Pla estratègic d’implementació dels ODS
a la Diputació de Girona

Visió, missió i objectius
Visió


La demarcació de Girona, territori que integra la sostenibilitat en tots els processos.

Missió


Diputació de Girona, administració local que contribueix a què la demarcació de Girona integri els quatre àmbits de
la sostenibilitat (econòmic, social, mediambiental i de bon govern) en la planificació, execució i avaluació de
projectes, en consonància amb l’Agenda 2030 i els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides.

Objectius
1. Transformar la Diputació i el seu grup institucional en una organització que integra el Desenvolupament
Sostenible, l’Agenda 2030, els ODS i la Descarbonització en cada una de les seves accions.
2. Donar suport i acompanyar els ens locals gironins en la seva pròpia transformació.
3. Impulsar la transformació del conjunt de la demarcació en col·laboració amb les entitats del territori.
4. Convertir la Diputació de Girona com un model impulsor i inspirador en Desenvolupament Sostenible, Agenda
2030, ODS i Descarbonització.

Accions per assolir els objectius
Objectiu 1


Transformar la Diputació i el seu grup institucional en una organització que integra el Desenvolupament
Sostenible, l’Agenda 2030, els ODS i la Descarbonització en cada una de les seves accions.

Accions:
Elaboració d’una diagnosi de l’estat d’implementació dels ODS a la Diputació
Identificació de bones pràctiques i establiment de prioritats de treball
Establiment dels ODS i l’Agenda 2030 com a eix prioritari al Pla de Mandat
Acompanyament a totes les àrees i ens vinculats en la integració dels ODS
Integració d’ODS en les línies de subvenció i serveis als ajuntaments
Seguiment i avaluació mitjançant indicadors
Formacio als nous treballadors (els treballadors amb més de 6 mesos d’antiguitat ja estan formats)
Implementació dels Fons de Carboni
Objectiu 2


Donar suport i acompanyar els ens locals gironins en la seva pròpia transformació.
Accions:
Línia de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a formació i integració estratégica d’ODS
Servei tècnic d’assessorament, assistència tècnica i formació als ens locals en ODS
Elaboració d’un visor per conèixer l’estat de compliments dels ODS als municipis gironins

Objectiu 3


Impulsar la transformació del conjunt de la demarcació en col·laboració amb les entitats del territori.
Accions
Participació activa a l’aliança Catalunya 2030 del CADS de la Generalitat
Creació de la xarxa gironina DDGI 2030 Demarcació Sostenible
Projecte expositiu “ODS als instituts de secundària”

Objectiu 4


Convertir la Diputació de Girona com un model impulsor i inspirador en Desenvolupament Sostenible, Agenda
2030, ODS i Descarbonització
Accions
Elaboració d’un apartat web amb continguts descarregables.
Comunicacions periòdiques mitjançant página web, notes de premsa i xarxes socials.

Celebració anual d’una jornada de referència en Agenda 2030 i ODS

Equip humà




Representant polític:


Il·lm. Sr. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona



Il·ltre. Sr. Joan Fàbrega, diputat de Desenvolupament Sostenible

Equip tècnic:


Sra. Marta Deu, cap de Servei de Presidència



Sr. Jordi López, tècnic de Desenvolupament Sostenible



Sr. Víctor Faulon, auxiliar administratiu



Sra. Neus Antonio, auxiliar administrativa
Correu genèric: desenvolupamentsostenible@ddgi.cat

ODS prioritaris


ODS 9: Innovació i infraestructures



ODS 10: Reducció de les desigualtats



ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles



ODS 16: Pau, justicia i institucions sòlides

ODS que s’estan reforçant


ODS 5: Equitat de gènere



ODS 13: Acció climàtica

Impacte directes i indirecte en ODS


L’impacte directe de l’acció de la Diputació en ODS queda
reflectida en cada una de les aplicacions pressupostàries del
pressupost. Es pot consultar el resum a la página 67
d’aquest, que podeu descarregar al següent enllaç
Pressupost DDGI 2022 *



Els impactes directes i també els indirectes s’han tingut en
compte en l’Alineament de serveis i ens vinculats amb els
ODS

* Podeu consultar el procediment d’assignació d’ODS a aplicacions
pressupostàries aquí

Coherència de polítiques per al
desenvolupament sostenible
La coherencia de polítiques per al desenvolupament sostenible a la Diputació queden reflectides en
els documents :
Acta de ple de creació del servei anomenat “Desenvolupament Sostenible” que depèn del centre
gestor de Presidència
Decret d’aprovació de l’Acord per a la implementació de l’Agenda 2030 i l’assoliment dels ODS a
Catalunya
Circular reguladora de la incoporació dels ODS en els projectes i actuacions dels centres gestors de la
Diputació i ens dels sector públic vinculats
A la vegada, s’ha dut a terme formacions en ODS a tots els diputats/des, personal directiu, caps,
personal tècnic i administratiu.
S’ha format als consells d’alcaldes de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Ripollès i Garrotxa.

Localització i actuacions


Podeu consultar la localització d’ODS per servei i ens vinculat aquí



Tot seguit, trobeu en aquelles actuacions que ja s’han fet:
Objectiu 1


Transformar la Diputació i el seu grup institucional en una organització que integra el Desenvolupament
Sostenible, l’Agenda 2030, els ODS i la Descarbonització en cada una de les seves accions.

Accions:
Elaboració d’una diagnosi de l’estat d’implementació dels ODS a la Diputació
Identificació de bones pràctiques i establiment de prioritats de treball
Establiment dels ODS i l’Agenda 2030 com a eix prioritari al Pla de Mandat (A i A1)
Acompanyament a totes les àrees i ens vinculats en la integració dels ODS
Integració d’ODS en les línies de subvenció i serveis als ajuntaments (es pot consultar un exemple de la
introducció dels ODS a les subvencion a la página 181 d’aquest document)
Formació als treballadors
Implementació dels Fons de Carboni amb una eina de càlcul de CO2 i la introducció a les subvencions

Objectiu 2


Donar suport i acompanyar els ens locals gironins en la seva pròpia transformació.
Accions:
Línia de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a formació i integració estratégica d’ODS

Objectiu 3


Impulsar la transformació del conjunt de la demarcació en col·laboració amb les entitats del territori.

Accions
Participació activa a l’aliança Catalunya 2030 del CADS de la Generalitat
Projecte expositiu “ODS als instituts de secundària”

Objectiu 4


Convertir la Diputació de Girona com un model impulsor i inspirador en Desenvolupament Sostenible, Agenda
2030, ODS i Descarbonització
Accions
La comunicació per als ODS es fa:
Mitjançant notes de premsa
Xarxes socials (es fa servir el hashtag #demarcaciosostenible i #ddgi2030) Twitter i Facebook
Mitjançant la celebració de dues jornades sobre ODS:
Jornada 2021
Jornada 2022
Presentació de l’alineament del pla de mandat amb els ODS
Video informatiu sobre què és l’Agenda 2030 i els ODS

També s’ha creat la marca “DDGI 2030 Demarcació Sostenible”

Compra sostenible
La compra sostenible que la Diputació porta consta de diversos indicadors de
seguiment.
En el següent enllaç trobeu els indicadors de clàusules ambientals i socials.
En el següent enllaç trobeu els criteris de qualitat (5è indicador)
En el següent enllaç trobeu una pauta d’ajut per fer licitacions tenint en compte els
ODS

Finançament
Les aplicacions pressupostàries amb la que es financia directament el
desenvolupament sostenible (a excepció de les de capítol 1) són:
Descripció

Número

Import (euros)

Estudis i treballs tècnics

100 9120 22706 16 09

123.000

NOM-A la UdG - Projecte
Demaració Sostenible

100 3260 45391 16 11

5.000

CC-Ajuts a ajuntaments
implementació ODS

100 9420 46204 16 09

80.000

CD-Ajunts a consells
comarcals
implementació ODS

100 9430 46501 16 11

20.000

CD-Ajunts a entitats no
lucratives àmbit ODS

100 3260 48101 16 11

12.000

Xarxes proactives en el
desenvolupament sostenible


L’Aliança Catalunya 2030 (Acord Nacional per l’Agenda 2030)



“DDGI 2030 Demarcació Sostenible”

Reunions amb tercers
A banda de amb les administracions públiques (Generalitat, consells comarcals
i ajuntaments), s’han mantingut reunions de col·laboració amb l’Universitat de
Girona, entitats del tercer sector, patronals, sindicats i associacions civils.
En aquestes reunions proporcionem aquesta pauta per crear projectes en clau
ODS

