AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

Carlos Forés Furió, secretari de l'Ajuntament d'Onda,
CERTIFIQUE:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 8 de juliol de 2020, ha adoptat entre
d'altres, l'acord següent:
1. Part resolutòria:
1.5. Dictamen d’adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de
l'Agenda 2030. (H.7.1.1/2020/3)
La Comissió Informativa Permanent d´Ordenació del Territori i Vivenda, en sessió ordinària de
30 de juny de 2020, ha emés el següent dictamen:
“<<Juan López Peña, tinent delegat de l'Àrea d'Ordenació del Territori i Habitatge, en ús de les
facultats que m'han sigut delegades per decret de la alcadía número 1530/2019, de 18 de
juny.
La Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030 de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) està formada pels Governs Locals que es
comprometen a localitzar i implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en
les polítiques públiques municipals.
L'activitat d'aquesta Xarxa està dirigida a afavorir la coordinació d'actuacions entre els
Governs Locals, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda
2030 en els municipis, a través de la localització i desenvolupament dels ODS a l'àmbit local.

Amb l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda
2030, el Govern Local es compromet a determinar un conjunt d'actuacions, que hauran
d'incorporar-se en un Pla d'Actuació o Estratègia Local, aprovat pel Ple, que incloga una
anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels *ODS de l'Agenda 2030.
Paral·lelament, s'haurà d'iniciar un procés d'informació i sensibilització per a la participació
de tots els agents locals, econòmics i les organitzacions ciutadanes representats en la vida
municipal, per a la seua implicació en la implementació local de l'Agenda 2030.
A més, les ciutats que participen en la Xarxa hauran d'assumir, mitjançant acord plenari, la
Declaració en favor de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP en el marc del seu XII Ple.
Atés que l'article 47.2 de l'a Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
Local, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les
corporacions per a l'adopció d'acords en les següents matèries:g) Creació, modificació o
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La Xarxa és un instrument que oferirà eines als Governs Locals perquè aconseguisquen els
seus objectius, d'acord amb la implementació de l'Agenda 2030 a Espanya. I, a més, oferirà
als Governs Locals pautes, informació i propostes d'actuacions per a fer front a la crisi
provocada pel COVI19, tenint molt present una de les principals premisses de l'Agenda
2030: no deixar a ningú arrere.

dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com a l'adhesió a
aquestes .
PROPOSE a la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de de Ordenació del Territori i
Habitatge que dictamine favorablement el següent:
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Onda a la Xarxa d'Entitats Locals per al
desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030 i, en conseqüència, comprometre's a:
Treballar en l'aprovació d'un Pla d'Actuació o Estratègia Local, en el qual
s'elabore una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels *ODS
de l'Agenda 2030.
•
Complir amb les obligacions i exercir els drets que s'establisquen en les Normes
de Funcionament de la Xarxa, que s'aprovaran en l'Assemblea constitutiva
prevista per al mes de juliol de 2020 en la qual també s'establirà la quota a
abonar que, previsiblement, es podria fixar en funció del nombre d'habitants.
Segon. Assumir la Declaració en favor de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP en el marc
del seu XII Ple.
•

Tercer. Sol·licitar a l'Alcaldessa que realitze tots els tràmits oportuns perquè l’adhesión de
l'Ajuntament d'Onda a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de
l'Agenda 2030 siga efectiva.
Quart. Comunicar aquest acord a la Secció competent de la FEMP>>
El president, Sr. Juan López Peña (Grup Popular), una vegada acceptada per unanimitat la
inclusió de l'assumpte per despatx extraordinari, sotmet la proposta a votació, que es
aprovada per unanimitat dels presents.
En conseqüencia, la Comissió dictamina favorablement la proposta>>. ”
De conformitat amb el que estableix l'article 59.4 del ROM, el Sr. Pastor García, regidor
delegat de l'Àrea de Ciutat Saludable i Sostenible, fa un resum explicatiu de l'assumpte a
votar.

La gravació d'aquest punt està disponible en el portal de reproducció de la pàgina web
municipal: http://videoacta.onda.es/?pleno=20200708&punto=5
I perquè conste, a reserva del que assenyala l’article 206 del Reial Decret 2.568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, expedisc aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcalde.
Onda, data al marge
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No suscitant-se objecció ni cap oposició, en compliment del que es disposa en l'article 67.1 del
ROM, la proposta queda aprovada per assentiment.

