
 
 

 
 

 
 

 
 

ACTA DE LA 20a. ASSEMBLEA GENERAL DE l’ASSOCIACIÓ  
“XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT” 

 
 
 

Data:  15 de setembre de  2020 
Caràcter:  Ordinari 
Convocatòria:  Primera 
Hora d’inici:  10.55 hores  
Hora d’acabament:  12.40 hores 
Lloc:  Plataforma virtual Zoom 
 
 
Assistents: 
 
Relació annexa 
 
 

 ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’ordre del dia que es transcriu a continuació: 
 

• Benvinguda i obertura de la sessió 
 

Assumptes generals 
 

• Assumptes generals i normatius: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior (Sant Fruitós de 
Bages, 20 de febrer del 2019) 

2. Proposta de nomenament de la Presidència de la Xarxa 

3. Proposta de nomenament de càrrecs estatutaris: vicepresidències i vocals 
de la Comissió de Seguiment 

- Nomenament de les Vice-presidències de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la Sostenibilitat 



 
 

 
 

 
 

- Nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment de la 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 

4. Proposta d’aprovació de la incorporació de nous membres 

5. Pla estratègic Xarxa 2020-2023. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla 
Inma Pruna, Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa. 

6. Compromisos de la Xarxa. Presentació i aprovació, si s’escau, dels 
Compromisos de la Xarxa per a l’any 2020. 

  
 
Acords institucionals  
 

7. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la Declaració de la Xarxa per una 
recuperació verda. 

 
• Precs i preguntes sobrevingudes  

 
• Ponència magistral: “Transició energètica: la nova agenda urbana. Canvis 

tecnològics i normatius i nous escenaris de present i futur (immediats) 
per la transformació urbana. 
 

- Joan Herrera. Director de Medi Ambient i Energia de 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat 

 
• Cloenda   

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
Benvinguda i obertura de la sessió. 
 
Composició de la Mesa en l’obertura de l’Assemblea 
 

Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, president de la Xarxa Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
Sra. Inma Pruna González, Cap de la secretaria tècnica de la Xarxa. 
Sra. Isi Guardiola Salinas, secretària delegada de la Xarxa.  

 
 



 
 

 
 

 
 

Previ a l’inici de l’Assemblea, la Sra. Inma Pruna fa una breu explicació sobre el 
funcionament de la sessió en aquest entorn virtual. 
 

Continua explicant que les votacions dels acords es faran de la  forma següent per part 
del President de la Xarxa: 

- Es preguntarà si hi ha alguna esmena o comentari. Si és així, es pot fer pel xat 
o aixecar la mà i es donarà la paraula.  (S’esperarà uns segons a rebre 
indicació per part de la taula de control) 

- Es preguntarà si hi ha algun vot en contra. Si és així, es deixaran uns segons 
per tal s’indiqui al xat. (S’esperarà uns segons a rebre indicació per part de la 
taula de control) 

- Es preguntarà si hi ha alguna abstenció. Si és així, es deixaran uns segons per 
tal que s’indiqui al xat. (S’esperarà uns segons a rebre indicació per part de la 
taula de control) 

 

Per tant, si no hi ha vots en contra o abstencions s’aprova per assentiment (unànime si 
és el cas) l’acord referenciat.  
 
L’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, obre la sessió en la qual dona la benvinguda als 
assistents en nom de la Diputació i tot seguit dona per iniciada la 20a Assemblea 
general en aquestes circumstàncies excepcionals que ens ha tocat viure i a les quals 
també des de la Xarxa ens hem sabut adaptar. 
 
Recorda als membres que aquesta és l’Assemblea que s’havia d’haver celebrat al mes 
de març a Montcada i Reixac i que s’entenia que calia realitzar dins aquest any 2020, 
per assegurar el bon govern de la Xarxa, alhora que s’adreça als assistents per 
acomiadar-se comentant que per a ell ha estat  un honor presidir aquesta Assemblea 
per darrera vegada, de la qual ha estat com President durant els darrers 4 anys. 
 
Explica que ara fa just 4 anys que va arribar a la presidència de la Xarxa, llavors es va 
celebrar l’Assemblea a Sant Sadurní d’Anoia, i es va confirmar que era una eina de 
treball imprescindible per als municipis. 
 
En aquella reunió, com avui en aquesta, malgrat el canvi de format, es varen trobar 
més d’un centenar d’electes d’ens locals d’arreu de Catalunya, i també molts tècnics i 
tècniques municipals de Medi Ambient. 
 
En aquella Assemblea de Sant Sadurní, va poder descobrir, que la Xarxa era un espai 
de trobada on els càrrecs electes i els tècnics municipals tenen un espai per trobar-se i 
sentir-se acompanyats en la tasca diària i en la definició de polítiques. I tot això s’ha 
pogut confirmar en cada nova Assemblea: a Tarragona, a Castellar del Vallès, i 



 
 

 
 

 
 

finalment al Fòrum de Medi Ambient i Món Local que es va viure l’any passat al Mon 
Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. I durant l’any amb les desenes d’activitats que 
s’organitzen cada any, abans presencials i en els darrers mesos virtuals; però 
mantenint viva la mateixa acció i espai comú. 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és el punt de trobada sobre 
desenvolupament sostenible del conjunt de Catalunya, que inclou primordialment els 
ens locals, però també les quatre Diputacions catalanes i el govern de la Generalitat, 
que reforça l’abast territorial de la Xarxa arreu del país. 
 
La Xarxa es va crear l’any 1997, i celebrem enguany la 20a Assemblea general, en un 
moment singular i una època de canvis i noves mirades per seguir treballant per un 
futur millor per a la ciutadania i per a les futures generacions. 
 
Continua explicant que la xarxa és un espai on es pot compartir les experiències i 
coneixements, i el valor d’això es fa difícil quantificar, però és evident que sense 
aquests espais de trobada i intercanvi que es genera a través de la Xarxa aquest 
coneixement ingent seria impossible que un únic ens local fos capaç de detectar i 
aprendre per si sol. 
 
Aquest és un dels valors que vol ressaltar de la feina feta i de l’existència de la Xarxa.  
 
El segon aspecte que vol destacar és que les ciutats i pobles segueixen compromesos 
vers un model de desenvolupament sostenible. 
 
En la darrera Assemblea general, a Sant Fruitós de Bages, es va aprovar la declaració 
“Les ciutats i els pobles davant del repte de l’Agenda 2030”. Amb aquesta acord, la 
Xarxa va assumir l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible com a 
paradigma d’actuació de les ciutats i els pobles per al proper decenni, ja que els 
governs locals són al centre de l’Agenda i tots els ODS tenen fites que apel·len 
directament a les responsabilitats locals; i es va instar als i les representants de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat del següent mandat, a que l’Agenda 
2030 sigui l’eix vertebrador de les temàtiques i l’estructura de funcionament de la 
Xarxa.  
 
Aquest és el llegat que deixa, i que espera sigui útil i els “co-inspira” per seguir 
impulsant les polítiques de desenvolupament sostenible que els veïns i veïnes 
necessiten i es mereixen. 
 
Aprofita l’avinentesa per agrair a tots els membres la participació a la Xarxa, sense la 
qual no té sentit de ser, i també espera haver-los servit com a President per recollir les 
inquietuds i necessitats. 
 



 
 

 
 

 
 

Dona les gràcies a tots per a la seva col·laboració i fa les presentacions dels membres 
que composen la mesa. 
 
Assumptes generals 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior. 
 
L’Il·lm. Sr. Valentí Junyent, pregunta si hi ha alguna objecció respecte a l’Acta 
corresponent a l’Assemblea General celebrada el dia 20 de febrer del 2019 i en no 
manifestar-se’n cap, ni emetre’s vots en contra ni abstencions, l’acta s’aprova per 
assentiment i unanimitat. 
  
 
2. Proposta de nomenament de la Presidència de la Xarxa 
 
La Sra. Isi Guardiola llegeix la part expositiva del present dictamen i l’Il·lm. Sr. Valentí 
Junyent la dispositiva, tot passant a la votació de l’acord i no manifestant-se cap 
objecció, vot en contra, ni abstenció, l’Assemblea General aprova per assentiment i 
unanimitat el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“D I C T A M E N 
 

Nomenament de la Presidència de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat 

 
 
Transcorregut el temps necessari per tal que després de les passades eleccions de 26 
de maig de 2019 els membres de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 
designessin els seus representants a l’Associació, es convocà la vintena Assemblea 
General Ordinària. 
 
De conformitat amb el previst a l’article 11 dels Estatuts, de la Xarxa, el President serà 
nomenat lliurement per l’Assemblea General d’entre les persones que representen els 
ens locals associats, segons les atribucions que li confereix l’article 12 dels Estatuts. 
 
D’acord amb l’exposat i atesa la importància d'aquesta figura i de les tasques que els 
Estatuts li assignen, es proposa l’adopció del següent 

 
A C O R D: 

 
Únic.- Nomenar el representant de Diputació de Barcelona, Sr. Xesco Gomar Martín, 
President de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, amb les facultats 
atorgades pels Estatuts de l’Associació.” 

 
Composició de la Mesa durant els assumptes generals i normatius un cop 
aprovat el nomenament del nou president 



 
 

 
 

 
 

 
Il·lm. Sr. Xesco Gomar Martí, President de la Xarxa. 
Sra. Inma Pruna González, Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa. 
Sra. Isi Guardiola Salinas, Secretaria delegada de la Xarxa.  
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar, continua la sessió agraint, en primer lloc, la confiança que 
l’acaben de fer com a nou President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, així com també, a tothom que ha treballat per celebrar aquesta 20a. 
Assemblea, i personalment a l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent la seva tasca i dedicació 
d’aquests darrers quatre anys i la seva assistència avui.  
 
I seguidament explica que aquesta és l’Assemblea que s’havia d’haver celebrat el mes 
de març a Montcada i Reixac, però com la realitat mana s’ha hagut de fer de manera 
telemàtica i això, que d’entrada és una barrera, es vol transformar en una oportunitat. 
Oportunitat per als representants dels municipis més allunyats, que ara poden assistir 
a les reunions sense desplaçaments insostenibles, temps i recursos. És per això que 
serà una manera de treballar que es potenciarà i que ja no s’abandonarà quan es 
recuperi la plena normalitat.  
 
D’aquesta manera i com a primera decisió del seu mandat, el Sr. Xesco es compromet 
a què la primera Assemblea que es pugui celebrar de forma presencial es celebri a 
Montcada i Reixac.  
A continuació, comenta allò que entén com a Xarxa, que és un espai per compartir  
coneixements i experiències, per reflexionar i plantejar dubtes, un model de treball en 
comú en definitiva. La Xarxa ha de ser pluralitat i especialització, però també ha de ser 
útil per abordar el difícil moment que estem patint. En pocs mesos el món ha canviat. 
La covid-19 és una pandèmia que ha posat a prova el sistema sociosanitari i la 
fortalesa de les polítiques públiques d’arreu del mon i ha desmuntat les previsions 
econòmiques i laborals, tot això passa als nostre pobles, barris i ciutats, com tots els 
presents saben malauradament. 
 
Els governs locals han de treballar a fons per estar a l’alçada d’aquests moments, 
s’han de canviar prioritats, adoptar recursos econòmics i projectar un nou horitzó pels 
municipis. Però no es pot deixar de banda altra emergència; la climàtica i ambiental, i 
per aquesta raó estem aquí avui. 
 
La pandèmia i els confinaments ens aporten conclusions clares que hem d’aprofitar, 
pot ser la més significativa és una que ja tenim clara: amb una mobilitat sostenible 
millora la qualitat de l’aire. 
 
S’ha de fer veure a tothom que les inversions per a la sostenibilitat han de ser un dels 
motors de la recuperació econòmica i d’un renovat model de desenvolupament 
econòmic i social. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
Aquests seran els treballs fonamentals de present i futur, com el seran també la 
transició energètica, la gestió de residus, educació ambiental i l’economia circular, 
entre d’altres. 
 
Conclou expressant que hi ha treball per endavant i el que és més important, hi ha 
moltes ganes de fer-ho. 
 
Desprès d’expressar el seu agraïment segueix l’acte amb l’aprovació dels punts de 
l’ordre del dia dels assumptes normatius que pertoquen. 
 
3. Proposta de nomenament de càrrecs estatutaris: vicepresidències i vocals de 

la Comissió de Seguiment 
 
• Nomenament de les Vice-presidències de la Xarxa de ciutats i pobles cap 

a la Sostenibilitat 
 

L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar sotmet a votació el present dictamen i no manifestant-se cap 
objecció, vot en contra, però sí una abstenció de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
l’Assemblea General aprova per assentiment amb l’abstenció de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“D I C T A M E N 
 

Nomenament de les Vice-presidències de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat 

 
Transcorregut el temps necessari després de les passades eleccions de 26 de maig de 
2019, per tal que els membres de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 
designessin els seus representants a l’Associació, s’ha convocat la vintena       
Assemblea General Ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 11 dels Estatuts de la Xarxa: El President  i 
els Vice-Presidents seran nomenats lliurement per l’Assemblea General d’entre els 
membres associats. 
 
En relació amb les Vice-presidències, malgrat que els Estatuts vigents preveuen en  
l’article sisè l'existència de dues, l’Assemblea General en el darrer mandat va acordar 
fixar-les en un màxim de cinc. 
 
Actualment, es considera oportú proposar a l’Assemblea General que el nombre de 
Vice-presidències en aquest mandat sigui de nou de cinc, amb la qual cosa es  
reflecteix en els òrgans de govern de l’Associació el mapa actual de membres de la 
Xarxa i la representació derivada dels resultats de les darreres eleccions municipals. 



 
 

 
 

 
 

 
Després del procés d'elecció seguit, i atesa la importància d'aquestes figures i de les 
funcions que els Estatuts els assignen, es proposa l’adopció del següent 
 

A C O R D: 
 
Únic.- Nomenar els/les representants dels municipis de Talamanca, Barcelona, 
Granollers, Manlleu i Terrassa, com a Vice-presidents/entes de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la Sostenibilitat, amb les facultats atorgades pels Estatuts de l’Associació i 
amb l'ordre que tot seguit s'indica: 
 

Vice-presidència primera, el representant de l’Ajuntament de Talamanca, Sr. Josep 
Tarín Canales 

Vice-presidència segona, el representant de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Eloi Badia 
Casas 

Vicepresidència tercera, el representant de l’Ajuntament de Granollers, Sr. Albert 
Camps Giró 

Vice-presidència quarta, la representant de l’Ajuntament de Manlleu, Sra. Maite 
Anglada Mas 
 
Vice-presidència cinquena, la representant de l’Ajuntament de Terrassa, Sra. Lluïsa 
Melgares Aguirre”. 

 
 

• Nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment de la Xarxa de 
ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 

 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar sotmet a votació el present dictamen i no manifestant-se cap 
objecció, vot en contra, ni abstenció, l’Assemblea General aprova per assentiment i 
unanimitat el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“D I C T A M E N 
 

Nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Transcorregut el temps necessari després de les passades eleccions de 26 de maig de 
2019, per tal que els membres de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 
designessin els seus representants a l’Associació, s’ha convocat la vintena Assemblea 
General Ordinària. 
 
De conformitat amb el que es desprèn dels vigents Estatuts, la Comissió de Seguiment 
és l’organisme de direcció de la Xarxa i el màxim òrgan operatiu de decisió i 
administració per delegació de l’Assemblea, el qual estarà constituït pel President, els 
Vicepresidents i un conjunt de vocals en representació de les entitats locals membres 



 
 

 
 

 
 

de la Xarxa. 
 
De conformitat amb el previst a l’article 8.1 f. dels Estatuts de la Xarxa, l’Assemblea és 
l’òrgan competent en el nomenament dels membres de la Comissió de seguiment de la 
Xarxa. 
 
Després del procés d'elecció seguit per fixar la nova composició de la Comissió de 
Seguiment i atesa la importància de l’òrgan i de les competències que els Estatuts li 
assignen, es proposa l’adopció del següent 
 

A C O R D: 
 
Únic.- Fixar la nova composició de la Comissió de Seguiment de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat, que restarà formada per: 
 
La Presidència, el representant de Diputació de Barcelona 
 
Vice-presidència primera, el representant de l’Ajuntament de Talamanca 
Vice-presidència segona, el representant de l’Ajuntament de Barcelona 
Vice-presidència tercera, el representant de l’Ajuntament de Granollers 
Vice-presidència quarta, la representant de l’Ajuntament de Manlleu 
Vice-presidència cinquena, la representant de l’Ajuntament de Terrassa 
 
Vocals: 
 
La persona designada per l’Ajuntament Badalona 
La persona designada per l’Ajuntament de Berga 
La persona designada per l’Ajuntament de Cardedeu 
La persona designada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
La persona designada per l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat 
La persona designada per l’Ajuntament de Girona 
La persona designada per l’Ajuntament d’Igualada 
La persona designada per l’Ajuntament de Lleida 
La persona designada per l’Ajuntament de Manresa 
La persona designada per l’Ajuntament de Mataró 
La persona designada per l’Ajuntament de Moià 
La persona designada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
La persona designada per l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
La persona designada per l’Ajuntament de Sabadell 
La persona designada per l’Ajuntament de Sant Celoni 
La persona designada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
La persona designada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
La persona designada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
La persona designada per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 



 
 

 
 

 
 

La persona designada per l’Ajuntament de Tarragona 
La persona designada per l’Ajuntament de Vic 
La persona designada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
La persona designada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
La persona designada per la Diputació de Girona 
La persona designada per la Diputació de Lleida 
La persona designada per la Diputació de Tarragona 
La persona designada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
4. Proposta d’aprovació de la incorporació de nous membres 
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar sotmet a votació el present dictamen i no manifestant-se cap 
objecció, vot en contra, ni abstenció, l’Assemblea General aprova per assentiment i 
unanimitat el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

 
“D I C T A M E N 

 
 

Aprovació de la integració de nous membres a la Xarxa de ciutats i pobles cap a 
la Sostenibilitat 

 
 
Des de la dinovena Assemblea General Ordinària de la Xarxa de ciutats i pobles cap a 
la Sostenibilitat, celebrada a Sant Fruitós de Bages el 20 de febrer del 2019, alguns ens 
locals han sol·licitat la seva incorporació a l'Associació. 
 
Aquests ens 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, amb la qual cosa s’assoliran els 
300 membres adherits a la Xarxa entre membres i observadors. 
 
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 dels següents 
 

A C O R D S  
 

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: 
 

- Ajuntament de Banyoles 
- Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
- Ajuntament de Castellnou del Bages 
- Ajuntament de Castellolí Ajuntament de La Nou de Berguedà 



 
 

 
 

 
 

- Ajuntament de Sant Mateu del Bages 
- Ajuntament de Santa Susanna 
- Ajuntament de Torrelavit 

 
 
Segon.- Acceptar la integració com a membres observadors a l’Associació XARXA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT dels ens locals que tot seguit es 
detalla:  
 

- Consorci de la Zona Franca 
- Consorci de Residus del Vallès Occidental”.  

 
5. Pla estratègic Xarxa 2020-2023. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla 

Inma Pruna, Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa. 
 
Sobre aquest assumpte l’Il·lm. Sr. Xesco Gomar cedeix la paraula a la Sra. Inma 
Pruna que detalla la proposta del pla estratègic de la Xarxa 2020-2023.  
 
Comença la seva explicació recordant que com a cada mandat, la Xarxa s’ha de dotar 
d’un pla estratègic i que s’ha aprovar a la primera Assemblea General del període 
legislatiu. Tot el pla té el seu eix vertebrador en la temàtica i estructura de l’Agenda 
2030, també és fruit del treball participatiu que s’ha fet en els diferents grups de treball, 
i de les diferents reunions del grup motor i de la Secretaria tècnica de la Xarxa.  
 
Presenta un pla estratègic, basat en l’Agenda 2030, en els objectius de 
desenvolupament sostenible i amb un subtítol que identifica noves mirades i noves 
propostes.  
 
Continua explicant que el pla s’ha enfocat en el sentit de canviar la mirada, la 
perspectiva d’actuació, passant d’una visió lineal, a una integral, en la que es tingui en 
compte tots aquests aspectes que marca l’Agenda 2030 i els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS). Per tant, proposa promoure una major 
connectivitat entre els membres de la Xarxa, tant els electes com els tècnics, 
incrementant les diversitats d’accions i de visions, per tal de poder assolir aquesta 
nova perspectiva, i per tant la Xarxa intentarà convidar a nous agents del sector privat i 
social, i no només del món local. 
 
Tot això es pot resumir en un lema: tots els ODS importen. 
 
S’ha de tenir en compte un element clau que marca l’Agenda com és: les aliances com 
un element nuclear. La xarxa  ha de ser un espai generador d’aquestes aliances. 
 
També en el context de l’emergència climàtica i la transició energètica es proposa 
seguir incrementar i potenciant  el pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el 
clima. 



 
 

 
 

 
 

 
També es fan seus tots els principis de l’Agenda urbana, i es compromet a comunicar 
els avanços de l’agenda urbana i incorporar-los en el treball dels diferents grups de la 
Xarxa. 
 
Esposa que s’han definit 3 línies estratègiques que són importants de tenir en compte i 
que es desenvoluparen en tot  aquest mandat: 
 

1. Promoure el coneixement i impuls per una transició energètica efectiva en el 
món local. 

2. Prevenció i gestió de residus per assolir els objectius quantitatius i qualitatius 
fixats en el marc de l’economia circular i dels recursos i materials. 

3. Fomentar la coordinació de les administracions locals per millorar la qualitat de 
l’aire. 
 

A més exposa que s’han identificat alguns objectius estratègics que s’han de tenir en 
compte en les activitats de la Xarxa: 
 

- Promoure l’adhesió del món local als compromisos i principis de l’Agenda 2030 
i els ODS. 

- Promoure la renovació dels compromisos dels món local amb el Pacte dels 
Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’energia, en relació a l’emergència climàtica i 
la transició energètica. 

- Integrar la qualitat de l’aire i les polítiques de prevenció de la contaminació 
acústica i de promoció de la mobilitat sostenible. 

- Refermar la Xarxa com a espai de sostenibilitat de referència pel món local a 
Catalunya, i com a espai privilegiat per a l’intercanvi d’experiències, la 
transferència de coneixement i, especialment, l’impuls a projectes compartits, 
generadors d’aliances o projectes d’especial interès per a la Xarxa. 

- Fer evolucionar la visió de les ciutats i els pobles en referència a les polítiques 
alimentàries cap a un model estratègic sostenible que tingui en compte el dret 
a l’alimentació, l’agroecologia o la prevenció del malbaratament alimentari, 
entre d’altres. 

- Reforçar el coneixement sobre polítiques i accions locals d’adaptació o 
resiliència de les ciutats. 

- Fomentar bones pràctiques i aliances per incorporar l’economia circular a les 
ciutats i els pobles, en especial en els sectors productius. 

- Valorar el paper de l’educació per la sostenibilitat com a eina imprescindible per 
capacitar i apoderar a la ciutadania davant els reptes urgents als quals hem de 
fer front, des dels més joves fins, i amb, els més grans. 

- Tenir en compte tots els ODS en el moment d’implementar qualsevol dels 
objectius estratègics, i també el potencial de generar aliances dins i fora de la 
Xarxa. 

 



 
 

 
 

 
 

Continua exposant que també en el pla estratègic es continua seguint l’estructura i la 
governança que marquen  els estatuts de la Xarxa: 

- L’Assemblea General 
- La Comissió de Seguiment (dues reunions anuals) 
- La Secretària de la Xarxa que dona suport a la Xarxa per dinamitzar els grups 

de treball i comissions, i organitzar les òrgans de govern de la Xarxa. 
- 7 Grups de Treball i  4 Comissions. Els plans de treball dels grups parteixen de 

la feina dels integrants dels mateixos grups, i a aquest treball tècnic caldrà 
incorporar les reflexions del grup motor de la Xarxa. S’intentarà donar 
continuïtat als grups de treball de l’anterior mandat. Cada grup de treball 
comptarà amb un referent tècnic de la Secretaria Tècnica de la Xarxa que 
actuarà com a dinamitzador, una o més persones tècniques de la Diputació de 
Barcelona amb coneixement sobre la matèria, que actuarà com a un suport 
expert, i també una persona tècnica de la Generalitat de Catalunya també com 
a suport expert. La participació en els grups estarà formada pels representants 
tècnics i polítics dels representants inscrits, s’intentarà potenciar un treball 
dinàmic i flexible, tenint en compte sempre l’Agenda 2030 i les ODS. Seran 
espais de referència de coneixement, d’intercanvi i realització conjunta de 
projectes. 

 
Explica que s’ha anat readaptant totes les activitats programades degut al nou 
escenari que estem vivint, es farà una proposta de programació i reorganització de les 
activitats previstes. 
 
En relació amb el pla operatiu de la Xarxa comunica que és el conjunt d’actuacions 
que es portaran a terme des de la Secretaria tècnica de la Xarxa, i s’ha fet el redisseny 
de la imatge gràfica de la Xarxa que es presentarà al finalitzar la presentació del pla 
estratègic. Un altre punt és el sentit de la neutralitat climàtica i l’ambientalització de tots 
els actes de la Xarxa, es proposa no donar documents per escrit, sinó que tot es 
transmetrà electrònicament. Al final de cada any es continuarà fent la compensació 
d’emissions que hagi pogut provocar les activitats de la Xarxa. 
 
Un dels punts que també vol destacar és la identificació dels projectes d’especial 
interès per a la Xarxa, projectes que s’hagin de dissenyar i implementar de forma 
conjunta per varis Ajuntaments. Cadascun dels grups de treball haurà d’identificar un 
d’aquests projectes, i es començarà amb el grup d’educació ambiental. 
 
Per altra banda, es seguirà i es vol incrementar el banc d’experiències, que ja està a 
disposició i es pot consultar a la web de la Xarxa.  
 
Ressalta que un dels projectes d’especial interès per a la Xarxa que ja s’estan 
desenvolupant és l’agenda escolar 2020-2021. 
 



 
 

 
 

 
 

Per finalitzar, presenta els Ecosistemes de mitjans de la Xarxa, que són els espais 
virtuals on tots es poden comunicar internament i també a l’exterior. 
 
Finalitza la seva intervenció manifestant si hi ha alguna pregunta o consulta per part 
dels assistents sobre aquest pla estratègic que s’acaba de presentar, el document que 
s’ha exposat es troba a disposició dels presents i de tots els membres de la xarxa a la 
web de la Xarxa. 
 
S’exposen dos preguntes que es comunica des de la sala de control  i que es 
responen mitjançant el xat sobre les temàtiques següents: 
 

- Malbaratament alimentari.  
- Incorporació del seguiment de control dels ODS en el pla de treball. 

 
Es presenta la proposta de redisseny de la imatge gràfica de la Xarxa que té com 
objectius la seva modernització, respectant els més de 20 anys d’història; adaptació a 
la missió, visió i objectius que marca el nou Pla estratègic 2020-2023; i  la incorporació 
dels ODS. 
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar sotmet a votació el present dictamen i no manifestant-se cap 
objecció, vot en contra, ni abstenció, l’Assemblea General aprova per assentiment i 
unanimitat el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“D I C T A M E N 

Aprovació del Pla Estratègic Xarxa 2020 - 2023 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat 

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

A l’anterior mandat 2015-2019 es va constatar la necessitat que el Pla general 
d’activitats havia de ser una eina que fixés la visió de la Xarxa i els objectius estratègics 
per dotar de més coherència el treball del conjunt dels grups de treball, comissions, etc. 
Per aquest motiu, ens vam dotar del Pla estratègic Xarxa 2020 Sostenibilitat per a les 
persones avui - Visions pel 2030 i més enllà. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat s’ha fet gran – enguany organitzem 
la 20a Assemblea general –, i el fet de treballar en xarxa i amb la Xarxa ens ajuda per 
fer front als nous reptes ambientals, econòmics i socials sota el paradigma del 
desenvolupament sostenible, i ara més que mai en un context marcat per la crisi 
sanitària i les seves conseqüències..  



 
 

 
 

 
 

En la darrera Assemblea general, celebrada el 20 de febrer de 2019 a Sant Fruitós de 
Bages, es va aprovar la declaració “Les ciutats i els pobles davant del repte de 
l’Agenda 2030”.  

Amb aquesta acord, la Xarxa va assumir l’Agenda 2030 i els objectius de 
desenvolupament sostenible com a paradigma d’actuació de les ciutats i els pobles per 
al proper decenni, ja que els governs locals són al centre de l’Agenda i tots els ODS 
tenen fites que apel·len directament a les responsabilitats locals; i va instar als i les 
representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat durant el proper 
mandat que l’Agenda 2030 sigui l’eix vertebrador de les temàtiques i l’estructura de 
funcionament de la Xarxa. 

Aquest acord és plenament vigent per aquest nou mandat. Ho era el passat mes de 
març i encara més avui. 

Per tot plegat, la Xarxa s’ha de dotar d’un Pla estratègic a aprovar durant el procés 
inicial de constitució de la nova Xarxa fins el 2023. 

El Pla Estratègic 2020-2023. Noves mirades pel 2030. Nous compromisos per 
actuar avui ha de donar resposta a aquesta nova visió i aquest canvi de perspectiva 
que suposa l’Agenda 2030 ja no transversal sinó integral, i també a les implicacions 
dels objectius de desenvolupament sostenible, tant en el fons com en la forma de 
funcionar de la Xarxa.  

En base als reptes als quals hem de fer front, el Pla Estratègic Xarxa 2020 - 2023  es 
fixa com a visió general els compromisos següents: 

- La Xarxa és un espai obert, divers i compartit 

- La Xarxa es basa en l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, 
un marc de referència universal i integrat on tots els ODS compten i on les aliances 
són un element nuclear. I també s’alinea amb els principis de l’Agenda Urbana.  

- La Xarxa actua davant l’emergència climàtica i la transició energètica necessària i 
urgent, en el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i Energia 

En base a aquests reptes, es proposa un Pla amb 3 objectius estratègics prioritaris: 

1. Promoure el coneixement per una efectiva transició energètica local. 

2. Impulsar les polítiques de prevenció i gestió de residus per assolir els objectius 
quantitats i qualitatius fixats en el marc de l’economia circular i dels recursos i 
materials. 

3. Compartir i promoure la coordinació de les administracions locals per millorar la 
qualitat de l’aire. 



 
 

 
 

 
 

I 9 objectius estratègics més: 

1. Promoure l’adhesió del món local als compromisos i principis de l’Agenda 2030 i 
els objectius de desenvolupament sostenible. 

2. Promoure la renovació dels compromisos del món local en el marc del Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, en relació a l’emergència climàtica i 
la transició energètica.  

3. Refermar el paper de la Xarxa com a espai de referència pel món local a Catalunya 
en l’àmbit del desenvolupament sostenible, i com a espai privilegiat per a 
l’intercanvi d’experiències, la transferència de coneixement i, especialment, l’impuls 
a projectes compartits, generadors d’aliances o Projectes d’Especials Interès per a 
la Xarxa (PEIX). 

4. Reforçar el coneixement sobre polítiques i accions locals d’adaptació i resiliència 
de les ciutats al canvi climàtic. 

5. Evolucionar la visió de les ciutats i pobles en referència a les polítiques alimentàries 
cap a un model estratègic sostenible que tingui en compte aspectes relacionats 
amb el dret a l’alimentació, l’agroecologia o la prevenció del malbaratament 
alimentari, entre d’altres. 

6. Integrar la qualitat de l’aire i les polítiques de prevenció de la contaminació acústica 
i de promoció de la mobilitat sostenible. 

7. Fomentar bones pràctiques i aliances per incorporar l’economia circular a les 
ciutats i pobles, en especial en els sectors productius. 

8. Posar en valor el paper de l’educació per la sostenibilitat com a eina imprescindible 
per capacitar i apoderar a la ciutadania, dels més joves amb els més grans, davant 
els reptes urgents als quals hem de fer front. 

9. Tenir en compte tots els ODS en el moment d'implementar qualsevol dels objectius 
estratègics i el potencial de generar aliances dins i fora de la Xarxa. 

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

A C O R D: 

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic Xarxa 2020-2023. Noves mirades pel 2030. Nous 
compromisos per actuar, de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
segons consta a l’annex. 

Segon.- En conseqüència, i en resposta als objectius estratègics, aprovar la creació 
dels Grups de treball de: 



 
 

 
 

 
 

 
1. Transició energètica local 
2. Adaptació al canvi climàtic i resiliència  
3. Qualitat de l’Aire, Soroll i Mobilitat Sostenible 
4. Educació per la Sostenibilitat 
5. Economia Circular 
6. Polítiques alimentàries sostenibles 
7. El Club del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia a Catalunya 

ANNEX: Pla Estratègic Xarxa 2020-2023. Noves mirades pel 2030. Nous 
compromisos per actuar”.  (Annex)1 

 
6. Compromisos de la Xarxa. Presentació i aprovació, si s’escau, dels 

Compromisos de la Xarxa per a l’any 2020. 
 

L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar sotmet a votació el present dictamen i no manifestant-se cap 
objecció, vot en contra, ni abstenció, l’Assemblea General aprova per assentiment i 
unanimitat el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“D I C T A M E N 

 
Aprovació dels Compromisos de la Xarxa per l’any 2020 
 

La Xarxa es compromet amb l’Aliança Catalunya 2030 per actuar avui 

L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un full de ruta de les Nacions 
Unides per disposar d'un marc consensuat d'actuació davant els reptes globals de la 
humanitat. Aquest full de ruta estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental. Per traduir els objectius en 
accions efectives, Nacions Unides encoratja a desenvolupar respostes nacionals 
ambicioses per aplicar aquesta agenda i a crear aliances de col·laboració entre tots els 
països i actors per assolir els ODS. 

El 18 de febrer del 2020 la Generalitat de Catalunya va aprovar el document de base 
de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya, el qual consta a l’expedient a 
disposició dels membres de la Xarxa. El 21 de febrer representants de trenta-tres 
organitzacions i entitats catalanes de diversos àmbits van donar el tret de sortida i es 
van adherir a l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país per assolir els 17 

                                                      
1 LA XARXA EN XARXA; Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat:  
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/06_dictamen_pla_estrategic_
xarxa_2020_2023_annex_versio_definitiva.pdf 
 

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/06_dictamen_pla_estrategic_xarxa_2020_2023_annex_versio_definitiva.pdf
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/06_dictamen_pla_estrategic_xarxa_2020_2023_annex_versio_definitiva.pdf


 
 

 
 

 
 

Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Entre les 
primeres organitzacions que van signar el document i, per tant, es van sumar a 
l’Aliança Catalunya 2030 per part del món local van ser l’Ajuntament de Barcelona; 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM); la Diputació de Barcelona; la Diputació de 
Girona; i la Federació de Municipis de Catalunya. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat se sent interpel·lada clarament pels 
continguts de l’Aliança Catalunya 2030, i es proposa sotmetre a l’aprovació de 
l’Assemblea general l’adhesió a l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 a Catalunya, per tal 
seguir esdevenint un espai per reforçar aliances entre ens locals membres i agents 
d’altres sectors adherits també a l’Aliança Catalunya 2030 i actuar des d’avui mateix. 

La Xarxa referma el compromís amb el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel 
Clima i l’Energia i es compromet amb els nous acords d’Acció Climàtica 

La Xarxa és entitat promotora del Pacte des de 2012, i en l’actual mandat vol  redoblar 
esforços per refermar el compromís del món local i perquè el màxim nombre de ciutats i 
pobles segueixen formant part d’aquest moviment. 

En paral·lel al Pacte, la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica celebrada el gener 
de 2020 va refermar el compromís de col·laboració entre institucions i el sector 
econòmic de Catalunya per reduir les emissions de CO2 i tendir cap a la 
descarbonització de la societat. Els compromisos globals passen per assolir la 
neutralitat de carboni el 2050; aprofundir en el coneixement de l’impacte climàtic de 
l’activitat pròpia; divulgar i fomentar el compromís climàtic; impulsar la transició 
energètica; adoptar els principis de l’economia circular; i reduir l’impacte climàtic de la 
mobilitat: foment del transport públic, vehicles compartits, reunions telemàtiques que 
evitin desplaçaments, entre altres. 

A banda d’aquests compromisos generals, els  sectors poden reduir les emissions amb 
accions concretes contingudes en 11 àmbits. En el cas de l'administració local, es 
proposen compromisos específics com ara declarar l’emergència climàtica, 
endegar mesures de resiliència en l’àmbit territorial propi, incorporar els aspectes 
climàtics en la planificació urbanística, revisar les ordenances municipals adaptant-les a 
la situació d’emergència, regular la mobilitat urbana amb criteris de minimització 
d’emissions, adequar els pressupostos públics a les prioritats de l’emergència, 
vetllar per les situacions de vulnerabilitat personal vinculades a pobresa energètica i 
contribuir a l’apoderament dels ciutadans i les associacions per a fer front al canvi 
climàtic. 

La Xarxa es compromet amb els principis de l’Agenda Urbana i alinearà les 
accions en consonància amb l’Agenda 2030 i el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
pel Clima i l’Energia 

La planificació urbana, com a instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i 
el benestar de les persones, demana la contribució de tots els nivells de govern que, en 
coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana 
compartida. 



 
 

 
 

 
 

Els tres compromisos de transformació per a un desenvolupament urbà sostenible, 
descrits a la Declaració de Quito —Conferència Hàbitat III de l’ONU— són: la inclusió 
social i l’erradicació de la pobresa; la prosperitat urbana sostenible, inclusiva i amb 
oportunitats per a tothom; i el desenvolupament urbà resilient i ambientalment 
sostenible. 

Sota aquest paradigma destaquem:  

L'Agenda Urbana Espanyola, presa en consideració pel Consell de Ministres el 22 de 
febrer de 2019, és el full de ruta que, fins al 2030, marcarà l'estratègia i les accions a 
dur a terme per fer dels nostres pobles i ciutats àmbits de convivència amables, 
acollidors, saludables i conscienciats.  

I l’Agenda Urbana de Catalunya, que ha de ser l’eina que permeti potenciar les 
oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització.  

Altres compromisos 

L’any 2019 i primera part del 2020 ha estat prolífic en l’adopció de declaracions sobre la 
sostenibilitat i la gestió ambiental local. Es presenten a l’Assemblea les declaracions 
aprovades per diversos socis durant aquest període, amb l’objectiu de donar-los a 
conèixer als membres i demanar-ne el suport de la Xarxa. 

Les declaracions que se sotmeten a l’aprovació de l’Assemblea de la Xarxa són les 
següents:  

Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025  

En el marc de la Mesa de la Bicicleta, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar, mitjançant l'Acord GOV/160/2019, de 5 de novembre, l'Estratègia Catalana de 
la Bicicleta 2025 (ECB2025), impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat en 
col·laboració amb altres departaments. A la Mesa també participen altres organismes i 
ens locals implicats, així com les entitats del món de la bicicleta. L'estratègia pretén 
establir eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús 
de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat 
quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme, i unir forces en pro d’una Catalunya 
pedalable i pedalada. 

El Grup de treball de Qualitat de l’Aire, Soroll i Mobilitat sostenible, serà l’espai on es 
puguin tractar els temes relacionats amb aquesta Estratègia. 

Declaració del Plàstic d’Oslo  

El document comporta el compromís d'aplicar mesures per reduir l'impacte dels plàstics 
al medi ambient. La declaració, que és una iniciativa conjunta d'EUROCITIES i la ciutat 
d'Oslo, Premi Europeu de la Capital Verda 2019, ja compta amb el suport de ciutats 
com Bergen, Braga, Bristol, Copenhaguen, Düsseldorf, Florència, Gant, Guimaraes, 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf


 
 

 
 

 
 

Hamburg, Helsinki, Leeds, Mannheim, Mezitli, Milà, Münster, Oslo, Porto, Reims, 
Estrasburg, Turí i Varna, i Terrassa. 

Els municipis signants de la declaració es comprometen a reduir l'impacte nociu que 
aquests residus suposen sobre els ecosistemes amb tot un seguit de mesures. Algunes 
de les més destacades són les accions que van dirigides a desenvolupar plans 
d'actuació per reduir la seva incidència, amb accions que contribueixin a eliminar o 
minimitzar el consum de plàstics innecessaris, com també treballar amb les empreses i 
les indústries per incentivar la transformació del consum de plàstic d'un sol ús a 
productes més sostenibles. 

Els principis i objectius de la Declaració de Plàstics d’Oslo és plenament coincidents 
amb el Pla de treball sobre economia circular, les accions de prevenció de residus i les 
accions d’ambientalització de les activitats que s’impulsen des de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya 

La Declaració té l’objectiu d’orientar l’elaboració d’una estratègia comuna entre 
administració, entitats, sector privat i recerca, per afavorir la interrelació entre la salut 
integral de la societat i la de la natura a Catalunya. 

Iniciativa Cities with Nature 

Entre les noves iniciatives anunciades per l’ICLEI en el seu darrer Congrés i la seva 
aliança de ciutats, va destacar el llançament de CitiesWithNature, una plataforma global 
d'intercanvi i aprenentatge en xarxa per reconèixer i potenciar el valor de la natura i 
integrar-la a les nostres ciutats. L’Ajuntament de Barcelona en forma part. 

La Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 

La  Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad té per objecte la creació d'un marc 
estable que impulsi i promogui, en el conjunt dels Governs Locals espanyols, l'adopció 
de polítiques, plans i programes en matèria de la conservació i el foment de la 
biodiversitat, la protecció del medi hídric, la restauració d'espais naturals degradats, la 
millora de la connectivitat ecològica i la salvaguarda dels ecosistemes. 

Està presidida en aquest moment per l’Alcalde de Viladecans, i diversos ens locals de 
la Xarxa ja en formen part. 

Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP) 

Una cinquantena de pobles i ciutats d'arreu de Catalunya van presentar el passat 20 de 
juliol l'Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), amb la voluntat d'incidir i 
apostar per la municipalització de la gestió de l'energia als municipis. El primer pas ha 
estat elaborar un protocol que regula el marc de col·laboració entre els 47 ajuntaments i 



 
 

 
 

 
 

2 entitats que han rubricat el document que contempla crear una xarxa de municipis i 
entitats compromesos amb la gestió pública de l'energia. 

Els textos dels documents i declaracions consten a l’expedient els quals es posen a 
disposició dels membres al dossier virtual adjunt que es lliura als assistents a 
l’Assemblea. 

De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot 
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya i el compromís de la 
Xarxa amb els objectius de l’Aliança Catalunya 2030, per actuar des d’avui com a espai 
generador d’aliances 

Segon.- Inspirar a altres ens locals membres de la Xarxa a formar part d’aquest procés 
amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible com a full de ruta. 

Tercer.- Refermar el compromís de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
com a entitat promotora del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 

Quart.- Instar als ens locals membres de la Xarxa a renovar també llurs compromisos i 
adherir-se al segon Pacte amb els objectius 2030 com a horitzó temporal. 

Cinquè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de la Cimera Catalana d’Acció Climàtica.  

Sisè.- Aprovar el compromís de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb 
els principis de l’Agenda Urbana, per tal d’alinear-los amb les pròpies accions i en 
consonància amb l’Agenda 2030 i el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i 
l’Energia. 

Setè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. 

Vuitè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de la Declaració del Plàstic d’Oslo. 

Novè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a la 
Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya. 

Desè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de la Iniciativa Cities with Nature. 



 
 

 
 

 
 

Onzè.- Donar a conèixer als ens locals membres de la Xarxa, la Red de Gobiernos 
Locales +Biodiversidad, i establir un marc de col·laboració entre ambdues entitats per 
transferir coneixement als ens locals, sobretot mitjans i petits. 

Dotzè.- Donar a conèixer als ens locals membres de la Xarxa l’Associació de Municipis 
per l’Energia Pública i establir un marc de col·laboració entre ambdues entitats. 

Tretzè.- Notificar a les entitats i administracions promotores de les diverses 
declaracions els acords adoptats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat. 

Catorzè.- Fer difusió dels principis de les declaracions i dels acords a través dels 
mitjans de comunicació de la Xarxa. 

Es posen a disposició dels membres de la Xarxa a l’expedient d’aquest Dictamen 
els enllaços a la documentació del compromisos, declaracions i documents 
sotmesos a l’adhesió 

 

1. Sobre l’Aliança Catalunya 2030: 
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/alianca/ 

a. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. ACORD GOV/24/2020, de 18 
de febrer, pel qual s'aprova el document de base de l'Acord nacional 
per a l'Agenda 2030 a Catalunya. 
http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/acord_nacional_a
genda_2030_a_catalunya.pdf 

b. L’Aliança Catalunya 2030. Què és i com en podem formar part? 
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1807/L_Aco
rd_nacional_i_l_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030_document_informati
u_def.pdf  

c. Model de sol·licitud d’adhesió a l’Acord Nacional per l’Agenda 2030. 
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1805/Sol_lic
itud_d_adhesi%C3%B3_a_l_Acord_nacional_per_a_l_Agenda_2030.d
ocx  

d. Model de compromisos amb l’Aliança Catalunya 2030 
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1806/Fitxa_
compromisos_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030.docx  

 

2. Sobre el Pacte d’Alcaldes i Alcaldes pel Clima i l’Energia 

a. Model d’adhesió per a ens locals a 
https://www.diba.cat/documents/102577937/111295166/Compromis_P
acte_cat.pdf/5c5c9c49-07b7-4210-bb01-eddfcd38433b  

b. Informació sobre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
com a promotor del Pacte:  

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/alianca/
http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/acord_nacional_agenda_2030_a_catalunya.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/acord_nacional_agenda_2030_a_catalunya.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1807/L_Acord_nacional_i_l_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030_document_informatiu_def.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1807/L_Acord_nacional_i_l_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030_document_informatiu_def.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1807/L_Acord_nacional_i_l_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030_document_informatiu_def.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1805/Sol_licitud_d_adhesi%C3%B3_a_l_Acord_nacional_per_a_l_Agenda_2030.docx
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1805/Sol_licitud_d_adhesi%C3%B3_a_l_Acord_nacional_per_a_l_Agenda_2030.docx
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1805/Sol_licitud_d_adhesi%C3%B3_a_l_Acord_nacional_per_a_l_Agenda_2030.docx
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1806/Fitxa_compromisos_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030.docx
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1806/Fitxa_compromisos_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030.docx
https://www.diba.cat/documents/102577937/111295166/Compromis_Pacte_cat.pdf/5c5c9c49-07b7-4210-bb01-eddfcd38433b
https://www.diba.cat/documents/102577937/111295166/Compromis_Pacte_cat.pdf/5c5c9c49-07b7-4210-bb01-eddfcd38433b


 
 

 
 

 
 

i. Promotors del Pacte: 
https://www.pactodelosalcaldes.eu/participa/participa-como-
promotor.html  

ii. Perfil de la Xarxa com a promotora a la web europea: 
https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-
comunidad-del-pacto/promotores/visi%C3%B3n-general-
promot.html?scity_id=11323  

iii. Informació sobre els nostres compromisos com a Promotors: 
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/la-xarxa-promotora-
del-pacte 

 

3. Sobre els compromisos d’Acció Climàtica 
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/cimera/compromisos/ 

a. Compromisos de la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica  
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/Cimera_Accio
_Climatica/Cimera-Accio-Climatica-compromisos.pdf  

b. Formulari d’adhesió als compromisos d’Acció Climàtica a 
https://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-als-
compromisos-daccio-climatica?category= 

 

4. Sobre l’Agenda Urbana 

a. Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya 
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-
content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3-
definitiva_CAT_201902.pdf 

http://agendaurbanacatalunya.cat/lagenda/ 

b. Agenda Urbana Espanyola: 
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=BAW0
61 

 

5. Sobre l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 

a. Acord GOV/160/2019, de 5 de novembre, l'Estratègia Catalana de la 
Bicicleta 2025 (ECB2025) a 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/
?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES 

b. L’Estratègia a 
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mo
bilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_Estrategi
aCatalanaBicicleta2025.pdf 

https://www.pactodelosalcaldes.eu/participa/participa-como-promotor.html
https://www.pactodelosalcaldes.eu/participa/participa-como-promotor.html
https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-comunidad-del-pacto/promotores/visi%C3%B3n-general-promot.html?scity_id=11323
https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-comunidad-del-pacto/promotores/visi%C3%B3n-general-promot.html?scity_id=11323
https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-comunidad-del-pacto/promotores/visi%C3%B3n-general-promot.html?scity_id=11323
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/la-xarxa-promotora-del-pacte
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/la-xarxa-promotora-del-pacte
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/cimera/compromisos/
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/Cimera_Accio_Climatica/Cimera-Accio-Climatica-compromisos.pdf
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/Cimera_Accio_Climatica/Cimera-Accio-Climatica-compromisos.pdf
https://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-als-compromisos-daccio-climatica?category=
https://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-als-compromisos-daccio-climatica?category=
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3-definitiva_CAT_201902.pdf
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3-definitiva_CAT_201902.pdf
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3-definitiva_CAT_201902.pdf
http://agendaurbanacatalunya.cat/lagenda/
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=BAW061
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=BAW061
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf


 
 

 
 

 
 

c. Adhesions a  
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/ec
b2025/adhesions/index.html  

 

6. Sobre la Declaració del Plàstic d’Oslo  

a. Document original en anglès 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_Environment_
Forum_Plastic_Declaration.pdf 

b. Adhesió de l’Ajuntament de Terrassa: 
https://terrassadigital.cat/lajuntament-de-terrassa-sadhereix-a-la-
declaracio-del-plastic-doslo/ 

 

7. Sobre la Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya 

a. Text de la Declaració a 
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutin
atira_def.pdf  

 

8. Sobre la iniciativa Cities with Nature 

a. Web oficial a: https://cwn.iclei.org/ 

b. Adhesió: https://cwn.iclei.org/join/ 

 

9. Sobre la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 

a. Web oficial: http://www.redbiodiversidad.es/ 

 

10. Sobre l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP) 

a. Notícia a: https://bit.ly/3fbfmMC “. 

 

 
Acords institucionals  

 
7. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la Declaració de la Xarxa per una 

recuperació verda. 
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar dona lectura de la declaració de la Xarxa per una recuperació 
verda, i la Secretària delegada dels acords. 
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar sotmet a votació el present dictamen i la Sra. Alba Gordó 
representant de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès fa una proposta d’esmena, en el 

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/ecb2025/adhesions/index.html
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/ecb2025/adhesions/index.html
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_Environment_Forum_Plastic_Declaration.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_Environment_Forum_Plastic_Declaration.pdf
https://terrassadigital.cat/lajuntament-de-terrassa-sadhereix-a-la-declaracio-del-plastic-doslo/
https://terrassadigital.cat/lajuntament-de-terrassa-sadhereix-a-la-declaracio-del-plastic-doslo/
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutinatira_def.pdf
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutinatira_def.pdf
https://cwn.iclei.org/
https://cwn.iclei.org/join/
http://www.redbiodiversidad.es/
https://bit.ly/3fbfmMC


 
 

 
 

 
 

sentit d’incloure al títol “socialment justa”, així la declaració seria “per una recuperació 
verda i socialment justa”.  
 
L’esmena és acceptada i no manifestant-se cap objecció, vot en contra, ni abstenció, 
l’Assemblea General aprova per assentiment i unanimitat el present dictamen, amb 
l’esmena efectuada, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“D I C T A M E N 

Aprovació de la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
per una recuperació verda i socialment justa 

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 següents 
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, l’aprofitament alimentari o l’Agenda 2030. 

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, en una Assemblea singular pel moment que estem vivint fruit de la pandèmia 
i pel format virtual d’aquesta sessió, i en base al treball previ realitzat pel Grup motor de 
la Xarxa sobre canvis i noves prioritats en les polítiques locals de sostenibilitat per a la 
recuperació i reactivació social i econòmica, es proposa prioritzar la recuperació verda 
com a centre del posicionament de les ciutats, pobles i altres ens locals membres de la 
Xarxa. 
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot 
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 
 
 
A C O R D S : 
 

Primer.- Aprovar la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
per una recuperació verda i socialment justa, tal i com es descriu a continuació. 

 



 
 

 
 

 
 

DECLARACIÓ 
DE LA XARXA DE CIUTATS 

I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA 

 

 

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials 
impensables ara fa uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències 
encara difícils de valorar.  

Prèviament, moltes ciutats i pobles havíem declarat l’emergència climàtica per 
limitar l'escalfament global i garantir una reducció significativa i permanent de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La Comissió Europea va presentar 
llavors el Pacte Verd Europeu, un full de ruta per assolir, el 2050, una Europa 
neutra en emissions. La COVID-19 ha fet replantejar moltes polítiques públiques i la 
Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació de 750.000 milions d'euros que  
vol construir una Europa més verda, inclusiva, digital i sostenible, i que vol enfortir la 
resiliència enfront de crisis futures.  

Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant 
plantem la llavor de la recuperació que ha de germinar un cop superat el 
coronavirus. Una recuperació verda, justa i perdurable, que ha d’incloure l’ambició 
de la neutralitat climàtica, la  transició energètica, l’economia circular, la mobilitat 
sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, un sistema 
alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi.  

Tots aquests àmbits d’actuació ofereixen solucions als reptes ambientals i socials i 
oportunitats d’estímul econòmic.  

La recuperació verda no és un luxe, és un salvavides. 

 
És per tot això que les ciutats i els pobles ACORDEM:  
 
 
INCORPORAR la recuperació verda a les nostres polítiques de reactivació econòmica, 
amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites a curt i llarg termini. 
 
REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més justa a 
través de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i el suport a 
totes les iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les comunitats 
energètiques locals. 
 
POTENCIAR el model d’economia circular, amb polítiques locals i accions 
específiques per als polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç, la 



 
 

 
 

 
 

compra pública sostenible i les polítiques de prevenció i recollida selectiva de 
residus, amb garanties de seguretat i higiene. 
 
AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut. Apostar per 
un transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà obert a la gent, 
voreres més amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i una major connexió 
amb l’entorn natural.  
 
PRESERVAR la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a eina de 
resiliència i d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un medi ambient 
saludable i promoure les infraestructures verdes i els serveis ecosistèmics.  
 
DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts socials 
i ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el producte 
local. 
 
REPENSAR  l’educació ambiental com una eina essencial de resposta i solucions a la 
crisi, d’empoderament i de participació en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS, 
mitjançant les metodologies innovadores i virtuals.  
 
 
Per tot això, 
 
ENS INSTEM a presentar la DECLARACIÓ de la Xarxa de Ciutats i Pobles  cap a la 
Sostenibilitat per una RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA als plens 
municipals, a adaptar els compromisos a la realitat municipal i a NOTIFICAR l’acord a 
la presidència de la Xarxa. 
 
La pandèmia ens ha donat lliçons que cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar 
abans que s'accelerin, la del coronavirus i la de l'escalfament global. És el moment 
idoni per reforçar i orientar adequadament les polítiques públiques. ARA MÉS QUE 
MAI. 
 
 

20a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
 

Segon.- Instar els membres de la Xarxa a aprovar la Declaració en els respectius plens 
corporatius, amb les adaptació a la realitat local i les accions pròpies de cada municipi o 
territori. 
 
Tercer.- Fer difusió de la Declaració de la Xarxa per una recuperació verda i socialment justa a 
través dels mitjans de difusió de la Xarxa.” 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
Ponència magistral: “Transició energètica: la nova agenda urbana. Canvis 
tecnològics i normatius i nous escenaris de present i futur (immediats) per la 
transformació urbana. 
 
Per donar cloenda a l’Assemblea, com a espai de trobada i reflexió, s’ha convidat al 
Sr. Joan Herrera, Director de Medi Ambient i Energia de l'Ajuntament del Prat de 
Llobregat, per exposar la seva visió a través de la ponència magistral que es presenta 
a continuació. 
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar procedeix a presentar al Sr. Joan Herrera, tot agraint-li la 
seva presència en aquesta sessió de la Xarxa. 
 
El Sr. Joan Herrera comença la seva intervenció donant les gràcies a l’Il·lm. Sr. Xesco 
Gomar, tot felicitant a la Xarxa per ser una eina fonamental en un escenari de 
reconstrucció social i ambiental, on cal col·laboració i on calen eines, plataformes... 
com les que posa a disposició la Xarxa. També felicita a Il·lm. Sr. Valentí Junyent per 
la feina feta i encoratja a l’’Il·lm. Sr. Xesco Gomar en aquesta nova etapa on es 
necessita lideratge municipal.  
 
La documentació de la ponència així com el registre de la mateixa serà accessible en 
el següent enllaç: 
 
https://www.diba.cat/xarxasost/assemgral 
 

• Precs i preguntes sobrevingudes  
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar manifesta si hi ha alguna pregunta o intervenció per part dels 
presents. 
 
La Sra. Maria Crehuet membre de l’Associació de Micropobles manifesta que estant 
d’acord amb tot el que ha exposat el Sr. Joan Herrera, malauradament no hi ha ajuda 
per fer aquesta col·laboració conjunta, malgrat des de l’Associació estan disposats a 
col·laborar i han estat treballant. No estan en contra de la transició energètica, sinó de 
com s’està fent, recorda que des de l’Associació estan per a la transició energètica, 
però per fer-la sostenible, distribuïda i participada. 
 

• Cloenda   
 
L’Il·lm. Sr. Xesco Gomar agraeix de nou als membres de la Xarxa, la seva participació, 
i en especial l’assistència a la present sessió, i agraeix especialment la voluntat de 
compartir i treballar plegats amb uns objectius comuns, així com a l’equip tècnic que 
ha fet possible aquesta Assemblea. 
 

https://www.diba.cat/xarxasost/assemgral


 
 

 
 

 
 

Continua manifestant que està segur i convençut que la propera Assemblea es podrà 
fer presencialment a Montcada i Reixach. Es disposa d’un any per endavant per 
treballar propostes i idees, i anima a tothom a participar en la xarxa i encoratja a anant 
treballant i col·laborant plegats en compartir experiències per fer un món millor. 
 
Conclou l’Assemblea  desitjant a tothom molts ànims i molta salut.  
 
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 dona fe. 

 
 

  
      
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vots vàlids dels acords de la 20a 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 20a 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. 
 
Relació d’assistents i/o delegació de vots: 
 
 
President   

Il·lm. Sr. Xesco Gomar i Martín 
 
 
Membres assistents 
 

Municipi 
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Representant/Assistent 

  109 35 9 38 144   

Abrera 1         Francesc Xavier Serret Marsiñach 
Agramunt  1         Xavier Secanell Castellà 
Alella 1         Xènia Matas I Castany 
Amposta 1         Núria Marco Selma 
Alpens   1         
Arenys de Mar 1         Ona Curto Graupera 
Arenys de Munt             
Argentona   1         
Artés   1         
Avià             
Avinyó             
Badalona             



 
 

 
 

 
 

Badia del Vallès 1         Encarnación Rodrigo Morales 
Bagà              
Balenyà             
Balsareny  1         Noelia Ramirez Calatrava 
Banyoles             
Barberà del Vallès 1         Carles Ortiz Guarch 
Barcelona     1   1    Toni Pujol 
Begues             
Begur             
Berga   1         
Bigues i Riells  1         Jesús Cano Sánchez 
Borredà              
Cabrera de Mar             
Calaf 1         Tomàs Agulló I Lloret 
Calafell             
Calders 1         Eduard Sánchez Campoy 
Caldes de Montbui 1         Jordi Martín I Forns 
Caldes d'Estrac              
Calella              
Callús             
Calonge de Segarra   1         
Cambrils               
Campins 1         Imma Font Micola 
Canet de Mar 1         Raquel Serra Lerga 

Canovelles 
1         Emiliano Cordero Soria 
    1     Francecs Sánchez López 

Cànoves i Samalús 1         Ester Villanueva Marsal 
Canyelles 1         Rosa Huguet I Sugranyes 
Capellades             

Cardedeu 
1         Verònica Vidal Oltra 
    1     Ramon Arribas 

Cardona 1         Anna Maria Sala Villaró 
Carme             
Castell - Platja d'Aro             
Castellar del Riu             

Castellar del Vallès 
1         Yolanda Rivera Dueñas 
      1   Laia Planas Serra 

Castellolí             
Castellbell i el Vilar             

Castellbisbal 
1         Glòria Martínez Fernández 
      1   Bibiana Catalan Biel 

Castellcir             
Castelldefels 1         Rosa Pla Rius 



 
 

 
 

 
 

Castellet i la Gornal             
Castellnou del Bages 1         Domènec Òrrit Pujol 
Castellví de Rosanes 1         Amàlia Maria Sánchez Lemos 
Celrà   1         
Centelles             
Cercs             

Cerdanyola del Vallès 
1         Eulàlia Mimó Viader 
      1   Elena Martí 

Cervelló 1         Juan Manuel Sanguino Neila 
Cervera    1 1     Jordi Pons Marimon 
              
Collbató   1         
Collsuspina             
Copons   1         
Corbera de Llobregat   1         

Cornellà de Llobregat 

      1   David Calabuig Aracil 
1         Claudio Carmona Vargas  
      1   Virgínia Vallvé Cádiz 

Cubelles             
Cunit             
Dosrius             
El Bruc   1         
El Brull   1         
El Masnou 1         Cristina Ramos Santamaria 
El Papiol 1         Albert Querol Lacarte 
El Pla del Penedès             
El Pont de Vilomara i Rocafort             

El Prat de Llobregat 
1         Anna Martín Cuello 
      1   Helena Del Pozo Marrugat 

El Vendrell 1         Núria Rovira 
Els Hostalets de Pierola             
Els Pallaresos             
EMD Bellaterra             
Esparreguera 1         Emmanuel Ortí López 
Esplugues de Llobregat             
Figaró-Montmany 1         José Luis Hernández Arteseros 
Figueres              
Folgueroles             
Fonollosa             
Gaià             
Gavà 1         Rosa Maria Fernández Labella 
Gelida             
Girona 1         Martí Terés I Bonet 



 
 

 
 

 
 

      1   Susanna Vihé 
Gironella             

Granollers 
1         Albert Camps I Giró 
      1   Marta Chillida 

Guardiola de Berguedà              
Igualada   1        
Jorba             
La Garriga   1       

 La Granada             
La Llagosta 1         Isabel Rodriguez Mañas 
La Nou de Berguedà 1         Mercè Fuentes Pujol 
La Palma de Cervelló   1         Xavier González Alemany 
La Pobla de Claramunt              
La Pobla de Lillet             
La Roca del Vallès 1         Albert Gil I Gutiérrez 
              
La Seu d'Urgell             

L'Ametlla del Vallès 
1         Mireia Morillas Ramos  
      1   Antoni Ferran 

L'Arboç             
Les Cabanyes             
Les Franqueses del Vallès             
Les Masies de Voltregà             
Les Preses             
L'Espunyola              
L'Esquirol 1         Alba Molas Rifà 
L'Estany             
L'Hospitalet de Llobregat   1   1   Marta Rabella Miralles 
Lleida   1         
Lliçà d'Amunt             
Lliçà de Vall             
Lloret de Mar             
Lluçà             
Malgrat de Mar 1         Jofre Serret Ballart 
Manlleu  1 

 
      M Carme Noguer 

Manresa 1         Pol Huguet Estrada 
Martorell   1         
Martorelles 1         Marc Candela Callado  
Masquefa 1         Enrique Gómez Milán 

Matadepera 
1         Marcel·Lí Bosch Muntal 
    1     López Crespo Nil 

Mataró 1           
Mediona 1         Mireia Bosch Mateu 



 
 

 
 

 
 

Moià             
Molins de Rei 1         Alex Berrero Basangé 
Mollerussa              
Mollet del Vallès 1         Raul Broto Cervera 
Monistrol de Calders             
Monistrol de Montserrat             
Montcada i Reixac   1   1   Marta Bunyesch 
Montesquiu  1         Jaume Romeu Cruells 
Montgat 1         Luis Antonio Fariña Herrador 
Montmeló   1         
Montornès del Vallès             
Muntanyola             
Mura             
Navarcles             

Navàs 
1         Uriel Montesinos Moreno 
      1   Susanna Ribera Planas 

Òdena             
Olesa de Montserrat 1         Marc Guevara Monfort 
Olivella 1         Marta Verdejo Sánchez 
Olost   1         
Olot 1         Aniol Sellabona Aguilera 
Orís             
Oristà             
Palafolls             
Palau-solità i Plegamans             

Pallejà 
1         Jordi Carbonell Blázquez 
      1   Sònia Cano Lavado 

Parets del Vallès 
      1   Marta Garcia Bello 
1         Rosa Martí Conill 

Piera 1         Jaume Raventós Bonavida 
Pineda de Mar             
Polinyà             
Premià de Dalt 1         Marta Bosch Lafuente 
Premià de Mar             
Puigcerdà               
Puig-Reig             
Reus 1         Daniel Rubio Angosto 
Ripollet              
Riudecanyes               
Roda de Ter             
Rubí 1         Andrés Medrano Muñoz 
Sabadell 1         Maria Del Mar Molina García  
Sallent             



 
 

 
 

 
 

Salou 1         Estela Baeza Vaquerizo 
Sant Adrià de Besòs             
Sant Andreu de la Barca 1         Maite Navas Aguayo 
Sant Andreu de Llavaneres             

Sant Antoni de Vilamajor 
1         Elena Pino Galbany 
      1   Jordi Xavier Raya 

Sant Bartomeu del Grau             

Sant Boi de Llobregat 

1         César Thovar 
    1     Daniel Martinez Redondo 
      1   Josep Escarrà 

Sant Boi de Lluçanès             
Sant Cebrià de Vallalta             

Sant Celoni 
1         Josep Maria Orra Pié 
      1   Marta Miralles 

Sant Climent de Llobregat   1         
Sant Cugat del Vallès 1         Alba Gordó 
Sant Cugat Sesgarrigues 1         M Antònia Admetlla I Salvatella 
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         David Ruiz Roldán 
Sant Hipòlit de Voltregà 1         Hipòlit Serra Rodríguez 
Sant Jaume d'Enveja 1         Xavier Llorach Masia 
Sant Joan de Vilatorrada   1         

Sant Joan Despí 
1         Belén García Criado 
      1   Judit Julià 

Sant Julià de Vilatorta             

Sant Just Desvern 
1         Just Fosalva Sanjuan 
      1   Dolors Moreno Giraldos 

Sant Llorenç d'Hortons   
1         Jordi Ferrer Durich 
    1     Jordi Planas Mas 

Sant Llorenç Savall             
Sant Martí Sesgueioles 1         Rosa Narbona 
Sant Mateu de Bages   1         
Sant Pere de Ribes 1         Montserrat Vico Castamado 
Sant Pere de Riudebitlles 1         Joan Llort I Vives 
Sant Pere de Torelló             
Sant Pere de Vilamajor 1         Miquel Àngel Vilamuera Gonzàlez 

Sant Pol de Mar 
1         Isabel Llari Joya 
      1   Elena Fernàndez Rodrigo 



 
 

 
 

 
 

Sant Quintí de Mediona             
Sant Quirze de Besora              
Sant Quirze del Vallès             
Sant Sadurní d'Anoia             
Sant Salvador de Guardiola 1         Sònia Vall I Almor 
Sant Vicenç de Castellet   1         
Sant Vicenç de Montalt  1         Benito Perez Gonzalez 
Sant Vicenç de Torelló             

Sant Vicenç dels Horts 
1         Maria Pelaez Moreno 
       1   Ramon Montaña 

Santa Coloma de Cervelló 1         Susana Gaitan Alcalde 
Santa Coloma de Gramenet             
Santa Eugènia de Berga             
Santa Eulàlia de Ronçana 1         Francesc Bonet Nieto 
Santa Margarida de Montbui  1         Adrià Castelltort Mascó 
Santa Margarida i els Monjos       1   Josep Maria Calaf Gozalo 
Santa Maria de Palautordera             
Santa Maria d'Oló             
Santa Oliva 1         Jordi Risa Jané 
Santa Perpètua de Mogoda 1         Joan Martínez Garcia 

Santa Susanna 
1         Joan Campolier Montsant 
      1   Rafael Moreno Sánchez 

Santpedor             
Sentmenat 1         Brigitte Navarrete 
Seva             
Sitges               
Sora   1         
Subirats             
Súria             
Tagamanent             
Talamanca   1         
Taradell             
Tarragona             
Tàrrega 1         Maria Teresa Sala Izuriaga 
Teià 1         Montserrat Riera Rojas 

Terrassa 

1         Carles Caballero Peña  
      1   Cristina Escudé 
      1   Anna Crispi 
      1   Marc Cadevall 

Tiana 1         Albert Sales 
Tona 1         Pep Valldeoriola Roquet 
Torelló 1         Adrià Jaumira Molist 
Torredembarra              



 
 

 
 

 
 

Torrelavit 1         Manuel Raventós Cuyàs 
Torrelles de Llobregat             
Torroella de Montgrí             
Tortosa             
Ullastrell   1         
Vacarisses 1         Pere Casas Ardanaz 
Vallbona d'Anoia             
Vallgorguina              
Vallirana             
Vallromanes             
Vic              
Vilada             
Viladecans             
Viladecavalls             
Viladrau             

Vilafranca del Penedès 
  1   1   Marta Vallès Vallès 
      1   Laura Carbó Sans 

Vilanova de Sau             
Vilanova del Camí             
Vilanova del Vallès             

Vilanova i la Geltrú 

      1   Vicenç Pérez Molina 
1         Marta Jofra Sora 
      1   Gemma Roset 

Vilassar de Dalt             
Vilassar de Mar             
              
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 1         Joan Davi Mayol 
Consell Comarcal del Bages             
Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 1         Jordi Carbonell Blázquez 
Consell Comarcal del 
Berguedà             

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

1         Carles Rodríguez Herencia 
      1   Olga González Relats 

Diputació de Barcelona 1     
 

  Xesco Gomar 
Consell Comarcal Alt 
Penedès 1         Joan Manel Montfort Guasch 
Consell Comarcal de la 
Segarra    1         
Consell Comarcal d'Osona 1         Margarida Feliu Portabella 
Consell Comarcal de la Selva             
Consell Comarcal del Garraf   1   1   Teresa Vidal Sanz 
Consell Comarcal del 
Maresme 1         Montserrat 



 
 

 
 

 
 

Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell 

1         Martí Riera I Rovira 
    1     Josefina Lladós I Torrent 

Diputació de Girona 
  1 1     Sergi Mir Miquel 
      1   Judit Vilà Giralt 

Diputació de Tarragona   1   1   Josep Maria Prunera 
Diputació de Lleida             
              

Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Medi Ambient 

            
  1   1   Elena Veza 

              
Membres Observadors  
Associació Catalana de 
Municipis i Comarques             
Federació de Municipis de 
Cat             
Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat             
Almassora             
Centre d'Estudis de la Neu i 
de la Muntanya d'Andorra             
Escaldes-Engordany             
Ontinyent             
Parc Tecnològic del Vallès             
Getafe             
Mancomunitat La Plana             
Dènia             
Consorci de Serveis del Baix 
Ebre i Montsià (CODE) - 
Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre             
Generalitat de Catalunya             
Govern d'Andorra             
Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collaserola             
Mancomunitat de la Conca 
d'Òdena             
Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener             
Mancomunitat Penedès - 
Garraf             
Associació de Micropobles de 
Catalunya       1   Maria Crehuet Wennberg 
Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental             
Consorci Besòs Tordera     1     Neus García Ribas 
Consorci per al tractament de       1   Carles Salesa Mirabet 



 
 

 
 

 
 

Residus Sòlids urbans del 
Maresme       1   Regina Gràcia Fadó 
Consorci de la Zona Franca             
Institut Català d'Energia             
Consorci de Residus del 
Vallès Occidental       1   Planell Saurí 
Associació Leader de Ponent              
 

 

Altres assistents 
  
Sra. Inma Pruna González (Cap de la Secretària Tècnica de la Xarxa) 

Sra. Isi Guardiola Salinas (Secretaria delegada de la Xarxa) 

Sr. Domènec Cucurull Descàrrega (Comissionat de la Xarxa) 

Sr. Martí Domènech (Coordinador Acció Climàtica Diputació de Barcelona) 

Sr. Esteve Terradas (Assessor Diputat Acció Climàtica) 

Sra. Blanca Martínez de Foix Romances (Cap Oficina Diputació de Barcelona) 

Sr. Enric Coll Gelabert (Tècnic Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sr. Gonçal Luna Tomas (Tècnic Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sra. Sara Batet (Tècnica Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sr. Albert Moreno (Suport administratiu Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sra. Rosa Garcia Piñol (Tècnica Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sra. Miriam Romero Rull (Tècnica Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sr. Salvador Fuentes Bayó (Tècnic Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sra. Sílvia Escolano Colom (Tècnica Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sr. Miquel Tolrà Ardanaz (Tècnic Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sra. Maria Llorens (Tècnica Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sra. Carme Melcion (Tècnica Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sr. Fernando Millan (Tècnic Comunicació Diputació de Barcelona) 

Sr. Jaume Carbonell (Tècnic Comunicació Diputació de Barcelona) 

 



 
 

 
 

 
 

 
La secretària delegada 
 
 
 
 
Isi Guardiola Salinas 
 
 
 
 
 
 


