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ACTA DE LA 4a REUNIÓ DE LA XARXA METROPOLITANA DE CIUTATS EDUSI 

Data: divendres 11 de maig del 2018, 13.00h 

Lloc: Ajuntament de Sabadell, Sala de Govern, 1er pis 

 

Persones assistents: 

 

Ajuntament de Barcelona 

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

d’Intervenció Integral als Barris 

• 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, Tècnica de Comunicació Interna 

 

Ajuntament de Sabadell 

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

Territorial 

• Sra. Montse Cadevall,  Serveis Econòmics 

• Sra. Esmeralda Rodríguez , Programa de Planificació Estratègica i Territorial 

 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

• Sra. Elena Argelich, Àrea d’Internacional i Cooperació de l’AMB 

 

Persones excusades: 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

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

d'inversions 

• Sr. Joan Manel González, Coordinador gestió EDUSI 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

2. Proposta de bona pràctica de les xarxes ciclables. 

3. Proposta d’organització d’actes el Dia d’Europa 

4. Implementació de les 4 ciutats EDUSI. 

5. Proposta d’Imatge de la Xarxa EDUSI Metropolitana. 

6. Dubtes i altres. 
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1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

M. Rosa Martínez dona la benvinguda a les persones assistents i sense cap esmena s’aprova 

l’acta de l’anterior reunió. Es felicita a l’equip per la nova imatge de la Xarxa Metropolitana.  

Es modifica l’ordre del dia i s’introdueixen punts per tractar els temes relatius a la gestió i 

comunicació. 

2. Implementació de les 4 ciutats EDUSI. 

 

Gestió: 

 

• S’ha rebut un correu electrònic amb indicacions sobre el DECA, que no genera 

grans canvis en el Manual de Procediments. Puntualitza que l’aprovació de 

l’Operació i l’emissió del DECA no compromet, pot estar sotmès a modificacions 

posteriors. Es mantenen les mateixes dades però s’obre la possibilitat que si es 

considera que l’Operació té alguna singularitat determinada s’afegeixin camps o 

més requeriments, però sembla que abans ja es contemplava. 

 

• Es pregunta si es pot derivar pressupost d'una línia d’actuació (LA) a una altra. Es 

respon que dins de l’Objectiu Específic, però amb la condició que s’agrupin línies 

d’actuació sempre que es faci abans de l'aprovació de l’Operació. Es poden 

agrupar Línies d’Actuació en una de sola, amb vàries operacions incloses. 

 

• Es comenta sobre l’inici de la comunicació en obres en curs i executades, i el risc 

que després l’Operació no sigui aprovada. Per exemple a Barcelona BIMSA disposa 

de projectes finalitzats però cal esmenar Plecs, auditar-los per validar especialment 

els criteris de valoració, esmenar les publicacions als butlletins oficials i les 

comunicacions als licitadors i adjudicatari, etc. Si les obres estan en curs la 

comunicació es fa a càrrec de l’adjudicatari, però en obres finalitzades cal fer un 

contracte per regularitzar la comunicació. 

 

• Sabadell està treballant en el disseny d’una tanca / lona amb una petita exposició 

per fer entendre que tot el conjunt d’actuacions formen part del projecte EDUSI, i 

proposen que serveixi pels altres membres de la Xarxa. S’enviarà proposta. A 

Barcelona s'ha de consultar amb Comunicació de l’Ajuntament perquè està regulat. 

 

• S’especifica que hi ha algun contracte d’inversions que deriva en serveis, i en aquest 

cas es pot barrejar. En els casos de Manteniment, està pendent preguntar a la 

Comissió si es pot justificar el cost associat a una explotació.  

 

• Es comenta que si hi ha 2 operadors diferents no cal que siguin 2 operacions 

diferents (per exemple obres + comunicació), ja que es poden fer operacions amb 

varis operadors (per exemple la construcció d’un Casal per part d’un operador i la 

seva dinamització per part d’un altre): una Operació la presenten 2 serveis de 

l'Ajuntament o 1 empresa pública i un servei, en una mateixa Expressió d’Interès i 

Operació.  

 

• Sobre la implementació a les 4 ciutats, a Barcelona s’han aprovat 0 operacions i en 

el Manual de Procediments s’estableix que el responsable de l’aprovació de 

l’Operació és Alcaldia, que delega en el Gerent municipal (només en el cas de 
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Barcelona), regula la figura de l’EDUSI Firmante i la ubicació de l’Oficina Gestora. Es 

destaca que cadascun dels Ajuntaments ha organitzat l’estructura de l’EDUSI de 

manera diferent. A Sabadell i Sant Boi aprova les operacions Alcaldía / Regidories. A 

Sabadell cal revisar el DECA i la bústia de denúncies com a mesura antifrau, i la 

publicació de la web es farà en breu.  

 

• Cal afegir a les pàgines web el link del formulari antifrau. 

 

• Es pregunta si l’Expressió d’Interès s’ha de fer en català i castellà. Sant Boi i Barcelona 

les estan fent en castellà, així com el DECA. Tota la resta de documentació en 

català. La web estarà en els 2 idiomes. 

 

Comunicació 

 

• Es proposa fer un full de ruta de la Xarxa, document que exposi el que la Xarxa 

aporta, generar contingut i poder-ho utilitzar com a bona pràctica. Es proposa iniciar 

un document de Bona Pràctica de la Xarxa. 

 

• Es proposa afegir un destacat de la Xarxa Metropolitana en cadascuna de les 

pàgines web de les ciutats. Sant Boi podria fer una pàgina web específica de la 

Xarxa, però es veu complicat poder farcir-ho d’informació per mantenir-ho. Més 

endavant quan Barcelona disposi d’Oficina Gestora es podria gestionar. 

 

• Barcelona edita un Newsletter OBRA sobre rehabilitació arquitectònica, però ara es 

vol centrar en la remodelació urbana, i es reserva un espai a l’EDUSI de Barcelona. Es 

proposa dedicar un número a la Xarxa Metropolitana, i si es fa alguna cosa conjunta 

aprofitar-lo.  

 

• L’AMB proposa fer difusió per farcir el Butlletí de l’Àrea Metropolitana (Internacional), 

de la Diputació de Barcelona (Internacional), de la Generalitat (butlletí de Fons 

Europeus), la Universitat de València o el Newsletter del RIU. Es proposa incloure la 

notícia de la constitució de la Xarxa i després anar-ho nodrint de notícies d’accions 

de la Xarxa.  

 

• Sobre la formalització de la Xarxa, s’estima que la constitució formal va ser a la 

Primera reunió de la Xarxa i s’ha validat en les successives reunions.  

 

• Es proposa elaborar una definició de la Xarxa: composició, continguts, objectius, etc. 

per a les pàgines web i aprofitar el contingut per redactar una noticia genèrica i 

difondre-la en butlletins, de manera puntual o periòdica. Es podria fer un llistat de 

possibles mitjans on difondre-ho. Aquest punt està relacionat amb la bona pràctica. 

 

Indicadors 

 

• L’estat dels Indicadors de productivitat i l’escenari pressupostari s'ha hagut d’enviar 

abans de l’11 de maig: fitxa per indicador amb la font, metodologia, resultat previst i 

resultat real. Aquest resultat s’ubica en uns rangs (sobre la despesa).  
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• Es comenta el problema que la metodologia de càlcul dels indicadors: no hauria de 

tenir a veure amb el ritme d’execució econòmica, es comptabilitzen per períodes 

anuals i no tenen en compte el tipus d’operació. 

 

• S’explica la preocupació de Madrid ja que a 31 de desembre de 2018 el Marc de 

rendiment exigeix als estats membres un 15% licitat del total del pressupost. 

Demanen que abans de l'estiu s'hagin aprovat totes les operacions que es pugui i 

s’entri a l’aplicatiu per provar-lo (dona problemes). La correcció financera podria 

repercutir en els ajuntaments que no compleixin.  

 

3. Recull actes Dia d’Europa 

 

• Sant Boi va fer el programa de ràdio i un lliurament de subvencions on es va aprofitar 

per explicar el FEDER. A Barcelona es va fer una part més formal amb un acte 

institucional al Saló de Cent i 2 actes organitzats per la Xarxa de Biblioteques de 

Barcelona que estaven fora de l’àmbit. L’exposició itinerant es portarà a les 

biblioteques més endavant.   

 

4. Altres 

 

• A Sabadell Cicloamics estarien encantats de muntar una bicicletada conjunta de 

cara al setembre. Sabadell redactarà un petit escrit proposta i després s’elevarà i es 

mirarà com es combina amb el dia sense cotxes a Barcelona (22/09). L’AMB està 

fent un gran nombre de carrils bici.  

 

• A Màlaga es va parlar del nou Programa Operatiu, en el que es vol que les ciutats 

tinguin molt més pes. S'està definint l’Agenda Urbana i ho està organitzant el 

Ministerio de Fomento. Des del Ministerio de Hacienda es requerirà que se’ls 

incorpori.  Se'ls convocarà al juny. 

 

• El 13 de juny hi ha una convocatòria URBACT per la presentació de 15 projectes: per 

exemple un Pla d’acció local a Badia del Vallès amb participació ciutadana i dels 

principals actors locals. A la vegada es munta una reunió amb el Ministerio per crear 

sinèrgies amb URBACT, EDUSI i UIA.   

 

• Des de la Generalitat també s’està treballant en l’Agenda Urbana.  

 

• L’AMB informa del POST HABITAT III el 22 - 24 maig, on es tractarà sobre Agenda 

Urbana (2 dies de ponències i 1 de visites tècniques).  

 

• Barcelona està treballant amb una empresa el tema de la Compra Pública 

Innovadora, que es comentarà en properes reunions. 

 

Es proposa realitzar la propera sessió el divendres 06 de juliol, a les 13.00h a Santa Coloma 

de Gramenet. 

 

 


