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ACTA DE LA 15a ASSEMBLEA GENERAL DE ’ASSOCIACIÓ  

“XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT” 
 
 
 
 

Data:  11 de març de 2015 
Caràcter:  Ordinari 
Convocatòria:  Primera 
Hora d’inici:                       9,35 hores  
Hora d’acabament:  11,35 hores   
Lloc:                                   Recinte Modernista de Sant Pau- Barcelona                                           
 
Assistents: 
 
Relació annexa 
 
 
Composició de la Mesa en l’obertura de l’Assemblea 
 
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas, President de la Xarxa 
Sra. Inma Pruna González, Cap de la Secretaria Tècnica de la Xarxa 
Sra. Núria Marcet Palau, Secretària delegada de la Xarxa 
 
Benvinguda i obertura de la sessió. 
 
L’ll·lm. Sr. Joan Puigdollers, President de la Xarxa, dóna la benvinguda a tots els 
assistents, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores a la XV Assemblea General de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i especialment al Sr. Thomas Brose, 
representant del Secretariat Europeu de l’Aliança pel Clima, a la Sra. Jessica Tantalean, 
representant de San Isidro (Lima, Perú) i membre de l’equip de la Cimera Mundial de 
Canvi Climàtic. 
 
Una assemblea que com ja sabeu i és costum, quan arriba el moment del final de 
mandat, és acollida per la ciutat del president de la Xarxa, en aquest cas la ciutat de 
Barcelona.  
 
És per tant per a mi  una satisfacció afegida donar-vos la benvinguda a la ciutat. I més 
concretament a aquestes instal·lacions restaurades del Recinte Modernista de Sant 
Pau. El que va ser un gran hospital de la ciutat, un hospital peculiar, sens dubte, i un 
signe d’una època també molt concreta, vinculat a l’església, a l’Ajuntament i al Govern 
de Catalunya i destinat a l’ajuda de persones sense recursos econòmics, s’ha convertit 
avui en un patrimoni de valor artístic i arquitectònic incalculable, construït per 
Domènech i Muntaner. 
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I permeteu-me que destaqui, per a tots aquells que no heu pogut assistir en cara al III 
Fòrum de Medi Ambient i Món Local, que les instal·lacions acullen també la seu 
d’organismes internacionals de primer ordre en matèria de coneixement i de 
sostenibilitat, com ara l’Institut Forestal Europeu, l’Aliança Mundial dels Operadors 
d’Aigua – en el marc del programa UN-Hàbitat -, la Xarxa Universitària Mundial de la 
Innovació, el Programa de Perfils de Ciutats Resilients de Nacions Unides i l’Oficina per 
a l’Enfortiment dels Sistemes de Salut de l’Organització Mundial de la Salut. Crec que 
tot això deixa ben clar el paper de la ciutat de Barcelona, i de tot el país, com a com a  
líder internacional en sostenibilitat. 
 
Amb aquesta Assemblea general, celebrem els 18 anys des de la constitució de la 
Xarxa i celebrem que ens hem fet gran, i jo diria que hem assolit la majoria d’edat. 
 
En primer lloc, per ser agraït vol destacar a tres persones claus en aquest procés i 
perquè aquest Xarxa desenvolupi la seva feina tant reconeguda – i prega el disculpen 
altres persones que no citi expressament que també han intervingut - : el Sr. Domènec 
Cucurull, Comissionat de la Xarxa, sense el qual l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona no seria el que és ara; la Sra. Inma Pruna, Cap de la Secretaria Tècnica 
de la Xarxa; i la Sra. Mercè Rius, ex diputada de Medi Ambient a la Diputació de 
Barcelona i actual Directora General de l’ICAEN. Sense elles, aquests darrers quatre 
anys de la Xarxa no s’hagués fet el que s’ha fet. 
 
I continua dient, ens hem fet grans, perquè hem passat dels 118 membres inicials als 
més de 280 ens locals. I també hem ampliat la base territorial: una Xarxa que en 
l’origen tenia uns pocs municipis de fora la demarcació de Barcelona, el que hem fet en 
aquest mandat és ampliar l’abast de la Xarxa a tots els municipis que ho han volgut de 
Catalunya, a les quatre diputacions, a la Generalitat de Catalunya com observador, i el 
Govern d’Andorra. I això des de la mentalitat catalana és important. 
 
I ens hem fet grans, perquè com fan els adults que han crescut en maduresa, hem fet 
del treball conjunt un valor indispensable per reeixir en els nostres objectius i avançar 
cap a un model de ciutats més sostenibles. 
 
Ha estat un camí llarg i fructífer, que hem recorregut plegats i que ens ha permès 
millorar i consolidar àmbits de la gestió ambiental i de la sostenibilitat local: la 
planificació a través de les Agendes 21 Locals o els Plans d’Acció per una Energia 
Sostenible, l’ús eficient dels recursos naturals a través de la gestió de residus, del cicle 
local de l’aigua, la millora de a qualitat de l’aire i de l’ambient sonor, la utilització de 
recursos locals amb la promoció de la compra venda i el consum responsable, la 
contribució a la sostenibilitat global amb els compromisos establerts sobre el canvi 
climàtic, o la implicació social en el procés de sostenibilitat a través de l’educació per la 
sostenibilitat, la participació ciutadania i la integració dels aspectes socials, econòmics i 
ambientals. 
 
Hem integrat en el nostre vocabulari i en la nostra gestió local els conceptes d’ecologia 
urbana, fluxos metabòlics, mobilitat sostenible, eficiència energètica, mitigació i 
adaptació al canvi climàtic, prevenció dels residus, entre molts altres. 
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I comencem a comprendre la implicació de nous conceptes com la resiliència i la 
biodiversitat urbana, l’autoconsum i l’autosuficiència energètica i material, les ciutats i 
pobles intel·ligents. 
 
Deixeu-me concretar també que durant aquests quatre anys la Xarxa ha guanyat en 
dinamisme. 
 
Les condicions adverses en què ens hem hagut de moure, lluny de desanimar-nos ens 
han portat a redoblar esforços. Així, avui hem incrementat els grups de treball en què 
estem treballant i s’han multiplicat els temes en què treballem i els representants 
polítics i tècnics que hi participen. 
 
Això no fa sinó demostrar que entitats com la Xarxa són més necessàries que mai, i 
que precisament són d’una gran utilitat en temps difícils per treure endavant iniciatives 
i projectes. 
 
Convido, doncs, a tots a participar en l’Assemblea, i també, a les activitats que encara 
durant el dia d’avui tindran lloc en el III Fòrum de medi Ambient i Món Local. 
 
La Xarxa ha evolucionat, ha canviat, i ha crescut: un procés d’aprenentatge conjunt 
molt profitós per a totes les parts que desitjo que continuï per molts anys. 
 
 
Tot seguit, comença el desenvolupament de l’Ordre del Dia de la sessió. 
 
 
Bloc 1 
 
Assumptes generals i normatius 
 
1.   Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior celebrada a Vilanova i la 

Geltrú, el dia 18 de març de 2014 
 

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió, una còpia de l’acta de 
l’Assemblea anterior, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per 
ser aprovada.  
 
El President demana si hi ha alguna objecció, i en no manifestar-se’n cap, ni emetre’s 
vots en contra, l’Acta corresponent a la sessió celebrada el dia 18 de març de 2014, 
s’aprova per unanimitat. 
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2. Aprovació de la integració de nous membres de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la Sostenibilitat 
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
 
“Des de la catorzena Assemblea General Ordinària de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat, celebrada a Vilanova i la Geltrú, el 18 de març del 2014, han estat diversos els 
ens i les entitats locals que han sol·licitat la seva incorporació a l'Associació. 
 
Aquests ens i entitats locals han seguit els corresponents tràmits procedimentals i han aprovat, 
mitjançant acord adoptat per l’òrgan competent de cada organització, la incorporació a la Xarxa 
i els Estatuts pels quals es regeix l’Associació. 
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.e), correspon a l’Assemblea 
General de l’Associació l’admissió de nous membres. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció del següent 
 

A C O R D : 
 

Primer.- Acceptar la integració com a membres de ple dret de l’Associació XARXA DE CIUTATS 
I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT dels ens locals que tot seguit es detallen: 
Ajuntaments 
 

- Ajuntament de Cubelles 
- Ajuntament de Premià de Mar 
- Mancomunitat Intermunicipal del Cardener” 

 
 
3.  Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia i la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
 
“La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat té entre d’altres finalitats la de definir 
estratègies, programes i accions a mig i llarg termini en el camp del desenvolupament 
sostenible, facilitar la constitució d’un fòrum de debat permanent de les polítiques de 
desenvolupament sostenible i donar suport a les institucions nacionals de Catalunya, 
Generalitat i Parlament, en totes les iniciatives adreçades al desenvolupament, entre d’altres, 
del Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local. 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és entitat Promotora del Pacte d’Alcaldes a 
escala europea i va aprovar la creació del Club del Pacte d’alcaldes, com a grup de treball 
específic i espai de coordinació i intercanvi entre les diverses administracions i agents implicats 
en el Pacte d'Alcaldes, especialment les entitats Coordinadors del Pacte (Diputacions de 
Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida i l'Àrea Metropolitana de Barcelona), les entitats 
Promotores del Pacte (la Xarxa i el CILMA), els membres del Pacte (les Agències d’Energia i els 
municipis) i els Socis del Pacte (Generalitat de Catalunya i agents privats). 
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L’Institut Català d’Energia (ICAEN)  té com a missió sensibilitzar tota la societat catalana, tant 
professionals de l'energia com usuaris, sobre la necessitat d'utilitzar de forma racional i eficient 
l'energia, la implantació progressiva de les energies renovables i l'assoliment, mitjançant la 
recerca i la innovació, d'un sistema energètic més competitiu i sostenible.  
 
L’Institut Català d’Energia considera essencial el diàleg i l’intercanvi d’informació i experiències 
amb els ens locals en l’àmbit de les polítiques d’energia sostenible. Aquest diàleg constitueix la 
base per a la coordinació de les polítiques d’energia sostenible de la Generalitat de Catalunya i 
les dels ens locals i permet identificar línies de col·laboració i sinergies, i assegura una major 
coherència en la consecució d’un desenvolupament més sostenible a nivell de país. 
 
Dels instruments per assolir una major coordinació i coherència amb els ens locals pel que fa a 
les polítiques de desenvolupament sostenible és la participació de l’ICAEN en les xarxes locals 
existents, de les quals la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat n’és la pionera, raó per 
la qual l’ICAEN té interès en col·laborar-hi i format part del Club del Pacte d’Alcaldes.  
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat també considera d’interès establir relacions 
de col·laboració amb l’Institut Català d’Energia i integrar-la com a membre del Club del Pacte 
d’Alcaldes. 

En conseqüència, atesos els motius exposats, es proposa a l’Assemblea General a tots els 
efectes dels articles 8 i 10 dels Estatuts, l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 

Primer i únic.- Aprovar el conveni per establir un marc de col·laboració entre l’Institut Català 
de l’Energia i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, amb l’objecte d’establir la 
col·laboració entre les dues institucions en el marc del Pacte dels alcaldes per a una energia 
sostenible, per tal d’incorporar l’ICAEN al nucli impulsor del Club del Pacte dels Alcaldes i 
col·laborar en iniciatives relacionades amb el projecte “Alcaldes per l’adaptació”, així com en 
diverses altres iniciatives relacionades amb el canvi climàtic i l’eficiència energètica, que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA DEL DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA XARXA DE CIUTATS I 
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT  

REUNITS 

D’una part, l’Il·lustríssim senyor Joan Puigdollers i Fargas, President de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat,  
 
I de l'altra, la senyora Mercè Rius i Serra, Directora de l’Institut Català d’Energia de la 
Generalitat de Catalunya,  

ACTUEN 

El primer en nom i representació de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
en virtut del nomenament de l’Assemblea de l’Associació de data 22 de febrer de 2012. 
 
La segona, en nom de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya (en endavant 
ICAEN), nomenada per Acord GOV/159/2014, de 2 de desembre (DOGC núm. 6763-3.12.2014), 
i en virtut de la Resolució EMO/2424/2012, de 25 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català d’Energia, relatiu a la delegació en el  
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director de la facultat d’aprovar els convenis de cooperació amb altres administracions 
públiques, les universitats i els contractes i convenis de col·laboració que es formalitzin per la 
consecució de la finalitat fundacional de l’Institut Català d’Energia (DOGC núm. 6254 de 
15.11.2012), amb domicili a Barcelona, al carrer Pamplona, 113 3ª planta. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i la representació suficient per 
formalitzar aquest Conveni i, en conseqüència, 

 

EXPOSEN 

I. Que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, creada mitjançant Acta 
d’Assemblea Constitutiva el 16 de juliol de 1997, és una entitat amb personalitat jurídica 
pròpia, integrada voluntàriament pels municipis i altres entitats territorials que decideixen 
adherir-se i per la Diputació de Barcelona. 

 

II. Que les finalitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat són, entre d’altres, 
les de definir estratègies, programes i accions a mig i llarg termini en el camp del 
desenvolupament sostenible, facilitar la constitució d’un fòrum de debat permanent de les 
polítiques de desenvolupament sostenible i donar suport a les institucions nacionals de 
Catalunya, Generalitat i Parlament, en totes les iniciatives adreçades al desenvolupament, 
entre d’altres, del Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local. 
 

III. Que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va aprovar la creació del Club del 
Pacte d’alcaldes, com a grup de treball específic i espai de coordinació i intercanvi entre 
les diverses administracions i agents implicats en el Pacte d'Alcaldes, especialment les 
entitats Coordinadors del Pacte (Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida i 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona), les entitats Promotores del Pacte (la Xarxa i el 
CILMA), els membres del Pacte (les Agències d’Energia i els municipis) i els Socis del 
Pacte (Generalitat de Catalunya i agents privats). 

 

IV. Que l’Institut Català d’Energia (ICAEN), en virtut de la Llei 9/1991, de 3 de maig, de 
l'Institut Català d'Energia (DOGC núm. 1140),  té com a missió sensibilitzar tota la 
societat catalana, tant professionals d’Energia com usuaris, sobre la necessitat d'utilitzar 
de forma racional i eficient l'energia, la implantació progressiva de les energies 
renovables i l'assoliment, mitjançant la recerca i la innovació, d'un sistema energètic més 
competitiu i sostenible.  
 

Per això, les seves funcions principals es troben:  

- Fomentar l'ús racional d’Energia i l'aprofitament dels recursos energètics 
renovables.  

- Impulsar la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies energètiques.  
- Donar suport a la formació en matèria energètica.  
- Orientar als usuaris en la modificació dels seus hàbits de consum energètic.  
- Promoure la participació d'empreses i institucions catalanes en programes 

energètics estatals i internacionals.  
 

V. Que l’Institut Català d’Energia considera essencial el diàleg i l’intercanvi d’informació i 
experiències amb els ens locals en l’àmbit de les polítiques d’energia sostenible. Aquest 
diàleg constitueix la base per a la coordinació de les polítiques d’energia sostenible de la  
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Generalitat de Catalunya i les dels ens locals i permet identificar línies de col·laboració i 
sinergies, i assegura una major coherència en la consecució d’un desenvolupament més 
sostenible a nivell de país. 

 

VI. Que dels instruments per assolir una major coordinació i coherència amb els ens locals 
pel que fa a les polítiques de desenvolupament sostenible és la participació de l’ICAEN en 
les xarxes locals existents, de les quals la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
n’és la pionera, raó per la qual l’ICAEN té interès en col·laborar amb el Club del Pacte 
d’Alcaldes.  

 

VII. Que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat també considera d’interès establir 
relacions de col·laboració amb l’Institut Català d’Energia. 

 

Les parts interessades es reconeixen mútuament la capacitat suficient per vincular-se i 
acorden l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració de conformitat amb els següents. 

ACORDS 

 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Constitueix l’objecte del present conveni establir la col·laboració entre l’Institut Català d’Energia 
de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
Segon.- Accions de la col·laboració 
 

a) L’ICAEN participarà a les reunions de l’Assemblea General i de la Comissió de 
Seguiment de la Xarxa amb veu i sense vot. 

 
b) L’ICAEN col·laborarà en el marc del Pacte dels alcaldes per a una energia sostenible. 

S’incorporarà l’ICAEN al nucli impulsor del Club del Pacte dels Alcaldes i col·laborarà en 
iniciatives relacionades amb el projecte “Alcaldes per l’adaptació”, així com en diverses 
altres iniciatives relacionades amb el canvi climàtic i l’eficiència energètica. 

 
c) L’ICAEN formarà part d’altres Grups de treball i Comissions tècniques que s’escaiguin, 

designarà un/a tècnic/a de l’ICAEN per participar en cadascuna dels Grups de treball i 
Comissions tècniques considerades i aportar-hi la informació tècnica escaient.  

 
d) S’establiran estratègies de col·laboració destinades a reforçar el suport de l’ICAEN als 

ens locals en matèria d’energia sostenible, i en particular, de manera específica, en 
actuacions conjuntes de difusió i promoció de l’ús eficient d’Energia, com ara la 
Campanya de suport als municipis durant la Setmana Europea d’Energia. 

 
e) Reconèixer-se mútuament i recíproca a nivell d’imatge corporativa i elements 

d’identificació en aquelles iniciatives i projectes que es desenvolupin en col·laboració. 
 

f) Les parts col·laboraran en iniciatives de difusió i foment de l’àmbit d’Energia en general 
i de difusió d’espais específics, com ara la mobilitat elèctrica, en fires, congressos i 
esdeveniments. 

 
g) Les parts col·laboraran en altres iniciatives i projectes que ambdues entitats trobin del 

seu interès i acordin de fer-ho. 
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Tercer.-  Seguiment del Conveni 
 
L’ICAEN i la Xarxa acorden crear una Comissió de seguiment del conveni. Aquesta Comissió de 
seguiment estarà formada per la Directora de l’ICAEN i el President de la Xarxa, o membres en 
qui deleguin, i per un responsable tècnic de l’ICAEN i de la Secretaria tècnica de la Xarxa i pel 
Secretari de l’entitat o persona en qui delegui.  
 
Les funcions seran les d’interpretació del conveni, resolució de conflictes i avaluació del conveni, 
així com definició de noves accions de col·laboració. La Comissió fixarà les seves normes de 
funcionament i  el seu règim de sessions. 
 
Quart.- Vigència 
 
El present Conveni té validesa des de l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2015. 
 
Les parts podran acordar la pròrroga de manera expressa mitjançant la subscripció del 
document corresponent.  
 
Cinquè. Finançament 
 
La signatura d’aquest Conveni no comportarà cap aportació econòmica. 
 

Sisè.- Extinció 
El Conveni s’extingirà en els supòsits següents: 
 
a)Per acord mutu de les parts. 
b)Per finalització de les actuacions previstes. 
c)Per resolució quan s’incompleixin les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 
de les parts, amb acreditació prèvia de la part denunciant.  
e)Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 
f)Per l’expiració del temps de vigència.  
g)Si, per qualsevol causa, fos impossible o innecessària l’execució de les seves activitats. 
h)Per les causes generals establertes a la legislació vigent. 
 
La part que insti la resolució ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb un mes 
d’antelació. 
 
Setè.- Naturalesa i Jurisdicció  
 
El present Conveni té naturalesa administrativa, quedant exclosa l'aplicació del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en virtut del que es disposa en el seu article 4.1, aplicant-se els seus principis 
per resoldre dubtes i buits que es puguin presentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblea general de la Xarxa 

 

 

 

9 

 
Aquest Conveni es regeix per les seves clàusules, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa 
sectorial corresponent, així com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona 
administració i l'ordenament jurídic en general.  
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la 
Comissió de Seguiment les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació 
o aplicació del present Conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa jurídico-administrativa de 
les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a l'ordre jurisdiccional 
contenciosa administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat 
i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.” 

 
 
 
4. Formalització d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, en el marc de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de 
Catalunya, i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 

“Des de fa més de 10 anys, tant la Generalitat de Catalunya –a través del Programa escoles 
verdes– com diferents ajuntaments –a través d’Agendes 21 escolars o Programes d’educació 
ambiental– impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, 
tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa. 

Tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un 
grup d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma 
d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn 
d’aquesta col·laboració institucional. 

En aquest marc neix, l’any 2009, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), 
formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a 
la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya.  

Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que 
desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat. En qualsevol cas, la XESC no té 
personalitat jurídica pròpia i és un marc de col·laboració entre administracions públiques 
impulsat des de la Generalitat de Catalunya. 

Entre les finalitats de la XESC destaquen: 

• Establir mecanismes de coordinació i intercanvi que facilitin la col·laboració entre 
xarxes. 

• Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’Educació per a la 
Sostenibilitat en l’àmbit dels centres educatius. 

• Organitzar espais d’intercanvi d’experiències entre els centres educatius. 
• Col·laborar en la formació del professorat i facilitar recursos educatius. 
• Promoure la recerca i l’avaluació sobre el procés de l’Educació per a la Sostenibilitat i 

els seus resultats. 
• Potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a consolidar 

aquelles que ja estan formades. 
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• Establir lligams amb altres xarxes d’altres comunitats autònomes, europees o 

internacionals. 
 
La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) està formada per la xarxa 
d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat 
adreçats als centres educatius de Catalunya.  

Formen part de la XESC les xarxes d’escoles per a la sostenibilitat de les institucions següents: 

 L’Ajuntament d’Argentona: a través del Programa d’educació ambiental 
 L’Ajuntament de Badalona: a través de la Xarxa d’escoles de Badalona per a la 

Sostenibilitat 
 L’Ajuntament de Barcelona: a través de l’Agenda 21 Escolar 
 L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Escoles per la sostenibilitat de Cornellà 
 L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’Agenda 21 Escolar 
 L’Ajuntament de Lleida: a través de l’Agenda 21 Escolar 
 L’Ajuntament del Prat de Llobregat. Al Prat, escoles + sostenibles 
 L’Ajuntament de Sabadell: a través de l’Agenda 21 Escolar 
 L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: a través de la Xarxa d’escoles per a la 

Sostenibilitat de Sant Boi 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: a través de l’Agenda 21 Escolar 
 L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires: a través del Programa d’educació ambiental 
 L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:a través de l’Agenda 21 Escolar 
 L’Ajuntament de Terrassa: a través de la Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de 

Terrassa 
 L’Ajuntament de Vic: a través de la Xarxa d’escoles per a la Sostenibilitat de Vic 
 L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: a través de l’Agenda 21 Escolar 
 La Generalitat de Catalunya: a través del Programa Escoles Verdes 
 El Consorci d’Educació de Barcelona 

Poden formar part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) les 
institucions locals que dinamitzen i impulsen una xarxa local d’escoles que desenvolupen un 
programa d’educació per a la sostenibilitat i que comparteixen els objectius de la XESC i volen 
participar-hi activament i volen col·laborar amb la resta de xarxes que formen part de la XESC 
per afavorir l’intercanvi d’iniciatives, d’experiències i promoure la realització de projectes 
compartits. 

L’adhesió a la XESC es formalitza a través d’un conveni que signa l’ens local (ajuntament, 
consell comarcal...) amb la Generalitat de Catalunya. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és la plataforma d’intercanvi i cooperació del 
món local en l’àmbit del medi ambient i assumeix el doble objectiu de constituir un instrument 
de cooperació i d’intercanvi d’experiències entre els associats així com de potenciar la 
col·laboració i accions conjuntes amb altres xarxes i associacions que treballin en el camp de la 
sostenibilitat i, especialment, de l’educació per la sostenibilitat amb l’aprovació de la Declaració 
de Lleida o el projecte de l’Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament. 

Els ens locals membres de la XESC ho són també de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, i el Departament de Territori i Sostenibilitat és membre observador de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat segons acord de l’Assemblea general de la Xarxa de 7 de 
març de 2013. 

 

http://www.santboi.cat/
http://www.santboi.cat/
http://www.sesrovires.net/Atenci%C3%B3alespersones/Educaci%C3%B3/Plansiprojecteseducatius/EscolesVerdes/tabid/311/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.santfeliu.cat/agenda21escolar
http://mediambient.terrassa.cat/index1.asp?na=8&ns=0&nl=1&np=20
http://mediambient.terrassa.cat/index1.asp?na=8&ns=0&nl=1&np=20
http://www.vic.cat/grups/MA_Educacio/index.php?e=2
http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/agenda_21_escolar.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=33673af6be597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=33673af6be597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.edubcn.cat/ca
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En el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, tots aquests actors tenen un 
Grup de treball de referència: el Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat, que en data 12 
de febrer de 2015 ha aprovat proposar la col·laboració entre la Xarxa i la XESC a l’Assemblea 
General de la Xarxa, en tant s’ha considerat que la Xarxa comparteix els objectius de la XESC i 
impulsa l’educació per la sostenibilitat a través de programes com l’Agenda Escolar del Medi 
Ambient i el Desenvolupament, el Calendari Escolar i el propi Grup de treball d’Educació per la 
Sostenibilitat. 

Ambdues institucions tenen la voluntat de cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma 
d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn 
d’aquesta col·laboració, que ha de revertir en els ens locals i els centres educatius. 

En virtut de tot l’exposat, les parts considerant que aquesta col·laboració pot donar un resultat 
molt positiu i, a la vegada, evitar duplicitats i economitzar recursos, han manifestat la seva 
voluntat de formalitzar un Conveni que fixi el marc de la col·laboració entre les dues entitats. 

En conseqüència, atesos els motius exposats, es proposa a l’Assemblea General a tots els 
efectes dels articles 8 i 10 dels Estatuts, l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer i únic.- Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, amb l’objecte de formalitzar la 
participació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a la Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat de Catalunya, per tal de promoure l’educació per a la sostenibilitat a l’escola. 
 
Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 

 R E U N I T S 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, nomenat pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, de 27 de 
desembre de 2012), i actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
D’una altra part, l’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, de 27 de 
desembre de 2012), i actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
I, de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, President de l'Associació Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, en representació de l’entitat, en virtut del nomenament de 
l’Assemblea de l’Associació de data 22 de febrer de 2012. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i, en 
conseqüència,  

M A N I F E S T E N 
1. Que l’educació ambiental és una estratègia de transformació dels valors i dels 

comportaments de la ciutadania per promoure la creació d’una cultura de la sostenibilitat. 
És una invitació a la participació i a la implicació cívica de les comunitats educatives per 
revisar i millorar els seus plantejaments i pràctiques. 
 

2. Que, en aquest sentit, la Generalitat de Catalunya impulsa el Programa escoles verdes als 
centre educatius de Catalunya. 

 
3. Que la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb determinats ens locals, va constituir 

el 12 d’abril de 2010 la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada 
per la xarxa d’escoles verdes i totes les xarxes locals que promouen programes d’educació 
per a la sostenibilitat que s’hi adhereixin. 

 
4. Que, per a la coordinació, seguiment i desenvolupament , en l’acte de constitució de la 

XESC es va aprovar la constitució dels òrgans següents: la Comissió de Coordinació i 
Seguiment, el Grup de treball tècnic i la Secretaria de la XESC. 

 
5. Que entre les finalitats de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya destaquen: 
 

a. Establir mecanismes de coordinació i intercanvi que facilitin la col·laboració entre 
xarxes. 

 
b. Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’Educació per a la 

Sostenibilitat en l’àmbit dels centres educatius. 
 

c. Organitzar espais d’intercanvi d’experiències entre els centres educatius. 
 

d. Col·laborar en la formació del professorat i facilitar recursos educatius. 
 

e. Promoure la recerca i l’avaluació sobre el procés de l’Educació per a la Sostenibilitat 
i els seus resultats. 

 
f. Potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a 

consolidar aquelles que ja estan formades. 
 

g. Establir lligams amb altres xarxes d’altres comunitats autònomes, europees o 
 internacionals. 

 
6. Que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (en endavant “XARXA”) es va 

constituir com a Associació a l'empara del que preveu la disposició addicional cinquena de 
la Llei 7/85 Reguladora de les bases de Règim Local, els articles 118 i següents de la Llei 
8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre 
corresponent i la Llei d'Associacions 7/97, de 18 de juny del Parlament de Catalunya. 
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7. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat és membre observador de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat segons acord de l’Assemblea general de la Xarxa de 7 
de març de 2013. 

 
8. Que la XARXA assumeix el doble objectiu de constituir un instrument de cooperació i 

d’intercanvi d’experiències entre els associats així com de potenciar la col·laboració i accions 
conjuntes amb altres xarxes i associacions que treballin en el camp de la sostenibilitat i, 
especialment, de l’educació per la sostenibilitat. 

 
En aquest sentit, la XARXA s’ha caracteritzat per desenvolupar actuacions en l’àmbit de 
l’educació per la sostenibilitat: 

a. L’edició anual de l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament 
Sostenible i el Calendari del Medi Ambient, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

 
b. L’aprovació de la Declaració de Lleida de les ciutats i pobles per l’educació 

ambiental l’any 2013, a la 13a Assemblea General. 
 

c. L’existència del Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat, que en data 12 de 
febrer de 2015 ha aprovat proposar la col·laboració entre la Xarxa i la XESC a 
l’Assemblea General de la Xarxa. 

 
d. La coordinació entre diverses administracions supramunicipals per impulsar l’oferta 

conjunta de recursos d’educació ambiental al ens locals durant la Setmana de 
l’Energia, la Setmana de la Prevenció de Residus, les campanyes La Xarxa estalvia 
aigua o La Xarxa sona bé, entre d’altres. 

 
9. Que ambdues entitats promouen processos d’educació per al desenvolupament sostenible i 

cerquen la participació i la implicació de la comunitat educativa. 
 

10. Que tant el Programa Escoles Verdes, la XESC i l’acció de la XARXA tenen acreditada una 
bona experiència i resultats, així com un prestigi entre la comunitat educativa, i que són 
coincidents i complementaris en els seus objectius generals. 

 
11. Que ambdues institucions tenen la voluntat de cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i 

la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es 
beneficiïn d’aquesta col·laboració, que ha de revertir en els ens locals i els centres 
educatius. 

 
12. Que la XARXA té interès a col·laborar i participar en la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat 

de Catalunya. 
 
13. Que atesa la coincidència d’objectius i interessos de les institucions pel que fa a la promoció 

de l’educació per a la sostenibilitat en l’àmbit escolar, i la col·laboració ja establerta 
prèviament, subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció a les següents 

 

C  L À U S U L E S 
 

Primer. – Objecte. 
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És objecte d’aquest conveni formalitzar la participació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, per tal de promoure 
l’educació per a la sostenibilitat als centres educatius. 
 
Segon.– Compromisos de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es compromet a: 

a) Impulsar, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la integració i coordinació 
d’estratègies, línies i programes d’actuació i recursos en educació per a la sostenibilitat per 
una acció més eficient sobre els ens locals i les escoles. 

b) Promoure la capacitació del personal tècnic dels ajuntaments i altres entitats que 
dinamitzen les xarxes locals d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya, i d’altres ens 
locals del seu àmbit d’actuació no inclosos a la XESC. 

c) Potenciar la creació de xarxes locals d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya. 

d) Donar suport a les actuacions que es desenvolupin en els plans de treball de la XESC  

e) Impulsar, juntament amb la Generalitat de Catalunya, l’obtenció de recursos europeus per a 
la realització de projectes d’educació per a la sostenibilitat en el marc de la XESC 

f) Incorporar-se a la Comissió de coordinació i seguiment de la XESC i participar activament 
en el grup de treball tècnic. 

 
Tercer.– Compromisos de la Generalitat de Catalunya 
 
La Generalitat de Catalunya es compromet a: 

a) Dinamitzar i coordinar la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya 

b) Organitzar espais d’intercanvi d’experiències i formació en l’àmbit de Catalunya. 

c) Establir lligams amb xarxes d’altres comunitats autònomes o europees. 

d) Fomentar la recerca i la innovació en educació per a la sostenibilitat establint eines de 
comunicació entre universitats, altres entitats, xarxes de recerca i els centres educatius de 
la XESC. 

e) Impulsar, juntament amb la XARXA, l’obtenció de recursos europeus per a la realització de 
projectes d’educació per a la sostenibilitat en el marc de la XESC 

f) Dinamitzar i coordinador la web de la XESC, el Grup de treball tècnic i realitzar les tasques 
de Secretaria de la XESC. 

 
Quart.- Comissió de coordinació i seguiment. 
 
La responsabilitat del seguiment i control de les actuacions que s’acordin desenvolupar en el 
marc d’aquest Conveni s’atribueixen a la Comissió de Coordinació i Seguiment de la XESC. 
 
Cinquè.- Aportació econòmica 
 
La signatura d’aquest Conveni no suposa cap cost econòmic directe per a cap de les institucions 
signatàries. 
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Sisè.- Vigència del conveni i possibles pròrrogues. 
 
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i estendrà inicialment la 
seva vigència durant quatre anys. S’entendrà tàcitament prorrogat per un altre any, i així 
successivament, de no produir-se, per qualsevol de les dues parts, una comunicació per escrit 
en sentit contrari, amb un mínim de dos mesos d’antelació de la seva expiració.  
 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els criteris 
generals establerts a la legislació vigent, o per mutu acord. 

 
Desè.- Causes de resolució del conveni. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les 
parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves obligacions de fer o 
no fer des de la notificació practicada. 
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de l’incompliment 
de les obligacions que assumeixen. 
 
Onzè.- Naturalesa del conveni. 
 
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta 
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent.-  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o les controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu. 

I en prova de conformitat les parts signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, en 
la data i lloc assenyalats a l’encapçalament.” 
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5. Aprovació d’un conveni per establir un marc de col·laboració entre 
l’associació NetWercH2O i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“NetwercH2O és una Associació, amb personalitat jurídica pròpia, que es va constituir l’any 
2014, per a governs municipals i regionals europeus, l’objectiu de la qual és la promoció i el 
desenvolupament sostenible de bones pràctiques relacionades amb la gestió de l'aigua. 
Fundada per universitats, centres d'investigació i diferents organismes europeus, Orient Mitjà i 
Amèrica, NETWERC H2O és un canal de comunicació, un fòrum per a l'intercanvi i difusió 
d'experiències, així com una plataforma per a la creació de projectes europeus i transatlàntics. 

Per altra banda, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es va constituir com a 
Associació l’any 1997, recollint la voluntat dels seus socis d’establir un marc de reflexió i de 
treball des del món local a favor del desenvolupament local i global més sostenible. Actualment 
esta integrada per més de 250 entitats locals associades. 

Ambdues entitats consideren important la col·laboració amb altres organitzacions que 
promoguin la sostenibilitat en la gestió del cicle local de l’aigua des de l’escala local, pel qual la 
possible col·laboració entre elles és considera prioritària i així es va posar de manifest en una 
reunió inicial del Grup de treball de Gestió local del cicle de l’aigua i en la reunió de la Comissió 
de seguiment de la Xarxa de 10 de juliol del 2014, per la qual cosa es considera que aquesta 
col·laboració mútua pot ser valuosa i eficaç.  

És per això que ambdues parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius, evitant duplicitat d’actuacions i economitzant recursos. 

El conveni té l’objectiu de promoure una relació de fluïdesa en la informació i de cooperació 
conjunta per a la millor resolució d’aquelles qüestions d’interès comú que cadascuna d’elles 
realitzi per separat i de prestació assistència mútua en aquells projectes d’interès comú que 
duguin a terme cadascuna de les entitats en els seus àmbits respectius.  

NETWERCH2O i la XARXA col·laboraran en àmbits específics de suport als municipis associats, 
d’acord amb les prioritats locals i els referents internacionals de les polítiques de sostenibilitat 
en l’àmbit de la gestió del cicle local de l’aigua. 

En conseqüència, atesos els motius exposats, es proposa a l’Assemblea General a tots els 
efectes dels articles 8 i 10 dels Estatuts, l’adopció del següent: 

A C O R D: 

Primer i únic.- Proposar a l’Assemblea General aprovar la formalització d’un Conveni de 
col·laboració entre l’associació NETWERCH2O i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat, l’objecte del qual és fixar el marc de col·laboració entre les parts per tal de 
treballar conjuntament en l’àmbit de la promoció del desenvolupament sostenible en la gestió 
local del cicle de l’aigua, que es transcriu a continuació: 

“Conveni per establir la col·laboració entre l’associació NetWercH2O i la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la Sostenibilitat 

Barcelona, a .... de ......... de 2015 
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R E U N I T S 

D’una part, Sr. Miquel Rovira, President de NetWERCH2O, en representació de l’entitat; 

I, de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, President de l'Associació Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, en representació de l’entitat; 

Assistits per la Sra. Núria Marcet i Palau. Secretaria delegada de la XARXA 

Totes dues parts, a títol de preàmbul,  

M A N I F E S T E N 

NetwercH2O és una Associació, amb personalitat jurídica pròpia, que es va constituir l’any 
2014, per a governs municipals i regionals europeus l’objectiu de la qual és la promoció i el 
desenvolupament sostenible de bones pràctiques relacionades amb la gestió de l'aigua. 
Fundada per universitats, centres d'investigació i diferents organismes europeus, Orient Mitjà i 
Amèrica, NETWERC H2O serà un canal de comunicació, un fòrum per a l'intercanvi i difusió 
d'experiències, així com una plataforma per a la creació de projectes europeus i transatlàntics. 

Que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (en endavant “XARXA”) es va constituir 
com a Associació a l'empara del que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 7/85 
Reguladora de les bases de Règim Local, els articles 118 i següents de la Llei 8/87 Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de 
les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent i la Llei 
d'Associacions 7/97, de 18 de juny del Parlament de Catalunya. 

Que la XARXA es va constituir, l’any 1997, recollint la voluntat dels seus socis d’establir un marc 
de reflexió i de treball des del món local a favor del desenvolupament local i global més 
sostenible. Actualment esta integrada per més de 280 entitats locals associades. 

Que la XARXA assumeix el doble objectiu de constituir un instrument de cooperació i 
d’intercanvi d’experiències entre els associats així com de potenciar la col·laboració i accions 
conjuntes amb altres xarxes i associacions que treballin en el camp de la sostenibilitat.  

Que des de la seva creació la XARXA ha col·laborat amb el desenvolupament de les polítiques 
locals, amb l’objectiu de millorar els eixos d’actuació orientats a la millora ambiental municipal, 
en el camí cap a un model de desenvolupament més sostenible, amb la recerca de vies pròpies 
especialment per al desplegament de les Agendes 21 Locals, el suport al Pacte d’Alcaldes per 
una Energia Sostenible Local, i per a d’altres plans d’acció, que responguin a les possibilitats de 
disposar de recursos econòmics, polítics i de coneixement per part de les institucions locals. 

Que ambdues entitats consideren important la col·laboració amb altres organitzacions que 
promoguin la sostenibilitat en la gestió del cicle local de l’aigua des de l’escala local, pel qual la 
possible col·laboració entre elles és considera prioritària i així es va posar de manifest en la 
reunió de la Comissió de seguiment de la Xarxa de 10 de juliol del 2014, per la qual cosa es 
considera que aquesta col·laboració mútua pot ser valuosa i eficaç.  

Per aquests motius ambdues parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius, evitant duplicitat d’actuacions i economitzant recursos. 
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El conveni té l’objectiu de promoure una relació de fluïdesa en la informació i de cooperació 
conjunta per a la millor resolució d’aquelles qüestions d’interès comú que cadascuna d’elles 
realitzi per separat i de prestació assistència mútua en aquells projectes d’interès comú que 
duguin a terme cadascuna de les entitats en els seus àmbits respectius.  

Que, en conseqüència, les parts acorden formalitzar el present conveni que lliurement sotmeten 
als següents  

P A C T E S 

Primer. – Objecte. 

És objecte d’aquest conveni fixar el marc de col·laboració entre NETWERCH2O i la XARXA per a 
la realització d’accions encaminades a l’assoliment d’un desenvolupament sostenible en la gestió 
local del cicle de l’aigua. 

A tal efecte: 

NETWERCH2O i la XARXA mantindran una relació de fluïdesa en la informació i de cooperació 
conjunta per a la millor resolució d’aquelles qüestions d’interès comú que cadascuna d’elles 
realitzi per separat.  

NETWERCH2O i la XARXA es prestaran assistència mútua en aquells projectes d’interès comú 
que duguin a terme cadascuna de les entitats en els seus àmbits respectius.  

A més de les fórmules abans esmentades i de les que en el futur es puguin acordar, les parts 
consideren adient concretar unes formes de col·laboració que es detallen en els pactes 
següents. 

Segon.- Assemblees Generals. 

Podran assistir membres de cadascuna de les entitats a les Assemblees Generals de l’Associació 
de la qual no siguin membres. Aquesta assistència serà amb veu i sense vot. 

Tercer.- Grups de Treball. 

Es facilitarà l’assistència dels ens locals interessats de cada entitat als Grups de Treballs o 
Comissions de Treball organitzades per cadascuna de les Associacions, en especial el Grup de 
treball de Gestió Local del Cicle de l’Aigua de la Xarxa.  

Quart.- Suport municipal 

NETWERCH2O i la XARXA col·laboraran en àmbits específics de suport als municipis associats, 
d’acord amb les prioritats locals i els referents internacionals de les polítiques de sostenibilitat, 
especialment en la gestió local del cicle de l’aigua. 

Aquest àmbit de suport mutu es concretaran en projectes de col·laboració mútua entre les 
parts, els quals es definiran i es podran renovar segons acord de la Comissió de seguiment del 
Conveni. 
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Per donar compliment a aquest acord, les parts aportaran el suport tècnic, quant a personal i 
materials, que ambdues acordin. 

Cinquè.- Instruments de difusió. 

Cadascuna de les entitats inclourà a l’altra en els seus corresponents llistats de distribució de 
correu electrònic, xarxes socials i comunitats virtuals exclusives. 

Cadascuna de les entitats facilitarà a l’altra informació sobre les activitats que realitzi, 
possibilitant la inscripció dels seus membres a activitats formatives, sessions de treball, 
trobades, etc. El tractament en aquests casos serà idèntic al que rebin els membres de l’entitat 
organitzadora. 

Cadascuna de les entitats informarà als seus associats de la formalització d’aquest conveni de 
col·laboració. 

Cadascuna de les entitats facilitarà a l’altra l’accés als materials que editi, en format paper o 
electrònic (informes, publicacions, etc.). 

Les entitats inseriran a la seves pàgines web una icona d’enllaç amb l’altra. 

Les entitats adopten el compromís de fer-se arribar amb l’antelació suficient les convocatòries i 
els diferents actes, sessions, trobades, etc. que cadascuna organitzi. 

Les entitats promouran, activitats i projectes conjunts amb una periodicitat òptima de 1 anual. 

Sisè.- Comunicació. 

En els materials d’informació, difusió i publicitat i/o en els documents resultants de les activitats 
que s’organitzin de manera conjunta, es farà constar la col·laboració d’ambdues entitats amb 
els logotips corresponents. 

Els drets de propietat que puguin sorgir de la col·laboració en projectes comuns i d’assistència 
tècnica correspondran a ambdues institucions en el termes del règim jurídic de l’obra en 
col·laboració d’acord amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

Setè.- Comissió de Seguiment. 

NETWERCH2O i la XARXA acorden crear una Comissió de Seguiment del conveni. Aquesta 
Comissió de Seguiment bipartita estarà formada per un màxim de sis membres, tres per cada 
part firmant. En formaran part el President/a de cada entitat o persona en qui delegui, que 
alhora nomenarà els representants de les Secretaries Tècniques d’ambdues associacions en la 
Comissió. 

Les funcions de la Comissió seran les d’interpretació del conveni, posar en marxa les accions 
necessàries i vetllar pel compliment dels acords, la resolució de conflictes i l'avaluació del 
conveni, així com l’estudi o proposta de noves iniciatives o acords de col·laboració previstos a la 
clàusula quarta o la modificació d’alguna de les actuacions previstes, de comú acord per les 
dues parts.  
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La Comissió fixarà les seves normes de funcionament i el seu règim de sessions. La 
convocatòria de la Comissió de Seguiment es pot fer a instància de qualsevol de les dues parts i 
com a mínim una vegada a l’any. Les reunions es poden fer de forma presencial o mitjançant 
videoconferència, si s’estima convenient, amb la mateixa validesa.  

Vuitè .- Modificació del conveni. 

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació amb 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals i 
escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 

Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit com a modificació del text o 
en forma d’annex, i haurà de ser aprovada per l’òrgan competent de cadascuna de les entitats i  
signada pels representants autoritzats d’ambdues parts.  

Novè.- Vigència del conveni i possibles pròrrogues. 

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i estendrà inicialment la 
seva vigència durant dos anys. S’entendrà tàcitament prorrogat per un altre any, i així 
successivament, de no produir-se, per qualsevol de les dues parts, una comunicació per escrit 
en sentit contrari, amb un mínim de dos mesos d’antelació de la seva expiració.  

Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els criteris 
generals establerts a la legislació vigent, o per mutu acord. 

Desè.- Causes de resolució del conveni. 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les 
parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves obligacions de fer o 
no fer des de la notificació practicada. 

Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de l’incompliment 
de les obligacions que assumeixen. 
 
Onzè.- Naturalesa del conveni 
 
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta 
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que 
siguin competents, per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que puguin 
suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o les controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu.” 
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6. Aprovació del suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
al Compromís ciutadà per a la sostenibilitat 2012-2022 de Barcelona 

 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“Fruit dels acords internacionals sobre desenvolupament sostenible de la dècada dels noranta 
(Cimera de Rio de Janeiro (1992) i Cimera d’Aalborg (1994)), es va crear la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat l’any 1997, l’adhesió a la qual implicava l’aprovació de la Carta 
d’Aalborg.  

 
Per altra banda, l’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’adhesió a la Carta d’Aalborg. 
La decisió implicava treballar d’acord amb els principis del desenvolupament sostenible i era el 
primer pas per dotar la ciutat d’una Agenda 21 Local.  
 
Poc després, l’any 2002, Barcelona va incorporar els agents socials a la seva Agenda 21 Local, 
concertant-los entorn d’un compromís compartit. Després d’un extens procés participatiu, 
Barcelona va concretar la seva Agenda 21 en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-
2012, un document àmpliament consensuat que definia principis, objectius i línies d’acció per 
avançar vers una ciutat millor. 
 
El Compromís ha estat durant deu anys el full de ruta de la ciutat. Amb més de 800 
organitzacions implicades, la xarxa de signants ha treballat per assolir els objectius compartits, 
amb un ampli ventall d’iniciatives transformadores dutes a terme per les empreses, les 
associacions cíviques i professionals, els sindicats, les fundacions, les universitats, les escoles i 
els diferents àmbits i districtes de l’Administració municipal.  
 
El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, per una Barcelona més equitativa, 
pròspera i autosuficient és un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que serveix 
de marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la 
millora de la ciutat. El Compromís estableix deu grans objectius, cadascun amb deu línies 
d'acció, en l'horitzó del 2022 en relació a la biodiversitat, l’espai públic i la mobilitat, la qualitat 
ambiental i la salut, la ciutat eficient, productiva i d’emissions zero, l’ús racional dels recursos, el 
bon govern i la responsabilitat social, el benestar de les persones, el progrés i el 
desenvolupament, l’educació i l’acció ciutadana, i la resiliència i la responsabilitat planetària. 
 
L'11 de desembre de 2012 va tenir lloc la presentació del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022 per part de l'Ajuntament de Barcelona, que assumeix el lideratge de 
les accions de les organitzacions que es vulguin adherir. Aquestes organitzacions s'obliguen a 
contribuir en el desenvolupament de plans d'acció dins del seu àmbit, ja sigui de manera 
individual o en col·laboració amb altres organitzacions, amb el propòsit d'assolir els objectius 
del Compromís amb la suma de les aportacions de totes les organitzacions signants. D’entre les 
organitzacions signants també hi ha diverses administracions públiques de caràcter 
supramunicipal (Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Barcelonès) o entitats i  
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empreses dependents de la Generalitat de Catalunya, l’àmbit territorial i de gestió dels quals 
s’escau en els aspectes inclosos en el Compromís 22. 
 
Vist que el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 de l’Ajuntament de Barcelona és 
la consecució natural del procés d’Agenda 21 Local a la qual la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat ha donat suport des dels seus orígens. 
Vist que la ciutat de Barcelona és ciutat referència al servei del món local també en l’àmbit de la 
Sostenibilitat, i que el coneixement de la seva acció repercuteix en la resta de ciutats i pobles. 
Vist que els el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 s’escauen plenament amb els 
objectius de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i els àmbits d’intercanvi entre les 
ciutats i pobles en els quals actua. 
 
Vist l’article 8,k) dels Estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
En conseqüència, atesos els motius exposats, es proposa a l’Assemblea de la Xarxa l'adopció del 
següent 

ACORD 
 

Primer i únic.-  Aprovar el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat al 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, amb el text que es transcriu a continuació: 
 
COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 DE BARCELONA 

Presentació  

L’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’adhesió a la Carta d’Aalborg. La decisió 
implicava treballar d’acord amb els principis del desenvolupament sostenible i era el primer pas 
per dotar la ciutat d’una Agenda 21 Local.  

Després d’un extens procés participatiu, Barcelona va concretar la seva Agenda 21 en el 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012, un document àmpliament consensuat que 
definia principis, objectius i línies d’acció per avançar vers una ciutat millor. 

El Compromís ha estat durant deu anys el full de ruta de la ciutat. Amb més de 800 
organitzacions implicades, la xarxa de signants ha treballat per assolir els objectius compartits, 
amb un ampli ventall d’iniciatives transformadores dutes a terme per les empreses, les 
associacions cíviques i professionals, els sindicats, les fundacions, les universitats, les escoles i 
els diferents àmbits i districtes de l’Administració municipal.  

Durant aquest temps, hem après un nou llenguatge i hem desenvolupat una cultura comuna, 
hem fet evolucionar les idees sobre el que és bo per la ciutat i com aconseguir-ho, hem 
endegat projectes col·laboratius i hem assolit avenços indiscutibles. Potser el més important és 
que els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona compartim nous valors i que aquests s’han 
començat a integrar en la planificació. 

Perquè encara ens queden objectius pendents, perquè en aquest temps han emergit importants 
reptes i noves sensibilitats, perquè ens volem seguir implicant en la construcció del futur de la 
nostra ciutat, ha arribat, ara, el moment de dotar-nos d’un compromís ciutadà renovat per a la 
propera dècada. 
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El document que teniu a les mans ha estat elaborat i consensuat gràcies a moltes i diverses 
aportacions, entre les quals cal destacar les sorgides durant les convencions de signants i els 
processos participatius associats, els plans i programes estratègics municipals, els grups de 
treball creats específicament en el marc del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
els documents de referència internacionals —particularment l’estratègia de la xarxa 
internacional  de governs locals per la sostenibilitat (ICLEI) i les conclusions de Rio+20— i les 
reflexions del cicle de conferències i tertúlies «Transicions cap a una Barcelona més sostenible». 

Barcelona presenta el seu Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, obert a la 
implicació i l’aportació de totes les organitzacions ciutadanes il·lusionades i compromeses amb 
el futur de la ciutat. Que tothom s’hi senti convidat! 

De l’Agenda 21 al Compromís 22 
 

L’Agenda 21 va néixer a les acaballes del segle XX per tal d’entrar dignament en el XXI. D’aquí li 
ve el nom. Poc després, l’any 2002, Barcelona va incorporar els agents socials a la seva Agenda 
21 Local, concertant-los entorn d’un compromís compartit. Ha passat una dècada i és hora de 
pensar en la següent. Per això Barcelona necessita ara un Compromís 22 que hereti l’esperit 
d’aquella Agenda 21 que va abraçar amb entusiasme fa exactament deu anys, i que inclogui 
objectius estimulants per a la dècada que ve. En efecte, aquella Agenda 21 i aquell any 2002 en 
què va ser coralment adoptada ja formen part del passat. Més que res, ara interessa el futur. 

 
Un futur arrelat en el passat, tanmateix. En aquests deu anys hem fet molt de camí. Els 
humans tendim a veure les coses que no ens agraden i a passar per alt o considerar òbvies les 
que responen als nostres desigs. Per això ens sentim tan sovint decebuts, baldament estiguem 
envoltats de bones solucions. El cas és que la relació de fenòmens i processos urbans que, a 
Barcelona, són avui millors que l’any 2002 és llarga. Només a tall de recordatori, val la pena 
esmentar el 100% de l’aigua residual depurada, un notori estalvi en el consum d’aigua per 
habitant, el salt en l’aprofitament de l’energia solar, la disminució en la producció de residus, la 
recollida orgànica estesa a tota la ciutat, l’abocador del Garraf clausurat i restaurat, la 
familiarització amb l’ús de la bicicleta, l’augment de les zones de vianants i pacificades, 
l’increment dels espais verds i dels interiors d’illa guanyats per a l’ús públic, la irrupció dels 
horts urbans, la consolidació de l’educació per la sostenibilitat en 400 escoles de la ciutat, 
l’augment de l’esperança de vida... Ens en podem sentir orgullosos. 
 
Orgullosos, però no pas satisfets. El bon camí recorregut ens ha d’esperonar a superar el que 
encara ens falta per recórrer, que sembla que serà prou llarg. De fet, més que llarg, serà 
diferent. La crisi iniciada l’any 2008 no ha estat només quantitativa, és sobretot una crisi 
qualitativa. Feia anys que el model amenaçava ruïna i ara ja no passa d’enderroc gens seductor. 
Així que la feina és doble: abordar les tasques pendents i, alhora, canviar el marc de referència. 
Bastir aquest nou model sense deixar de fer camí és el gran repte que se’ns planteja. No hem 
de fer millor el que ja sabíem fer, sinó fer prou bé el que ni sabíem que es podia fer. 
 
Algunes qüestions de fons són encara les que teníem deu anys enrere. Cal reduir els marges de 
dependència ambiental, tant com cal incrementar els nivells d’interdependència social. Per això 
cal perseguir la ciutat mixta i compacta, eficient i diversa, que tendeixi a disminuir la seva 
petjada ecològica. Diversa, perquè tota ciutat moderna ho ha de ser. Mixta, per poder funcionar 
amb eficiència, car els usos mesclats asseguren l’oferta. Compacta, perquè la dispersió 
incrementa l’entropia. Productiva i capaç d’avançar cap a l’autosuficiència energètica. Una nova 
ciutat diversa de gent i funcions, eficient i encarada al progrés, competitiva i alhora solidària.  
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És a dir, ens cal una Barcelona sostenible. La sostenibilitat no és cap quimera, sinó un camí 
innovador cap a la plena existència compartida. És un camí exploratori, però un camí real i 
possible. Un camí necessari, més aviat, perquè encara consumim més recursos dels que 
realment tenim, aboquem més residus dels que el nostre medi ambient pot assimilar, empobrim 
perillosament la biodiversitat i, a sobre, redistribuïm de manera poc equitativa els beneficis 
d’aquesta voraç apropiació dels recursos planetaris. Tècnicament, la sostenibilitat és la 
internalització de totes les conseqüències del procés productiu i de consum. Més planerament, 
podem dir que la sostenibilitat és l’engrescador camí de ser feliços emprant eficientment només 
el que ens cal i sense comprometre la felicitat dels altres.  
 
La sostenibilitat, doncs, té una dimensió social basada en l’equitat redistributiva, i té també una 
dimensió material fonamentada en l’eficiència, l’ estalvi i la suficiència. En el camp capital de 
l’energia, l’autosuficiència i l’emissió zero serien l’horitzó ideal. Ho podem aconseguir accelerant 
la rehabilitació i la regeneració de la ciutat construïda, capturant in situ totes les energies lliures 
possibles i, especialment, maximitzant el rendiment de la màquina urbana.  
 
La ciutat sostenible moderna, a més d’equitativa i eficient, ha de ser també una ciutat 
intel·ligent. És a dir, smart, en l’internacionalitzat terme anglosaxó. Smart és molt més que 
automàtic i molt més encara que simplement tecnificat. Els sistemes smart aprenen i prenen 
decisions, no es limiten a aplicar de pressa respostes prefabricades. Els sistemes intel·ligents no 
són una delegació de responsabilitat en l’automatisme, sinó una eina per fer més eficients els 
actes responsables. 
En els anys que vénen caldrà fer un enorme esforç i desplegar molta imaginació perquè la 
Barcelona heretada esdevingui una Barcelona llegable. La magnitud del repte exigeix una gran 
concertació col•lectiva. Per això és important aquest Compromís 22. Més de 800 signants ja han 
demostrat de l’any 2002 ençà el seu grau d’implicació. I a partir d’ara hem de ser encara molts 
més. Perquè tindrem un paper clau en la nova dècada. Es pot fer. Ens cal fer-ho. Ho farem. 

Objectius     

1.   Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat 
2.   Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi 
3.   Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència  
4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona   

intel·ligent. 
5.   Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable 
6.   Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva 
7.  Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada  
8.   Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia   que s’hi 

fonamenti 
9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement 

de causa  
10.   Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global 

Objectiu 1 
Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat 
 
Diagnosi 
En els deu anys de vigència del Compromís s’han assolit progressos significatius en la 
conservació dels espais lliures, el verd i la biodiversitat: s’ha doblat l’espai protegit amb el nou 
Pla territorial metropolità de Barcelona, s’ha aprovat la declaració de Collserola com a parc 
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natural, s’han recuperat espais naturals (parc fluvial del Besòs, riera de Vallvidrera) i s’han 
guanyat 91 hectàrees de verd dins la ciutat. Actualment, disposem de 18 m2 de verd per 
habitant en el conjunt del terme municipal, tot i que convé seguir treballant per incrementar el 
verd dins la trama urbana, particularment en els districtes més densos. 

S’ha avançat també en la millora del coneixement i en la conservació de la biodiversitat. Ara 
sabem que, en trama urbana, a Barcelona tenim diverses espècies protegides: set mamífers, 55 
ocells, vuit rèptils i dos amfibis. Hem implantat amb èxit programes de conservació d’espècies 
(avifauna en edificis, amfibis, reintroducció del falcó peregrí, etc.). Sabem que tenim 153.000 
arbres als carrers, de més de 150 espècies diferents, i en quina mesura el verd millora el balanç 
hídric de la ciutat, regula el microclima, absorbeix contaminants atmosfèrics i carboni, redueix el 
soroll i millora la cohesió social. 

Tanmateix, encara tenim molts reptes pendents. Hem de fer que la natura penetri i interactuï 
amb la ciutat. Hem d’entendre el verd com una infraestructura ecològica que relliga urbs i 
territori, i que aporta serveis ambientals i socials. Hem de renaturalitzar la ciutat, estenent el 
verd i la biodiversitat a tots els seus racons i de manera equitativa, i aprofitant totes les 
oportunitats d’espai (cobertes, murs, balcons, terrasses, espais temporalment desocupats, etc.). 
Hem de salvaguardar i posar en valor els retalls d’ecosistemes naturals que encara sobreviuen 
dins la ciutat. Hem de controlar espècies exòtiques invasores, tant vegetals com animals. I ens 
cal apreciar més la natura amb la qual convivim a la ciutat. 

Línies d’acció 

1.   Desenvolupar progressivament una xarxa de corredors verds que constitueixi 
una veritable infraestructura ecològica* funcional i permeti connectar les àrees 
verdes entre elles i amb la natura de l’entorn.  

2. Renaturalitzar la ciutat: integrar la biodiversitat i la natura en el disseny urbà. 
Avançar cap a una ciutat favorable al creixement del verd i la penetració de la 
natura, millorar la qualitat del sòl i potenciar la presència d’espais aquàtics 
naturalitzats. 

3.  Ampliar el verd urbà a carrers, parcs i places, interiors d’illa, horts, patis, 
vetlladors, terrats i cobertes verdes, balcons, murs i parets mitgeres, polígons, 
solars temporalment desocupats i altres espais d’oportunitat. 

4. Potenciar els beneficis ambientals i socials del verd urbà: la qualitat ambiental 
(acústica, climàtica, atmosfèrica) i sensorial; la capacitat d’acollida dels espais verds 
(proximitat, serveis), i el seu interès cultural i per a l’educació i la recreació. 

5.       Promoure la conservació activa del medi litoral i marí i de les xarxes fluvials, 
destinant-hi els recursos necessaris i fent-ne un ús responsable. 

6. Crear una xarxa de petites reserves de natura* que faciliti la protecció de 
zones de valor natural encara existents dins la trama urbana de Barcelona, atenent 
la seva singularitat o representativitat.  

7. Revaloritzar i recuperar els espais oberts i els usos tradicionals del paisatge de la 
perifèria urbana per aconseguir un entorn serè, amb zones aquàtiques, agrícoles, 
prats i rodals de bosc. Potenciar l’agricultura ecològica i col·lectiva.  

8. Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. 
Potenciar la recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per 
augmentar la valoració, l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania. 

9. Desenvolupar programes de conservació de la biodiversitat per preservar i 
millorar la riquesa d’espècies i d’hàbitats, vetllant per la flora i la fauna  autòctones, 
i evitant la introducció d’espècies invasores, amb la col·laboració de tothom. 
Impulsar programes de custòdia del territori. 
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10. Gestionar el verd amb criteris d’eficiència en l’ús de recursos naturals i utilitzar 
productes de baix impacte sobre el medi ambient i la salut. Seleccionar espècies en 
funció dels serveis que proporcionen i de la seva adaptabilitat. 

Objectiu 2 
Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi 
 
Diagnosi 
Barcelona és una ciutat mediterrània (amb un clima benigne i un ús intensiu de l’espai), 
compacta (amb habitatges plurifamiliars amb locals de concurrència pública a la planta 
baixa i amb un gran entramat d’infraestructures subterrànies), complexa (amb mixticitat 
d’usos) i densa (15.000 habitants per km2).  

Aquest model de ciutat comporta avantatges per a la cohesió social i l’eficiència de les 
xarxes metabòliques que la fan funcionar, com la mobilitat i la distribució d’aigua, 
matèria, energia i informació. Alhora permet optimitzar l’ús del sòl i mantenir espais 
naturals al voltant de la ciutat. Però també implica la necessitat de fer un manteniment 
intensiu de l’espai públic per evitar-ne la degradació, esponjar la ciutat, augmentar la 
presència de verd, saber conviure en uns espais multifuncionals i controlar la 
hiperfreqüentació d’alguns indrets. 

Barcelona ha aconseguit recuperar més de 74,5 hectàrees d’espai per a vianants, 
gràcies a la creació de superilles, la recuperació de sòls industrials, la rehabilitació de 
nuclis antics, el soterrament d’infraestructures i l’obertura d’interiors d’illa de l’Eixample 
i patis d’escola. Pel que fa al manteniment, s’ha fet un esforç molt important per 
coordinar les obres i s’actua de manera integral sobre voreres, mobiliari, llum, 
clavegueram, arbrat, paviment i senyalització.  

Sobre la mobilitat, es pot dir que Barcelona disposa d’un repartiment modal molt bo. 
Aproximadament el 80% dels desplaçaments interns i el 56% dels de connexió es fan a 
peu, amb bici o en transport públic.  

Tot i així, el trànsit és responsable del 37% de les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle, del 50% de les emissions d’òxids de nitrogen i partícules, i del 80% del 
soroll. Cal, per tant, continuar treballant conjuntament per fer la mobilitat més 
sostenible a escala metropolitana, reduint-ne les externalitats i fent-la més saludable, 
segura i eficient. Hem d’avançar en la cultura de l’espai públic compartit, i revertir la 
predominança del cotxe.  

Línies d’acció 

1. Enfortir el model de ciutat metropolitana amb espai públic de qualitat, 
compacta, complexa, diversa i ben connectada. 

2. Instaurar noves superilles i potenciar barris a velocitat humana on es 
viu i treballa, reduint la mobilitat obligada. Jerarquitzar els usos de les vies. 
Crear nous atractors urbans, que generin centralitat als barris. 

3. Protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics urbans i vetllar per l’ús 
ordenat i racional de l’espai públic. Garantir l’excel·lència en el disseny urbà, 
dels edificis i dels locals, impulsant una arquitectura de qualitat en 
consonància amb la seva funcionalitat i contribuint a crear un entorn harmònic. 

4. Recuperar els carrers per a les persones, generant un espai públic pacificat i 
acollidor, i impulsant una cultura d’espai públic compartit. Promoure i prioritzar 
la vida al carrer, els llocs de convivència, l’estada i el joc.  

5. Promoure i optar per una mobilitat segura, sostenible i activa, augmentant 
els desplaçaments realitzats en modes no motoritzats. Fomentar la mobilitat a  
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peu augmentant, ordenant i millorant la superfície destinada als vianants i 
proporcionant més informació i senyalització; també per als més petits, amb la 
implantació i la millora dels camins escolars. 

6. Aconseguir una ciutat amable i segura per a la bicicleta, amb facilitats per 
circular (xarxa de carrils bici), accedir al transport públic i aparcar, i en bona 
convivència amb els vianants. Potenciar la bicicleta pública, també entre els 
més joves, i ampliar-la a escala metropolitana. Desenvolupar iniciatives de 
foment de la bicicleta (tallers, formació, divulgació). 

7. Excel·lir en l’accessibilitat universal al transport públic, als edificis i als 
espais de concurrència pública evitant obstacles innecessaris i ordenant 
l’aparcament.  

8. Progressar cap a un transport públic metropolità interconnectat 
excel·lent. Ampliar i optimitzar la xarxa: metro (finalitzar la L9), bus ortogonal, 
connexió de tramvies, autobusos de barri i bus nocturn. Fer-lo assequible a 
tothom. 

9. Promoure estratègies dissuasòries de l’ús del vehicle privat motoritzat 
(cotxes, motos, furgonetes, etc.): regular la circulació en zones estratègiques 
de la ciutat (zones 30, horaris, restriccions...), crear aparcaments perifèrics i 
carrils VAO, etc. Promoure la conducció eficient.  

10. Implantar mesures específiques per a la distribució urbana de mercaderies, 
tant de petites flotes de repartiment com de grans distribuïdores. Regular 
horaris i aparcaments, optimitzar rutes, potenciar les microplataformes de 
distribució amb solucions d’última milla més eficients (bicicleta, vehicles 
elèctrics). 

 

Objectiu 3 
Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència 
 
Diagnosi 

La salut de la població depèn de molts factors: individuals (edat, sexe, genètica), de 
l’estil de vida, de les influències socials, de les condicions de vida i treball, de les 
condicions socioeconòmiques, etc. Però també depèn d’aspectes ambientals, com ara la 
qualitat del que respirem, mengem i bevem, del soroll, d’altres factors fisicoquímics o 
del grau de neteja. 

Controlar tots aquests aspectes i millorar-los és el gran repte per a aquesta propera 
dècada. Malgrat els esforços realitzats, no hem aconseguit disminuir suficientment els 
nivells d’òxids de nitrogen i de partícules en suspensió. També tenim el repte de 
conservar el nostre caràcter de ciutat mediterrània, vital i activa, amb diversitat d’usos i 
interessos, i d’aconseguir entre tots assolir uns millors nivells de confort. Tant en 
qualitat de l’aire com en soroll, la circulació és una de les claus del problema, aspecte 
que haurem de resoldre de manera contundent. 

D’altres àmbits, com la influència sobre la salut de certes substàncies químiques, 
l’electromagnetisme, la qualitat de les partícules en suspensió, l’aigua, les olors, etc., 
ens cal millorar-ne el coneixement i mentrestant aplicar el principi de precaució. 

Podem destacar el gran avanç que hem fet en els darrers anys en la depuració d’aigües 
residuals, que ha permès millorar substancialment la qualitat de l’aigua dels medis 
receptors. D’altra banda, ha augmentat l’oferta de productes ecològics, que, a més, 
s’han començat a introduir en els menjadors escolars i en alguns serveis de càtering i 
restauració.  
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Línies d’acció 

1. Millorar la qualitat de l’aire, especialment pel que fa als òxids de nitrogen, les 
partícules en suspensió i els al·lergògens. Disminuir el trànsit motoritzat, 
fomentar els combustibles menys contaminants i el vehicle elèctric, i reduir l’ús 
del gasoil.  

2. Crear zones de baixa emissió on només es permeti la circulació lliure dels 
vehicles que compleixin uns determinats estàndards d’emissions de 
contaminants, i divulgar la informació sobre la qualitat de l’aire i les seves 
conseqüències sobre la salut.  

3. Millorar el confort acústic. Contribuir a disminuir els nivells de soroll, 
especialment en la circulació de vehicles amb motor de combustió, en l’oci 
nocturn, en les obres i amb els aires condicionats. Intensificar-ne el control. 

4. Millorar la qualitat de l’aigua de boca, inclosa la qualitat organolèptica, així 
com la qualitat de les aigües de bany, de la sorra i dels rius. 

5. Fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels aliments més saludables 
(ecològics, sense additius). Generalitzar-ne l’ús en menjadors escolars i 
comunitaris (residències, hospitals, etc.).  

6. Assolir l’excel·lència en la neteja urbana, amb més implicació ciutadana i 
d’agents socials en el manteniment de l’espai públic (ús de papereres, animals 
de companyia, esdeveniments, etc). 

7. Disposar d’una ciutat il·luminada de manera eficient, atenent criteris 
funcionals, energètics i estètics. Reduir la contaminació lumínica. 

8. Prevenir i reduir la contaminació odorífera (orins, residus, fums, 
clavegueram, etc). 

9. Enriquir l’entorn, tant interior com exterior, amb la presència de vegetació i 
elements naturals que milloren la qualitat de vida i la salut de les persones.  

10. Impulsar la recerca i la divulgació sobre els efectes en la salut de diferents 
factors fisicoquímics (radiacions ionitzants i electromagnètiques, productes 
químics, etc.). Aplicar el principi de precaució.  

 

Objectiu 4 
Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la 
Barcelona intel·ligent 
 
Diagnosi 

Barcelona haurà de respondre en els propers anys als reptes derivats de la 
globalització, amb conseqüències sobre l’economia i la mobilitat, de la transformació de 
les relacions socials a través de les tecnologies de la informació i de la gestió del risc i 
del canvi climàtic. 

Pel que fa al canvi climàtic, el compromís marcat per la UE de reduir el 20% dels gasos 
d’efecte d’hivernacle l’any 2020 es pot considerar ambiciós, però el d’aconseguir un 80-
95% de reducció l’any 2050 requereix un canvi radical a curt termini en la planificació 
urbana, en la regeneració de la ciutat construïda i en la conducta dels ciutadans. Tot i 
haver reduït en els últims deu anys la intensitat energètica i haver multiplicat per més 
de vint la producció d’energies renovables a la ciutat, encara ens queda molt a fer per 
estendre una nova cultura de l’energia, similar a la nova cultura de l’aigua, més  
assumida, que ha permès situar Barcelona en les primeres posicions de les ciutats que 
menys aigua consumeixen d’Europa. 

La tecnologia per si sola no és suficient, però és una altra eina de què disposem per 
aconseguir l’horitzó de la ciutat d’emissions zero. Les millors tecnologies disponibles 
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poden aconseguir més eficiència i optimitzar el consum de recursos, i les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC) permeten facilitar una gestió més intel·ligent de la 
ciutat, monitorant la realitat en temps real. Les TIC, a banda de proporcionar 
informació, han de ser útils en l’elaboració col·laborativa, la consulta, la deliberació i la 
participació en la planificació, el seguiment i l’avaluació de processos, tant per a les 
administracions com per a les organitzacions socials i empresarials. 

Però quan parlem de ciutat o comunitat smart no només ens referim a una ciutat 
«tecnològica» o a una ciutat «digitalitzada». Ens referim a una ciutat sostenible, 
habitable i productiva, a una ciutat pensada per a les persones, eficient en el consum 
de recursos i generadora de talent. 

Línies d’acció 

1. Transformar la ciutat per fer-la més eficient i productiva a través de la 
innovació, la creativitat i el talent. Ciutat smart* al servei de les persones i de 
l’entorn. 

2. Millorar l’eficiència en l’ús de recursos i en la dotació de serveis en la 
planificació urbana. Optimitzar l’ús del territori, per fer la ciutat més 
habitable. Transformar els barris actuals en ecobarris* i crear-ne de nous.  

3. Regenerar la ciutat construïda a través de la rehabilitació energètica dels 
edificis i els habitatges, començant pels edificis públics. Aïllar tèrmicament els 
edificis, millorar les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, utilitzar equips 
eficients, produir energia en el mateix edifici. Assessorar la ciutadania sobre 
com fer-ne un ús responsable.  

4. Augmentar el coneixement sobre la construcció sostenible i incentivar-la. 
Aprendre junts de la pràctica i promoure la col·laboració entre professionals de 
diversos sectors. Promoure l’adopció d’estàndards ambientals exigents per als 
edificis i l’espai públic. 

5. Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva 
producció, distribució i ús, en especial de l’aigua i l’energia.  

6. Aprofitar al màxim els recursos energètics locals, prioritzant les energies 
netes i renovables en diferents àmbits, especialment als edificis i al 
transport. 

7. Implantar el vehicle elèctric i altres vehicles nets i menys sorollosos, 
prioritzant les fonts d’energia renovable. Proveir les infraestructures necessàries 
i accelerar la reconversió progressiva de flotes de transport públic i flotes 
captives, així com del vehicle privat. 

8. Impulsar la innovació social i tecnològica amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones.  

9. Millorar la xarxa d’informació i la seva accessibilitat per tal que proporcioni 
dades útils per a la millora de la gestió i per facilitar a la ciutadania la 
participació i la presa de decisions.  

10. Fomentar projectes i programes compartits per avançar cap a ciutats més 
intel·ligents (protocol de ciutats, treball en xarxa, etc.). Utilitzar la ciutat com a 
laboratori de noves solucions més sostenibles. 

 

Objectiu 5 
Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable 
 
Diagnosi 

Hem avançat col·lectivament en la reducció del consum de materials, l’ús de productes 
ambientalment més correctes, el consum responsable i l’intercanvi de béns i serveis. 
Cada cop som més conscients que l’important és disposar del servei o poder realitzar 
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una funció, més que no pas ser-ne propietaris o adquirir productes. Cada cop demanem 
més informació sobre l’origen del producte, el procés de producció i els seus impactes, 
el consum associat durant la seva fase d’ús o el seu tractament final. 

En aquest sentit, a Barcelona destaquen diverses iniciatives: bancs de temps i 
d’intercanvi de feines i serveis; cooperatives de consum agroecològic; mercats de 
reutilització de roba i altres productes que no han finalitzat el seu cicle de vida; 
programes de socialització de llibres de text i material educatiu; el Banc dels Aliments, 
etc. 

Barcelona és una de les ciutats europees pioneres en l’aplicació de polítiques de compra 
pública sostenible. Es calcula que el valor de les compres de les administracions 
púbiques europees equival a un 16% del PIB europeu; per tant, tenen un pes relatiu 
rellevant en el mercat. En l’àmbit municipal, el programa «Ajuntament + Sostenible» 
pretén incorporar criteris ètics i socials, i generar demanda de productes i serveis més 
ecològics. Un dels principals èxits del programa ha estat l’ambientalització de 
contractes, equivalent al 96% del volum econòmic total. 

Tanmateix, la gran oferta de béns de consum procedents de tot el món, la 
comercialització de molts productes d’un sol ús, i certes pautes i hàbits de consum fan 
que a la nostra societat generem una gran quantitat de deixalles. En aquests darrers 
anys, a causa de la crisi econòmica, ha anat disminuint la generació de residus. També 
hem progressat molt en la recollida selectiva, gràcies a l’extensió de la recollida de 
residus orgànics a tota la ciutat, la millora de l’accessibilitat dels contenidors, l’augment 
dels punts verds i el desplegament de la recollida comercial. Hem de capgirar la idea 
que és més ric qui més llença. Hem de desacoblar el creixement econòmic del consum 
de recursos i la generació de residus, desmaterialitzar el benestar.  

Línies d’acció 

1. Desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació 
de residus. Desmaterialitzar el consum pensant en clau d’usuari en lloc de 
propietari. Allargar la vida útil dels productes (manteniment, recuperació, 
reparació i reutilització) i compartir serveis i productes.  

2. Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i 
ambientals dels productes (origen, durabilitat, producció ecològica, transgènics, 
etc.), dels productors i de la comercialització. Exigir un bon etiquetatge. 

3. Impulsar programes d’educació del consum responsable. Reflexionar sobre la 
situació actual de degradació i finitud dels recursos, el consum superflu, el diner 
i les opcions de productes més saludables per a les persones i el planeta, ja des 
de la infància i al llarg de tota la vida. 

4. Fer un consum responsable de béns i serveis: consum col·laboratiu*, 
comerç just, comerç de proximitat (concepte del quilòmetre zero), productes 
alimentaris locals i de temporada, ecològics i saludables, productes genuïns i 
artesanals de qualitat. 

5. Enfortir la contractació i la compra responsable per part de l’Administració 
pública, el sector privat i el tercer sector. Incorporar criteris ambientals i socials 
en concursos públics. Formalitzar contractes amb reserva social i iniciatives 
socials, a través de centres d’inserció sociolaboral o entitats sense ànim de 
lucre.  

6. Promoure les xarxes de consum responsable (xarxes d’intercanvi de 
coneixements, béns i serveis; cooperatives i grups de consum, bancs del temps, 
mercats socials, moneda social, etc.). 

7. Suprimir el malbaratament alimentari en tots els àmbits (famílies, escoles, 
menjadors, restaurants) amb la cooperació del sector de la producció, els 
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serveis i la distribució d’aliments (grans superfícies, distribuïdors, mercats 
municipals...). Interconnectar distribuïdores d’aliments i associacions de 
recollida d’aliments, i millorar-ne la redistribució. 

8. Implantar models de gestió per avançar cap al residu zero: plans de 
prevenció i reducció des de l’origen, acords voluntaris, taxes, tallers de 
reparació, implantació de sistemes de retorn i reutilització d’envasos, eliminació 
de les bosses de plàstic d’un sol ús, mercats d’intercanvi, etc.  

9. Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus recollits 
selectivament i la qualitat de les fraccions. Separar els residus i dipositar-los 
on pertoqui correctament. Utilitzar els punts verds i les altres opcions existents 
de recollida especial. Fer campanyes informatives i de sensibilització.  

10. Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la 
reutilització i el reciclatge, per sobre de la valorització energètica. Incrementar 
el compostatge. Aplicar el criteri de proximitat i responsabilitat en el tractament 
dels residus, i optimitzar les rutes de transport.  

 
Objectiu 6 
Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la 
coordinació efectiva 

 
Diagnosi 

La governança és el procés de presa de decisions de les organitzacions. Aquelles que 
incorporen criteris de bon govern i responsabilitat social en el seu funcionament 
busquen assolir la prosperitat social i el benefici col·lectiu, preservant l’interès general 
per sobre dels interessos particulars i procurant les millors condicions de qualitat de 
vida per als treballadors i els col·laboradors, les seves famílies i la societat en general. 

Per això és essencial establir un diàleg permanent amb els actors implicats en les 
organitzacions per identificar-ne les expectatives i gestionar-les; garantir la seva 
participació en la presa de decisions; mantenir-los informats i ser transparents; establir 
mecanismes de control intern partint de l’equitat i la justícia; garantir un bon entorn de 
treball; ambientalitzar internament l’organització, i ser eficients en la gestió i l’ús de 
recursos. Tot això pertoca a l’Administració, però també a totes les organitzacions. En 
aquest sentit, cada cop som més els que implantem estratègies de responsabilitat social 
o apliquem codis de bon govern.  

El gran repte és introduir i integrar aquests conceptes i que els aspectes intangibles 
(més enllà dels purament financers: els ambientals, els socials, la reputació, el capital 
intel·lectual, etc., que interessen a tots els grups amb els quals es relaciona) passin a 
formar part del valor de l’organització. També cal coordinació entre diferents 
organitzacions; per exemple, a Barcelona és clau la integració de l’àrea metropolitana 
amb el port, l’aeroport i la Zona Franca. 

L’Ajuntament de Barcelona té el repte de gestionar de manera transparent i eficient la 
seva gran complexitat, ja que disposa de més de 2.000 edificis i al voltant de 12.000 
empleats distribuïts en un gran nombre de departaments i divisions.  

Línies d’acció 

1. Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, materials i 
naturals). 

2. Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació 
interna i la transversalitat. 

3. Millorar la coordinació entre les organitzacions a escala intrasectorial i 
entre el sector públic, el privat i el tercer sector. 
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4. Fer efectiva la participació dels grups d’interès* en la presa de decisions de 
l’Administració, les empreses i les entitats. Augmentar la sensibilitat a les 
demandes dels diferents públics, especialment els infants i els joves, així com 
les minories i els més desfavorits.  

5. Incrementar la transparència: open data, observatoris, indicadors i informes 
de seguiment.  

6. Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura 
organitzativa socialment i ambientalment responsable que creï valor a llarg 
termini. 

7. Potenciar el desenvolupament personal i professional de treballadors i 
col·laboradors, proporcionant unes condicions de treball òptimes i la motivació 
necessària. Garantir la igualtat d’oportunitats. Incorporar criteris ambientals i 
socials en la formació. 

8. Avaluar els projectes en termes d’impacte social i ambiental, i incorporar els 
resultats en la presa de decisions. 

9. Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en 
l’activitat de les organitzacions; també en els esdeveniments (fires, congressos, 
festes, etc.) i les obres de la ciutat.  

10. Maximitzar l’exemplaritat de l’Administració pública. Avançar en la 
implantació dels pressupostos participatius a escala de ciutat i per districtes. 
Enfortir i ampliar el programa «Ajuntament + Sostenible». 

 
 
Objectiu 7 
Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat 
cohesionada  

 
Diagnosi 

Una ciutat sostenible no pot existir sense una comunitat cohesionada, que pugui 
prendre part de manera equitativa en el desenvolupament econòmic i en el progrés 
social, amb igualtat d’oportunitats i assegurant el benestar. Per això hem de garantir 
l’accés a una educació pública de qualitat.  

Els barcelonins tenim ple accés a l’escolarització obligatòria, però no es cobreix encara 
tota la demanda d’escoles bressol. El fracàs escolar s’ha reduït i el percentatge de 
població amb estudis universitaris va a l’alça. Així mateix, tota la ciutadania té accés al 
sistema sanitari i als programes preventius de salut pública. En aquests anys, la 
població estrangera ha augmentat molt i cal destacar el treball fet en la integració dels 
nouvinguts amb la filosofia de la normalització dels serveis a tota la ciutadania, 
polítiques en les quals Barcelona és referent internacional. Hem de treballar fort en 
facilitar a tothom l’accés a l’habitatge, especialment per als joves i les persones amb 
menys recursos. Darrerament, hem viscut uns canvis socioeconòmics de tal magnitud 
que fins i tot els patrons de pobresa han canviat; a causa de la crisi el nombre de 
persones que viuen per sota del llindar de la pobresa supera el 20% de la població. Cal 
redreçar aquesta situació i ens hem d’ocupar col·lectivament de consolidar la cohesió 
guanyada, de no perdre el que tenim, de reforçar les iniciatives que ja es duen a 
terme―públiques, empresarials i de les organitzacions―, per garantir el benestar social, 
generar ocupació i prestar una atenció especial a les persones en risc d’exclusió. Són 
moltes les organitzacions que desenvolupen iniciatives pròpies en aquest terreny, però 
els nous temps ens exigeixen un esforç més gran en termes de coordinació, creativitat i 
eficiència. 
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Línies d’acció 

1. Incrementar la qualitat de vida i les oportunitats de desenvolupament humà, 
amb una atenció especial a les persones amb dependència.  

2. Afavorir una bona convivència, basada en la inclusió, l’equitat, la solidaritat, el 
respecte i la confiança. 

3. Garantir un habitatge digne per a tothom desenvolupant polítiques 
econòmiques i socials. Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones que no en 
tenen, a les que necessiten ajuda per costejar-lo, mantenir-lo i/o millorar-lo.  

4. Potenciar alternatives d’accés i de gestió de l’habitatge (masoveria urbana, 
cooperatives d’habitatges, cloudhousing*, etc.).  

5. Garantir l’educació de qualitat, equitativa i inclusiva per a tothom, al llarg de 
la vida. Assegurar l’accés a l’educació pública i prioritzar l’atenció a la primera 
infància. Emfatitzar el paper de la comunitat educativa.  

6. Garantir a tothom l’accés a la sanitat pública amb igualtat de condicions i un 
sistema sanitari excel·lent. 

7. Fomentar l’estil de vida saludable, amb accés a una alimentació equilibrada i 
variada, activitat física i contacte amb la natura.  

8. Aconseguir una ocupació laboral estable i de qualitat, adaptada a les 
necessitats i les possibilitats de la persona, harmonitzant els interessos dels 
treballadors i els ocupadors amb una conciliació de la vida laboral, familiar i 
personal. 

9. Eradicar la pobresa, a través de la inserció dels col·lectius desfavorits i 
vulnerables i de la reducció de la riquesa extrema.  

10. Fer de la cultura un dels pilars per al millor desenvolupament de la ciutat, com 
a capital de Catalunya, amb receptivitat i obertura a totes les cultures que 
l’enriqueixen. 

11. Estimular la vida comunitària i l’activitat de les xarxes socials (presencials i 
virtuals). Reduir la fractura digital. 

 
 
Objectiu 8 
Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a 
una economia que s’hi fonamenti 
 
Diagnosi 
Els serveis i el comerç tenen un paper predominant en l’economia de la ciutat. 
L’activitat turística ha crescut exponencialment i en aquests anys Barcelona s’ha 
convertit en la primera destinació de Catalunya, per damunt de la Costa Brava. 
Actualment, s’estima que el nombre de visitants és de 24 milions l’any i que el 10% del 
PIB de la ciutat és aportat pel turisme. Per contra, la indústria ha estat deslocalitzada. 

Moltes organitzacions de la ciutat ja incorporen criteris ambientals i de sostenibilitat en 
els seus processos de disseny i de modernització. Els sistemes de gestió ambiental 
s’han generalitzat. S’ha desenvolupat un nou sector industrial i empresarial ambiental, 
font de riquesa i de creació de llocs de treball. Barcelona és un destí de turisme 
responsable, i disposa de la certificació Biosphere World Class Destination. 

Però sobretot cal repensar el model econòmic, financer i social. Afrontem el gran repte 
de superar la crisi econòmica al mateix temps que l’energètica i la climàtica: és 
indispensable que el preu de les coses internalitzi els costos socials i ambientals, i que 
progressem cap a la descarbonització de l’economia. Pel que fa a la ciutat, cal deixar de 
concebre-la com a producte que es compra i es ven, i entendre-la com a servei a les 
persones: habitabilitat, confort, assistència... 
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Línies d’acció 

1. Fomentar la inversió en la nova economia de la ciutat autosuficient i 
intel·ligent, amb un entorn favorable per generar, captar i retenir talent. 
Impulsar iniciatives d’alt valor afegit, especialment les relacionades amb el 
coneixement, la creativitat o la innovació. 

2. Internalitzar els costos socials i ambientals, incloure’ls en la comptabilitat 
i donar-la a conèixer. Incorporar aquests criteris en la fiscalitat, establint tributs 
dissuasoris i incentivadors (bonificacions, exempcions, ajudes, etc.).  

3. Cercar la prosperitat dins dels límits del planeta, implementant criteris 
ètics (economia social i solidària, banca ètica, responsabilitat social, etc.).  

4. Evolucionar cap a una economia baixa en emissions, prioritzant la reducció 
del consum d’energia i impulsant l’ús d’energies renovables amb menys 
impacte.  

5. Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció, basats en el cicle de vida, com a 
procediments prioritaris de creació de productes i serveis. Eliminar 
l’obsolescència programada. 

6. Impulsar l’ocupació verda, entesa com aquella que contribueix 
substancialment a preservar o restaurar la qualitat ambiental (treball en 
empreses del sector ambiental i en departaments de medi ambient d’altres 
sectors).  

7. Avançar en un turisme sostenible en equilibri amb el territori i que reverteixi 
positivament en la comunitat local. Aconseguir la coresponsabilització de les 
institucions, la indústria turística i els visitants en l’ús eficient dels recursos 
naturals, el manteniment de la qualitat ambiental i la preservació del patrimoni 
cultural material i immaterial. 

8. Fomentar l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives. Afavorir el 
petit comerç de proximitat i els eixos comercials dels barris.  

9. Intensificar la col·laboració publicoprivada. Promoure i consolidar la 
col·laboració entre universitat, empresa, Administració i teixit associatiu per 
impulsar l’economia de la innovació. 

10. Buscar indicadors alternatius al PIB per mesurar el benestar social (balanç 
social, economia del bé comú, índex de desenvolupament humà, índexs de 
felicitat, etc.). 

 
Objectiu 9 
Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb 
coneixement de causa  
 
Diagnosi 
L’educació i la comunicació són instruments fonamentals per progressar en la cultura de 
la sostenibilitat i contribuir a l’adquisició de nous valors, actituds i comportaments. 
L’Administració hi té una responsabilitat evident, però es tracta d’un repte i un 
compromís col·lectiu. Aquesta és una feina que no acabarem mai.  
 

Hem fet un esforç important des de molts flancs, tant des de les organitzacions i el 
sistema educatiu com des de l’Administració i els mitjans de comunicació. Globalment 
ha augmentat el nombre de ciutadans que es consideren ben informats en temes 
ambientals i també el nombre de ciutadans que diuen que tenen bons hàbits 
ambientals. 

La xarxa de signants és una peça fonamental en la promoció dels valors i dels objectius 
del Compromís, amb una constant activitat de deliberació, d’intercanvi d’experiències i 
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aprenentatge, i de treball actiu en xarxa. Podem també considerar un èxit el programa 
específic de l’Agenda 21 Escolar, guardonada pel Programa HABITAT de les Nacions 
Unides, pel seu impacte sobre milers de professors i centenars de milers d’estudiants i 
les seves famílies.  

Tot i ser més de 800 signants a dia d’avui (2012), tenim el gran repte d’estendre els 
valors del Compromís a totes les persones, les organitzacions, les institucions i les 
empreses de Barcelona. Hem d’entendre que la sostenibilitat és responsabilitat de tots i 
cadascun de nosaltres, i hem de passar de la retòrica a l’acció, per construir junts la 
ciutat que desitgem per a nosaltres i per a les generacions futures. 

Línies d’acció 

1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la 
informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i 
col·lectivament. Predicar amb l’exemple. 

2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el 
sistema educatiu (de la llar d’infants a la universitat), estimulant una revisió 
de plantejaments i pràctiques educatives que provoqui canvis reals en els 
centres i en l’entorn. 

3. Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no 
formal (àmbit socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal 
(mitjans de comunicació, acció comunitària, etc.). 

4. Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, 
brindant-los assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la 
innovació educativa. 

5. Educar i capacitar la ciutadania en la cultura de la participació. Intensificar i 
innovar els processos democràtics a escala de ciutat, de barri i dins de cada 
organització.  

6. Enfortir el teixit associatiu, altres grups socials i moviments no formals 
com a escola de ciutadania i agent transformador. 

7. Vitalitzar el voluntariat amb projectes capaços d’implicar públics de diferents 
edats i condicions. 

8. Fomentar la responsabilitat compartida en la planificació, la gestió, l’ús i el 
seguiment dels espais i serveis d’ús comunitari: equipaments, espais buits, 
horts, jardins, etc.  

9. Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: sumar les 
iniciatives aïllades en una acció conjunta i crear sinergies.  

10. Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i 
participatius a favor de la sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats. 

 
Objectiu 10 
Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global 
 
Diagnosi 
 

Les ciutats tenen una gran responsabilitat en la recerca de solucions, atès que 
concentren una bona part del consum de recursos i generen impactes ambientals locals 
i globals. Alhora, a causa de l’elevada densitat de les persones que hi viuen, dels serveis 
i les activitats que s’hi desenvolupen i de les infraestructures que s’hi localitzen, són 
més vulnerables als riscos i específicament als derivats del canvi climàtic. Barcelona és, 
a més, una ciutat especialment sensible al canvi climàtic, per la seva situació a la zona  
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mediterrània, i es pot veure afectada per sequeres, onades de calor, episodis 
d’inundacions, augment de la probabilitat d’incendis, salinització d’aqüífers, etc. 

Per fer front a aquest repte localment, hem de trobar solucions innovadores capaces de 
reduir els riscos sobre la salut i protegir les infraestructures de subministrament d’aigua 
i energia, de transport i de gestió de residus. 

A Barcelona, només emetem 2,5 tones de CO2 equivalent anuals per habitant, però, tot 
i així, cal reduir encara més les emissions o bé capturar-les (mitigació), i ens cal 
incorporar els riscos del canvi climàtic en la planificació de la ciutat, per fer-la més 
adaptable als canvis, més resilient.  

Com més petita sigui la petjada ecològica de Barcelona, més independent serà de 
l’exterior, menys impacte produirà i més resilient serà. Cal doncs avançar cap a l’horitzó 
de l’autosuficiència, seguint les estratègies d’adaptar la qualitat dels recursos als usos 
que es preveuen (per exemple, amb l’ús d’aigua freàtica per a la neteja o el reg de 
parcs i jardins), de reduir el consum (reduint la demanda i augmentant l’eficiència) i de 
produir localment tot allò que siguem capaços. 

Barcelona també ha de continuar participant activament com fins ara en la construcció 
de respostes globals, a través de xarxes internacionals o a través de relacions bilaterals, 
tant per facilitar l’intercanvi d’experiències com per alimentar i liderar el debat a favor 
d’una societat més justa. 

Línies d’acció 

1. Millorar la capacitat d’acció proactiva i preventiva per disminuir la 
vulnerabilitat. Governança i gestió integral de riscos.  

2. Protegir el clima. Comptabilitzar, prevenir i minimitzar les emissions d’efecte 
d’hivernacle. En el cas que no es puguin reduir a zero, recórrer a la 
compensació. 

3. Prevenir i gestionar les conseqüències del canvi climàtic: adaptar les 
infraestructures, garantir la disponibilitat d’aigua, minimitzar els efectes sobre la 
salut, seleccionar espècies vegetals adequades, etc. 

4. Caminar cap a l’autosuficiència energètica*: reduir el consum d’energia i 
augmentar l’aportació d’energia renovable local per garantir-ne el 
subministrament. 

5. Recuperar i potenciar la producció alimentària local i de proximitat, tot 
millorant la seguretat, i avançar cap a la sobirania alimentària*. Protegir i 
recuperar els espais de producció dels aliments. 

6. Fer una bona planificació de la gestió de l’aigua, adaptant-ne la qualitat als 
diferents usos. Aprofitar els recursos hídrics alternatius disponibles: aigua de 
pluja, aigües grises i depurades, aigua freàtica. Millorar-ne els tractaments per 
possibilitar aquests usos o retornar-la al medi en condicions òptimes. 

7. Minimitzar la petjada ecològica sobre el planeta: mar, zones humides, rius, 
boscos, atmosfera. Responsabilització de la ciutat respecte als seus impactes 
globals. 
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8. Mantenir el posicionament de la ciutat a escala internacional pel seu 
compromís amb la sostenibilitat. De manera especial, impulsar i liderar les 
polítiques sostenibilistes en l’àmbit mediterrani. 

9. Cooperar amb altres ciutats i ciutadanies. Promoure la justícia social global 
fomentant la coresponsabilitat planetària. 

10. Promoure la cultura de la pau i la cultura de la no-violència, afavorint la 
resolució pacífica de conflictes interns i externs a la ciutat. 

 
Glossari 
 
Autosuficiència energètica  
 
Autosuficient es diu d’allò que es basta a si mateix. En termes d’ecologia, un sistema 
autosuficient és aquell que obté els recursos necessaris i reintegra la totalitat dels 
residus i les emissions dins el seu propi àmbit. Ser autosuficient significaria, doncs, 
encabir la petjada ecològica de la ciutat dins dels seus límits. En el cas de l’energia, 
entenem l’autosuficiència com l’obtenció de la totalitat dels recursos energètics 
necessaris —i la gestió dels residus i les emissions produïts en obtenir-los— dins del 
mateix hàbitat. Serem autosuficients energèticament quan el quocient entre l’energia 
generada localment i l’energia consumida sigui 1 (o més gran que 1). 
 
Ciutat smart  
 
Tot i que no hi ha una definició exacta de què és una ciutat smart,  es pot descriure 
com una ciutat que aplica les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per 
proveir-se d’una infraestructura que l’assisteixi en el desenvolupament sostenible, en 
l’eficiència en l’ús dels recursos, en l’increment de la qualitat de vida dels ciutadans, en 
la inclusió social i en la participació ciutadana. En contrast amb una ciutat digital, una 
ciutat veritablement intel•ligent utilitza les infraestructures, la innovació i la tecnologia, 
però també té una societat activa i participativa: persones, talent, emprenedoria i 
col•laboració són motor i ànima de la ciutat. El concepte smart s’aplica a tots els serveis 
de la ciutat: mobilitat, subministraments (energia, aigua, aliments), residus, edificis, 
educació, salut, emergències, atenció a les persones, etc. 
 
Cloudhousing  
 
Concepte d’habitatge que potencia la flexibilitat i la comunitat per aproximar el mercat 
immobiliari a les necessitats de les persones. Proposa edificis que combinen pisos, 
espais i serveis comuns sota un model de pagament per ús, brindant als usuaris la 
màxima flexibilitat per adaptar el seu habitatge a les necessitats canviants. Cada edifici 
és organitzat com una empresa que gestiona els recursos necessaris per al 
manteniment de l’edifici i la seva infraestructura, i disposa d’un gestor que assegura el 
bon ús dels equipaments. La rendibilitat depèn de la gestió de cada empresa, ja que es 
basa sobretot en els estalvis aconseguits a través de l’ús intel•ligent de recursos i en la 
compra a l’engròs de productes i serveis. Literalment, significa «habitatge en un núvol».  
Igual que en el cloud computing, amb el qual l’usuari només paga quan utilitza un 
programari, en el cloudhousing es paga per l’ús de l’habitatge i els serveis compartits.  
 
Consum col•laboratiu 
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Consum col•laboratiu, economia solidària o economia de l’accés són alguns dels termes 
utilitzats per descriure un moviment social en el qual l’accés als béns i els serveis preval 
sobre la propietat. El consum col•laboratiu es pot definir com la manera tradicional de 
compartir, intercanviar, deixar, llogar i regalar, redefinida a través de la tecnologia 
moderna (Internet, comunitat global), que permet fer-la molt més eficient.  
 
Ecobarri 
 
Barri pensat íntegrament sota la perspectiva de la sostenibilitat, des del planejament 
inicial fins a la construcció i el funcionament dels edificis. L’objectiu és minimitzar la 
petjada ecològica i propiciar la qualitat de vida i la cohesió social. La idea es va 
materialitzar inicialment en certes ciutats del nord i el centre d’Europa (Estocolm, 
Hannover, Friburg…), que han esdevingut un exemple per al desenvolupament d’àrees 
residencials. 
 
Grup d’interès 
 
Els grups d’interès, parts interessades o stakeholders són els grups socials i individus als 
quals incumbeix d’una manera o una altra l’existència i l’acció d’una empresa, amb un 
interès legítim, directe o indirecte, pel seu funcionament, i que influeixen en la 
consecució dels objectius marcats i en la seva supervivència. També es poden 
identificar com un grup d’interès les generacions futures. Són exemples de grups 
d’interès: els treballadors, els accionistes/propietaris, els socis de negoci, els clients, els 
proveïdors, els agents socials, les administracions públiques, la comunitat local, la 
societat i el públic en general, el medi ambient i les generacions futures. 
 
Infraestructura ecològica 
 
Xarxa d’espais amb vegetació natural, enjardinada o agrícola, que connecta i relliga la 
ciutat amb el territori, de manera que possibilita el moviment i la dispersió dels 
organismes i el manteniment dels processos ecològics i dels fluxos que els 
caracteritzen. Actua com a recurs multifuncional que ofereix serveis ecològics, 
ambientals, socials i econòmics, i fa la ciutat més fèrtil i més resilient. 
 
Reserva de natura 
 
Una reserva local de natura urbana és un espai situat en el context de la ciutat, que 
manté certs valors naturals i es gestiona atenent aquests valors i les seves 
potencialitats, restaurant els hàbitats, preservant les espècies i maximitzant-ne el 
benefici social. Aquestes àrees contenen exemples del regne mineral, la flora, la fauna i  
el paisatge locals, i sovint també tenen un interès per a la història de la ciutat. 
L’existència d’una xarxa de reserves coordinades i gestionades amb criteris comuns dins 
de la mateixa ciutat posa en valor el patrimoni natural, ofereix oportunitats d’educació 
ambiental, facilita el contacte dels ciutadans amb la natura i millora la qualitat de vida 
de les persones. 
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Sobirania alimentària 

El concepte de sobirania alimentària va ser promogut pel moviment internacional 
camperol La Via Campesina (Roma, 1996). Es defineix com el dret dels pobles a 
determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten: a tenir dret i accés a 
la terra, als recursos naturals i a l’alimentació sana i saludable, així com a protegir i 
regular la producció i el comerç interior amb l’objectiu d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible i garantir la seguretat alimentària.” 

 

 
L’Alcaldessa d’Ordis, Sra. Maria Creheut, demana la paraula per demanar si aquest 
document es podria modificar per no només parlar de les ciutats sinó també dels 
pobles. 
 
El Sr. Joan Puigdollers comenta que el Compromís és un de l’Ajuntament de Barcelona 
aprovat i signat per centenars d’entitats i proposa que a efectes de la Xarxa, allà on es 
parla de ciutat/s s’interpreti que també parla de pobles. 
 
La Sra. Inma Pruna suggereix com a solució que aquest comentari s’incorpori en la 
Declaració de Barcelona que s’aprovarà en un punt de l’ordre del dia posterior. 
S’acorda fer-ho així. 
 
El Sr. Joan Puigdollers agraeix l’aprovació de l’acord com a regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

 
Informe de gestió de les activitats generals de la Xarxa 
 
El Sr. Joan Puigdollers demana a la Sra. Inma Pruna, Cap de la Secretaria Tècnica de la 
Xarxa que  presenti  l’informe de gestió. 
 
La Sra. Inma Pruna fa un resum del contingut de la Memòria 2011 – 2015 del Pla de 
mandat, l’Informe de gestió 2014 i el Pla anual d’activitats 2015, tots els documents 
lliurats als assistents. 
 
Es recorda que en l’anterior Assemblea es va celebrar la trobada del Pacte d’Alcaldes, 
celebrant els 5 anys d’aprovació dels primers PAES; es va presentar el Club del Pacte 
d’Alcaldes, i es van aprovar l’Acord de la Xarxa per un salt endavant del Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses i per una Energia Sostenible Local i la Declaració de Vilanova i 
la Geltrú per l'adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral  
 
A l’inici del mandat es va aprovar el Pla estratègic 2011-2015, a l’Assemblea General de 
la Xarxa celebrada a Vic el 22 de febrer de 2012, on es defineix la Missió de la Xarxa 
per aquest període “Impulsar el treball en xarxa entre els municipis i associats de la 
Xarxa per millorar la gestió ambiental local i aprofundir en un model de 
desenvolupament sostenible”. 
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I els diferents objectius estratègics: 6  estructurals, d’entre els quals posa de relleu la 
col·laboració pública-privada, i 9 sectorials. 
 
I també es va aprovar un Pla d’Acció per assolir aquests objectius estratègics, amb el 
Pla operatiu i els Plans de treballs dels Grups de treball. 
 
Respecte al desenvolupament estratègic assenyala que s’han assolit la majoria de les 
metes, és a dir: més membres, més inscrits als Grups de treball i Comissions, més 
participació a les activitats, més activitats organitzades i productes, i més comunicació. 
 
En un sentit numèric comptem amb 246 ens locals, 16 ens supralocals, 18 
observadors, el que fa un total de 280 associats. 
 
Com resum de les activitats més destacades, esmenta: 
 

4 Assemblees amb 7 acords i declaracions, com són: la Declaració de Vic, pel 
compromís local Rio+20; la Declaració de Lleida per l’Educació Ambiental ; 
l’Acord de la Xarxa per un Aire més net;  la Declaració de Vilanova i la Geltrú, 
per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral, i l’Acord de 
la Xarxa per un Salt endavant del Pacte d’Alcaldes i per una Energia sostenible 
local; i per últim la Declaració de Barcelona, i l’Acord de la Xarxa de suport als 
acords clima post-2015. 
 
També fa esment de les més de 225 adhesions en els Plens relatius als acords i 
declaracions de la Xarxa; 8 Comissions de seguiment; 7 Grups de treballs; 2 
Comissions més 1 seminari; 175 activitats i més de 5.000 assistents; 
 
Comenta que la valoració obtinguda de les activitats i jornades organitzades ha 
estat molt satisfactòria, amb una puntuació de 4,23, sobre 5 punts.  

 
Grups de treball 
 
Els Grups de treball són els següents: 
 

1. Energia Sostenible Local 
2. Gestió del cicle local de l’aigua 
3. Millora de la qualitat de l’aire 
4. Prevenció de la contaminació acústica 
5. Consum responsable local i prevenció de residus 
6. Educació per la sostenibilitat 
7. Club del Pacte d’Alcaldes 

a. Comissió tècnica d’Indicadors de Sostenibilitat 
b. Comissió tècnica per una gestió integrada del litoral 
c. Comissió d’Horts 

 
TOTAL Inscrits 684  - Ens Inscrits 134 
 
D’entre aquests grups fa esment especial del d’energia sostenible local amb 118 
inscrits, i la Comissió d’Horts amb 147. 
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Agenda Escolar i Calendari Escolar 
 
Hi ha previst un total de 108.937 unitats i 8.355 respectivament en curs, i explica 
l’evolució del 2011 al 2015. 
 
Difusió i comunicació 
 
Es Consolida  l’ecosistema de mitjans i de l’ús de les xarxes socials, amb el detall 
següent: 
10.00 visites mensuals 
4.500 subscriptors 
Twitter 6.600 seguidors 
Facebook 1.200 seguidors 
 
Es fa una actualització quinzenal  amb la documentació de totes les activitats del 
mandat. 
 
 
Pla anual d’activitats 2015 
 
Com objectius generals 2015 destaca: 
 
Tractar de finalitzar totes les accions en marxa i previstes per aquests quatre anys. 
 
Fer difusió dels Acords de l’Assemblea. 
 
Incorporar el sector privat al Club del Pacte d’Alcaldes. 
 
La creació d’un nou grup de treball de Promoció de la Bicicleta. Aquest grup té com 
objectius: tractar l’augment dels desplaçaments en bicicleta a Catalunya, uns 450.000 
usos diaris; considerar la inquietud municipal per tal de poder influir sobre les 
polítiques de la bicicleta; intercanviar experiències; tractar temes relatius a normativa i 
ordenances, així com seguretat  i infraestructures, entre d’altres. 
 
També es refereix als objectius de la resta de grups que es transcriu tot seguit: 
 
Grup de treball d’Energia Sostenibles Local 
 

- Desenvolupament del conveni ICAEN – XARXA 
- Reunions de Grup de temes pendents 
- Suport a la Setmana de l’Energia Sostenible 
- Visites tècniques, entre d’altres 
 

Grup de treball de Gestió del Cicle Local de l’Aigua 
 

- Indicadors comuns de gestió i auditories de servei 
- Col·laboració Sant Cugat del Vallès – jornada sobre aigües grises. 
- Procés Pla gestió conca fluvial de l’ACA 
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- Col·laboracions NetWerchH20, COAMB i altres 
 

Grup de treball de Millora de la Qualitat de l’Aire 
 

- Actualització novetats Generalitat de Catalunya 
- Jornada sobre olors en petites activitats amb l’Ajuntament de Montcada i 

Reixach 
 

Grup de treball de Prevenció de la Contaminació Acústica 
 

- “La Xarxa sona bé” a: Mongat, Sant Andreu de la Barca, Cornellà de Llobregat, 
 Terrassa, Granollers. 

- Suport a la Jornada del Dia Internacional del soroll. 
- Seguiment canvis normatius. 
- Sessions del Seminari tècnic sobre Soroll. 

 
Grup de treball de Consum responsable local i prevenció de residus 
 

- Apadrinament municipal en compra venda 
- Suport a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i Clean up days 
- Taller sobre prevenció del malbaratament alimentari a les escoles 

 
Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat 
 

- Desenvolupament conveni XESC-XARXA 
- Reunió de coordinació de recursos escolars comuns 

 
Club del Pacte d’Alcaldes 
 

- Continuïtat del procés d’ampliació 
- Detecció de necessitats de coordinació i col·laboració 

 
Comissió de municipis per una gestió integrada del litoral 
 

- Sessió de bones pràctiques i intercanvi d’experiències 
-  

Comissió d’Horts 
 

- Documents sobre criteris ecològics als horts 
- Cicle de tallers sobre els horts socials 

(amb Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona) 
- Recull de bones pràctiques 
- Visites tècniques 
- II Aplec d’Agricultura Urbana de Barcelona 
- Estudi sobre les afectacions als Espais periurbans 
-  

Assenyala que per finalitzar, a l’àmbit de la difusió i comunicació es presenta  un nou 
...Sostenible, la Revista de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. 
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Com a colofó d’aquesta presentació assenyala que ens hem fet grans, la qual cosa es 
concreta en: 

- Ser un referent sobre sostenibilitat del país 
- La incorporació de les Diputacions i la Generalitat de Catalunya 
- Més  Coordinació i més cooperació 
- Una planificació estratègica i per  Grups 
- Els Objectius estratègics i les metes plenament assolides 
- Una gran implicació dels Grups de treball 
- La promoció del Pacte d’Alcaldes 

 
La Xarxa ha evolucionat, ha canviat, ha crescut en 18 anys, un procés que ha de 
continuar molts anys més. 
 
 
 
 
7. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del Pla anual d’activitats 2015 de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 

“Després de divuit anys des de la seva creació, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat està molt consolidada i és reconeguda com a una important plataforma local que 
permet sumar recursos i esforços dels municipis que en formen part per aconseguir objectius 
comuns de sostenibilitat, sent, a la vegada, un fòrum on els ajuntaments troben un marc 
adequat de debat i intercanvi d’experiències. 

En la 12a Assemblea General de la Xarxa celebrada el 22 de febrer del 2012 a Vic, es va 
aprovar el Pla Estratègic de la Xarxa 2011-2015 que incloïa 1 missió i 15 objectius 
estratègics, destacant la necessitat i acord per impulsar el treball en xarxa entre els municipis i 
associats per millorar la gestió ambiental local i aprofundir en un model de desenvolupament 
sostenible. 

Per continuar avançant per assolir els objectius estratègics previstos i continuar avançant en el 
seu desenvolupament, es planteja la presentació i aprovació del “Pla anual d’activitats 2015”. 

Es presenta, doncs, a la quinzena Assemblea general de la Xarxa, celebrada  a Barcelona, el 
Pla anual d’activitats 2015 que inclou les previsions d’activitats dels diversos Grups de 
treball per tal de finalitzar llurs plans de treball, les actuacions per donar compliment als 
objectius estratègics aprovats i al Pla operatiu de la Xarxa i l’aprovació de la creació del Grup 
de treball de Promoció de la Bicicleta. 

Els Estatuts de la Xarxa, article 8, b) preveuen que seran competències de l’Assemblea general, 
entre d’altres, l’aprovació dels objectius a assolir per la Xarxa i l’aprovació del Pla general – 
l’esmentat Pla estratègic – i de Pla anual d’activitats. 

Per tot l’exposat es proposa l’adopció del següent l’adopció del següent  
 

A C O R D: 
 

Primer.- Aprovar el Pla anual d’activitats 2015 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
Segon.- Aprovar la creació del Grup de treball de Promoció de la Bicicleta” 
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Diàleg: El paper de les ciutats i pobles en els acords internacionals de canvi 
climàtic 
 
Es constitueix una Taula rodona per tractar el tema de referència amb la participació 
de: 
  

- el  Sr. Thomas Brose, del Secretariat Europeu de l’Aliança pel Clima 
- la Sra. Jessica Tantalean, de l’equip de la Cimera Mundial de canvi climàtic 

(COP 20 Lima) 
- la Sra. Mercè Rius, Vice-presidenta 1ª de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat, que intervé també com amfitriona  i moderadora. 
 
La Sra. Mercè Rius agraeix l’assistència de la Sr. Brose i de la Sra. Tantalean a aquest 
diàleg amb l’objectiu de parlar dels acords internacionals que es van establir als 
congressos de Lima i al de Paris. 
 
Cadascun d’ells va exposar amplament el seu parer, i un resum que es transcriu a 
continuació (la versió íntegra es troba enregistrada en vídeo al canal de Youtube de la 
Xarxa): 
 
La Sra. Rius pregunta a la Sra. Tantalean com s’enfoca la lluita contra el canvi climàtic 
a Lima i a Perú. 
 
La Sra. Tantalean comenta que es viu com un gran repte pel qual hi ha que estar 
preparat. També parla de la seva incorporació al govern local en aquest àmbit el mes 
de maig, i que fins al desembre s’han tractat temes relatius a boscos i  energies 
sostenibles, entre d’altres, però trobar a faltar una visió més multidisciplinar. 
 
A Perú es va treballar per sectors, no de manera global. 
 
Respecte a les Agendes 21 Locals, en una primera etapa es van posar els temes sobre 
la mesa,  es va comentar a les reunions internacionals, i ara s’estan reprenent. Es 
tracta de 1.800 governs locals, i considera que des del govern local resulta més ràpid i 
fàcil actuar. 
 
La Sra. Mercè Rius presenta al Sr. Brose com membre del Secretariat europeu de 
l’Aliança pel Clima, una entitat amb una gran presència a nivell internacional, ha 
participat en el Pacte d’Alcaldes i junt amb Miguel Morcillo treballen aquests temes a 
l’àmbit europeu, i li pregunta com s’estan enfocant aquests temes. 
 
El Sr. Brose dóna les gràcies per la invitació a aquest important esdeveniment. 
 
Explica que a la Aliança pel Clima compte amb 1.700 membres, de la qual la Diputació 
de Barcelona n’és un membre important. 
 
Comenta que el canvi climàtic afecta a nivell mundial de diferents maneres, posant 
com exemple sequeres, incendis, i glacials que estan desapareixent. 
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Davant aquesta situació, considera que hem de que canviar, reduir i utilitzar els 
recursos de forma més eficaç, i continua dient que el canvi climàtic no suposa tant sols 
la reducció de CO2, sinó que afecta també a tota la nostra forma de vida i estructures. 
Cal, per tant, analitzar no només el medi ambient, sinó també l’entorn social i 
econòmic. 
 
Respecte al Pacte de Alcaldes considera que hi ha aspectes molt importants. A la Unió 
Europea es treballa amb els Governs locals sense passar pels nacionals. Fa al·lusió a la 
conveniència d’estendre la nostra experiència a d’altres països, atesa la importància 
dels temes i propiciar els intercanvis de coneixences. 
 
Pel que fa a la Conferència de Paris li sembla que l’Acord resultant serà insuficient per 
solucionar la magnitud dels problemes a tractar, ja que els crítics són dèbils, al contrari 
del Protocol de Kioto. 
 
La Sra. Rius pregunta si a la Cimera celebrada a Lima es van obtenir les soluciones 
esperades. 
 
La Sra. Tantalean explica que sobre tot va servir per prendre més consciència respecte 
al tema del canvi climàtic. Els plantejaments a l’àmbit local eren més a curt termini, i a 
més llarg termini dins l’àmbit global. 
 
Comenta que s’esperava l’aprovació d’una sèrie d’instruments legals, en aquest cas, la 
Llei del canvi climàtic, i de fet es va acordar, però tant sols de paraula, i ha mancat 
l’instrument que la faci aplicable. 
 
A mitjans d’any es van efectuar una sèrie d’actuacions a Perú per aplicar-la i no es va 
aconseguir avançar, malgrat va ser important per donar informació sobre temes medi 
ambientals, la qual cosa va resultar molt enriquidora per aquest procés. 
 
Amb vista a la reunió a Paris diu que Perú es un país vulnerable i els manca una certa 
capacitat d’acció. 
 
La Sra. Mercè Rius, posa de relleu que tan a Lima com a Perú es va intentar treballar 
perquè es tinguessin més en compte els Governs Locals, i esperem que a Paris  
tindrem aquest reconeixement. 
 
Per últim, el Sr. Brose destaca la importància del procés, i assenyala que no s’han 
d’esperar decisions sinó que s’ha d’actuar; utilitzar la plataforma i introduir el paper 
dels governs locals en el procés. 
 
Indica que a l’acord final de Lima, lamentablement es van suprimir molts paràgrafs 
dels governs locals. Per tant, anima a continuar i mitjançant la plataforma democràtica 
fer arribar les nostres propostes. 
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8. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’Acord de la Xarxa de suport 
al Comunicat de Lima per un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu 
i ambiciós 

 
El President. Sr. Puigdollers, llegeix el Comunicat de Lima, i proposa donar-li suport. 
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 

“La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha donat suport, des d’un bon inici, al 
moviment del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local: des de la 
Declaració de Vilafranca del Penedès, l’any 2005, on s’establien els primers objectius locals 
d’estalvi d’energia i reducció d’emissions de canvi climàtic; passant per la Declaració d’Igualada, 
l’any 2009, sobre la contribució dels governs locals en la lluita contra el canvi climàtic; la creació 
del Grup de treball d’Energia Sostenible Local l’any 2011; el nomenament de la Xarxa com a 
entitat promotora del Pacte d’Alcaldes l’any 2012, la creació del Club del Pacte d’Alcaldes de 
Catalunya, i els acords de la darrera  

Assemblea a Vilanova i la Geltrú sobre adaptació al canvi climàtic al territori i el litoral i l’Acord 
per un salt endavant del Pacte d’Alcaldes. 

En paral·lel, la negociació mundial i entre estats per assolir un nou acord climàtic, més enllà del 
Protocol de Kyoto, s’està concretant en les darreres Conferències de les Parts i s’espera amb 
gran expectativa el resultats de la propera COP21 a París. En totes elles, el paper dels governs 
subnacionals i locals hi ha estat present, amb representació de la pròpia Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Fruit d’aquest treball internacional dels governs subnacionals i locals, es va aprovar el 
Comunicat de Lima a la darrera COP20. Com a expressió de suport a aquest document 
internacional, l’acord recull els cinc punts claus del document i proposa que la Xarxa hi doni 
suport ple. 

Vist l’art. 8,k) dels Estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció del següents: 
 

A C O R D: 
 
Primer i únic.- APROVAR l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de suport 
al Comunicat de Lima per un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós, el qual es 
transcriu a continuació: 

Acord de la Xarxa 
de suport al Comunicat de Lima 

Per un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós 
 
La XX Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic, (COP20), organitzada per la Convenció 
Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic el passat desembre de 2014 a la ciutat de 
Lima, va tenir per objectiu progressar de cara a la futura adopció d’un nou acord mundial per a 
la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Dels resultats de la COP20 es 
pot concloure que ja no hi ha discussió sobre la realitat del canvi climàtic, però que existeixen 
diferències importants de visió entre els països.  
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La XXI Conferència de les Parts, COP21, s’organitzarà entre el 30 de novembre i l’11 de 
desembre de 2015 a París amb l’objectiu de concloure aquest nou acord mundial. A hores d’ara 
ja s’han generat grans expectatives de cara a la COP21, però, entre d’altres àmbits, encara cal 
continuar treballant per destacar el paper clau dels governs  
subnacionals i locals en la lluita contra el canvi climàtic. Per aquest motiu, durant la COP20 es 
va aprovar el Comunicat de Lima. 
 
 
El Comunicat Lima és fruit de la tasca prèvia de les autoritats locals i regionals en l’àmbit de la 
seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic. El comunicat demana l’assoliment d’un acord 
global post-2015 inclusiu i ambiciós sobre el clima, destacar les iniciatives locals i subnacionals 
desenvolupades en el si de l’àmbit i, finalment, la formulació de programes i plans d'acció a 
escala nacional. També sol·licita el compromís dels alcaldes i dels líders locals i subnacionals per 
mantenir i incrementar els compromisos adquirits, entre d’altres formulacions, a través del 
Pacte dels Alcaldes per una Energia Sostenible Local. 
 
La COP20 va cloure amb punts d’acord, els quals recomana incloure en el text de l'acord 
climàtic global de la COP21 de París. A hores d’ara, les negociacions prèvies a la COP21 es 
concentren en dues línies estratègiques: les polítiques climàtiques a aplicar a partir de l’any 
2020, i la reducció global d’emissions abans del 2020. 
 
Com a aportació específica del món local i subnacional, el Comunicat de Lima destaca cinc 
missatges clau de cara a les negociacions en curs per establir un acord climàtic global post-
20151: 
 

1. Advertim que som a prop d'un "punt de no retorn" en referència al canvi climàtic, en el 
qual cap ciutat, poble o regió podria fer front a les conseqüències. 

2. Demanem un acord climàtic incloent i ambiciós. 

3. Elogiem els responsables de les darreres Conferències de les Parts, el Secretariat de 
Nacions Unides, els Amics de les Ciutats i els seus aliats per la seva visió i esforços per 
involucrar i empoderar els governs locals i subnacionals. 

4. Ens comprometem a augmentar els nostres lligams amb tots els actors de la societat 
civil i de tots els nivells de govern per tal d'enfortir l'acció climàtica. 

5. Accelerarem i elevaren la nostra ambició en referència a la lluita contra el canvi 
climàtic. 

  
És per tot això que les ciutats i pobles donem suport al Comunicat de Lima, i fem nostres els 
cinc punts del document. 
 
I ens instem a traslladar l’acord a les associacions de ciutats i pobles signants del Comunicat de 
Lima per mostrar-los el nostre suport. 
 
I a fer difusió de l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de suport al 
Comunicat de Lima per un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós als mitjans de 
comunicació generals i locals, als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials 
(#COP21). 
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9.  Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la “Declaració de Barcelona  
per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients 

El Sr. Puigdollers llegeix el text de la declaració de referència. 

Prèviament aclareix que incorporà l’esmena anterior per part de l’Alcaldessa d’Ordis, i 
que en el text allà on diu “ciutats” s’inclogui “i pobles”. 
 
I amb la incorporació dels suggeriments esmentats, L’Assemblea General aprova per 
unanimitat el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 

“La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és la plataforma d’intercanvi i cooperació del 
món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a un desenvolupament sostenible, a 
través d’un marc adient per debatre problemes, inquietuds, necessitats, experiències, i 
promoure i dur a terme projectes d’interès comú. 

Aquesta confluència d’interessos va portar, ja l’any 2004 a Mataró, a aprovar una declaració 
institucional a l’Assemblea general de la Xarxa amb l’objectiu d’establir un posicionament comú 
en determinades matèries.  Any rere any, en totes les següent Assemblees generals hem 
aprovat una Declaració per tal de manifestar el nostre compromís vigent amb la sostenibilitat, la 
lluita del canvi climàtic, un urbanisme sostenible, l’ocupació al servei del medi ambient i la 
biodiversitat, el vehicle elèctric, l’economia verda, l’educació ambiental o l’adaptació al canvi 
climàtic. 

Més enllà d’una tradició anual, les Declaracions de la Xarxa són una manifestació concreta de 
les preocupacions i prioritats de cada moment, expressades pels propis membres, i difoses pel 
territori amb adhesions a la declaració per part dels Plens dels ens locals. 

Enguany, aprofitant l’avinentesa de celebrar la 15a Assemblea general a la ciutat de Barcelona 
– amb una tasca d’impuls a la sostenibilitat urbana en el sentit més ampli del terme– s’ha 
escollit centrar la declaració en destacar els 18 anys de la Xarxa, l’itinerari vital recorregut fins 
ara i els nous reptes que es plantegen a les ciutats i pobles per ser habitables, fèrtils i resilients. 

La Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients ha estat 
elaborada de forma participativa conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i amb 
aportacions dels membres de la Xarxa, als quals cal agrair la feina realitzada. 

Vist l’article 8,k) dels Estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer i únic.-  APROVAR la Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i 
resilients que es transcriu a continuació: 

Declaració de Barcelona 
per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients 
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ambient.   

                                                     

Enguany, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat celebra la seva majoria d’edat. Ens 
hem fet grans! En els 18 anys transcorreguts des de la fundació, el 1997 a Manresa, hem 
passat del centenar de socis inicial als gairebé tres-cents membres de tots els nivells de 
l’Administració repartits arreu del territori de Catalunya. 

Plegats, hem après els uns dels altres i, fruit de la reflexió conjunta, hem impulsat el 
desenvolupament sostenible dels nostres pobles i ciutats. L’itinerari ens va fer descobrir els 
escenaris innovadors de les agendes 21 locals, i avui ens ha dut fins als nous paradigmes de la 
mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, ens ha fet avançar en la incorporació de la participació 
ciutadana en els afers públics i en crear un llenguatge comú i una cultura compartida basada en 
la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Tot plegat, progressos que ja difícilment admeten 
passos enrere. 

El nous Objectius de Desenvolupament Sostenible  

El 2015 és també un any clau perquè Nacions Unides anunciarà els nous Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS)2, continuïtat dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·leni (ODM). La que ja s’anomena “Agenda post 2015” posa un èmfasi especial en les 
dimensions ambiental  i econòmica i, reconeixent que les persones són el centre del 
desenvolupament sostenible, es compromet a impulsar un sistema social inclusiu que conjumini 
el progrés econòmic, el desenvolupament social i la protecció del medi 

Les ciutats i els pobles  assumirem  els Objectius de Desenvolupament Sostenible igual com en 
el seu dia van assumir els objectius de la Cimera de la Terra, que van conduir a l’aprovació de 
la Carta d’Aalborg i a la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Ciutats i pobles habitables 

Les ciutats i pobles, l’hàbitat urbà, són un hàbitat humà. I, per la seva natura i raó de ser, han 
de ser ciutats i pobles habitables. Ciutats i pobles habitables són ciutats i pobles saludables, 
amb aire i aigua nets i aliments sans. Són confortables, amb benestar acústic i climàtic, i espais 
acollidors. Ciutats i pobles habitables són espais inversos, amb verd i biodiversitat, patrimoni i 
paisatge. Són viles estimulants, amb habitatge i mitjans de vida i de coneixement; són ciutats i 
pobles acollidors i inclusius, amb mecanismes de resolució de conflictes, cohesionats, equitatius 
i solidaris. 
 
Ciutats i pobles fèrtils 
 
Més enllà de la producció primària, que cal no obviar, les ciutats i els pobles són viver de 
riquesa, de talent, de coneixement i de creativitat. Fertilitat en la producció de béns, en la 
generació d’idees i de coneixement, de cultura, de bellesa, de benestar, de salut, de joia de 
viure, en la producció de relat i de visió, i en la creació del seu futur, amb horitzons ambiciosos. 
Fèrtils en la producció de vincles, en la cooperació en xarxa amb altres pobles, ciutats i 
ciutadanies, i en connexió contínua amb el món. 
 
Ciutats i pobles resilients i perdurables 
 
Treballem perquè les nostres ciutats i pobles siguin resilients i perdurables. Per això utilitzem 
els recursos amb eficiència. Actuem per evitar i mitigar els impactes, amb una actitud de 
prevenció. I ens movem per rebaixar la dependència i tendir a l’autosuficiència, per millorar la 
capacitat de suportar, sobreviure i ressorgir d’un embat, d’una crisi o impacte.  
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És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:   
 

Acordem, 
 

Assumir els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides en les nostres 
agendes per la sostenibilitat. 
Recercar l’excel·lència en matèria de qualitat ambiental, en el benentès que malgrat que hem 
evolucionat molt en els anys darrers, encara hi ha grans i diversos assumptes pendents, com 
ara el repte de garantir un aire net i una ciutat vital no sorollosa.  
Passar de la inquietud pel medi ambient a una economia que l’incorpori. Economia verda, 
circular o de descarbonatació és assumir que el preu de les coses internalitzi els seus costos 
socials i ambientals, en el l’horitzó estratègic d’eradicació de la pobresa.  
 
Itinerar de la consciència ambiental al compromís i la coresponsabilitat de la ciutadania. Cal 
generar la informació i els recursos adequats perquè tothom es pugui implicar efectivament en 
l’acció i la construcció de les ciutats que volem. 
 
Transformar la resposta puntual en resiliència. Les ciutats i els pobles hem de millorar la 
capacitat de reacció de la comunitat i del territori, mitjançant la resposta creativa, preventiva i 
proactiva als canvis  i a les situacions externes de crisis i transformació. 
 
I ens comprometem a fer difusió d’aquests acords en els mitjans de comunicació generals i 
locals, als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials (#DeclaracióBarcelona 
#sostenibilitat)” 
 
     

9. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta que signen 
el President i la Secretària delegada que en dóna fe. 
 
El President      La Secretària delegada 
 
                                                             
 
Joan Puigdollers Fargas    Núria Marcet Palau   
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Vots vàlids dels acords de la 15a Assemblea de la Xarxa 
 
Un cop comptabilitzats tots els vots vàlids (de representants assistents a l’Assemblea i vots 
delegats tant a la Presidència com a d’altres representants assistents), els acords aprovats a la 
15a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es consideren 
vàlids. Es disposa dels vots delegats a l’arxiu de la Secretaria tècnica de la Xarxa. 
 

Ens locals membres Vot 
representant 

Vot delegat a 
un altre 

representant 

Vot delegat a 
laPresidència

Abrera   1 
Agramunt   1 
Alella   1 
Alpens    
Ametlla del Vallès L´   1 
Àrea Metropolitana de Barcelona. Medi Ambient 1   
Arenys de Mar   1 
Arenys de Munt  1  
Argentona   1 
Artés   1 
Avià    
Avinyó    
Badalona   1 
Badia del Vallès   1 
Bagà    
Balenyà    
Balsareny    
Barberà del Vallès   1 
Barcelona 1   
Begues    
Begur    
Berga    
Bigues i Riells   1 
Borredà   1 
Bruc, El    
Brull, el    
Cabanyes, Les    
Calaf   1 
Calafell   1 
Calders   1 
Caldes de Montbui 1   
Caldes d'Estrac     
Calella   1 
Callús    
Calonge de Segarra    
Cambrils   1 
Campins    
Canet de Mar   1 
Canovelles    
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Cànoves i Samalús    
Canyelles    
Capellades    
Cardedeu   1 
Cardona   1 
Carme    
Castellar del Riu    
Castellar del Vallès 1   
Castellbell i el Vilar    
Castellbisbal   1 
Castellcir    
Castelldefels   1 
Castellet i la Gornal    
Castellví de Rosanes    
Celrà    
Centelles   1 
Cercs    
Cerdanyola del Vallès   1 
Cervelló   1 
Cervera    
Collbató   1 
Collsuspina  1  
Consell Comarcal Alt Penedès    
Consell Comarcal de la Segarra     
Consell Comarcal de la Selva  1  
Consell Comarcal del Bages    
Consell Comarcal del Baix Llobregat    
Consell Comarcal del Berguedà    
Consell Comarcal del Garraf   1 
Consell Comarcal del Maresme 1   
Consell Comarcal del Vallès Occidental    
Consell Comarcal del Vallès Oriental    
Consell Comarcal d'Osona 1   
Copons    
Corbera de Llobregat   1 
Cornellà de Llobregat   1 
Cubelles    
Cunit    
Diputació de Barcelona 1   
Diputació de Girona 1   
Diputació de Lleida    
Diputació de Tarragona 1   
Dosrius   1 
EMD Bellaterra    
Esparraguera 1   
Esplugues de Llobregat   1 
Espunyola, L    
Esquirol, L'    
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Estany L' 1   
Figaró-Montmany   1 
Figueres   1 
Folgueroles    
Franqueses del Vallès, Les   1 
Gaià    
Garriga, La 1   
Gavà   1 
Gelida    
Girona   1 
Gironella    
Granada, La    
Granollers 1   
Guardiola de Berguedà    
Hospitalet, L'   1 
Hostalets de Pierola, Els   1 
Igualada   1 
L'Arboç   1 
Llagosta, La    
Lleida 1   
Lliçà d'Amunt   1 
Lliçà de Vall   1 
Lloret de Mar   1 
Lluçà    
Malgrat de Mar   1 
Manlleu 1   
Manresa   1 
Martorell   1 
Martorelles    
Masies de Voltregà, Les    
Masnou    
Masquefa    
Matadepera    
Mataró   1 
Mediona    
Moià    
Molins de Rei    
Mollerussa     
Mollet del Vallès   1 
Monistrol de Calders    
Monistrol de Montserrat    
Montcada i Reixac   1 
Montesquiu    
Montgat   1 
Montmeló 1   
Montornès del Vallès 1   
Montornès del Vallès    
Mura    
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Navarcles 1   
Navàs 1   
Òdena   1 
Olesa de Montserrat   1 
Olivella    
Olost    
Olot    
Orís    
Oristà    
Palafolls    
Palau-solità i Plegamans   1 
Pallaresos, Els    
Pallejà   1 
Palma de Cervelló, La    
Papiol, El 1   
Parets del Vallès   1 
Piera   1 
Pineda de Mar    
Pla del Penedès    
Pobla de Claramunt, la   1 
Pobla de Lillet, la    
Polinyà    
Pont de Vilomara i Rocafort   1 
Prat de Llobregat, El 1   
Premià de Dalt   1 
Premià de Mar    
Preses, Les    
Puigcerdà   1 
Puig-Reig    
Reus   1 
Ripollet  1   
Riudecanyes   1 
Roca del Vallès, la   1 
Roda de Ter    
Rubí   1 
Sabadell   1 
Sallent    
Salou    
Sant Adrià de Besòs   1 
Sant Andreu de la Barca 1   
Sant Andreu de Llavaneres   1 
Sant Antoni de Vilamajor   1 
Sant Bartomeu del Grau    
Sant Boi de Llobregat   1 
Sant Boi de Lluçanès    
Sant Cebrià de Vallalta    
Sant Celoni   1 
Sant Cugat del Vallès 1   
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Sant Cugat Sesgarrigues 1   
Sant Esteve de Palautordera    
Sant Esteve Sesrovires    
Sant Feliu de Codines   1 
Sant Feliu de Llobregat    
Sant Feliu Sasserra    
Sant Fost de Campsentelles    
Sant Fruitós de Bages 1   
Sant Hipòlit de Voltregà    
Sant Jaume d'Enveja    
Sant Joan de Vilatorrada    
Sant Joan Despí   1 
Sant Julià de Vilatorta    
Sant Just Desvern   1 
Sant Llorenç d'Hortons    
Sant Llorenç Savall    
Sant Martí Sesgueioles 1   
Sant Pere de Ribes    
Sant Pere de Riudebitlles    
Sant Pere de Torelló    
Sant Pere de Vilamajor    
Sant Pol de Mar   1 
Sant Quirze de Besora    
Sant Quirze del Vallès   1 
Sant Sadurní d'Anoia    
Sant Salvador de Guardiola    
Sant Vicenç de Castellet   1 
Sant Vicenç de Montalt    
Sant Vicenç de Torelló    
Sant Vicenç dels Horts   1 
Santa Coloma de Cervelló    
Santa Coloma de Gramenet 1   
Santa Eugènia de Berga    
Santa Eulàlia de Ronçana    
Santa Margarida de Montbui    
Santa Margarida i Els Monjos  1  
Santa Maria de Palautordera   1 
Santa Maria d'Oló    
Santa Oliva    
Santa Perpètua de Mogoda   1 
Santpedor    
Sentmenat   1 
Seu d'Urgell, la   1 
Seva 1   
Sitges     1 
Sora    
Subirats    
Súria   1 
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Tagamanent    
Talamanca    
Taradell    
Tarragona    
Tàrrega   1 
Teià    
Terrassa 1   
Tiana   1 
Tona    
Torelló    
Torredembarra   1 
Torrelles de Llobregat   1 
Torroella de Montgrí    
Tortosa    
Ullastrell    
Vacarisses   1 
Vallbona d'Anoia    
Vallgorguina    
Vallirana 1   
Vallromanes    
Vendrell, El   1 
Vic 1   
Vilada    
Viladecans 1   
Viladecavalls 1   
Vilafranca del Penedès 1   
Vilanova de Sau    
Vilanova del Camí    
Vilanova del Vallès 1   
Vilanova i la Geltrú   1 
Vilassar de Dalt   1 
Vilassar de Mar   1 

 36 4 91 
Vots totals 131   
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