
 

 
 

 
 
Manuel Galán Massanet, portaveu del Grup Municipal PSOE de l’Ajuntament d’Artà, 
Maria Antònia Sureda Martí, portaveu del grup municipal PI _Alternativa per les Illes_, 
Aina Comas Delgado, portaveu del grup municipal AA, a l’empara del que es preveu en 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presenta, per al seu debat i aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent 
 
MOCIÓ PER A ADHERIR-SE A LA “XARXA D’ENTITATS LOCALS PER A 
DESENVOLUPAR ELS ODS DE L’AGENDA 2030” DE LA FEMP 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovada per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, s'ha convertit en 
la primera agenda internacional aprovada per aquest organisme que integra aspectes 
socials, culturals, econòmics i ambientals a nivell global. 
 
Cinc anys després de la seva adopció, l'Agenda constitueix una fita fonamental per 
afrontar els grans reptes del nostre temps: posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat, 
aprofundir en la igualtat de gènere, atallar l'emergència climàtica i garantir unes millors 
condicions laborals en els països que l’adoptin. 
 
Transcorreguts aquests cinc anys cal que valorem el treball realitzat fins ara, però també 
que reconeguem que només tenim una dècada per davant i que necessitem aprofundir en 
les nostres accions si volem complir amb l'Agenda 2030.  
 
L'Ajuntament d’Artà és membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies -
d'ara endavant FEMP-. 
 
La FEMP ha estat inclosa en el Pla d'Acció d'Espanya per a la implementació de 
l'Agenda 2030, com a institució palanca en l'impuls de l'Agenda 2030. 
 
El passat 21 de setembre de 2019, en el XII Ple de la FEMP, es va renovar el 
compromís d’integrar els ODS a les ciutats i territoris, a través de la Declaració 
específica en favor de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A 
la vegada, la Junta de Govern de la FEMP va aprovar el 26 de novembre de 2019 la 
creació de la "Xarxa d'Entitats locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030". 
 
Aquesta Xarxa es constituirà amb les Entitats Locals que es comprometin a 
implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques 
públiques municipals. El seu principal objectiu serà afavorir la coordinació d'actuacions 
entre les Entitats Locals permetent aconseguir millors resultats en la implementació de 
l'Agenda 2030 en els municipis, a través de la localització i desenvolupament dels ODS 
en l'àmbit local. 
 



 

 
 

La Xarxa serà l'instrument que oferirà eines a les Entitats Locals perquè aconsegueixin 
els seus objectius oferint pautes, informació i propostes d'actuació per a fer front a la 
crisi provocada per COVID-19. 
 
Però aquest camí només l'aconseguirem recórrer si comptem amb el paper fonamental 
dels Ajuntaments, la labor dels quals és clau per a la implementació de l'Agenda 2030 
donada la seva proximitat a la ciutadania. 
 
L’Agenda 2030 suposa apostar per una educació i sanitat de qualitat, per unes ciutats i 
pobles sostenibles, per una mobilitat i una economia respectuosa amb el nostre entorn 
natural. 
 
Els Objectius de la Xarxa són els següents: 
 
- Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l'Agenda 2030 en 
les entitats locals, mitjançant l'enfortiment institucional i la implicació dels diferents 
actors locals. 
 
- Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el 
desenvolupament de l'Agenda 2030 de cara a aconseguir la millor incidència política, 
promovent el treball en xarxa i la cerca d'aliances que impulsin polítiques de cohesió a 
nivell local i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) i 
multiactor per a la construcció i implementació de l'Agenda 2030 en nivell local. 
 
- Actuar com a fòrum d'intercanvi i experiències entre els les Entitats Locals que 
integren la Xarxa. 
 
- Oferir serveis d'assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics i 
la mútua cooperació entre les autoritats de les entitats locals en la implementació dels 
ODS de l'Agenda 2030. 
 
- Treballar amb les Entitats Locals línies d'actuació concretes després de la crisi 
provocada per Covid-19 donant una resposta alineada amb l'Agenda 2030. 
 
Per tot l’anterior, el grups municipals PSOE, PI _Alternativa per Artà_ i AA de 
l’Ajuntament d’Artà presenten al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els 
següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Que l'Ajuntament d’Artà s'adhereixi a la "XARXA D'ENTITATS LOCALS 
PER A DESENVOLUPAMENT ELS ODS DE L'AGENDA 2030" de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).  
 
SEGON.- Instar la Batlia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió. 
 
 
 



 

 
 

TERCER.- Instar al govern local a iniciar els treballs per a aprovar un Pla d'Actuació o 
Estratègia Local, en el qual s'elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i 
implementació dels ODS de l'Agenda 2030. 
 
 
Artà, 18 de gener de 2021  
 
 
 


