erradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.
1.b. Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i internacional, sobre la
base d’estratègies de desenvolupament que tinguin en compte les qüestions de gènere
i s’orientin en favor de les persones pobres, per tal d’impulsar la inversió accelerada en
mesures d’erradicació de la pobresa.
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Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la
millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible
Fites:
2.1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular
de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una
alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.
2.2. Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, incloent-hi aconseguir, a tot
tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i
l’emaciació dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les
adolescents, dones embarassades i lactants, així com de les persones grans.
2.3. Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es
d’aliments de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es
familiars, pastors/es i pescadors/es, a través, entre d’altres, d’un accés segur i equitatiu
a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers,
mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no agrícola.
2.4. Per a 2030, des dels governs locals promoure mesures per assegurar la sostenibilitat
dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que
augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels
ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens
meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin
progressivament la qualitat del sòl i la terra.
2.5. Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de granja
i domesticats així com les espècies silvestres connexes, a través, entre d’altres, d’una
bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i
internacional, i promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels
recursos genètics i coneixements tradicionals, així com la distribució justa i equitativa
d’aquests, com s’ha convingut internacionalment.
2.a. Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una cooperació internacional més
àmplia, en infraestructura rural, investigació agrícola i serveis d’extensió, així com en
desenvolupament tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar, a fi de millorar la
capacitat de producció agrícola als països en desenvolupament, en particular als països
menys avançats.
2.b. Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials dels mercats agropecuaris
mundials, a través, entre d’altres, de l’eliminació paral·lela de totes les formes de
subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures d’exportació d’efectes
equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al
Desenvolupament.
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2.c. Adoptar mesures per tal d’assegurar el bon funcionament dels mercats de productes
bàsics alimentaris i derivats d’aquests, i facilitar l’accés adequat a informació sobre els
mercats, en particular sobre les reserves d’aliments, a fi d’ajudar a limitar l’extrema
volatilitat dels preus dels aliments.

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a
tothom en totes les edats
Fites:
3.1. Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada
100.000 nascuts vius.
3.2. Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys,
aconseguint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12
per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per
cada 1.000 nascuts vius.
3.3. Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties
desateses, així com combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres
malalties transmissibles.
3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no
transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut
mental i el benestar als nostres municipis.
3.5. Enfortir als nostres governs locals la prevenció i el tractament dels trastorns per
l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu
d’alcohol.
3.6. Per a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de
trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.
3.7. Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva,
inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la
salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals.
3.8. Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos
financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i
vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones dels nostres
municipis.
3.9. Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per
productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.
3.a. Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de
l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.
3.b. Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i
medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten
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primordialment països en desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes
essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre
els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la
salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al
màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a protegir la salut pública,
i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.
3.c. Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el
desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en
desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en
desenvolupament.
3.d. Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament,
en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut
nacional i mundial.

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom
i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida
Fites:
4.1. Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats totes les nenes i nens acabin els
cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat
i produir resultats escolars pertinents i eficaços.
4.2. Per a 2030, vetllar perquè totes a tots els pobles i ciutats les nenes i nens tinguin
accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament
preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.
4.3. Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a
una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament
universitari (educació no obligatòria).
4.4. Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que
tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a
accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.
4.5. Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en
condicions d’igualtat de les persones vulnerables, incloses les persones amb
discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots
els nivells de l’ensenyament i la formació professional.
4.6. Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults,
tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.
4.7. Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de
l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els
drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la
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ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura
al desenvolupament sostenible.
4.a. Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels
infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i
ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les
persones.
4.b. Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques
disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats,
els petits estats insulars en desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus
estudiants puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos programes
de formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de
la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països en desenvolupament.
4.c. Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats mitjançant,
entre d’altres, la cooperació internacional per a la formació de docents als països en
desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en
desenvolupament.

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les
dones i les nenes
Fites:
5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tots els
pobles i ciutats.
5.2. Des del govern local vetllar per l'eliminació de totes les formes de violència contra
totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual,
així com altres tipus d’explotació.
5.3. Des del govern local vetllar per l'eliminació de totes les pràctiques nocives, com el
matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.
5.4. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat,
mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació
de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat
compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.
5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats
de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i
pública dels nostres municipis.
5.6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de
conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i
el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les
conferències d’examen respectives.
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5.a. Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en
condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns,
els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis
nacionals.
5.b. Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la
informació i la comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les dones a tots els
pobles i ciutats.
5.c. Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat
entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a
tothom
Fites:
6.1. Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu
assequible per a totes les persones.
6.2. Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats
per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les
necessitats de les dones i nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.
6.3. Per a 2030, millorar a tots els municipis la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció
de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega
de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge
d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala local del reciclat i de
la reutilització en condicions de seguretat.
6.4. Per a 2030, a tots els municipis augmentar substancialment la utilització eficient
dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del
subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir
substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.
6.5. Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells,
també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.
6.6. Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos
boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs a tots els municipis amb espais de
valor natural.
6.a. Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en
desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a
l’aigua i el sanejament, incloent la provisió i l’emmagatzematge d’aigua, la
dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües
residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.
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6.b. Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la
gestió de l'aigua i el sanejament

Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura,
sostenible i moderna per a tothom
Fites:
7.1. Per a 2030, garantir a tots els municipis l’accés universal a serveis d’energia
assequibles, confiables i moderns.
7.2. Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el
conjunt de fonts d’energia en els nostres municipis.
7.3. Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l’eficiència energètica a tots els municipis.
7.a. Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la
investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts
d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils
avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures
energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.
7.b. Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis
d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular
els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en
desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.

Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i
sostenibles, i el treball decent per a tothom
Fites:
8.1. Mantenir el creixement econòmic per càpita als pobles i ciutats de la província de
Barcelona.
8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la
diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres
centrant l’atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d’obra als pobles
i ciutats.
8.3. Promoure polítiques orientades a l'enfortiment del teixit productiu dels nostres
pobles i ciutats, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació,
i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes
empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.
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8.4. Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels
recursos i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi
ambient a tots els pobles i ciutats, de conformitat amb el Marc decennal de programes
sobre modalitats sostenibles de consum i producció.
8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per
a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la
igualtat de remuneració per treball d’igual valor a tots els pobles i ciutats.
8.6. Per a 2020, a tots els municipis reduir substancialment la proporció de joves sense
ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.
8.7. Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat, posar fi a
les formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i
l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització
d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves
formes a tots els pobles i ciutats.
8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a
totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants
i les persones amb ocupacions precàries.
8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme
sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
8.10. Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i ampliar l’accés als
serveis bancaris, financers i d’assegurances per a tothom.
8.a. Augmentar el suport a la iniciativa d’ajut per al comerç als països en
desenvolupament, en particular els països menys avançats, també en el context del
Marc integrat millorat d’assistència tècnica relacionada amb el comerç per als països
menys avançats.
8.b. Per a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació
del jovent i aplicar el Pacte mundial per a l’ocupació de l’Organització Internacional del
Treball (OIT).

Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la
industrialització sostenible i fomentar la innovació
Fites:
9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al
desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés
assequible i equitatiu per a totes les persones.
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9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, com a molt el 2030,
augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al
producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals.
9.3. Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, als serveis financers,
incloent els crèdits assequibles, i llur integració en les cadenes de valor i els mercats.
9.4. Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè
siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de
tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots
els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.
9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors
industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres
maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el
nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament
per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels
sectors públic i privat.
9.a. Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en
desenvolupament per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països
africans, països menys avançats, països en desenvolupament sense litoral i petits estats
insulars en desenvolupament.
9.b. Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i innovació nacionals
als països en desenvolupament, garantint també un entorn normatiu propici a la
diversificació industrial i l’addició de valor als productes bàsics, entre d’altres.
9.c. Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de la informació i la
comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als
territoris menys connectats com a molt el 2020.

Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països
Fites:
10.1. Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement
dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana
nacional.
10.2. Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social,
econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe,
discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.
10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també
eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació,
polítiques i mesures adequades a aquest efecte a tots els pobles i ciutats.
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10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir
progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.
10.5. Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers
mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.
10.6. Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les
decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal
d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes
institucions.
10.7. Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les
persones, també mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben
gestionades.
10.a. Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en
desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de conformitat amb els
acords de l’Organització Mundial del Comerç.
10.b. Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió
estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys
avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en
desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.
10.c. Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de migrants per sota del
3% i eliminar els canals de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.

Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles
Fites:
11.1. Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a
serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels
municipis.
11.2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles,
accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en
particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb
discapacitat i persones grans.
11.3. Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat
de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments
humans a tots els pobles i ciutats.
11.4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural
dels nostres pobles i ciutats.
11.5. Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per
desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i
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reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres
relacionades amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la
protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.
11.6. Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb
especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre
tipus.
11.7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs,
inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les
persones amb discapacitat.
11.a. Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones
urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament local i
regional.
11.b. Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments
humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la
inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest,
així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió
integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la
reducció del risc de desastres 2015-2030.
11.c. Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera
i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials
locals.

Objectiu 12: Garantir models de consum i producció sostenibles
Fites:
12.1. Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de
consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.
12.2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals a tots
els municipis.
12.3. Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en
la venda al detall i a nivell del consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de
producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.
12.4. Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i
de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs
internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a
l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut
humana i el medi ambient.
12.5. Per a 2030, disminuir a tots els pobles i ciutats de manera substancial la generació
de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
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12.6. Encoratjar les empreses de tots els municipis, en especial les grans empreses i les
empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació
sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.
12.7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de
conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
12.8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i
conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en
harmonia amb la natura.
12.a. Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i
tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.
12.b. Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el
desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de
treball i promogui la cultura i els productes locals.
12.c. Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el
consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de les distorsions del mercat d’acord amb
les circumstàncies nacionals, també per mitjà d’una reestructuració dels sistemes
tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de
reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i
condicions específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els possibles
efectes adversos en el seu desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les
persones pobres i les comunitats afectades.

Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i
els seus efectes
Fites:
13.1. Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos
relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els
plans locals.
13.3. Millorar a tots els municipis l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i
institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la
reducció dels efectes i l’alerta primerenca.
13.a. Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció
marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 2020, l’objectiu de
mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de
les fonts, a fi d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de
l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en
ple funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.
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13.b. Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió
eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats
insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i
comunitats locals i marginades.

Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els
mars i els recursos marins
Fites:
14.1. Per al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de
tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra
ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per nutrients
14.2. Per al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins i
costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, fins i tot mitjançant l'enfortiment
de la seva resiliència, i adoptar mesures de restauració a fi de restablir la salut i la
productivitat dels oceans.
14.3. Reduir al mínim els efectes de l'acidificació dels oceans i fer-hi front, incloent la
intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.
14.4. Per al 2020, reglamentar eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la
sobrepesca, la pesca il·legal, la pesca no declarada i no reglamentada i les pràctiques de
pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic per tal de restablir
les poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys a nivells que puguin
produir el màxim rendiment sostenible d'acord amb les seves característiques
biològiques.
14.5. Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de
conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor
informació científica disponible.
14.6. Per al 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a
la capacitat de sobrepesca i a la sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que
contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstenir d'introduir
noves subvencions d'aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les
subvencions a la pesca en el marc de l'Organització Mundial del Comerç ha d'incloure
un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i
els països menys avançats.
14.7. Per al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats insulars en
desenvolupament i els països menys avançats reben de l'ús sostenible dels recursos
marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l'aqüicultura i el
turisme.
14.a. Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i
transferir la tecnologia marina, tenint en compte els criteris i directrius per a la
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transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a
fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al
desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits Estats
insulars en desenvolupament i els països menys avançats.
14.b. Facilitar l'accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i als
mercats.
14.c. Millorar la conservació i l'ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el
dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar,
que proporciona el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans
i els seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 del document «El futur que
volem».

Objectiu 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i la
pèrdua de biodiversitat
Fites:
15.1. A tots els pobles i ciutats, per a 2020, vetllar per la conservació, la restauració i l’ús
sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els
serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les
zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals.
15.2. Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la
desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la
repoblació forestal i la reforestació.
15.3. Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats,
incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar
assolir un món neutral quant a la degradació de les terres.
15.4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi
la biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per
al desenvolupament sostenible.
15.5. A nivell local, emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació
dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les
espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.
15.6. Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la
utilització de recursos genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos, tal com
s’ha acordat internacionalment.
15.7. Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies
protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes
silvestres.
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15.8. Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques
invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i
aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries.
15.9. Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació
nacional i local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als
informes de reducció de la pobresa.
15.a. Mobilitzar i augmentar de forma significativa, a tots els pobles i ciutats, els recursos
financers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible
la biodiversitat i els ecosistemes.
15.b. Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots
els nivells per a finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats
als països en desenvolupament perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular
amb vista a la conservació i la reforestació.
15.c. Augmentar el suport mundial a la lluita contra la cacera furtiva i el tràfic d’espècies
protegides, en particular augmentant la capacitat de les comunitats locals per a cercar
oportunitats de subsistència sostenible.

Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives
Fites:
16.1. Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes
de mortalitat connexes a tots els pobles i ciutats.
16.2. Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de
violència contra els infants.
16.3. Promoure la seguretat i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les
persones als nostres pobles i ciutats.
16.4. Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes,
enfortir la recuperació i devolució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de
delinqüència organitzada.
16.5. Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn als nostres pobles i
ciutats.
16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7. Garantir a tots els pobles i ciutats l’adopció de decisions inclusives, participatives i
representatives que responguin a les necessitats.
16.8. Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les
institucions de governança mundial.
16.9. Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones,
en particular mitjançant el registre de naixements.
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16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de
conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.
16.a. Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la
cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular
als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme
i la delinqüència.
16.b. Promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament
sostenible a tots els pobles i ciutats.

Objectiu 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament
Sostenible
Fites:
17.1. Enfortir l'autonomia financera i la capacitat fiscal dels governs locals.
17.2. Vetllar perquè els governs locals destinin el 0,7% dels seus ingressos a l'AOD.
17.3. Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als
països en desenvolupament.
17.4. Assistir els països en desenvolupament per a aconseguir la sostenibilitat del deute
a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament,
l’alleujament i la reestructuració del deute, si escau, i fer front al deute extern dels
països pobres altament endeutats a fi de reduir l’endeutament excessiu.
17.5. Adoptar i aplicar sistemes de promoció d’inversió a favor dels països menys
avançats.
17.6. Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i
l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en
condicions mútuament convingudes, entre d’altres maneres millorant la coordinació
entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i
mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.
17.7. Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de
tecnologies ecològicament racionals als països en desenvolupament en condicions
favorables, incloent condicions concessionàries i preferencials, de mutu acord.
17.8. Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecnologia i el
mecanisme de suport a la ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats,
i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
17.9. Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb objectius
concrets de programes de formació als països en desenvolupament per tal de donar
suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, mitjançant, entre d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.
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17.10. Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert,
no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització Mundial del Comerç,
mitjançant, entre d’altres, la conclusió de negociacions d’acord amb el Programa de
Doha per al desenvolupament.
17.11. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en
desenvolupament, en particular amb la perspectiva de duplicar la participació dels
països menys avançats en les exportacions mundials per a 2020.
17.12. Aconseguir la implementació oportuna d’un accés permanent als mercats, sense
aranzels ni quotes per a tots els països menys avançats, de conformitat amb les decisions
de l’Organització Mundial del Comerç, i, entre d’altres, vetllant per tal que les normes
d’origen preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin
transparents i senzilles, i contribueixin a facilitar l’accés als mercats.
17.13. Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, mitjançant, entre d’altres, la
coordinació i coherència de polítiques.
17.14. Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.
17.15. Respectar el lideratge i la política de cada país per a establir i aplicar polítiques
orientades a l’erradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible.
17.16. Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, fomentar aliances
locals entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixements,
expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a
l'assoliment dels ODS a tots els països.
17.17. Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic,
publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de
recursos dels partenariats.
17.18. Per a 2020, millorar la prestació de suport a la formació per als països en
desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en
desenvolupament, amb la perspectiva d’augmentar de forma significativa la
disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, desglossades per grups
d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació
geogràfica i altres característiques pertinents segons el context nacional.
17.19. Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que
permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament
sostenible.
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