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El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de novembre de 2018, d’acord amb l’article 161 del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible (tram. 302-00022/12), presentada pel diputat Ferran Civit i Martí, del Grup
Parlamentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20691) i pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 20702).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya es compromet a:
a) Integrar en la seva actuació legislativa els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i les
cent seixanta-nou fites corresponents, de l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides (Agenda 2030).
b) Crear un grup de treball dins la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
perquè estudiï com es poden integrar i implantar els ODS al conjunt de l’activitat parlamentària i perquè
elabori un informe de conclusions que permeti fer-ne el seguiment.
c) Vetllar per l’impuls de l’Agenda 2030 en totes les associacions i grups de treball d’àmbit internacional i
europeu dels quals forma part.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Prioritzar l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i continuar amb els treballs
d’elaboració del pla per a l’Agenda 2030 vetllant per la integració de manera transversal, del
desenvolupament i la defensa dels drets de les dones i la diversitat sexual i de gènere, amb el cronograma
corresponent, i presentar un informe escrit al Parlament durant el segon trimestre de 2019 sobre el grau de
compliment dels ODS per mitjà de les polítiques públiques de la Generalitat (sanitat, educació i territori i
medi ambient, entre altres).
b) Elaborar el document de base d’un acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya en el termini de tres
mesos i treballar el pla d’una manera interdepartamental, de manera que s’hi impliquin totes les conselleries
amb línies estratègiques per a l’assoliment de cadascun dels disset ODS.
c) Impulsar una aliança d’actors públics i privats que, havent subscrit l’acord nacional per a l’Agenda 2030
a Catalunya, contribueixin a la localització a Catalunya dels ODS per mitjà de compromisos concrets.
d) Fer comparèixer el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible semestralment en seu
parlamentària per a explicar l’assoliment dels ODS de l’Agenda 2030.
e) Assegurar que en les compareixences periòdiques de cadascun dels consellers a cadascuna de les
comissions relacionades amb els ODS (Comissió d’Afers Institucionals; Comissió d’Economia i Hisenda;
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Comissió d’Ensenyament; Comissió
de Territori; Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Comissió de Salut; Comissió de Justícia; Comissió
d’Empresa i Coneixement, i Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies) es faci balanç del grau
d’assoliment d’aquests objectius que els pertoquin.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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