
  

 
  

 

Data d’actualització: xx/xx/xxxx 
 

 

 

Títol del document Pla d’acció Impuls de les agendes urbanes locals. 
Projecte Transformador del Pla d’actuació de mandat 2020-2023. 
Diputació de Barcelona. 
 

 

Objecte Desplegar els continguts de l'Agenda Urbana en la realitat local i acompanyar els 
ajuntaments en la redacció de les seves pròpies Agendes Urbanes, establint les 
estratègies urbanes i territorials del municipi i concretant-se en programes o 
projectes de base territorial i de regeneració urbana, amb mirada transversal i  
integral, i alineats amb el planejament local i supramunicipal vigent. 

 

Finalitats Els objectius del Pla de Acció són 5, i tenen associat cadascun d’ells un indicadors de 
seguiment anual del projecte. 
 
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les agendes urbanes. 
I1. Municipis amb Pla d’acció local en procés de redacció o redactat, amb recurs del 
Catàleg de serveis de la DIBA, alineats amb els criteris de l’Agenda Urbana. 
 
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals amb l’Agenda Urbana. 
I2. Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb l’Agenda Urbana Local 
redactada amb recurs del Catàleg de Servei de la DIBA. 
 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint les desigualtats entre 
barris. 
I3. Percentatge d’actuacions de les Agendes Urbanes redactades amb recurs de 
Catàleg de Serveis de la Diba, amb incidència sobre àrees vulnerables (AV) del 
municipi. 
 
O4. Alinear recursos de la corporació en la implementació de les agendes urbanes 
locals. 
I4. Unitats de gestió corporatives participants en el projecte transformador 
 
O5. Promoure el treball en xarxa, l’intercanvi i la cooperació d’agents del territori en 
la definició i implementació de les agendes urbanes locals. 
I5. Percentatge de municipis de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals que no reben 
o no han rebut suport de la DIBA per a la redacció del seu Pla d’acció. 

 

Període de vigència ☐ Mandat 
 ☐ Anual 
 ☒ Altres (especifiqueu-lo): Fins a 2025 

 

Plans i programes 

 



  

 
  

 

Data d’actualització: xx/xx/xxxx 
 

Destinataris ☒ Àrees i serveis corporatius 
 ☒ Ens locals (especifiqueu-los):  
 ☐ Altres (especifiqueu-los): 

 

Sistema de seguiment ☒ Sí ☐ No     

  

Periodicitat del seguiment ☐ ≤ mes ☐ > mensual < anual ☒ anual ☐ pluriennal 

 

Direcció/Gerència de 
Servei 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.  
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 

 


