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seguiment de 17 de gener del 2019

3. Repàs dels acords de la 20ena 
Assemblea 



Benvinguda 
Sr. Xesco Gomar, President de la Xarxa



1. Constitució de la Comissió de seguiment i 
salutació dels membres



Membres de la Comissió de seguiment de la Xarxa
• Diputació de Barcelona (P)
• Talamanca (VP)
• Barcelona (VP)
• Granollers (VP)
• Manlleu (VP)
• Terrassa (VP)
• Badalona
• Berga
• Cardedeu
• Cornellà de Llobregat
• Girona
• Igualada
• El Prat de Llobregat                            

• Lleida
• Manresa
• Mataró
• Moià
• Mollet del Vallès
• Montcada i Reixac
• Sabadell
• Sant Celoni
• Sant Cugat del Vallès
• Sant Sadurní d’Anoia
• Santa Coloma de Gramenet
• Santa Margarida i els Monjos
• Tarragona

• Vic
• Vilafranca del Penedès 
• Vilanova i la Geltrú
• Diputació de Girona
• Diputació de Lleida
• Diputació de Tarragona
• AMB

Observadors
• Generalitat de Catalunya
• ACM
• FMC

• Secretaria delegada i tècnica



Foto de la reunió de la Comissió de Seguiment del 18 de novembre del 2020



2. Aprovació de l'Acta de la Comissió de 
seguiment de 17 de gener del 2019



3. Repàs dels acords de la 20ena Assemblea

Es va aprovar l'Acta de la 19a Assemblea general celebrada el 20 de febrer del 2019 a 
Sant Fruitós de Bages

Es va aprovar el nomenament de la Presidència de la Xarxa

Es va aprovar el nomenament de càrrecs estatutaris: vice-presidències

Es va aprovar el nomenament de càrrecs estatutaris vocals de la Comissió de 
Seguiment

Es va aprovar la incorporació de nous membres de la Xarxa. Superem els 300. 

Es va aprovar el Pla Estratègic de la Xarxa 2020-2023

Més información a l’enllaç: https://www.diba.cat/xarxasost/assemgral

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


3. Repàs dels acords de la 20ena Assemblea
Es van aprovar els Compromisos de la Xarxa pel 2020 i adhesions a:

Aliança Catalunya 2030

Refermar compromís amb el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia

Cimera Catalana d’Acció Climàtica. 

Agenda Urbana                      Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025

Declaració del Plàstic d’Oslo

Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya. 

Iniciativa Cities with Nature Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad

Associació de Municipis per l’Energia Pública



Es va aprovar amb una esmena – 16 adhesions a data d’avui

https://www.youtube.com/watch?v=Mq7ILs6z3yk&t=1340s
https://www.youtube.com/watch?v=z-NmedAFqyQ&t=80s
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/05_dictament_integracio_nous_membres_definitiu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mq7ILs6z3yk&t=1709s
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/06_dictamen_pla_estrategic_xarxa_2020_2023_annex_versio_definitiva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mq7ILs6z3yk&t=3255s
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/07_dictamen_compromisos_xarxa_2020_versio_definitiva.pdf


4. Monogràfic: Informe de gestió de l'activitat de 
la Xarxa sobre transició energètica (tot virtual)

Sessió sobre Ordenances i eines per promoure la transició 
energètica al món local (abril i juliol, 2020) 

Sessió sobre l'Impacte de les bonificacions fiscals a l'IBI per 
autoconsum fotovoltaic (octubre, 2020) 

Més informació a l’enllaç: 
https://www.diba.cat/xarxasost/matejorn/tematic#energiaicanviclimatic

https://www.diba.cat/xarxasost/matejorn/tematic#energiaicanviclimatic


Més informació a l’enllaç: 
https://www.diba.cat/xarxasost/-/fiscalitat-ambiental-i-autoconsum

https://www.diba.cat/xarxasost/-/fiscalitat-ambiental-i-autoconsum


Cicle de Seminaris sobre transició energètica al món local
Comunitats energètiques (1a part) (desembre, 2019)

Operadors energètics municipals (febrer, 2020)

Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial 
(maig, 2020)

Transició energètica i acció climàtica al sector domèstic (juny, 2020)

Finançament de les accions de transició energètica local (novembre, 2020)



Cicle de Seminaris sobre transició energètica al món local

Més informació a l’enllaç: 
https://www.diba.cat/xarxasost/matejorn/tematic#energiaicanviclimatic

https://www.diba.cat/xarxasost/matejorn/tematic#energiaicanviclimatic


Comunitats energètiques (1a part) (desembre, 2019)



Operadors energètics municipals (febrer, 2020)



Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial (maig, 2020)



Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial (maig, 2020)



Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial (maig, 2020)



Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial (maig, 2020)



Finançament de les accions de transició energètica local (novembre, 2020)



GUIA PER DUR A TERME INSTAL·LACIONS 
D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC EN EQUIPAMENTS 
PÚBLICS FINANÇADES PER LA CIUTADANIA

Més informació a l’enllaç: 
https://bit.ly/GuiaDIBAAutoconsum2020 

Finançament de les accions de transició energètica local (novembre, 2020)

https://bit.ly/GuiaDIBAAutoconsum2020


Intercanvi d’experiències:
5. Intervencions dels membres per exposar les         
polítiques de present i futur sobre transició energètica local





Experiències exposades:
Diputació de Girona: comunitats d’energia local
http://www.ddgi.cat/web/nivell/437/s-0/pacte-d-alcaldes
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/07/03/diputacio-impulsa-projecte-pioner-
comunitats/1050625.html

Ajuntament de Mollet del Vallès: 
A-prenem el sol a Mollet, entre d’altres
https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/gesti-energtica/a-
prenem-el-sol/

http://www.ddgi.cat/web/nivell/437/s-0/pacte-d-alcaldes
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/07/03/diputacio-impulsa-projecte-pioner-comunitats/1050625.html
https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/gesti-energtica/a-prenem-el-sol/


Experiències exposades:
Ajuntament de Granollers: Operació BIOEnergia, entre d’altres. 
https://www.granollers.cat/bioenergia

Ajuntament de El Prat de Llobregat: Mobilitat compartida i 
comuntats d’energia local, entre d’altres 
https://www.elprat.cat/territori-medi-ambient-i-energia/energia/consums-i-produccions-edificis-
municipals

Ajuntament de Vic: Mobilitat elèctrica compartida
https://www.vic.cat/viure-a-vic/mobilitat/noticies/l2019ajuntament-de-vic-incorpora-tres-cotxes-
electrics-de-som-mobilitat-a-la-flota-municipal

https://www.granollers.cat/bioenergia
https://www.elprat.cat/territori-medi-ambient-i-energia/energia/consums-i-produccions-edificis-municipals
https://www.vic.cat/viure-a-vic/mobilitat/noticies/l2019ajuntament-de-vic-incorpora-tres-cotxes-electrics-de-som-mobilitat-a-la-flota-municipal


Experiències exposades:

Ajuntament de Terrassa: Associació de Municipis per l’Energia 
Pública 
https://www.terrassa.cat/associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-energia-publica

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos: Gestió energètica 
i renovables, entre d’altres

https://www.terrassa.cat/associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-energia-publica


Experiències exposades:

Ajuntament de Mataró: autoconsum fotovoltaic
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2020/l2019ajuntament-aposta-per-la-
transicio-energetica-amb-la-instal-lacio-de-plaques-fotovoltaiques-a-tres-equipaments

Diputació de Barcelona: Programa general d’inversions i 
catàleg
https://www.diba.cat/documents/63810/344173957/PGI+seminari+finan%C3%A7ament+tran
sicio+energetica.pdf/e3d420f8-4478-5273-077d-ae2e91237ac4?t=1605096917975

https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2020/l2019ajuntament-aposta-per-la-transicio-energetica-amb-la-instal-lacio-de-plaques-fotovoltaiques-a-tres-equipaments
https://www.diba.cat/documents/63810/344173957/PGI+seminari+finan%C3%A7ament+transicio+energetica.pdf/e3d420f8-4478-5273-077d-ae2e91237ac4?t=1605096917975


Intercanvi d’experiències:
5. Intervencions dels membres per exposar les         
polítiques de present i futur sobre transició energètica local

Detecció d’oportunitats de treball en xarxa





6. Precs i qüestions sobrevingudes



Moltes gràcies i salut
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