Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA METROPOLITANA DE BARCELONA
CIUTATS EDUSI
Data: 2 de febrer de 2018, 13.00h
Lloc: Barcelona Gestió Urbanística, SA, C. De Bolívia, 105, 2a planta

Persones assistents:
Ajuntament de Barcelona
 Sr. Enric Cremades. Coordinador de Projectes Europeus. Director T. Projectes
d’Intervenció Integral als Barris
 Sr. Alex Vera, Novotec
 Sra. Alba Fort, Entorna3
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 Sr. Llorenç Fernández. Cap de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació
 Sra. M. Lluïsa Simón, Responsable de Comunicació Interna
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 Sr. Xavier Valderrama Bertomeu, Coordinador de la Llei de Barris i seguiment
d'inversions
Ajuntament de Sabadell
 Sra. M. Rosa Martínez Camarasa, Cap del Programa de Planificació Estratègica i
Territorial
 Sra. Montse Molas, Serveis Econòmics
 Sra. Montse Cadevall, Serveis Econòmics
 Sra. Berta Trullàs Berasategui, Cap del Programa d’Eines Comunicatives
Persones excusades
 Sr. Francesc Gutiérrez Marchena, tècnic responsable de la Unitat de Gestió de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
 Sr. Joan Manel González, Coordinador gestió EDUSI

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de l’anterior reunió
Últims avenços de les estratègies de les 4 ciutats
Tema principal: Comunicació i bones pràctiques
Dubtes i altres: World Urban Forum (WUF)
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1. Últims avenços estratègies de les 4 ciutats
Es fa un repàs de l’estat de les 4 estratègies, principalment en relació a la web, comunicació
i expressions d’interès:


Barcelona: es mostra la pàgina web provisional, encara no aprovada,
http://ajuntament.barcelona.cat/edusi, on s’informa del correu electrònic per a la
recepció de les Expressions d’Interès, documentació i enllaç a una notícia. S’explica el
procediment formal amb els operadors municipals per l’elaboració de l’Expressió d’Interès
i que se’ls ha fet una Encomana de gestió. Hi ha operadors apunt de lliurar expressions
d’interès i s’ha previst el Comitè de selecció pel febrer.



Sant Boi de Llobregat: es mostra la pàgina web http://edusi.santboi.cat/, ja aprovada. Tot
el procediment d’aprovació de les expressions d’interès serà públic a través de la web.



Santa Coloma de Gramenet: tenen 14 operacions aprovades, pendents d'entrar a
l’aplicatiu Fondos2020, 2 de les quals estan apunt de finalitzar. Es mostra la pàgina web,
ja aprovada, www.gramenet.cat/edusi que s’anirà alimentant. Ara s’intensificaran els
esforços en comunicació. Les Expressions d’interès s’activen des de la intranet municipal
via expedient electrònic.



Sabadell: Es mostra la proposta de pàgina web i la imatge que s’ha treballat, però de
moment la web no està penjada al públic ni aprovada. Es mostra un vídeo elaborat sobre
l’Estratègia, que es mostrarà també en el World Urban Forum.

Es considera que la informació pot estar en català i castellà, com a llengües cooficials.
2. Tema principal: : comunicació i bones practiques
Es proposen diversos temes:


Pla de comunicació: Barcelona ha elaborat un Pla de comunicació, en el marc del Pla
del Ministeri, diferenciant aquelles actuacions reglamentàries (Plecs, butlletins oficials,
tanques, etc.), aquelles actuacions recomanades i aquelles que són bones pràctiques.
S’ha elaborat una graella per omplir amb actuacions de comunicació per cada OT /
Operació.
o Barcelona facilitarà model de Pla de Comunicació (un cop finalitzat) i Graella
per omplir i posar en comú més endavant.



World Urban Forum: Sabadell té la possibilitat de presentar la Xarxa Metropolitana de
ciutats Edusi com a bona pràctica per totes les ciutats, destacant l’èxit del networking
entre ciutats en la implementació de les estratègies. Es disposa d’un espai a l’stand de
Catalunya (amb Generalitat, AMB, Diputació i Ajuntament de Barcelona) on es farà una
presentació i espai per networking. A més el Ministeri els ha cedit 20 minuts per fer una
exposició dins l’espai d’Agendes Urbanes, juntament amb Euskadi, sobre l’impacte de las
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polítiques urbanes. Es mostra el vídeo que Sabadell ha preparat i es proposa explicar la
Xarxa Metropolitana com a cas d’èxit.
o Es proposa que s’elabori una imatge de les 4 ciutats i el nom de les estratègies
per tal de projectar-la.
o Sabadell enviarà la presentació prevista per recollir propostes de millora, si
s’escau.
o Es proposa la possibilitat de gravar-ho en vídeo per fer-ne una notícia.


Dia d’Europa: El proper dimecres 9 de Maig es commemora el Dia d’Europa, i es proposa
fer una celebració conjunta de les 4 estratègies com a acte de comunicació.
o Es proposa que Sant Boi de Llobregat faci una proposa d’acte conjunt.



Bones Pràctiques: es destaca que la Xarxa Metropolitana és l’espai on compartir
experiències i crear sinèrgies entre actuacions, i cal aprofitar-ho per fer-ne bones
pràctiques. Hi ha d’haver un mínim d’una bona pràctica per any i que suposin un 50% de
l’import de la subvenció.
o Es proposa fer alguna acció en relació a les actuacions de mobilitat sostenible
(carrils bici) entre les ciutats de la Xarxa, i incorporar-ho com a bona pràctica
conjunta. Per exemple durant el Dia mundial de la bicicleta es podria aprofitar
les accions de Cicloamics i lligar 2, 3 o les 4 ciutats.
o Es proposa que Santa Coloma de Gramenet busqui possibles sinèrgies a
treballar com a bones pràctiques.

3. Dubtes i altres
A continuació es comenta:


S’ha d’entregar l’informe amb la programació d’indicadors de comunicació. Sant Boi
de Llobregat ja ho ha presentat.



Es planteja si cal instal·lar un cartell DINa3 a l'entrada de l'Ajuntament informant que
es tracta d’un organisme amb projectes cofinançats. Segons la informació del “Breu
Manual recopilatori de qüestions de tipus pràctic per als beneficiaris/es en matèria de
comunicació 2014-2020” del Ministerio, s’interpreta que no seria necessari en el cas
que es col·loquin cartells temporals o plaques i cartells permanents en les actuacions.



Sabadell explica la intenció de col·locar una explicació en les tanques provisionals
d’obra, fàcil i visual, sobre el Fons FEDER i així complir també amb els requisits
d’informació i difusió. Facilitaran la informació a la resta de ciutats.



Es debat sobre les diferents maneres de seleccionar operacions de cadascuna de les
estratègies i els criteris de priorització i concurrència. Barcelona explica que en breu
convocarà el Comitè de Selecció per garantir la concurrència i la priorització de les
Expressions d’interès presentades.
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Es proposa tenir d’algun espai (Dropbox, Drive, etc.) per fer un repositori de
documentació amb tota la informació que es generi a la Xarxa. Es podria utilitzar
també el Blog de Sant Boi.



En les expressions d’interès no cal especificar els contractes relatius a cada operació.

Es proposa realitzar la propera sessió el dijous 15 de març a Sant Boi de Llobregat, per tractar
el retorn dels 4 temes (Pla de comunicació, World Urban Forum, Dia d’Europa i Bones
Pràctiques) i les Expressions d’interès. S’enviarà la convocatòria en breu.
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