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Resum Executiu 

L’Ajuntament de Llambilles va iniciar a principis de 2021 el projecte d’elaboració del Pla 

Estratègic de Desenvolupament Local i Sostenible de Llambilles 2030 (Pla Estratègic Llambilles 

2030). Aquest pla defineix l’estratègia de desenvolupament local a mig i a llarg termini, 

incorporant l’Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS). Aquests objectius ODS van ser adoptats per part de les Nacions Unides l’any 2015 i 

marquen l'agenda internacional, incorporant els Governs Regionals i Locals com a aliats de 

primer ordre per a la seva consecució. 

 

La finalitat del govern municipal en endegar aquest projecte ha estat la de poder treballar en 

base a les evidències aportades per les fonts d’informació, amb una visió el més polièdrica 

possible de la realitat i dels anhels de futur, comptant tant amb la visió de la ciutadania com amb 

l’anàlisi estratègica. Aquest pla s’ha proposat, doncs, ser un treball participatiu, actiu i dinàmic 

que comptés amb la implicació dels diferents agents socials i de promoció econòmica, així com 

amb la participació de la ciutadania en general. Un espai, en definitiva, on , tothom  tingués 

l’oportunitat d’expressar les seves idees, inquietuds i opinions respecte al futur del municipi. 

 

El pla en sí mateix neix amb la voluntat d’esdevenir un instrument de transformació viu i dinàmic 

que permeti treballar tant pel present com pel futur immediat de Llambilles, amb un horitzó situat 

en l’any 2030. Es pretén aconseguir que Llambilles esdevingui un poble més sostenible, amb 

major nivell de benestar, més participatiu, més generador d’ocupació i que ofereixi serveis de 

proximitat a la ciutadania. 

 

Els objectius de partida d’aquest pla han estat els següents:  

 

• Fomentar la millora de la qualitat de vida de la població.  

• Establir les línies directrius i les accions concretes a l’horitzó per als propers anys. 

• Promoure un treball participatiu, actiu i dinàmic, amb la participació dels diferents agents 

econòmics i de promoció econòmica així com de la ciutadania en general. 

• Aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

• Potenciar els avantatges competitius del municipi per a dinamitzar l’economia i la societat 

local, aprofitant els recursos humans, socials, institucionals i territorials locals. 
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Per tal d’assolir aquests objectius, aquest Pla Estratègic incorpora: 

 

• Una visió compartida de futur, a partir d'escenaris prospectius i normatius. 

• Un caràcter territorial i selectiu de les propostes, perquè siguin veritablement 

estratègiques. 

• La formalització de consensos entre tots els actors implicats, a partir de processos amb 

coneixement de causa, basats en estudis tècnics. 

• Un lideratge de les institucions públiques. 


