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ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA METROPOLITANA DE 

BARCELONA CIUTATS EDUSI 

Data: 26 d’octubre de 2017, 13.00h 

Lloc: Barcelona Gestió Urbanística, SA, C. De Bolívia, 105, 2a planta 

 

 

Persones assistents: 

 

Ajuntament de Barcelona 

 Sr. Josep Mª de Torres, Director general de Barcelona Gestió Urbanística, SA. 

 Sr. Enric Cremades. Coordinador de Projectes Europeus. Director T. Projectes 

d’Intervenció Integral als Barris 

 Sra. Alba Fort, Entorna3 

 Sr. Alex Vera, Novotec 

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 Sr. Llorenç Fernández.  Cap de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació 

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

 Sr. Xavier Valderrama Bertomeu, Coordinador de la Llei de Barris i seguiment 

d'inversions 

 Sr. Joan Manel González, Coordinador gestió EDUSI 

 

Ajuntament de Sabadell 

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

Territorial 

 Sra. Montse Molas, Serveis Econòmics  

 Sra. Montse Cadevall,  Serveis Econòmics  

 

Persones excusades 

 Sr. Francesc Gutiérrez Marchena, tècnic responsable de la Unitat de Gestió de 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda i objectius de la sessió 

2. Presentació de les estratègies de les 4 ciutats 

3. Propostes continguts i funcionament Xarxa Metropolitana 

4. Dubtes i altres 
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1. Benvinguda i objectius de la sessió 

 

El Sr. Josep Mª de Torres, Director general de Barcelona Gestió Urbanística, SA., dóna la 

benvinguda a les persones assistents i explica que des de Bagursa es gestionen aquells 

projectes cofinançats per Fons europeus de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament 

de Barcelona, fent un recordatori d’experiències anteriors en la gestió de Fons FEDER. 

 

A continuació es presenten les persones assistents i Enric Cremades, Coordinador de 

Projectes Europeus i Director Tècnic de Projectes d’Intervenció Integral als Barris, explica 

que els principals objectius d’aquesta Xarxa Metropolitana de Barcelona Ciutats EDUSI 

és compartir experiències (sobre comunicació, bones pràctiques, indicadors, etc.), 

generar dinàmiques de treball col·laboratives en les actuacions d’àmbit metropolità i 

realitzar actuacions conjuntes de comunicació que ajudin a optimitzar recursos.  

 

A continuació es comparteixen els dubtes sobre el format de la comunicació, 

especificat en el “Breve manual recopìlatorio de cuestiones de tipo practico para los 

beneficiarios en materia de comunicación 2014 – 2020”, versió de desembre de 2016 

(logos, lema, cofinançament).  

 

2. Presentació de les estratègies de les 4 ciutats 

 

Seguidament es fa una breu presentació de les estratègies DUSI dels 4 municipis: 

 

Ajuntament de Barcelona 

 

Es basa en l’Estratègia compartida per una ciutat més inclusiva i el Compromís ciutadà 

per la sostenibilitat. Impacta sobre un total de 114.014 habitants de l'àmbit d'actuació, 

10 barris de l’Eix Besòs, que suposen un 7,12% de la població total de Barcelona. Es 

destaca la possible col·laboració amb Sta. Coloma de Gramenet en les actuacions 

OT2. Millorar l'ús i la qualitat de les 

tecnologies de la informació i de les 

comunicacions i l'accés a les mateixes 

 LA_01 Tecnologia per a la integració 

 LA_02 Foment de la tecnologia 

OT4. Afavorir el pas a una economia 

baixa en carboni en tots els sectors  
 LA_04 Foment de la mobilitat a peu i amb bicicleta 

 LA_05 Pla de mobilitat polígon industrial i comercial 

 LA_06 Implantar mesures d'urbanització que redueixin 

el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de 

l'espai públic a la mobilitat sostenible i la vida 

quotidiana 

OT6. Protegir el medi ambient i 

promoure l'eficiència dels recursos  
 LA_08 La memòria de l'aigua 

 LA_09 Accés i ús cívic al riu 

OT9. Promoure la inclusió social i lluitar 

contra la pobresa 
 LA_11 Incentivar la formació i l'ocupabilitat a l'àrea 

urbana 

 LA_12 Implementar plans de desenvolupament local 

per fomentar l'activitat econòmica i ocupació 

 LA_13 Reforç dels Serveis socials als col·lectius en risc 

d'exclusió 

 LA_14 Millorar l'accés i l'accessibilitat a l'habitatge 
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relacionades amb el riu Besòs, com per exemple la “Festa de l’Aigua” (actuació inclosa 

en la LA_08). 

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

 

El projecte impacta a tota la ciutat, 120.000 habitants, i per tant també a l’àmbit del riu 

Besòs. Parteix d’estratègies / actuacions ja previstes com el PMU, els barris de vianants i 

anella viària, el Pla de rehabilitació d’edificis, el Pla de renovació de l’enllumenat, etc. 

L’OT6 es centra també en el Pla Pinta Verda, eix de relació amb el riu. En l’OT9 es preveu 

la creació d’un centre de polítiques actives d’ocupació, i la utilització del 10% del Fons 

Social Europeu.  

  

OT2. Millorar l'ús i la qualitat de les 

tecnologies de la informació i de 

les comunicacions i l'accés a les 

mateixes 

 1.A: Modernizar la capacidad de gestión municipal y la 

interacción de los servicios públicos con la ciudadanía 

de Santa Coloma 

OT4. Afavorir el pas a una 

economia baixa en carboni en tots 

els sectors  

 2.A: Fomentar la movilidad urbana sostenible en Santa 

Coloma de Gramenet 

 2.B: Mejora de la eficiencia energética de las 

infraestructuras públicas y del parque edificatorio de la 

ciudad 

OT6. Protegir el medi ambient i 

promoure l'eficiència dels recursos  
 3.A: Potenciar el conjunto arqueológico y museístico de 

la Torre Balldovina-Molino d’en Ribé 

 3.B: Revitalizar la ciudad mejorando el entorno urbano 

y promoviendo la información y sensibilización 

ciudadanas sobre la calidad ambiental 

OT9. Promoure la inclusió social i 

lluitar contra la pobresa 
 4.A: Regeneración física, económica y social del área 

urbana desfavorecida “Serra d’en Mena” 

OT11 Ciudad relacional y 

participativa 
 5.A: Fortalecer la administración relacional y la 

gobernanza democrática 

 5.B: Profundizar en la participación ciudadana 
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Ajuntament de Sabadell 

 

 

OT2. Millorar l'ús i la qualitat de les 

tecnologies de la informació i de 

les comunicacions i l'accés a les 

mateixes 

 OT201 Promoure a través de les TIC l'impuls del comerç de 

proximitat, el turisme i la trobada empresarial 

 OT202 Implantar la targeta ciutadana 

 OT203 Implantar una aplicació mòbil per a comunicar les 

incidències a la via pública 

 OT204 Impulsar les eines TIC per a la transparència i la 

nova governança 

 OT205Oferir una administració electrònica accessible 

 OT206 Millorar la tecnologia en la prestació de serveis 

municipals 

 OT207 Desenvolupar la plataforma “Open Data” per 

compartir dades entre diversos actors urbans 

 OT208 Desenvolupar la plataforma “Open Data & Big 

Data” mitjançant programari de sistemes d'informació 

geogràfica que garanteixin la transparència de la 

planificació 

 OT209 Optimitzar el sistema de gestió energètica dels 

edificis municipals 

 OT210 Control intel·ligent de la gestió del cicle de l'aigua 

 OT211 Control intel·ligent de la gestió de la flota del 

transport públic urbà i mobilitat urbana 

OT4. Afavorir el pas a una 

economia baixa en carboni en tots 

els sectors  

 OT401 Ampliació dels recorreguts a peu en l'àmbit urbà i 

periurbà 

 OT402 Completar i finalitzar la xarxa urbana i interurbana 

per a bicicletes 

 OT403 Incorporar a la flota d'autobusos vehicles 100% 

elèctrics 

 OT404 Gestió eficient de la distribució urbana de 

mercaderies 

 OT405 Rehabilitar energèticament el Parc Públic 

d'Habitatge HPO en lloguer 

 OT406 Rehabilitar energèticament equipaments 

municipals i públics 

 OT407 Implantar energies renovables als edificis públics 

 OT408 Consolidar un espai com a Fàbrica-Laboratori a la 

Oficina Municipal de l’Energia 

OT6. Protegir el medi ambient i 

promoure l'eficiència dels recursos  
 OT601 Repatrimonialitzar la ciutat a través de l'adquisició 

de béns singulars de gran valor patrimonial 

 OT602 Impulsar el model productiu d'agricultura de 

proximitat 

 OT603 Creació d'infraestructures i espais verds connectors 

de teixits urbans per a la cohesió social 

 OT604 Implantar Zones Urbanes Tranquiles 
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El projecte impacta a tota la ciutat i parteix d’estratègies / actuacions com Reiniciem 

Sabadell (impuls d’un nou model productiu d’agricultura i impuls ciutat), Participació i 

inclusió social (Administració electrònica, transparència. Polítiques d’inclusió social) i 

Ciutat verda en xarxa (Pla director de la bicicleta, qualitat de l’aire, energia i 

rehabilitació, aigua). Es destaca el projecte de l’OT9 de cohesió social de creació del 

Mercat multicultural, en un barri amb molta població immigrada, així com les dificultats 

de la compra d’habitatge destinat a habitatge social de lloguer.  

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 

 

 

 

OT9. Promoure la inclusió social i 

lluitar contra la pobresa 
 OT901 Reconversió del patrimoni estratègic per a la 

innovació empresarial i coworking per a projectes 

impulsats per menors de 35 anys o per empreses d’ampli 

espectre d'inclusió social 

 OT902 Creació d'espais per a creadors: vivers 

empresarials amb nous models d'emprenadoria i 

economia social 

 OT903 Creació de la Oficina Municipal d'Energia a 

Campoamor i Espronceda 

 OT904 Impuls de col·laboracions entre l'Estratègia DUSI i la 

xarxa universitària, els Cicles Formatius i l'Escola 

 OT905 Pedagogia de la sostenibilitat: Camins escolars en 

sectors populars de la ciutat - Can Deu, Sant Julià i la 

Planada 

 OT906 Impulsar l'esport com a eina de cohesió social 

 OT907 Rehabilitar el patrimoni municipal d'habitatges 

com a Fons d'Emergència Social 

 OT908 Implantar la Agencia Municipal de Alquiler para el 

alquiler de viviendas desocupadas y/o en venta 

OT2. Millorar l'ús i la qualitat de les 

tecnologies de la informació i de les 

comunicacions i l'accés a les mateixes 

 L1. Conectar con fibra óptica el Ayuntamiento con 

los equipamientos municipales de la Ciudad e 

instalación de wi-fi en todos ellos 

 L2. Desarrollo del e-gobierno 

 L3. Desarrollo de la e-administración 

OT4. Afavorir el pas a una economia 

baixa en carboni en tots els sectors  
 L4. Mejora de la movilidad mediante la instalación 

de sensores, ampliación de la red de fibra óptica y 

diseño de aplicaciones. 

 L5. Rehabilitación energética de edificios públicos y 

privados 
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El projecte impacta a tota la ciutat i es destaca la dificultat d’implementar la 

sensorització de semàfors, un dels projectes bàsics per l’estratègia, i també la 

importància del Clúster de Salut mental per la ciutat. Es debat sobre l’elegibilitat o no de 

la rehabilitació energètica d’edificis privats, actuació de la que es demana fer-ne 

seguiment.  

 

 

3. Propostes continguts i funcionament Xarxa Metropolitana 

 

Possibles temes a tractar: 

 Incorporar a les Estratègies una visió d’interconnexió entre els diferents municipis 

(llera del riu Besòs de Santa Coloma / eix Besòs Barcelona, mobilitat, etc.). En les 

expressions d’interès hauria de quedar constància d’aquesta interconnexió.  

 Gestió de les Estratègies: estructura, models organitzatius, assistència tècnica, 

directrius de l’Organisme Intermedi, etc. 

 Elegibilitat de la despesa: tipologia d’actuacions segons OT, repàs de les 

principals incidències amb afectació financera sorgides en anteriors fons 

 Indicadors: tipologia, quantificació i seguiment d’indicadors. 

 Comunicació: novetats pel que fa obligacions en matèria de comunicació, 

bones pràctiques comunicatives, i mesures inicials adoptades (webs, actes, etc.) 

 Participació: mesures de participació i la seva incorporació a les Operacions. 

 

Proposta de funcionament: 

 Inici de les sessions amb una posada en comú sobre l’estat actual de les 4 

estratègies (45 minuts aproximadament),  

OT6. Protegir el medi ambient i 

promoure l'eficiència dels recursos  
 L6. Ampliación del camino natural del “Anell verd” 

mediante restauración ambiental de la zona “Torre 

de la Vila” 

 L7. Rehabilitación del Palacio de Marianao para 

acoger el centro de formación e impulso de 

proyectos relacionados con la salud mental. 

 L8. Estrategia de comunicación y promoción de los 

valores potenciales de la Ciudad: entorno natural, 

patrimonio cultural y trama urbana de convivencia 

ciudadana 

OT9. Promoure la inclusió social i 

lluitar contra la pobresa 
 La9. Espacio polivalente para un centro social de 

personas mayores y una incubadora de iniciativas 

de emprendeduría y economía social 

 Revitalización del espacio público de Cooperativa-

olí Nou: reurbanización de los espacios entre 

bloques y la creación de ejes verdes 

 Atención a las personas mayores y en situación de 

dependencia 

 Inserción laboral de jóvenes y otros colectivos con 

dificultades de acceso al mercado laboral 

 Estrategia de excelencia educativa, éxito escolar e 

innovación educativa 

 Fomento para el acceso a la vivienda a jóvenes y 

persones en riesgo de exclusión social 
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 Tractar un tema principal dels possibles temes esmentats, 

 Finalitzar amb la resolució d’altres dubtes – qüestions. 

 

Propera sessió: es proposa que el tema principal a tractar sigui la Gestió de les Estratègies 

(estructura, organització, finançament). 

 

4. Dubtes i altres 

 

 Per a la web de l’EDUSI de l’Ajuntament de Barcelona se’ls demanarà informació 

per l’apartat “Sinèrgies amb altres actuacions” 

 Se’ls demanaran presentacions de cadascuna de les 4 estratègies per fer-ho 

arribar a tothom. 

 

 

Es proposa realitzar la propera sessió el dilluns 11 de desembre, a les 13.00h a Barcelona 

Gestió Urbanística, SA (C. De Bolívia, 105, 2a planta). S’enviarà la convocatòria en breu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


