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ACTA DE LA 6a REUNIÓ DE LA XARXA METROPOLITANA DE CIUTATS EDUSI 

Data: dilluns 03 de desembre del 2018, 12.30h 
Lloc: Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), C. De Bolívia, 105, 1a planta. Barcelona. 
 
Persones assistents: 
 
Ajuntament de Barcelona 

• Sr. Enric Cremades, Coordinador de Projectes Europeus. Director T. Projectes 
d’Intervenció Integral als Barris 

• Sr. Àlex Vera, Faura Casas 
• Sra. Alba Fort, Entorna3 

 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

• Sr. Cristóbal Avilés, Oficina Tècnica EDUSI  
• Sra. M. Lluïsa Simón, Tècnica de Comunicació Interna 

 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

• Sr. Xavier Valderrama Bertomeu, Coordinador de la Llei de Barris i seguiment 
d'inversions 

 
Ajuntament de Sabadell 

• Sra. M. Rosa Martínez Camarasa, Cap del Programa de Planificació Estratègica i 
Territorial 

• Sra. Montse Cadevall,  Responsable de Projecte i de Comunicació EDUSI 
 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
Sra. Laia Travesset, Àrea d'Internacional i Cooperació de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) 
 

Persones excusades: 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
• Sr. Llorenç Fernández, Cap de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació de 

l’Ajuntament de Sant Boi 
• Sr. Francesc Gutiérrez, Director de l'Àrea de Governança de l’Ajuntament de Sant Boi 
• Sr. Joan Manel González, Coordinador gestió EDUSI de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet 
• Sra. Montse Moles, Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sabadell 
• Sr. Xavier Tiana Casablanca, Responsable de Relacions Internacionals de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) 
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Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2. Estat d’implementació de les Estratègies. 

a. Aprovació operacions 
b. Justificació 
c. Comunicació i bones pràctiques 

3. Planificació 2019 i accions conjuntes de la Xarxa. 
4. Dubtes i altres. 

 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

Enric Cremades dona la benvinguda a les persones assistents i transmet un resum dels 
objectius de la Xarxa Metropolitana de ciutats EDUSI a les persones que assisteixen per 
primera vegada: Laia Travesset, de l’Àrea d'Internacional i Cooperació de l'AMB i Cristóbal 
Avilés, Oficina Tècnica EDUSI de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 
2. Estat implementació estratègies 

 
• Barcelona:  

o 2 operacions ja aprovades, però té problemes a l'hora de començar a 
justificar perquè el mòdul de l’aplicatiu no està preparat per introduir les 
encomanes de gestió, en el cas que l’organisme executor sigui una empresa 
municipal.  

o Si es justifiquen els contractes i factures de l'empresa pública a tercers, l’IVA 
no és elegible. En el cas que s’utilitzi l’encomana de gestió a un ens propi 
aprovada per l’ens competent de l'Ajuntament com a contracte, sí que ho 
és. En aquest cas, s'ha de justificar la factura de l'empresa municipal a 
l'Ajuntament, tot i que l’auditoria acabarà auditant també els contractes a 
tercers.  

o Es mostra un excel resum de l'estat de tramitació de cada operació, dels 
contractes i de les transaccions, i la comunicació.  

o S’enviarà al Ministeri l’excel de transaccions (un excel per cada contracte) 
per a que ho entrin a l’aplicatiu Fondos 2020, i després rebran a l’empresa 
auditora.  

o Es destaca que actualment cal enviar tota la informació per la seva 
validació, prèviament a l’aprovació de les operacions a l’aplicatiu. 

 
• Santa Coloma: 

o Tenia les operacions bastant madures i el coneixement previ dels períodes 
anteriors, així que un cop aprovades les operacions es van iniciar els 
procediments de licitació i algunes obres. Ara té una problemàtica en la 
gestió d’algunes de les seves operacions, i de moment no ha rebut resposta.  

o Tenia operacions aprovades que superen l’import de la línia d'actuació, però 
amb el nou plantejament no li deixaran aprovar (sempre s’havia parlat 
d’Objectius específics, no de línies d’actuació). 

o Hi ha 2 operacions pendents pel tema del conveni amb l’AMB, i 16 o 17 
entrades. La senda econòmica en principi està coberta. 
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• Sabadell:  
o Disposa de 2 operacions preparades per ser aprovades, ja validades pel 

Ministeri: la  compra d'una nau de patrimoni protegit i carrils bici.  
o Hi ha 2 operacions més en tràmit: autobusos i Administració electrònica. 
o Hi ha 6 o 7 operacions més preparades per enviar.  
o Tot són operacions noves i estan complint la senda financera, ja aprovades 

per Junta (aprox. 4M€).  
o Se’ls pregunta si els autobusos són comprats i es respon que sí, i es recorda 

que l’amortització ha de durar com a mínim el període elegible.  
 

• Sant Boi de Llobregat:  
o Té expressions d'interès preparades i els esborranys introduïts al Galatea, però 

de moment cap operació aprovada.  
o Per indicacions del coordinador (Guillermo Fraga) han agrupat les 5 línies de 

l’OT9 en una sola operació. Es comenta que en el cas dels altres EDUSI se’ls 
ha comunicat que no es poden ajuntar línies, així que caldrà confirmar-ho.   
 

Es destaca que en general hi ha problemes amb els procediments: la problemàtica en 
l’autonomia per aprovar operacions per part dels municipis, ja que tot ha de ser validat 
prèviament pel Ministeri, que el marc de l’estratègia no permet la flexibilitat interna (per 
exemple no es pot passar l’import per línia) i els canvis de criteri. 

 

Operació compra de pisos: 

• En principi no s’acceptarà, perquè consideren que no garanteix la concurrència. Es 
va parlar amb l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) i sembla que 
havien tingut el mateix problema amb el BEI però ho van justificar mitjançant la nova 
Llei de l’Habitatge, que estableix que els ajuts podien destinar-se tant a entitats 
públiques com privades.  

• Des de Sabadell es farà un informe jurídic, que es validarà des de Faura i Casas. 
Després caldrà enviar-ho per rebre una resposta per escrit. 

• Es debat sobre la casuística de la concurrència i es recorda la circular que es va 
enviar al respecte, on es demanava que fos una licitació basada en la Llei de 
contractes (sense tenir en compte la legislació autonòmica).  

Indicadors 

• Barcelona té problemes per aprovar Expressions d’Interès degut als indicadors de 
reducció de CO2. Sabadell enviarà el mètode de càlcul de la reducció de Co2, ja 
que els ha hagut de treballar per presentar-se a 2 projectes del Fons FEDER de la 
Generalitat. És una metodologia aprovada per la Generalitat i el Fons FEDER.  

• Sabadell ha incorporat un enginyer d’energia a l’equip EDUSI, que portarà el tema 
dels indicadors entre altres. A més ha presentat un estudi molt interessant sobre la 
justificació de gènere que s’està incorporant en els projectes. Ho enviaran.  

• Cal tenir en compte els criteris de gènere, i existeix la possibilitat d’haver de passar 
auditories sobre el tema. Santa Coloma comenta que tenen la perspectiva de 
gènere incorporada i desenvoluparan una operació específica d’economia social i 
feminista.  

• La Generalitat té un manual d’indicadors de productivitat. 
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Altres 

• Una empresa externa els ha demanat informació sobre l’EDUSI en nom de la 
Diputació. Es trucarà per consultar-ho. 

• Es debat sobre en quina llengua s’està fent la documentació i els procediments 
interns del dia a dia, i en general es fa en català, excepte l’Expressió d’Interès i el 
DECA. 

• Sabadell pregunta sobre els criteris d’adjudicació per les obres, segons la nova llei de 
contractes. Ells han fet un 75% de criteris automàtics i han incorporat criteris de 
sostenibilitat per primera vegada. Es destaca la necessitat d’especificar els preus del 
contracte. 

• Santa Coloma ha hagut de fer una modificació d’Expressió d'Interès presentada per 
la unitat de gestió i que havia estat ja aprovada per una Tinença d’Alcaldia. 
Mitjançant l’aplicació d’expedients aquesta modificació s’ha fet ràpidament i de 
manera automàtica.  

• Els terminis de les operacions són: execució fins al 2022 i pagament fins al 2023. 
 

Comunicació i bones pràctiques 

• Es reparteix merchandising de l’EDUSI – Eix Besòs de Barcelona: llibreta i bolígrafs. 
• Sant Boi de Llobregat ha dissenyat uns cartells temporals per les obres. Es mostra la 

proposta de cartell (està al seu web) horitzontal i vertical, que compleix amb el Breve 
manual de comunicación (títol, objectiu, finançament, logo, superfícies, etc.).  

• Les bones pràctiques han de ser 7, una per operació (en principi finalitzada). Es 
debat què passa en el cas d’ajuts: en principi si es convoquen ajuts al 2017 i també 
al 2018, l’operació és el marc conjunt, no per any. En el cas de Sant Boi, si s’ajunten 
totes les línies de l’OT9, es troben que tot haurà de ser bona pràctica. 

• Sabadell ha fet cartells d’obra de carril bicicleta, i faran lones per les properes obres. 
Es farà 1 lona que explica què és l’EDUSI i una altra lona de l’obra, i torres triangulars 
amb lona. Enviaran els exemples.  

• Barcelona ha d’esmenar totes les operacions ja fetes (s‘estan esmenant les 
licitacions ara mitjançant anuncis al perfil contractant, BOP, etc.) i es posarà la placa 
commemorativa definitiva (la temporal en principi no). Quan es tinguin els carrils bici 
es posaran les plaques. L’AMB diu que no s’està obligat amb els temes de 
comunicació fins que entreguin el DECA.  

• Barcelona ha presentat una bona pràctica. La resta no ha pogut presentar-ne 
perquè no tenen operacions executades.  

La propera reunió es farà a Sant Boi cap a finals de febrer o principis de març.  

 
3. Planificació 2019 i accions conjuntes 

• El Dia d’Europa és el 09 de maig, coincidint amb les eleccions europees i seria bo 
poder fer un acte conjunt però és període electoral. Es comenten les accions 
“Europa en mi mochila” (gent joves) i “Europa in my region” (jubilats). Es podria fer 
una acció senzilla i simbòlica, amb persones de les 4 ciutats i fer un recorregut per les 
4 ciutats (passar pel Casal de barri de Trinitat Nova i la Casa de l’aigua), els carrils 
bici de Sabadell, etc. 

• Santa Coloma va proposar fer una jornada de caire tècnic / intercanvi de les 4 
ciutats. Es podria fer una presentació sobre cada estratègia i convocar a 
representants de les 4 ciutats, al Ministeri, les unitats executores, l’AMB, etc.  

• Es proposa fer un Roll-up de la xarxa (amb la marca, els 4 logos, etc.) i fer-ne un per 
cada ciutat. 
 

Sense més comentaris es dona per finalitzada la sessió. 


