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Títol de la iniciativa :
Impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 en l’àmbit municipal.

Contingut de la iniciativa :

El mes de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar, en el marc
de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un conjunt de 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) que abasteixen de manera global l’àmbit econòmic, social i
ambiental. En aquest sentit, el conjunt dels ODS compta amb 169 fites específiques que s’han
d’assolir fins l’any 2030.

Davant d’aquest fet, el Govern de les Illes Balears, al llarg de l’anterior legislatura, ja va avançar
en les línies estratègiques de sostenibilitat econòmica, social i ambiental mitjançant l’execució de
determinades polítiques i en l’adopció de mesures concretes alineades amb els ODS. Igualment,
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els “Acords de Bellver”, que defineixen el full de ruta de l’actual executiu autonòmic, permeten una
nova oportunitat per avançar en el compliment de l’Agenda 2030.

D’aquesta manera, el novembre de 2019, el Govern de les Illes Balears va crear un espai de
diàleg i concertació social que s’estructura com a un punt de trobada de l’executiu autonòmic, les
patronals, els sindicats i les entitats de tots els àmbits de la societat civil de la nostra Comunitat
Autònoma per continuar avançant en la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible.

En qualsevol cas, el compliment de l’Agenda 2030 requereix, a més de l’actuació del Govern de
les Illes Balears i dels agents socials, de la implicació de la resta d’administracions públiques,
sobretot, de l’àmbit municipal, donat que és la institució més propera a la ciutadania i pot tenir un
ampli recorregut en l’execució de polítiques que es corresponguin amb la consecució dels ODS.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure i coordinar amb
els ens locals de la nostra Comunitat Autònoma totes aquelles accions previstes en l’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu que des de l’àmbit local també s’assoleixin els
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible assumits per les Nacions Unides.

Juli DALMAU I DE MATA Antonia MARTÍN I PERDIZ Joana Aina CAMPOMAR I
ORELL

Assabentament grup, Assabentament grup, Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN Alejandro LÓPEZ I SORIA Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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