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1. INTRODUCCIÓ: QUÈ ÉS I QUÈ PROPOSA L’AGENDA 2030?
L’Agenda 2030 va ser aprovada el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General de les
Nacions Unides. Aquest document suposa un compromís per avançar en l’erradicació de la
pobresa, la preservació del medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic, impulsar una
projecció econòmica pròspera i unes institucions properes, obertes i transparents.
El desenvolupament sostenible és l’eix central d’aquesta estratègia, es tracta de la base sobre
la qual les societats han de construir el seu futur. Això és clau per assegurar un planeta
capacitat i preparat per a disposar de les millors condicions per a les futures generacions. Tot i
la naturalesa global de l’Agenda 2030 i la seva perspectiva mundial, l’aplicació dels ODS rau en
el plànol local. Així doncs, l’Agenda té un caràcter flexible i adaptable a les diferents realitats
de cada municipi i comunitat.
Per aquest motiu la Diputació de Barcelona ha realitzat una tasca de reconeixement d’aquelles
fites que tenen una aplicació directa a escala local. Aquesta tasca ha facilitat la identificació de
les fites que cal assolir a Esplugues de Llobregat per tal de contribuir a l’assoliment de l’Agenda
2030. Cal destacar que la crisi provocada per la Covid-19 ha comportat l’aparició i
l’agreujament de problemàtiques, evidenciant situacions de vulnerabilitat i generant
perspectives negatives entorn l’economia i el medi ambient. Per aquests motius cal prioritzar i
aprofundir en els aspectes que proposa l’Agenda 2030, adaptant un pla d’acció al voltant de
les necessitats detectades a Esplugues i tenint en compte els efectes de la crisi de la Covid-19.
L’Agenda 2030 està dividida en 5 grans esferes o eixos que guien els principals àmbits
d’actuació d’aquesta estratègia:

1| PERSONES

2|
PROSPERITAT

3| PLANETA

4+5|
GOVERNANÇA I
PARTENARIATS
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2.

ELS 6 REPTES DE L’AGENDA ESPLUGUES 2030

ESQUEMA GENERAL DE L’AGENDA ESPLUGUES 2030
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Esplugues inclusiva, cohesionada i saludable
REPTE 1

Esplugues educadora
REPTE 2

Esplugues feminista i diversa
REPTE 3

Esplugues verda, sostenible i resilient
REPTE 4

Esplugues productiva, emprenedora i innovadora
REPTE 5

Esplugues participativa, solidària i intel·ligent
REPTE 6

* Nota: Per les característiques del municipi no s’ha inclòs l’ODS 14 (vida submarina)

3. PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA ESPLUGUES 2030
Repte 1
Esplugues inclusiva, cohesionada i saludable

ODS ASSOCIATS

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ HORITZÓ 2030 (L)
L.1.1. Atendre als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència.
L.1.2. Desenvolupar polítiques que afavoreixin als i les joves.
L.1.3. Disposar de nous i millors serveis per a la gent gran.
L.1.4. Fomentar el consum responsable per a garantir una vida sana i saludable.
L.1.5. Promocionar la pràctica esportiva i la vida saludable, per aconseguir una Esplugues
físicament activa.
L.1.6. Aprofundir en el treball sobre salut comunitària en col·laboració amb els serveis
d'atenció primària, salut i serveis socials.
L.1.7. Disposar d’habitatge assequible d’acord amb les condicions econòmiques de la
població.
L.1.8. Disminuir la cronificació del risc de pobresa amb motiu de l’exclusió residencial.
L.1.9. Millorar l’atenció a la ciutadania en matèria d’habitatge.
L.1.10 Garantir l’accés universal als recursos patrimonials visitables del municipi
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PROJECTES CLAU A DESENVOLUPAR (P)
P.1.1. Desenvolupament del Pacte Local contra la Pobresa i l'Exclusió Social.
P.1.2. Elaboració del Pla d’Actuació per a persones amb diversitat funcional i impulsar la
creació d’un nou centre de recursos per a persones amb diversitat funcional.
P.1.3. Manteniment de l’atenció permanent per part dels Serveis Socials municipals.
P.1.4. Potenciació del programa de lluita contra la pobresa energètica.
P.1.5. Enfortiment de l’Oficina Jove d’Emancipació i l’Espai Jove Remolí.
P.1.6. Impuls de la creació d’un nou centre de recursos per a la gent gran.
P.1.7. Impuls del Programa d’Esport al carrer, per a la pràctica esportiva i saludable.
P.1.8. Desplegament de l’Aula de Salut Integral i d’un programa Salut Comunitària:
prevenció, detecció i sensibilització amb campanyes específiques.
P.1.9. Contribució a la protecció de la salut en el retorn al treball i reobertura de les
empreses.
P.1.10. Construcció i posada en servei d’horts urbans.
P.1.11. Promoció de l’alimentació saludable mitjançant tallers de com cuinar de manera
saludable i tallers de com comprar de forma saludable i econòmica.
P.1.12. Impuls del Programa pel dret a l’alimentació.
P.1.13. Desenvolupament d’un Programa d’animació sociocultural per la gent gran.
P.1.14. Implementació del Pla Local per a la inclusió social.
P.1.15. Elaboració del Programa d’arranjaments d’habitatges per la gent gran.
P.1.16. Realització del Programa d’auditories energètiques a les famílies més vulnerables.
P.1.17. Impuls de l’Oficina Local d’Habitatge.
P.1.18. Promoció habitatge protegit c/Sant Mateu.
P.1.19. Promoció habitatge protegit ARE Montesa.
P.1.20. Promoció habitatge protegit Can Clota Sud.
P.1.21. Promoció de la rehabilitació habitatges.
P.1.22. Estudi de la nova piscina municipal.
P.1.23 Impulsar el Programa d’accessibilitat e inclusió social dels Museus d’Esplugues de
Llobregat
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PLANS EN MARXA ASSOCIATS
Transversals:
•

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023

•

Pla de Reconstrucció 2020

•

Pla Estratègic 2025

Sectorials:
•

Pla Local d’Habitatge 2022

ÀREES I SERVEIS IMPLICATS
Àrea de
drets
socials

Coordinació
General

Àrea de drets
civils i
ciutadania

Servei de
tecnologia i
innovació
tecnològica

Servei
d’Urbanisme

Servei
d’Espai
Públic i Medi
Ambient

Polítiques
de dona i
reforma
horària

Coordinació
àmbit
territori i
sostenibilitat

Servei
d’organització
i recursos
humans

Servei de
Projectes
Urbans

Projectes
estratègics i
internacionals

Servei
d’Economia i
Treball
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Repte 2
Esplugues educadora

ODS ASSOCIATS

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ HORITZÓ 2030 (L)
L.2.1. Potenciar l’educació com a garantia d’igualtat d’oportunitats per a tothom.
L.2.2. Desplegar equipaments necessaris en l’àmbit educatiu.
L.2.3. Donar a conèixer els serveis i l’educació de qualitat a Esplugues.
L.2.4. Fomentar la funció educativa del patrimoni cultural com a eina de pertinença i
cohesió social.
L.2.5. Transformar la ciutat mitjançat el joc per a totes les edats

PROJECTES CLAU A DESENVOLUPAR (P)
P.2.1. Desplegament del Pla Educatiu d'Entorn 0-20.
P.2.2. Participació de la ciutat a la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) i impulsar la
participació a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).
P.2.3. Programa Èxit i Talent.
P.2.4. Suport a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.
P.2.5. Suport a l’educació en el lleure
P.2.6. Dinamització del Programa educatiu i familiar dels Museus d’Esplugues de Llobregat.
P.2.7. Xarxa d’espais Playful

9
AGENDA ESPLUGUES 2030 / Estratègia per al desenvolupament sostenible

PLANS EN MARXA ASSOCIATS
Transversals:
•
•
•

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023
Pla de Reconstrucció 2020
Pla Estratègic 2025

Sectorial:
•
•

Pla d’Infància i Adolescència 2018-2024
Pla Local Jove 2019-2022

ÀREES I SERVEIS IMPLICATS
Àrea de
drets
socials

Coordinació
General

Àrea de drets
civils i
ciutadania

Servei de
tecnologia i
innovació
tecnològica

Servei
d’Urbanisme

Servei
d’Espai
Públic i Medi
Ambient

Polítiques
de dona i
reforma
horària

Coordinació
àmbit
territori i
sostenibilitat

Servei
d’organització
i recursos
humans

Servei de
Projectes
Urbans

Projectes
estratègics i
internacionals

Servei
d’Economia i
Treball
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Repte 3
Esplugues feminista i diversa

ODS ASSOCIATS

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ HORITZÓ 2030 (L)
L.3.1. Promoure la igualtat de gènere i apoderar les dones - Esplugues, ciutat feminista.
L.3.2. Fomentar els valors de la pau, la convivència, la tolerància i el respecte als drets civils.
L.3.3. Potenciar l’atenció a les dones que pateixen violència masclista: servei de suport
psicològic, orientació jurídica, aplicació del protocol de violència de gènere.
L.3.4. Continuar vetllant pels drets de les persones LGBTI+.
L.3.5. Promoure una ciutat acollidora, inclusiva, intercultural, diversa i antiracista.
L.3.6. Integrar la perspectiva de gènere dins els recursos patrimonials visitables
L.3.7. Donar visibilitat al paper de les dones a la història d’Esplugues de Llobregat

PROJECTES CLAU A DESENVOLUPAR (P)
P.3.1. Desenvolupament i implantació del projecte: “+Dones3 (Ciència, Talent i Tecnologia)”.
P.3.2. Servei d’Atenció Integral (SAI) per a persones LGTBI+.
P.3.3. Combat a la violència masclista desplegant el Protocol Local.
P.3.4. Programació continuada de formacions, tallers i jornades per a dones.
P.3.5. Posada en servei del protocol d’actuació municipal per a les víctimes de delictes d’odi
i racisme, i qualsevol altre tipus de discriminació o mostra de violència.
P.3.6. Implantació de les accions previstes al III Pla d’Igualtat.
P.3.7. Programació continuada de formacions, tallers i jornades per sensibilitzar i prevenir la
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LGBTIfòbia.
P.3.8. Promoure l’accés igualitari a la cultura i el patrimoni cultural.
P.3.9. Consolidar el programa d’Igualtat dels Museus d’Esplugues de Llobregat
P.3.10. Impulsar la Beca de recerca Teresa Jansana sobre la història de les dones al
municipi
P.3.11 Servei de mediació ciutadana

PLANS EN MARXA ASSOCIATS
Transversals:
•
•
•

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023
Pla de Reconstrucció 2020
Pla Estratègic 2025

Sectorial:
•
•

III Pla d’Igualtat de Gènere per la ciutadania 2017-2021
Pla Local per la diversitat sexual i de gènere 2022-2026

ÀREES I SERVEIS IMPLICATS
Àrea de
drets
socials

Coordinació
General

Àrea de drets
civils i
ciutadania

Servei de
tecnologia i
innovació
tecnològica

Servei
d’Urbanisme

Servei
d’Espai
Públic i Medi
Ambient

Polítiques
de dona i
reforma
horària

Coordinació
àmbit
territori i
sostenibilitat

Servei
d’organització
i recursos
humans

Servei de
Projectes
Urbans

Projectes
estratègics i
internacionals

Servei
d’Economia i
Treball
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Repte 4
Esplugues verda, sostenible i resilient

ODS ASSOCIATS

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ HORITZÓ 2030 (L)
L.4.1. Implementar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.
L.4.2. Implementar el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible Horitzó 2030.
L.4.3. Donar suport al comerç local, mitjançant l'assessorament i la formació.
L.4.4. Fomentar el consum responsable per a garantir una vida sana i saludable.
L.4.5. Promoure el turisme responsable, impulsant un turisme sostenible i compromès amb
l’entorn.
L.4.6. Sensibilitzar a la ciutadania en relació a la generació de residus i millorar el sistema
municipal de recollida.
L.4.7. Generar un nou model de ciutat per combatre la crisi climàtica - Esplugues, ciutat
sostenible.
L.4.8. Generar més i millor transport públic.
L.4.9. Consolidar la bicicleta com a alternativa de mobilitat sostenible amb l’entorn.
L.4.10. Implantar millores per minimitzar la contaminació del vehicle de combustió interna.
L.4.11. Protecció de la biodiversitat al municipi.
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PROJECTES CLAU A DESENVOLUPAR (P)
P.4.1. Pla especial d’equipaments per a la ciutat.
P.4.2. Pla de protecció del patrimoni cultural.
P.4.3. Elaboració del Mapa de patrimoni cultural d'Esplugues de Llobregat amb suport de la
Diputació de Barcelona
P.4.4. Protecció del patrimoni natural. Parc Natural de la Serra de Collserola.
P.4.5. Pla per prevenir i minimitzar els impactes i riscos derivats del canvi climàtic.
P.4.6. Pla de millora de la qualitat de l’aire.
P.4.7. Pla per reforçar i ampliar els serveis de protecció de la salut.
P.4.8. Pla contra la sequera.
P.4.9. Projecte de reg intel·ligent del verd urbà.
P.4.10. Ampliació de les zones de baixes emissions (ZBE).
P.4.11. Projecte de recollida de residus “Porta a porta”.
P.4.12. Nou sistema de recollida per als grans generadors de residus.
P.4.13 Programa anual de millora de l’espai públic.
P.4.14. Programa anual de millora dels equipaments municipals.
P.4.15. Programa anual de millora dels col·legis.
P.4.16. Programa anual de millora dels jocs infantils
P.4.17. Foment de l’economia social, circular i solidària, així com la compra sostenible de
km0.
P.4.18. Participació en iniciatives supramunicipals per al foment del consum responsable.
P.4.19. Consolidació el mercat de pagès.
P.4.20. Promoure el consum de productes del parc agrari als restaurants de la ciutat.
P.4.21. Promoure l’adhesió al compromís Biosphere als serveis, comerços i restauració de la
ciutat.
P.4.22. Impuls del programa d’auditories energètiques a les famílies més vulnerables.
P.4.23. Foment del PAEC (Pla de sensibilització ambiental a les escoles).
P.4.24. Desenvolupament dels projectes de sensibilització inclosos al PAESC.
P.4.25. Posar en marxa un nou programa de recollida selectiva d’escombraries, que
afavoreixi un augment significatiu en el volum de residus recollits per fraccions.
P.4.26. Projecte de pacificació de la ciutat.
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P.4.27. Millora del transport públic urbà (EP1/EP2).
P.4.28. Ampliació i millora de la xarxa de carrils ciclables.
P.4.29. Projecte de hubs logístics i DUM sostenible últim Km.
P.4.30. Pla de millora de la connectivitat del verd urbà.
P.4.31. Programa anual d’augment de la massa arbòria i la seva diversitat.
P.4.32. Impuls perllongament de la L3 de Metro
P.4.33. Impuls construcció Tranvía per Laureà Miró.
P.4.34. Millora de la mobilitat de la Plaça Elizabeth Eidenzbenz / Trias Fargas.
P.4.35. Ampliació del Pont d’Esplugues per incorporar un carril ciclable.
P.4.36. Cobertes fotovoltaiques a equipaments municipals i espai públic.
P.4.37. Implantació enllumenat públic intel·ligent.
P.4.38. Programa anual d'eficiència energètica.
P.4.39. Pla Director d’ombres a l’espai públic.
P.4.40. Pla de millora de refugis climàtics.
P.4.41. Construcció d'obra pública sostenible.
P.4.42. Promoció de la constitució de comunitats energètiques locals.
P.4.43. Programa per assolir el 100% d’energia verda per cobrir necessitats municipals.
P.4.44. Certificació energètica “A” per als edificis i equipaments municipals.
P.4.45. Implantació nou sistema de recollida per als grans generadors de residus.
P.4.46. Ampliació servei minideixalleries i deixalleria mòbil.
P.4.47. Programa anual d’electrificació de la flota de vehicles municipals.
P.4.48. Treballar conjuntament amb l’AMB per incorporar el servei de bicicleta pública a
Esplugues.
P.4.49. Impuls del nou model d’espais lliures.
P.4.50. Peatonalització, reurbanització i millora de carrers i espais de la ciutat amb criteris
de sostenibilitat.
P.4.51. Continuïtat de la incorporació d’aspectes relatius a la biodiversitat i els ecosistemes
en la tramitació dels planejaments d’iniciativa pública i privada.
P.4.52. Implantació del pla de biodiversitat urbana de l’AMB.
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PLANS EN MARXA ASSOCIATS
Transversals:
•
•
•

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023
Pla de Reconstrucció 2020
Pla Estratègic 2025

Sectorial:
•
•
•
•
•

Pla de Sostenibilitat Ambiental
Pla d’Accessibilitat Universal
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2020
Pla Estratègic del Verd Urbà
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

ÀREES I SERVEIS IMPLICATS
Àrea de
drets
socials

Coordinació
General

Àrea de drets
civils i
ciutadania

Servei de
tecnologia i
innovació
tecnològica

Servei
d’Urbanisme

Servei
d’Espai
Públic i Medi
Ambient

Polítiques
de dona i
reforma
horària

Coordinació
àmbit
territori i
sostenibilitat

Servei
d’organització
i recursos
humans

Servei de
Projectes
Urbans

Projectes
estratègics i
internacionals

Servei
d’Economia i
Treball
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Repte 5
Esplugues productiva, emprenedora i innovadora

ODS ASSOCIATS

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ HORITZÓ 2030 (L)
L.5.1. Fomentar l'ocupació de qualitat en el municipi.
L.5.2. Potenciar el Pla d’atractivitat i posicionament global.
L.5.3. Posar les bases per a una reactivació orientada als principals reptes de la ciutat en
l’àmbit laboral: ocupació de qualitat, sectors tractors de valor afegit, comerç
professionalitzat i de qualitat i consum responsable.
L.5.4. Promoure l'activitat empresarial i industrial d'Esplugues amb criteris de sostenibilitat.
L.5.5. Impulsar activitats econòmiques més enllà del COVID-19, centrada en sectors
prioritaris: Biomèdic i TIC .
L.5.6. Impulsar activitats comercials més enllà de la COVID-19, centrada en la digitalització
de l’ecosistema comercial de la ciutat.
L.5.7. Impulsar el talent i la innovació a la ciutat.
L.5.8. Impulsar noves centralitats urbanes.
L.5.8. Fer del nostre patrimoni cultural una palanca d’impuls de promoció econòmica a
través de la dinamització del turisme cultural.
L.5.10. Promoure l’activitat comercial d’Esplugues.
L.5.11. Impulsar el talent i la innovació – Esplugues, ciutat que aposta per la innovació i el
talent (PAM 2019-2023).
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PROJECTES CLAU A DESENVOLUPAR (P)
P.5.1. Renovació del Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat.
P.5.2. Suport directe a les persones per a la reincorporació al mercat de treball.
P.5.3. Contractació directa de persones a través de Plans d’Ocupació i suport a les mateixes
per a la seva reincorporació posterior al mercat de treball.
P.5.4. Desplegament de programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): Treball als
barris i Treball i formació. Altres programes ocupacionals amb el suport de l’AMB i la
Diputació de Barcelona, i amb la cooperació dels sindicats i les patronals més
representatives.
P.5.5. Impuls de nous mercats municipals a La Plana i Can Vidalet.
P.5.6. Impuls del Pla d’Innovació i participar amb altres administracions en l’impuls de la
innovació així com participar i liderar projectes internacionals que incorporin innovació.
P.5.7. Participació en el projecte del Bioclúster d’Innovació i Salut apostant per donar valor
al territori i impulsar el talent científic, generació i transferència de coneixement en
biomedicina i biotecnologia avançada. Nou districte científic que reuneixi recerca, innovació,
empresa i transferència de coneixement.
P.5.8. Impuls projecte Lighthouse Esplugues conjuntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu
en el marc del Biocluster d’Innovació i Salut.
P.5.9. Modificació del planejament urbanístic de les zones industrials per tal de preservar la
indústria i dinamitzar l’activitat econòmica.
P.5.10. Promoure el parc empresarial de l’eix Jacint Esteve i Fontanet i Av. Països Catalans.
Universal
P.5.11. Impuls creació del Districte d'Innovació Porta BCN.
P.5.12. Impuls de la transformació de la B-23.
P.5.13. Reactivació de les zones industrials (MP PGM El Gall, Montesa i La Plana).
P.5.14. Impuls del parc empresarial i d’innovació Finestrelles.
P.5.15. Pla d'infraestructures verdes i viàries de Can Clota/ Can Cervera.
P.5.16. Promocionar la ciutat i destacar la seva posició estratègica i el nivell dels seus
serveis.
P.5.17. Crear una marca turística de la ciutat i posicionar-la internacionalment.
P.5.18. Gestió de l’espai Corberó
P.5.19. Gestió de l’espai Convent Montsió
P.5.20. Construcció de l’Auditori i Escola de Música i Arts Escèniques.
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P.5.21. Assessorar i acompanyar al sector en el procés de digitalització dels seus negocis
amb l’ objectiu de millorar la seva competitivitat i ampliar els seus canals de venda
adaptats als nous hàbits de consum.
P.5.22. Dotar al sector d’una plataforma única o marketplace que permeti desenvolupar
l’acte de compra d’una manera integral, sostenible i eficient.
P.5.23. Potenciar la transformació digital, la venda on-line i lliurament a domicili, així como
el foment del consum de proximitat, sense perdre l’ experiència de la compra presencial.
P.5.24. Implantar un projecte integral i transversal relacionat amb la mobilitat sostenible,
que incorpora canvis en els sistemes de repartiment tradicionals, creant infraestructures
intel·ligents per atendre la demanda porta a porta i posterior última milla.

PLANS EN MARXA ASSOCIATS
Transversals:
•
•
•
•
•
•

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023
Pla de Reconstrucció 2020
Pla Estratègic 2025
Pla de Projecció Internacional 2021-2024
Pla d’Innovació 2019
Pla d’Atractivitat i Posicionament Global

Sectorial:
•
•

Pla Estratègic de Comerç – 2020-2023
Pla Director de Comerç

ÀREES I SERVEIS IMPLICATS
Àrea de
drets
socials
Polítiques
de dona i
reforma
horària

Coordinació
General

Àrea de drets
civils i
ciutadania

Servei de
tecnologia i
innovació
tecnològica

Servei
d’Urbanisme

Servei
d’Espai
Públic i Medi
Ambient

Coordinació
àmbit
territori i
sostenibilitat

Servei
d’organització
i recursos
humans

Servei de
Projectes
Urbans

Projectes
estratègics i
internacionals

Servei
d’Economia i
Treball
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Repte 6
Esplugues participativa, solidària i intel·ligent

ODS ASSOCIATS

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ HORITZÓ 2030 (L)
L.6.1. Potenciació de la transparència, bon govern i qualitat en la gestió.
L.6.2. Potenciació de la participació ciutadana a totes les edats, motor de progrés.
L.6.3. Foment dels valors de la pau, la convivència, la tolerància i el respecte als drets civils.
L.6.4. Suport al moviment associatiu com a agents fonamentals del teixit social i de la
participació ciutadana, promovent el voluntariat i el suport associatiu d’Esplugues.
L.6.5. Desenvolupament d’una estratègia per esdevenir una organització Data Driven.
L.6.6. Impuls d’actuacions per orientar la prestació dels serveis des de la simplificació,
personalització i l’eficiència.

PROJECTES CLAU A DESENVOLUPAR (P)
P.6.1. Continuar el suport a projectes internacionals de cooperació a través d’entitats
Consolidar els serveis distingits com a bones pràctiques i ampliar aquesta distinció a d’altres
serveis municipals i d’altres organismes.
P.6.2. Tallers en els centres educatius sobre ciutadania global i la justícia social
P.6.3 Projecte ciutat defensora dels drets humans i cultura de pau
P.6.4. Participar en projectes internacionals.
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P.6.5. Participar en programes de cooperació internacional cercant aliances amb diferents
actors del territori. Liderar projectes de cooperació directa
P.6.6. Nou Portal Web Municipal.
P.6.7. Nova Seu Electrònica.
P.6.8. Oficina de Gestió Integral de Dades.
P.6.9. Implementació de l’Estratègia de Transformació Digital de l’Ajuntament.
P.6.10. Implantació d’un SOC (Centre d'Operació de Seguretat) en l’àmbit de la
Ciberseguretat.
P.6.11. Finalització de l’auditoria de compliment de l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
P.6.12. Continuar promovent i ampliant els serveis que ofereix el Punt de voluntariat i
Suport Associatiu a les entitats i al voluntariat.
P.6.13. Consolidar la Plataforma Esplugues Participa com a plataforma centralitzada de la
participació ciutadana al municipi.
P.6.14. Consell d’Infants i Audiència jove
P.6.15. Fòrum de la Infància i l’Adolescència.
P.6.16. Impulsar l’elaboració d’un pla estratègic amb procés participatiu per definir el
projecte del nou Museu de Ceràmica La Rajoleta.
P.6.17. Fomentar la cultura de la transparència en l’activitat pública i el govern obert i
garantir el compliment de la normativa de transparència (indicadors de transparència
establerts pel marc jurídic, per la Xarxa de Governs Transparents i per l’Observatori
Infoparticipa.
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PLANS EN MARXA ASSOCIATS
Transversals:
•

•
•
•

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023
Pla de Reconstrucció 2020
Pla Estratègic 2025
Pla de Mesures Antifrau

Sectorials:
• Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i Drets Humans 2022-2026

ÀREES I SERVEIS IMPLICATS
Àrea de
drets
socials

Coordinació
General

Àrea de drets
civils i
ciutadania

Servei de
tecnologia i
innovació
tecnològica

Servei
d’Urbanisme

Servei
d’Espai
Públic i Medi
Ambient

Polítiques
de dona i
reforma
horària

Coordinació
àmbit
territori i
sostenibilitat

Servei
d’organització
i recursos
humans

Servei de
Projectes
Urbans

Projectes
estratègics i
internacionals

Servei
d’Economia i
Treball
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4. IMPULS, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

L’impuls de l’Agenda 2030 es realitzarà d’una Taula interna transversal. Aquesta Taula
farà seguiment de les línies de treball i dels projectes a impulsar. Així mateix, cada dos
anys la Taula farà una avaluació global de l’Agenda 2030 amb l’objectiu de valorar els
reptes i, eventualment, actualitzar els continguts del document.

A més a més, l’Agenda 2030 comptarà amb la participació ciutadana a través de tres
mecanismes:
•

•
•

S’organitzaran sessions de treball en el marc dels espais estables de participació
municipal, tant per analitzar la implementació de l’Agenda 2030, com per cercar
sinergies en l’impuls de les línies de treball, així com les aportacions que es facin al
procés participatiu propi de l’Agenda Esplugues 2030.
En el moment de revisió global de l’Agenda 2030 també s’implicarà a aquests
espais estables de participació.
Els processos participatius que impulsi l’Ajuntament incorporaran també la
perspectiva de la seva contribució als 6 reptes municipals associats amb els ODS.

Finalment, com a mecanisme de transparència i retiment de comptes, l’Ajuntament
publicarà una memòria amb una periodicitat biennal, amb un balanç dels projectes
impulsats i un recull de dades relacionades amb els indicadors, vinculats als 6 reptes en
l’àmbit de l’Agenda 2030.
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