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0. INTRODUCCIÓ  

Marc global. Referència a les agendes globals, nacional i  autonòmica. 

El 25 de setembre del 2015 l'Assemblea General de l'ONU adopta l'Agenda 2030 pel 

Desenvolupament Sostenible, “un pla d'acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que 

també té la intenció d'enfortir la pau universal i el accés a la justícia”. 

Aquesta Agenda representa el compromís internacional per abordar els grans reptes de la 

globalització amb la triple perspectiva del desenvolupament sostenible: social, econòmica i 

mediambiental. El seu lema, “no deixar ningú enrere”. 

Per resoldre aquests reptes de forma integral i multidimensional, l'Agenda planteja un sistema de 17 

Objectius universals amb 169 fites. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s'apliquen 

per igual a països desenvolupats i en vies de desenvolupament, apel·lant a qüestions com la fi de la 

pobresa, el canvi climàtic o la igualtat de gènere, entre d'altres.  

L'èxit de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible requereix un sistema de governança 

multinivell eficaç des de l'esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern 

responsable ha de comprometre's a impulsar, implementar i assolir les fites i els objectius marcats, 

sempre des de la col·lectivitat, la col·laboració i l'aliança amb el món empresarial, l'entorn acadèmic i 

la societat civil. 

L’Assemblea General de les l’Assemblea General de Nacions Unides aprovà l’any 2016 la Nova Agenda 

Urbana, en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament 

Sostenible (Hàbitat III), i per la consecució de l’ODS 11 – Ciutats i Comunitats Sostenibles. La Nova 

Agenda Urbana és el document estratègic conceptual que marca la pauta de les polítiques urbanes en 

els països membres de la ONU, i en totes les seves escales: estatal, regional i local.  

En base a aquest document marc s’articulen l’Agenda Urbana Europea i l’Agenda Urbana Espanyola, i 

la concreció i l’aterrament de les directrius que conté corresponen a les Agendes regionals i locals. 

L'Agenda Urbana per a la UE, sorgeix l’any 2016, en el marc de la reunió dels ministres europeus 

encarregats de qüestions urbanes, i en la qual se signa el Pacte d’Amsterdam. Aquesta agenda té un 

caràcter de recomanació, amb la voluntat de: a) millorar la regulació a la legislació comunitària en 

l'àmbit urbà, b) millorar el finançament a través de la simplificació i flexibilització de les fonts; c) 

millorar el coneixement mitjançant la creació d'una plataforma europea per compartir coneixement 

de desenvolupament urbà sostenible. A nivell operatiu, en planteja la seva acció a través de 14 àmbits 

temàtics.  

D'altra banda, cerca englobar diversos aspectes que són transversals en la seva implementació, com 

per exemple: la governança multinivell, la governança a través de fronteres administratives, la 

planificació urbana estratègica basada en el context i les persones, i els reptes o oportunitats del 

desenvolupament pericèntric.  
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Es pot observar l'empremta d'aquests plantejaments en el eixos estratègics de les Agendes Urbanes 

posteriors, com ara l'Agenda Urbana Espanyola (2019).  

L’Agenda Urbana Espanyola (AUE), aprovada el 22 de febrer de 2019 pel Govern d’Espanya, és un 

document estratègic sense caràcter normatiu que, de conformitat amb els criteris establerts per 

l'Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l'Agenda Urbana per a la Unió Europea 

persegueix l'assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Així, és entesa 

com un instrument de planificació estratègica, de caràcter integral, holístic i transversal, que reconeix 

el paper que tenen les entitats locals per un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, 

cohesionat socialment i econòmicament competitiu, amb independència de la mida i de la població.  

L’AUE facilita la metodologia, d’acord amb 10 objectius estratègics i 30 objectius específics, als 

municipis perquè puguin redactar i desplegar el seu propi document d’Agenda. Estableix un marc 

estratègic comú, proporciona eines per l’elaboració de les diagnosis territorials (dades descriptives i 

indicadors d’anàlisi) i un mètode d’indicadors sistemàtic pel seguiment i avaluació del Pla d’Acció.    

L’Agenda dels pobles i ciutats. Catalunya 2050, aprovada el 22 de juny de 2022 per l’Assemblea de 

l’Agenda Urbana de Catalunya, complementa el marc estratègic de referència per a les agendes 

urbanes locals del nostre territori, juntament amb els documents d’escala nacional, europea i 

internacional. L’Agenda s’estructura a partir de 3 objectius de caràcter transversal: transició digital, 

transició verda, i governança multinivell; i 3 dimensions (amb 4 àmbits estratègics cadascun d’ells) que 

recullen els reptes del territori català i que es plantegen a la Declaració de Quito i a l’Agenda 2030:  

1. Equilibri territorial: Entorns habitables i sostenibles, Connectivitat territorial, Energia i 

recursos naturals, Patrimoni natural i resiliència. 

2. Prosperitat econòmica: Economia d’alt valor afegit verda i digital, Talent i emprenedoria, 

Recerca i transferència tecnològica, Economia circular. 

3. Equitat social: Societat cohesionada i integradora, Vida de qualitat saludable i segura, 

Serveis públics digitals centrats en la ciutadania, Identitat i cultura.  

L'Agenda catalana aspira a consolidar un procés de governança multinivell on les persones i el seu dret 

a la ciutat siguin el centre de totes les actuacions. Per aconseguir-ho, busca que es treballi en un procés 

consensuat entre la multiplicitat d'actors rellevants en el context català, de manera que sigui un 

“procés integrador, coordinat i cohesionat, que requereix l'aportació de tots els nivells i totes les 

esferes”.  

La Diputació de Barcelona va adquirir el compromís en el si de l’Assemblea Urbana de Catalunya d’una 

l’aplicació real i efectiva de l’Agenda Urbana en el territori de la demarcació. Alhora, ha format part 

dels grups de treball tècnic pel desenvolupament i implementació de l’agenda. 
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Figura 1: Marc de referència de les Agendes Urbanes Locals. La metodologia de redacció i implementació de les Agendes Urbanes Locals es 
nodreix de les Agendes referents: Agenda 2030 de les Nacions Unides, Agenda Urbana Europea, Agenda Urbana de Catalunya i Agenda dels 
pobles i ciutats. Catalunya 2050.  

 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de Barcelona. Projectes 

Transformadors pel nou mandat. 

El Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023 és l'eina d’actuació aprovada per la Diputació de Barcelona 

per governar el mandat 2020-2023. El desplegament d’aquest Pla ha de fer possible que els 

ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona puguin abordar de la millor manera la 

crisi econòmica i social derivada de la COVID-19, i avançar cap una recuperació sostenible des de totes 

les vessants.   

En un context econòmic i social marcat per la complexitat i la incertesa, el Pla d'Actuació de Mandat 

2020-2023 dona resposta a una doble necessitat. D'una banda, oferir suport integral als ajuntaments 

i consells comarcals, per tal d'abordar l'emergència social i sanitària derivada de la COVID-19, l'impacte 

del confinament i de la recessió econòmica, i l’adaptació dels serveis públics, els equipaments locals i 

l'espai urbà a la protecció de la salut de la ciutadania. I de l' altra, orientar estratègicament aquest 

suport per contribuir a la recuperació sostenible de la crisi des del punt de vista econòmic, social i 

mediambiental, amb el desplegament d’accions transformadores en la lluita contra el canvi climàtic, 

la transformació de l’economia cap a una economia verda i circular i la reducció de qualsevol 

desigualtat, social i territorial.  

Aquesta doble necessitat d'actuar ha motivat el disseny d'un Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023 des 

d'una doble perspectiva innovadora. En primer lloc, es tracta d’un pla d’actuació que desplega una 
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estratègia transformadora cap a un desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de 

l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i de la Nova Agenda Urbana. I en segon lloc, és un pla que orienta 

la política de cooperació local de la Diputació de Barcelona seguint una doble vessant, en l'emergència 

mitjançant el Pla de Xoc 2020-2021 per fer front als impactes de la crisi de la COVID-19, i en 

l'estratègia, amb la posada en marxa d’un pla de concertació Xarxa de Governs Locals (XGL).  

Així, el Pla de Mandat 2020-2023 respon a una visió de mandat estratègica, per complir amb les 

orientacions polítiques de l' equip de govern, i a una visió operativa, que tradueix les orientacions 

polítiques en estratègies de gestió d’acord amb la situació del moment.  

La Diputació de Barcelona ha esdevingut una de les primeres institucions en concretar en un document 

d’acció el seu compromís institucional amb el desenvolupament sostenible convertint els objectius de 

l'Agenda 2030 de les Nacions Unides en els seus propis objectius estratègics. Alhora, aquest Pla 

s’orienta amb els instruments de cooperació local, els projectes transformadors de mandat i els 

subprogrames pressupostaris. 

Entre els instruments que han de contribuir als objectius de desenvolupament sostenible i als propis 

estratègics de la Diputació, hi ha els Projectes Transformadors definits per les diferents àrees de la 

Diputació per donar resposta als reptes més transversals actuals, així com a reptes de caràcter 

sectorial. A continuació, es mostren aquests projectes classificats en quatre de les esferes d’Agenda 

2030, a les quals la Diputació i les seues polítiques locals poden contribuir de manera més significativa: 

les persones, la prosperitat, el planeta i les aliances.  

 

1. Noves oportunitats educatives 4.10: Acompanyament i noves oportunitats educatives per a 
lluitar contra l'abandó escolar prematur 

2. Programa d'Infància i Adolescència: del risc a la igualtat, la salut i el benestar 

3. Joventut esportiva, societat activa 

4. Cultura transformadora 

5. CulturaMENT 

6. Xarxa de territoris lliures de violències masclistes 

7. Barris i comunitats: motors de transformació social 

 

8. Mercats 2030: espais d'oportunitats 

9. Treball, talent i tecnologia 

10. Barcelona és molt més: una destinació turística sostenible 

11. Projecte «Vies Blaves Barcelona» 

12. Fibra òptica en la xarxa de carreteres 

 

13. Impuls de les Agendes Urbanes Locals 

14. Renovables 2030 

15. Pla d'Acció d'Energia i Clima 

 

16. Concertem en xarxa 

17. Modernitzar la gestió interna dels governs locals mitjançant transformacions tecnològiques, 
digitals i organitzatives 

18. Crear el centre d'anàlisi de serveis municipals per a la cohesió territorial 

19. DIBA professional i digital 
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Amb l’objectiu que els pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona avancin cap a l’assoliment 

d’entorns urbans de qualitat sostenibles, saludables, inclusius, segurs i resilients, la Diputació de 

Barcelona ha posat en marxa el projecte transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals, inclòs 

al Pla d’actuació de Mandat 2020-2023, aprovat el 30 de juliol de 2020. El projecte consisteix en el 

desplegament d’accions públiques a escala local que permetin aconseguir la sostenibilitat territorial i 

urbana.  

Es tracta de 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.  

 

Convocatòria Next Generation: Ajuts per a projectes pilot del pla d’acció de l’Agenda 

Urbana Española. 

Per donar resposta a les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials provocades per la COVID-19 

a escala europea, en el mig i llarg termini, la Comissió Europea ha aprovat un nou instrument 

econòmic, l’anomenat Next Generation EU, dotat amb 750.000 milions d’euros, i que conjuntament 

amb els 1,1 bilions del Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027 han de permetre abordar un volum 

d’inversions sense precedents en els pròxims anys per a la recuperació social i econòmica d’Europa.  

 

El Govern Espanyol va presentar el mes d’octubre de 2020 el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència que mobilitzarà, en els propers tres anys, el 50% dels recursos de l’instrument 

NextGeneration EU, i comprèn l’execució de vora 72.000 milions d’euros en transferències entre els 

anys 2021 i 2023. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estructura les prioritats d’inversió 

a l’entorn de 4 grans eixos transversals: Transició ecològica, Transformació digital, Igualtat de gènere 

i Cohesió social i territorial. A partir dels 4 eixos, el Pla s’impulsa entorn a 10 polítiques palanca urgents 

per la seva alta capacitat de tracció sobre l’activitat i l’ocupació, i per a la modernització de l’economia 

i la societat, que es materialitzen en 30 projectes o línies d’acció.  

 

 
AGENDA URBANA I RURAL I LLUITA CONTRA LA DESPOBLACIÓ 

 
Infraestructures i ecosistemes resilients 

 
Transició energètica justa i inclusiva 

 
Una administració per al S.XXI 

 

Modernització i digitalització del teixit industrial i de les PIME, recuperació del 

turisme i impuls a una España Nació Emprenedora 

 
Pacte per la ciència i la innovació. Reforç de les capacitats del Sistema de Salut 

Pàgina 8
Codi Segur de Verificació (CSV): c50c6b5e2e4ebfe47964   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 
8 

 

 
Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats 

 
Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació 

 
Impuls de la indústria de la cultura i l'esport 

 
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible 

 

 

En l’impuls de la política palanca Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació, el Ministeri de 

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha llençat una convocatòria d’ajuts per a finançar 

l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció local de l’Agenda Urbana Espanyola que s’instrumenta 

amb la inversió número 6 del component número 2 (C2. I6) del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR). Els projectes objecte dels ajuts persegueixen:  

 Dotar al procés d’implementació de l’Agenda Urbana Espanyola de Plans d’Acció a escala local, 

a favor de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental;  

 Servir de model i guia, com a experiències pilot, perquè altres entitats locals puguin elaborar 

els seus propis Plans d’Acció;  

 Identificar projectes i actuacions concretes que donin visibilitat al potencial de l’Agenda 

Urbana Espanyola per la transformació de les àrees urbanes de qualsevol municipi, 

independentment de la seva mida.  

Han estat beneficiàries dels ajuts, entitats locals (municipis o diputacions provincials), i agrupacions 

d’entitats locals que acordessin elaborar un mateix Pla d’Acció per respondre a interessos territorials, 

culturals, socials, mediambientals o econòmics comuns. Qualsevol de les següents accions són 

subvencionables:  

a) El disseny, elaboració i/o redacció, edició i maquetació del Pla d'Acció o de qualsevol de les 

seves parts.  

b) El procés de participació per a l’elaboració i desenvolupament del Pla d'Acció.  

c) L'elaboració de metodologies aplicades pel monitoratge, seguiment i avaluació del Pla 

d'Acció que, recullin, com a mínim, els proposats per l’AUE.  

d) La creació o desenvolupament d'Observatoris d'indicadors urbans.  

e) El pla de comunicació del Pla d'Acció (creació de pàgines web, xarxes socials, etc.).   

f) Els materials de difusió del projecte i de resultats.  

g) Els materials de la formació i capacitació del personal de l’entitat local, i la ciutadania a través 

de cursos, jornades o tallers.  

Pàgina 9
Codi Segur de Verificació (CSV): c50c6b5e2e4ebfe47964   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 
9 

 

h) Les despeses de viatges, allotjament i dietes, per motiu de treball o de formació i capacitació 

per a l’elaboració del Pla d'Acció local.  

i) Les retribucions de caràcter extraordinari oportunes quan els treballs relacionats amb els 

anteriors punts es duguin a terme pel personal propi de l’entitat local.   

j) L'assessorament i/o l’assistència tècnica externa per la realització de qualsevol de les activitats 

anteriorment mencionades. 

El MITMA ha rebut 233 sol·licituds de municipis per ser pilot d’Agenda Urbana. Entre aquestes, a 

Catalunya han estat seleccionat 9 municipis, de diferent mida i situats en àmbits territorials diversos, 

i la Diputació de Barcelona com a ens supramunicipal. Són cas pilot d’Agenda Urbana, els següents:  

 Diputació de Barcelona, 300.000€ 

 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 250.000€ 

 Ajuntament de Terrassa, 250.000€ 

 Ajuntament de Mataró, 250.000€ 

 Ajuntament de Granollers, 200.000€ 

 Ajuntament de Viladecans, 200.000€ 

 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 200.000€ 

 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 150.000€ 

 Ajuntament de Gavà, 150.000€ 

 Ajuntament de Sarrià de Ter, 100.000€  

 

La Diputació de Barcelona, en concret, ha rebut 300.000€ per l’elaboració del seu Pla d’Acció 

d’Agenda Urbana, emmarcat en el Projecte Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals, i 

amb els quals finança activitats associades a la conceptualització, redacció i implementació dels 

propòsits de l’Agenda Urbana en l’àmbit de la demarcació de Barcelona. D’acord amb els criteris de la 

convocatòria, es podran subvencionar amb aquests fons qualsevol activitat que hagi estat executada 

entre el 1 de març de 2020 i el 13 de setembre de 2022, relacionada amb l’execució de qualsevol de 

les fases del procés de redacció de l’Agenda Urbana de la demarcació.  

En el marc de la convocatòria d’ajuts per a l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció local de 

l’Agenda Urbana Espanyola del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Pla d’acció 

de la Diputació de Barcelona esdevé un Subprojecte que no només duu associada la transferència dels 

recursos econòmics corresponents, sinó també el compromís de compliment de les fites i objectius 

que li són d’aplicació: 

 D’acord amb la Decisió d’Execució del Consell, de cara al quart trimestre de 2022 el 

Subprojecte ha de contribuir, al seu nivell, al compliment de l’Objectiu CID número  

38 “Plans d’acció en el marc de l’Agenda Urbana Espanyola” a partir de l’indicador “Almenys 

100 municipis hauran aprovat el pla d'acció local (estratègia urbana) i adoptat els criteris 

establerts a l'Agenda Urbana Espanyola, incloent una avaluació i eixos d’actuació d’acord 

amb els seus deu objectius estratègics”.  
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 Al subprojecte li son d’aplicació les Fites i Objectius de gestió No Crítics, que reben la 

denominació de Fites auxiliars. 

 

 Pel què fa al compliment de la Fita de gestió crítica establerta pel MITMA d’aplicació per al 

Subprojecte en el seu conjunt, es requereix la seva aprovació pel Ple de la corporació abans 

del 13 de setembre de 2022.  
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1. DIAGNOSI TERRITORIAL I ADMINISTRATIVA DE LA DEMARCACIÓ DE 

BARCELONA 

DIAGNOSI TERRITORIAL   

 

Densitat de població (hab/km2): 740  

Superfície de cobertura artificial (%): 21% 

Superfície de zona forestal (%): 57% 

Sòl urbanitzable delimitat respecte el total de sòl urbà (%): 34% 

Parc d’habitatge construït abans del 2000 (%): 62% 

Taxa d’habitatges secundaris (%): 5,4% 

Taxa d’habitatge buit (%): 10,6% 

 

Població: 5.714.730 

Població gran (%): 19%  

Taxa de joventut (%): 9,3% 

Taxa d’estrangeria global (%): 15%  

Índex d’autoctonia (%):61% 

Renda bruta familiar disponible (€/habitant): 17.580€ 

 

Treballadors en el sector agrícola (%): 7% 

Treballadors en el sector industria (%): 24% 

Treballadors en el sector de la construcció: 10% 

Treballadors en el sector serveis (%): 61% 

Taxa d’atur (%): 10,1% 

Aturats d’entre 25 i 44 anys (%): 14,8% 

Taxa d’atur femení: 11,8% 

Grandària mitjana empreses: 12 treballadors 

 

Superfície de zones verdes (per cada 1.000 hab): 19 ha  

Taxa de recollida selectiva: 41,3% 

Residus kg/hab./dia: 1,3 

Índex de motorització (vehicle/hab.): 650,77 

 

310 municipis sobre els que actuar (a excepció de Barcelona)  

9 àrees competencials  

51 diputats 

Treball coordinant amb altres administracions 

Dades descriptives MITMA i dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona. * Les dades anteriors no inclouen la 

ciutat de Barcelona, que no queda inclosa en l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona.  
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La demarcació de Barcelona presenta una alta diversitat territorial.  

La demarcació de Barcelona és un territori molt divers des del punt de vista físic i força fragmentat 

des del punt de vista poblacional, amb diferències pel que fa a la dimensió territorial, el nombre 

d’habitants, l’estructura i les dinàmiques demogràfiques o el desenvolupament econòmic dels seus 

municipis.  

La superfície territorial de la demarcació, de 7.726 km², abasta des del litoral mediterrani fins a la Serra 

del Cadí, i es travessada per dos sistemes fluvials (Anoia-Cardener-Llobregat i Besòs-Congost)1. En 

formen part 311 municipis i un total de 5.714.730 habitants2, on vora el 58% de la seva població 

resideix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

En aquest territori, comparteixen espai una de les principals àrees metropolitanes del sud d'Europa i 

zones rurals de baixa densitat demogràfica, amb dinàmiques socials, econòmiques, demogràfiques i 

urbanístiques d'abast local o comarcal que solen ser específiques per cada àmbit territorial. 

Hi ha comarques de la demarcació caracteritzades per la producció de béns i serveis orientats als 

mercats globals, com el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat, el que 

genera activitats econòmiques pròpies i dinàmiques demogràfiques caracteritzades per l’arribada 

població internacional. El Berguedà i el Moianès, dues comarques allunyades de l'espai metropolità, 

presenten estructures productives amb mancances que fan difícil que puguin competir en les mateixes 

condicions amb el mercat internacional. El Garraf i el Maresme, amb un caràcter principalment 

residencial, ha suposat un creixement continu de població i l’atracció de noves activitats econòmiques 

per la proximitat al mercat metropolità. Altres comarques, com el Bages, Osona i l’Alt Penedès, amb 

un progressiu descens de la competitivitat econòmica a causa de la crisi de 2008, reverteixen aquesta 

tendència amb la potenciació dels recursos territorials del seu entorn, i una certa estabilitat pel que 

fa al pes demogràfic. L’Anoia, tradicionalment amb una estructura productiva industrial, se situa entre 

les comarques amb una de les taxes d’atur més altes de Catalunya, però amb una l’atracció de nous 

residents per la proximitat a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

                                                           
1 Diagnosi estratègica de la província de Barcelona. Una visió sobre els reptes de futur per a un territori divers. Diputació de 
Barcelona, 2006.  
2 Programa Hermes. Dades de població 2021. Diputació de Barcelona.  
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Figura 2: Mapa municipal i comarcal de la demarcació de Barcelona. Font. Diputació de Barcelona. 

 

Part de la demarcació de Barcelona forma part d’un àmbit metropolità de primer nivell a escala europea. 

La demarcació de Barcelona es caracteritza per la presència d’un àmbit metropolità de primer nivell a 

escala europea, per la seva competitivitat econòmica i qualitat de vida, i on Barcelona és força 

dinàmica quant a creixement del PIB i generació d’ocupació, i innovació, respecte a altres grans 

metròpolis europees.    

Les oportunitats del territori barceloní per a l’atracció de noves activitats econòmiques són moltes des 

d’una perspectiva general, però desiguals entre àrees de la demarcació. Per a determinades activitats, 

tret del centre metropolità, són els territoris situats en els límits de la segona corona els que semblen 
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millor situats: disposen encara de reserves de sòl sense interferir en el creixement residencial, 

gaudeixen de bons accessos als principals eixos de comunicació  

La demarcació té, però, comarques d’interior que segueixen parcialment a la ombra de la metròpoli, 

tot i que tenen capacitat per definir estratègies pròpies i coordinades amb les de l’Àrea Metropolitana. 

La dualitat territorial característica de la demarcació de Barcelona, a través dels anys, ha estat marcada 

per una manca d’articulació de les dues realitats territorials actuals; una metròpoli força poblada i que 

concentra el principal pes econòmic de la demarcació i un interior amb un pes demogràfic i econòmic 

cada cop més escàs. Aquesta dualitat territorial ha estat, fins ara, poc abordada pel planejament 

territorial, produint-se alguns conflictes en l’àmbit intern dels propis territoris per una manca de visió 

supramunicipal, i en la relació entre ells per la ubicació en l’àmbit rural de determinades 

infraestructures que serveixen solament a la regió metropolitana.  

 

Una regió metropolitana extensa que compren fins a 7 comarques. 

Amb una extensió geogràfica de 3.236 km2, el 10% del territori català, són 7 les comarques i 164 

municipis els que se situen a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Les comarques de la RMB 

són l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 

Oriental, amb aproximadament 5 milions d’habitants, el que representa el 68% de la població 

catalana. La RMB és una de les deu majors aglomeracions metropolitanes d’Europa, i la segona en 

densitat de població. 

El 40,3% de la població de la província de Barcelona es concentra a la comarca del Barcelonès, tot i ser 

la de menor extensió de tota la província (145,8 km2). Una mica més del 30% viu en dues altres 

comarques més, el Vallès Occidental (16,3%) i el Baix Llobregat (14,5%), mentre que prop del 15% dels 

habitants viuen en el Maresme (8%) i el Vallès Oriental (7,2%). En total, entre el Barcelonès i les seves 

quatre comarques veïnes es concentra el 86,3 % de la població de la província de Barcelona. D’altra 

banda, les comarques amb menys població són les del Moianès (13.919 habitants) i el Berguedà 

(39.774 habitants). 

La població es concentra a Barcelona i ciutats de l’Àrea Metropolitana, i es redistribueix a l’interior de 

la província, amb un transvasament des de la capital i la primera corona cap a la resta del territori. En 

les comarques centrals la població es localitza en les capitals de comarca i els municipis adjacents. Es 

produeix un despoblament progressiu, en alguns casos accelerat, dels entorns més rurals i de 

muntanya que hi ha a la demarcació.   

 

Estructura territorial basada en una xarxa urbana consolidada i extensa en el territori amb capitalitats 

comarcals i subcentres urbans.  

En la demarcació de Barcelona conviuen dos espais territorials força diferenciats, però íntimament 

relacionats: la regió metropolitana i les comarques centrals. En els darrers anys, l’àmbit metropolità 

ha crescut progressivament cap a l’interior de la província, donant lloc a un teixit de ciutats mitjanes 

preexistents prèviament, constituïdes com una xarxa de capitals comarcals i subcentres urbans 

referents per als municipis més petits.   
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Principalment aquest creixement ha consolidat la xarxa urbana de ciutats de la demarcació, seguint 

fonamentalment una pauta mediterrània d’urbanització compacta. Però en certs territoris, 

especialment en aquells més pròxims al litoral, el creixement urbanístic ha derivat en models 

d’urbanització dispers poc sostenibles, i amb una ocupació extensiva del sòl. Aquest model de 

desenvolupament territorial ha estat el motor econòmic de gran part de la demarcació, tant pel que 

fa al dinamisme de l’activitat econòmica com a les fonts de finançament dels ens locals.  

Aquest model de creixement ha suposat una dispersió important de la residència i l’activitat 

econòmica en el territori. En el cas de l’habitatge, la proliferació d’urbanitzacions i formes residencials 

disperses ha estat una de les fórmules principals de creixement, amb la conseqüent pressió sobre el 

territori i l’increment de fluxos de mobilitat3.  

 

Un gran nombre de municipis amb poc pes demogràfic i una estructura econòmica feble.  

La població, infraestructures i activitats econòmiques es concentren sobretot en els corredors litoral i 

prelitoral de la província, amb una alta ocupació del sòl al voltant de la ciutat de Barcelona i a la 

primera corona metropolitana. Això, constitueix dos territoris clarament diferenciats: l’entorn 

metropolità (regió metropolitana de Barcelona) densament poblat i un interior provincial organitzat 

territorialment amb capitalitats comarcals que concentren la població i les activitats econòmiques i 

productives, i petits municipis amb poc pes demogràfic i amb unes estructures econòmiques més 

febles.  

Des del punt de vista de la població, el creixement dispers en el conjunt de la província i cap a les 

comarques centrals ha suposat una transformació demogràfica del territori, que concentra processos 

simultanis d’envelliment accelerat en algunes comarques i de concentració de població en edat activa 

en d’altres. En termes socials i de renda, existeixen certes tendències a la segregació espacial de la 

població, entre d’altres, per la manca d’una política regional comuna en matèria d’habitatge i per les 

pròpies dinàmiques del mercat immobiliari.  

L’activitat econòmica també ha seguit un patró de dispersió territorial, que ha generat un increment 

dels fluxos de mobilitat, la majoria d’ells a través de transport privat. A la Regió Metropolitana el 

percentatge que representa el sector serveis és major que a les comarques centrals, mentre que la 

industria té major força en aquestes últimes, tot i que a la RMB es mantenen algunes especialitzacions 

industrials passades.  

 

DIAGNOSI ADMINISTRATIVA  

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que actua directament prestant serveis i, 

sobretot, en cooperació amb els Ajuntaments del seu àmbit territorial, el que equival a 311 municipis. 

Això, representa el 24 % del total de la superfície de Catalunya i el 74,4 % del total de la població 

catalana (més de 5.500.000 de persones).  

                                                           
3 Les economies locals a la província de Barcelona. Impacte de la crisi i vocacions productives de futur per als territoris. 
Diputació de Barcelona, 2013.  
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La Diputació de Barcelona com a ens administratiu de segon nivell. 

La Diputació de Barcelona és un ens administratiu de segon nivell. Es traca d’una 

institució governada per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels ajuntaments dels municipis de 

la província de Barcelona. Aquests, obligatòriament, han de ser regidors o alcaldes dels seus respectius 

municipis perquè les eleccions municipals determinen quins dels electes de cada municipi ocuparan 

un lloc de diputat seguint el sistema d’elecció indirecta. La ciutadania no tria directament els diputats, 

sinó que ho fa a través del procés electoral municipal. La distribució dels diputats, 51 en total, es fa 

per partits judicials de forma proporcional al nombre de residents.  

En el mandat 2019-2023, la Diputació s'estructura en 9 àrees competencials:  

 Àrea de Presidència 

 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 

 Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 

 Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 

 Àrea d'Acció Climàtica 

 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 

 Àrea de Cultura 

 Àrea d’Educació, Esports i Joventut 

 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 

L’acció de govern de la Diputació de Barcelona, i que han de desplegar les àrees de la institució, queda 

recollida en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023, o PAM 2020-2023, document estratègic que 

inclou els objectius polítics marcats pel mandat per donar resposta a les prioritats d’actuació i les línies 

de treball per a assolir-los, considerant tots els recursos tècnics i financers que la corporació té a 

l’abast, i que s’ajusten al context econòmic i social de la demarcació en cada moment.  

 

Enorme fragmentació municipal amb competències i capacitats pressupostàries distants en funció de la 

talla demogràfica. 

A la demarcació de Barcelona hi ha 311 municipis. L’àmbit d’acció però se centra en 310 d’ells, amb 

realitats diverses (la ciutat de Barcelona no queda inclosa en l’àmbit d’actuació de la Diputació de 

Barcelona). Formen part de la demarcació municipis metropolitans amb poblacions que superen els 

60.000 habitants, alguns d’ells amb més de 200.000 habitants, els quals tenen suficient capacitat 

pressupostària per engegar tot tipus d’iniciatives. Hi ha municipis mitjans, d’entre 20.000 i 60.000 

habitants, que tenen capacitat per prestar serveis de proximitat i qualitat a la ciutadania. Però en la 

seva majoria, els municipis de la demarcació són municipis de menys de 20.000 habitants. En concret 

són el 85%, i entre aquests el 58% no supera els 5.000 habitants. A més, hi ha un pes considerable, un 

29% dels municipis que no sobrepassen els 1.000 habitants. Aquestes es situen en els entorns més 

rurals i de muntanya de la demarcació, i presenten una situació demogràfica en declivi, que complica 

cada cop més que l’administració local sigui capaç de prestar determinats serveis.  

D’acord amb la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local, i el seu article 26 se’n determina 

quins són els serveis, que amb obligatorietat els municipis han de prestar, en base al volum de 

població. Així, la llei fixa quins són el conjunt de serveis que els municipis, bé sols o bé associats, han 
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de prestar a la ciutadania, i que amb l’aprovació de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local han estat modificats. Tots els municipis han de prestar serveis com enllumenat 

públic, recollida de residus, neteja viària, abastament d’aigua potable i clavegueram, pavimentació de 

les vies locals, independent de la seva mida. Els municipis de més de 5.000 habitants hauran, a més 

dels serveis citats anteriorment, d’oferir servei de biblioteca pública o accés a parcs públics. Els 

municipis de més de 20.000 habitants compten, també, amb serveis de protecció civil i mecanismes 

de prevenció i extinció d’incendis, instal·lacions esportives i serveis d’assistència social, i oferta de 

transport públic urbà, entre d’altres. En el cas de la demarcació, per tant, en la seva gran majoria els 

municipis no tenen les competències per prestar determinats serveis que sí ofereixen a la població, el 

que suposa certes dificultats pressupostaries per fer-hi front a tots ells, financerament i tècnicament. 

Moltes administracions locals assumeixen més competències de les que recursos disposen per dur-les 

a terme, el que fa palès la demanda generalitzada de més fonts d’ingressos. 

A més, els municipis de la demarcació es caracteritzen per la seva gran fragmentació que dificulta 

sovint la correcta gestió dels serveis prestats. Hi ha molts municipis i aquests són petits. A més, en 

alguns casos, aquells nuclis urbans de major entitat poblacional i econòmica acaben influenciant les 

dinàmiques demogràfiques, socials i econòmiques dels municipis més petits que es troben pròxims. 

Altre fenomen que es dona a la demarcació és que hi ha termes municipals força fragmentats o que 

presenten discontinuïtats, fet que dificulta una gestió eficient dels recursos locals, bé perquè queden 

allunyats del nucli principal o bé perquè tenen la població dispersa.    

I aquí el paper de la Diputació de Barcelona per donar servei als petits municipis de la demarcació, 

fragmentats i amb discontinuïtats. La Diputació aposta per treballar conjuntament amb els governs 

locals perquè siguin eficients i autosuficients, respectant la seva diversitat, i fomentant la cooperació 

entre ells i amb altres administracions. 

 

Existeixen en la demarcació altres administracions amb un rol decisiu sobre l’estructuració i les polítiques 

de caràcter metropolità.  

A la demarcació de Barcelona hi conviuen entitats administratives i institucions supramunicipals. 

Aquestes actuen sobre tot el territori, però, en són més les que ho fan sobre el territori metropolità 

de Barcelona. En aquest territori hi ha una alta densitat institucional, on operen diverses 

administracions amb diferent grau d’acció política: la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona, els consells comarcals, ajuntaments, diferents mancomunitats i altres ens de gestió 

sectorial. 

L’existència de múltiples administracions amb competències per l’elaboració de plans, la seva 

coordinació i aplicació sobre el territori és resultat de l’elevat nombre de municipis en una superfície 

relativament petita.  

La coexistència d’aquestes entitats permet atendre a les demandes ciutadanes des de diversos nivells 

de proximitat, però condiciona a la vegada el desenvolupament d’algunes d’elles. La Diputació de 

Barcelona presta servei al conjunt del territori de la demarcació. En concret, a 310 municipis i a una 

població de 5,7 milions (sense comptar amb la ciutat de Barcelona). Pel que fa a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB), aquesta està formada per 36 municipis, i compta amb una població de vora 3,5 

milions d’habitants.  
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El caràcter d’entitat supramunicipal de l’AMB amb competències pròpies fa que presti serveis que en 

ocasions se solaparien amb els que la Diputació presta. De la mateixa manera que la Diputació de 

Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la seva actual regulació, és considerada 

una entitat de govern local, dotada d’autonomia en la prestació de de serveis, i amb potestats per 

portar a terme polítiques públiques en l’àmbit urbanístic, econòmic i social en el territori metropolità. 

Però les dinàmiques territorials actuals van més enllà del territori pròpiament metropolità de 

Barcelona i els municipis del seu entorn més pròxim. La metròpoli de Barcelona abasta el que s’entén 

com a Regió Metropolitana de Barcelona, que ocupa una superfície de 3.236 km2, i on viuen més de 

5.000.000 de persones. Això, és resultat de les dinàmiques territorials actuals. Cada cop es dona una 

creixent interrelació i interdependència entre els municipis de la regió metropolitana, resultat de la 

dispersió de la població i de les activitats més enllà dels límits estrictament metropolitans.  

 

La Diputació de Barcelona compta amb capacitat efectiva i decisiva per oferir suport als governs locals. 

La Diputació de Barcelona, com a òrgan de l'Administració local juntament amb els ajuntaments, és 

una administració que entén el disseny i la prestació de serveis des de la proximitat, com a coneixedors 

del territori i de les seves circumstàncies. La institució dona suport als ajuntaments de la demarcació, 

especialment aquells més petits, per garantir que tots ells ofereixin serveis de qualitat a la ciutadania; 

proporciona informació, acompanyament, formació i assistència tècnica, independent de la seva mida 

i situació geogràfica (exceptuant la ciutat de Barcelona).  

En tot moment el model de treball de la Diputació de Barcelona es basa en el Pla Xarxa de Governs 

Locals, que es regeix pel respecte a l'autonomia local i el treball en xarxa entre els governs locals i la 

Diputació, que permet construir un programa d'actuació de manera conjunta, seguint els principis de 

l’eficiència de l'acció pública.  

En dona suport tècnic fonamentalment, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin 

prestar serveis locals amb totes les garanties  a tots els municipis del territori. A més, en coordina 

serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal sota el criteri de l’eficiència.  

L'assistència i la cooperació amb els governs locals es concreta en la transferència de recursos tècnics 

(treballs d'assessorament i assistència), econòmics (ajuts, fons de prestació i crèdits) i materials 

(prestació directa del servei per part del personal de la Diputació de Barcelona).  
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2. PLA D’ACCIÓ IMPULS DE LES AGENDES URBANES LOCALS 

El Pla d’Acció del Projecte Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals descriu els principals 

elements que expliquen d’on neix el projecte, perquè s’impulsa, quin és l’objectiu, com és desplegarà, 

quins són els resultats esperats i qui ho farà possible.  

El projecte contribuirà a aterrar les agendes globals a la realitat municipal dels pobles i ciutats de la 

demarcació de Barcelona, i ho farà possible amb l’acompanyament als municipis mitjançant el suport 

individualitzat a la redacció d’Agendes Urbanes Locals i amb la creació d’espais de relació i generació 

de coneixement entre els agents que contribueixen a la redacció, la implementació i seguiment de les 

Agendes Urbanes. I també amb la creació de sinergies amb altres institucions d’àmbit nacional i 

internacional pretén enriquir el coneixement propi i incrementar recursos per donar el millor suport 

als ens locals en l’àmbit de la planificació urbana integral.   

Es preveu una estimació econòmica de 1,7 M€ pel desplegament dels 3 àmbits d’actuació que inclou 

el projecte: a) suport tècnic individualitats a les entitats locals en la redacció de les seves pròpies 

agendes urbanes locals; b) creació i gestió de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals de la demarcació 

de Barcelona (XAUL) i c) foment d’aliances i col·laboració amb altres agendes i fòrums.  

 

Figura 3: Eixos de treball del Projecte Transformador “Impuls de les Agendes Urbanes Locals” per al període del projecte 2020-2026. 

 

 

Missió, Visió i Valors: Impulsar les Agendes Urbanes Locals a la Demarcació de 
Barcelona. 

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats 

(GSHUA) engega el 2020 el projecte transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals. Els 

projectes transformadors, que es despleguen en el marc estratègic del Pla d'Actuació de Mandat 2020-

2023, són concebuts com una nova manera d’entendre les polítiques públiques locals per donar 
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resposta als reptes territorials, polítics, socials i econòmics actuals, i alineades amb els marcs 

estratègics globals. 

El projecte transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals és una eina per fer possible entorns 

urbans a la demarcació de Barcelona cada cop més sostenibles, inclusius, saludables, segurs, resilients 

i de qualitat, aterrant els principis de les agendes globals a la realitat municipal i mitjançant la posada 

en marxa de projectes d’intervenció i transformació urbana de manera holística, integrada, flexible i 

transversal.  

Així, a escala provincial es persegueix afavorir la integració de l'Agenda Urbana com a element de 

planificació estratègica del territori de la demarcació, alineant les inversions públiques locals i 

aportant recursos de la Diputació per aconseguir-ho. 

En el desplegament del projecte transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals, la Diputació de 

Barcelona acompanya i dona suport als ajuntaments de la demarcació en la redacció dels seus Plans 

d’Acció Locals. Les Agendes Urbanes Locals com instruments de planificació estratègica local han de 

permetre l’acció local, prioritzant les inversions públiques d’acord amb els principis de regeneració, 

intervenció i gestió urbana que regiran el municipi en l’horitzó 2030.  

A més, la Diputació, a través de la creació de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals de la demarcació 

de Barcelona, treballa per incrementar la relació, compartir experiències i generar coneixement 

adaptat a la realitat dels municipis de la demarcació, i donar així resposta als reptes socials, ambientals 

i econòmics actuals. A més, aposta per crear sinergies amb altres institucions d’àmbit local i 

supramunicipal per enfortir el coneixement intern i els recursos propis.  

 

 
Objectius: Desplegament d’Agendes Urbanes a la demarcació de Barcelona 

 

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.  

Pàgina 21
Codi Segur de Verificació (CSV): c50c6b5e2e4ebfe47964   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 
21 

 

 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.  

 

 

Àmbits d’Actuació: Suport als ens locals i aliances amb altres administracions i 
iniciatives en clau Agenda Urbana.  

  

El Pla d'Acció del projecte Impuls de les Agendes Urbanes Locals es desenvolupa a partir de tres eixos: 

Àmbit d’Actuació 1. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la redacció de les agendes 

urbanes locals 

El Departament d'Urbanisme de la GSHUA, en col·laboració amb l'Oficina d'Habitatge, i els Serveis 

d'Agenda 2030 i Participació, Acció Climàtica, Equipaments i Espai públic i Planificació i Avaluació, ha 

afegit al Catàleg de Serveis 2021-2023 un nou recurs tècnic: DISSENY DE L'AGENDA URBANA LOCAL. 

L’objectiu d’aquest recurs és la redacció d’agendes urbanes a escala local (o supralocal), a través de 

plans d'acció, seguint el marc de les Agendes Urbanes d'àmbit superior i alineades amb l'Agenda 2030 

i els ODS. 

De manera complementaria, s’elaboren estudis sectorials per aprofundir en la metodologia d’aspectes 

clau de la redacció i la implementació de les agendes, com son la participació, la comunicació, el 

seguiment i la monitorització de la posada en marxa de l’agenda urbana, o la creació de Sistemes 

d’Informació Geogràfica que nodreixin amb dades les diagnosis dels documents d’agenda.  

Les entitats locals demanen el suport tècnic per la definició de la seva Agenda a través del Catàleg de 

Serveis 2021-23 de la Diputació de Barcelona. En base a un seguit de criteris específics prèviament 

definits, les sol·licituds són valorades pel procediment de concurrència competitiva. La redacció de les 

agendes urbanes locals (de durada màxima d'un any), s'externalitza a través de la contractació 

d'equips tècnics mitjançant procediment obert simplificat. La gestió de l'assistència a les entitats locals 

es realitza des del Servei d’Urbanisme de la GSHUA, i de manera complementària, es compta amb les 

aportacions tècniques necessàries d’altres departaments de la corporació. 

Àmbit d’Actuació 2. Creació i gestió de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 

Barcelona 

La XARXA DE LES AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA (XAUL) es concep 

com un espai relacional de cooperació, intercanvi, innovació, aprenentatge i seguiment de les Agendes 

Urbanes locals de la demarcació de Barcelona.  

La XAUL té per objectiu activar dinàmiques de treball conjunt entre els diferents agents del territori: 

Ajuntaments, Diputació de Barcelona, administracions públiques de diferent nivell, universitats, 

experts, agents econòmics i socials del territori, entitats locals i ciutadania; i promoure i articular així 
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la coordinació entre els agents i les agendes aprovades i en redacció, facilitant la creació d’aliances i 

sinergies, millorant la capacitat d’acció i l’adopció de compromisos per una implementació d’agendes 

urbanes locals exitosa.  

Així, els principis de la Xarxa són:   

o Donar suport a la redacció i implementació de les agendes urbanes locals.  

o Fomentar la coordinació i la cooperació interinstitucional.  

o Funcionar com a laboratori i difusor de bones pràctiques i solucions innovadores.  

o Monitoritzar el procés d' implantació de les agendes urbanes locals.  

o Establir relació amb altres xarxes. 

Amb la XAUL, es garanteix una visió transversal i multinivell de l’Agenda Urbana a la demarcació de 

Barcelona, entenent les Agendes Urbanes Locals com a estratègies integrals de pobles, ciutats i 

territoris, definides i redactades de manera coordinada i consensuada a fi de garantir la seva 

perdurabilitat i implementació més enllà de les distribucions competencials i les legislatures.  

Els agents que formen part de la XAUL són:  

 Grup Motor. Format per personal tècnic associat a diferents Departaments de la Diputació de 

Barcelona, i liderat pel Servei d’Urbanisme.  

 Ens locals. Són 22 els Ens Locals adherits, essent en total 28 municipis, i representants de la 

tipologia, grandària i ubicació geogràfica dels municipis de la demarcació. Formen part de la 

XAUL els municipis i ens supramunicpals que reben suport de la Diputació de Barcelona per a 

la redacció de l’Agenda Urbana Local:  

o Sant Cugat del Vallès, Martorell, Canet de Mar, Masquefa i la Mancomunitat 

Intermunicpal de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de 

Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí);  

Són, també, part de la XAUL els projectes pilot del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana (MITMA) per la redacció dels Plans d’Acció de l’Agenda Urbana estatal  

o Sant Boi de Llobregat, Granollers, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, Terrassa, 

Santa Coloma de Gramanet i Mataró; 

Els nous municipis que començaran la redacció de la seva Agenda en els pròxims mesos (inici 

previst a l’octubre 2022)  

o L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Vallirana, La 

Llagosta, Torrelles de Llobregat i Santa Susanna.  

i també altres ens locals, com Esparraguera i Esplugues de Llobregat.  

 Altres agents. Són part institucions d’àmbit superior com la Generalitat de Catalunya, el 

MITMA, DG Regió-Comissió Europea; i altres agents vinculats al desenvolupament de les 

Agendes Urbanes Locals com equips redactors de les agendes de la demarcació, experts 

vinculats a l’Agenda Urbana, agents locals, agents vinculats a la quintuple hèlix, provinents 

dels àmbits de la Política, Educació, Economia, Cultura i Medi Ambient.   
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 La Xarxa integra una estructura operativa de tres nivells:  

- Espais interns:  

Comissió Institucional. Formada pels responsables polítics dels Departaments de la Diputació de 

Barcelona vinculats al Grup Motor, que es reuneixen dos cop a l’any. El seu objectiu és la representació 

i la relació institucional amb la resta d’agents, que formen part de la XAUL, i el suport polític a la 

coordinació interdepartamental.  

Comissió Tècnica. Formada pel personal tècnic associat a diferents Departaments de la Diputació de 

Barcelona, que intervenen en el projecte. Té per objectiu fer el seguiment del procés de disseny i 

implementació de les Agendes, identificant oportunitats, necessitats i recursos, a través de dos 

sessions anuals.  

Secretaria Tècnica. La Secretaria Tècnica resideix en el Servei d’Urbanisme, i és el Grup Motor l’òrgan 

col·legiat que dirigeix la XAUL. Els objectius de la Secretaria són a) gestió de les tasques vinculades a 

la XAUL (gestió d’espais i activitats, assistència i intermediació amb agents, difusió, manteniment web, 

etc.); b) identificació de problemes, reptes i definició de necessitats en sessions específiques, creació 

de continguts formatius, etc.; c) assistència a les sessions de la Comissió Institucional; d) seguiment 

del desenvolupament de les AUL (recopilació de dades, càlcul indicadors de seguiment, elaboració i 

presentació de resultats, etc.).  

- Espais de relació:  

Grups de Treball Tècnics. Es tracta de grups associats a qüestions concretes sobre les quals treballar 

(metodologia, bones pràctiques, etc.), i que han estat identificades pels municipis i pel Grup Motor. 

Formen part d’aquests grups, personal tècnic de la Diputació de Barcelona vinculat a l’àmbit de treball, 

una persona externa experta en la matèria, municipis interessats i la Secretaria Tècnica (responsable 

de la dinamització). Per a garantir la seva operativitat, es limita el nombre d’agents participants a entre 

6 i 8. El nombre màxim de Grups de Treball actius en cada moment no superarà els 4-5.  

Fòrum de les Agendes Urbanes Locals. Acte obert al públic general (població interessada, persones 

expertes, equips tècnics, ciutadania i agents locals), amb un enfocament internacional i multinivell 

especialment dirigit als agents vinculats, directa o indirectament a la XAUL: polítics i tècnics locals que 

estiguin implementant agendes. El Fòrum ha de contribuir a compartir i transferir el coneixement i els 

resultats del desenvolupament de les Agendes Urbanes Locals, fomentar la capacitació creuada de la 

implementació de les Agendes entre diferents institucions i ciutats, donar a conèixer i intercanviar 

altres experiències i bones pràctiques a escala local, promoure i enfortir aliances multilaterals i 

multinivell entre institucions en l’àmbit de les AUL, la cerca de sinergies entre diferents programes i/o 

institucions.  

Comunitat Virtual. És un espai d’intercanvi i de treball intern online dels membres de la XAUL on 

compartir aprenentatges i donar suport al desenvolupament dels treballs. La dinamització de la 

Comunitat Virtual recau en la Secretaria Tècnica de la XAUL, i que interpel·larà directament als propis 

municipis per una participació activa de les persones usuàries de la plataforma. Les tasques de 

dinamització es complementaran a través d’altres canals i espais (trucades telefòniques, grups de 

missatgeria instantània, canals de Telegram, etc.).  
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Espai web. Es tracta de l’espai web del projecte, entès com a repositori de les activitats de la XAUL, i 

dels recursos generats (guies, recursos formatius, etc.), i altres continguts que puguin ser d’interès per 

als municipis. A més, ha de ser un dels canals principals per donar-li visibilitat al projecte i a la XAUL 

de cara a l’exterior, comunicant qualsevol notícia d’interès relacionada amb la XAUL i facilitant 

enllaços amb altres espais digitals de xarxes i iniciatives.  

- Sistema de monitoratge: 

Visor de les Agendes Urbanes Locals. Es tracta d’una plataforma online que posa a l’abast dels tècnics 

de la Diputació de Barcelona, dels Ens Locals i d’altres agents del territori una forma de visualització, 

monitoratge i difusió dels treballs de les Agendes Urbanes Locals. Aquest visor ha de facilitar el 

seguiment de la implementació de les agendes del territori d ela demarcació a través de indicadors 

provinents de l’AUE i dels propis ajuntaments.   

 

Figura 4: Estructura organitzativa de la XAUL. Font. Document de Suport a la definició i la dinamització de la Xarxa de les Agendes Urbanes 

Locals Fase primera: Plantejament de l’estructura i funcionament. Abril 2022. Diputació de Barcelona.  

Àmbit d’Actuació 3. Aliances i col·laboració amb altres agendes i fòrums 

Més enllà de l'àmbit de la demarcació de Barcelona, s'ha establert col·laboració amb altres agendes 

regionals i fòrums de temàtiques comunes per intercanviar coneixement, compartir metodologies, 

alinear continguts i enfortir l'acció sobre el territori. Es manté relació amb altres institucions de 

caràcter regional i local en l’àmbit nacional i internacional, i es participa activament en jornades o 

actes relacionats amb el desplegament d’Agendes Urbanes o planificació urbana i estratègica en el 
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que es consideri rellevant explicar el projecte transformador corporatiu, i comunicar més enllà de la 

demarcació de Barcelona el seu desplegament.  

En el marc de les aliances creades, s’han establert sinergies de treball amb l’Agenda Urbana Espanyola 

per conèixer la metodologia i eines que es deriven, i amb altres ens que estan impulsant l’elaboració 

d’Agendes, com és el cas de la Diputació de Granada. En l’àmbit català, els tècnics de la Diputació de 

Barcelona han format part del procés de redacció de l’Agenda de pobles i ciutats. Catalunya 2050, 

tenint un paper actiu en els diferents grups de treball que han contribuït en l’elaboració del document.  

Es preveu la participació en altres esdeveniments per seguir teixint aliances amb altres organismes, 

per l’intercanvi de l’experiència pròpia i per conèixer bones pràctiques en relació amb el desplegament 

de les Agendes Urbanes Locals que puguin ser aplicables a la demarcació de Barcelona.  

 

 

Sistema de Governança: Creació d’un Grup Motor, aposta per la transversalitat 
interna.  

 

Per tal de garantir la transversalitat que requereix el projecte, s’ha creat el Grup Motor, liderat pel 

Servei d’Urbanisme, i format per personal tècnic dels diferents departaments de la Diputació de 

Barcelona.  

A més, el Grup Motor és l’òrgan col·legiat que dirigeix la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals de la 

demarcació de Barcelona, i el principal òrgan mitjançant el qual s’estableix la coordinació i intercanvi 

interdepartamental en el procés d’impuls, continuïtat i seguiment de la XAUL. 

Els Departaments de la Diputació de Barcelona que formen part del Grup Motor del Projecte 

Transformador i de la XAUL són:  

 Servei d’Urbanisme (lideratge)  

 Oficina d’Habitatge 

 Servei de Planificació i Avaluació  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació  

 Àrea d’Acció Climàtica 

 Servei d’Equipaments i Espai Públic  

 

 

Accions Comunicatives: Difusió de la posada en marxa del Projecte i activitats 
associades.  

 

En el procés de desplegament del Projecte es preveuen un seguit d’accions comunicatives que han de 

fer visible les activitats associades al projecte, oportunitats, reptes i resultats del mateix. Des de l’inici 

del desenvolupament del Pla d’acció s’han treballat amb la Subdirecció d’Imatge Corporativa i 

Promoció Institucional de la corporació diversos aspectes relacionats amb la comunicació del Projecte 

Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals: 
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- Web corporativa dels Projectes Transformadors del PAM. Aportació dels continguts per a 

nodrir la pàgina del projecte. Executat. 

- Web del Projecte Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals. En elaboració. 

- Imatge gràfica del Projecte Transformador.  

- Infografia de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals.  

- Altres productes de comunicació: Fulleteria, fons virtual, audiovisual, cartell i tòtems. 

 

 
Sistema de Seguiment: Indicadors per avaluar l’estat del Projecte 

 

Des de l’Àrea de Presidència, el Servei de Planificació i Avaluació fa el seguiment dels diferents 

projectes transformadors, a partir dels indicadors de seguiment definits en cadascun d’ells. Fins el 

moment s’han recollit els indicadors relatius al segon semestre de 2020 i l’any 2021 

El sistema de seguiment recull 5 indicadors, que tenen per objectiu avaluar l’estat d’execució del 

projecte per l’horitzó temporal fixat pel Pla d’Acció. Els 5 indicadors estan associats als 5 objectius 

operatius que té el Projecte. 

1. 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. 

2. Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb el PAL redactat amb recurs 

del CS de la Diba. 

3. Percentatge d’actuacions dels PAL’s redactats amb recurs de CS de la Diba, amb 

incidència sobre àrees vulnerables (AV) del municipi  

4. Unitats de gestió corporatives participants en el PT 

5. 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 PAL.   
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IMPULS DE LES AGENDES URBANES LOCALS 

Descripció 
projecte 

Acompanyament dels ajuntaments en la definició de plans d’acció local alineats amb els criteris de l’Agenda Urbana, però aterrant-los a 
la realitat local, alineant les inversions públiques locals i aportant recursos de la corporació per aconseguir-ho. 

Unitats 
responsables 

Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 

Pressupost i 
subprogrames 
vinculats 

Subprogrames pressupostaris 
2020  
Inicial 

2020 
Executat 

2021  
Inicial 

2021 
 Executat 

2022  
Inicial 

2022 
Executat 

2023  
Inicial 

2023 
Executat 

15100 Gestió urbana i territorial 100.000 € 17.508€ 60.000 € 48.406 € 234.086€    

(Afegir, si cal, altres subprogrames que financiïn aquest projecte)         

 Cost global projecte: 557.508,10 €  100.000 € 17.508 € 60.000 € 48.405 € 234.086€    

Fases i estat 
d’implementació 

Fase 1. Articulació del projecte en els diferents 
nivells: tècnic i organitzatiu 

                

Fase 2. Posada en marxa del projecte                 

Objectius 

1. Formular plans d’acció local alineats amb les agendes urbanes. 

2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals amb l’Agenda Urbana. 

3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint les desigualtats entre barris. 

4. Alinear recursos de la corporació en la implementació de les agendes urbanes locals. 

5. Promoure el treball en xarxa, l'intercanvi i la cooperació d'agents del territori en la definició i implementació de les agendes 
urbanes locals. 

Indicadors 

  
2020 

Valor obj. 
2020  

Valor real 
2021  

Valor obj. 
2021  

Valor real 
2022 Valor 

obj. 
2022  

Valor real 
2023  

Valor obj. 
2023 

Valor real 

1.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. 

1 11** 10 11 25       

2. Grau d'alineament del pressupost 
municipal aprovat amb el PAL redactat amb 
recurs del CS de la Diba. 

sense 
dades* 

sense 
dades* 

sense 
dades* 

sense 
dades* 

elevat-
molt 

elevat* 
      

3. Percentatge d’actuacions dels PAL’s 
redactats amb recurs de CS de la Diba, amb 
incidència sobre àrees vulnerables (AV) del 
municipi  

sense 
dades* 

sense 
dades* 

sense 
dades* 

sense 
dades* 

50%       

4.Unitats de gestió corporatives participants 
en el Projecte Transformador 

3 5 7 6 8       

 

5. 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 PAL. 

sense 
dades* 

sense 
dades* 

10% 45% 20%       

Avaluació del 
projecte 

Està prevista la realització d'alguna avaluació? No 

Tipus d'avaluació prevista 
Necessitats No Implementació No Impacte No Econòmica No 

Disseny No 

Recursos per realitzar-la Interns Sí 
Contractació 
externa 

No 
Suport 
SPA 

No 

Vinculació amb 
el Pla  
de concertació 
Xarxa 
de Governs 
Locals 

Catàleg de Serveis 2021-2023 
Recurs 1. Disseny de l'agenda urbana local; 
Recurs 2. Xarxa de les Agendes urbanes locals 

Programa general d'inversions   

Programes específics (Nom del programa complementari vinculat) 

Observacions 

* Sense dades:  El procés es basa en el desenvolupament d'assistències corresponents a 2 nous recursos de Catàleg 2021-2023. La manca de dades es deu a que el termini del procés necessari 
per a l'obtenció dels indicadors plantejats no s'adequa al termini d'incorporació de les dades. **Berga. Projecte pilot.  
Abans de l'acabamnet de l'any 2021 està previst percebre l'ajut de 300.000€ concedit a la convocatòria del MITMA per a l'elaboració de projectes pilot de l'Agenda Urbana Española. La 
quantitat prevista per 2022 (casella H12) correspon a la diferencia entre 300.000€ i les despeses ja executades en 2020 i 2021. 
Durant l'any 2022 no es proposa portar a terme una avaluació del projecte, que es planteja fer més endavant (probablement avaluació d'implementació d'una agenda urbana o avaluació de 
disseny de la XAUL). 

Taula 1: Quadre de Seguiment del Projecte Transformador “Impuls de les Agendes Urbanes Locals. Diputació de Barcelona.  
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El sistema d’indicadors de seguiment del Pla s’alimenta anualment a partir de les avaluacions internes 

de les Àrees implicades en el seu desplegament. Es proposa la revisió del Pla amb una periodicitat de 

4 anys i en base als indicadors de seguiment anuals, valorar-ne la modificació, adaptació i 

plantejament.  

 

 
Estimació Econòmica: Previstos 1,7 M€ per fer possible l’Impuls de les Agendes 
Urbanes Locals.  

 

Es preveu l’execució aproximada d’1’7 M€ en el desplegament del Projecte Transformador “Impuls de 

les Agendes Urbanes Locals” des de 2020 i fins 2026. Part de la despesa executada entre 2020 i 2022 

ha rebut finançament NextGeneration. La resta de la despesa es finança amb fons propis de la 

Diputació de Barcelona.  

Entre 2020 i 2022, la despesa associada al projecte ha estat de 372.998€, un 22% de la despesa prevista 

per al període d’execució del projecte 2020-2026. Per anys, el 2020 es va executar l’1%, el 2021 un 3% 

i el 2022 el percentatge de despesa ha estat del 18% en relació al total del projecte. Entre 2023 i 2026, 

es preveu que la despesa associada al projecte sigui d’aproximadament un 20% anualment. Queda 

per executar el 78% del pressupost estimat, un 1,3 M€ aproximadament.  

 

   Despesa consolidada 

  2020 2021 2022 

previsió inicial 100.000 60.000 234.086 

pressupost executat 17.508 48.406 307.084 

Taula 2: Despesa consolidada. Pressupost executat entre 2020-2022. Diputació de Barcelona. 

 

Per àmbits de treball i per al període 2020-2022, la despesa consolidada ha estat la següent:  

- pels projectes pilot de Berga i Martorell: 65.914€ (100% de l’estimat previst),  

- per la redacció de les Agendes Urbanes locals a Sant Cugat del Vallès, Martorell, Canet de Mar, 

Masquefa i la MICOD: 84.553€ (12% de l’estimat previst), 

- pels estudis sectorials: 164.266€ (49% de l’estimat previst),  

- per l’activació i dinamització de la XAUL: 33.319€ (14% de l’estimat previst), 

- per les activitats relacionades amb la comunicació i participació en jornades: 24.947€ (15% de 

l’estimat previst).  

 

Així,  entre 2023 i 2026 el desenvolupament de les diferents accions programades portarà associada 

una despesa estimada que en els cas de la redacció de les agendes urbanes serà d’un 88% (630.766€ 

estimats), per la realització d’estudis sectorials d’un 51% (170.189€ estimats), per la dinamització de 

la XAUL d’un 86% (200.000€ estimats), i per activitats de comunicació d’un 9% (140.000€ estimats). A 

més, es preveuen activitats de participació a partir de 2023 per un import aproximat de 200.000€. 
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 Despesa consolidada 

 2020 2021 2022 

Projectes pilot Berga i Martorell 17.508 48.406  

Redacció Agendes Urbanes   84.553 

Estudis sectorials/eines   164.266 

XAUL   33.319 

Comunicació, jornades, formació   24.947 

Participació (SA2030 i P) A partir de 2023 

Taula 3: Despesa consolidada del pressupost executat durant el període 2020-2022 per àmbit de treball. Diputació de Barcelona.  
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3. IMPLEMENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

Tal com s’ha apuntat anteriorment, el Projecte Transformador “Impuls de les Agendes Urbanes Locals” 

ha estat subvencionat en el marc de la convocatòria d’ajuts per a l’elaboració de projectes pilot de 

plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (MITMA), en el marc de les inversions estatals derivades del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR) proveït amb fons europeus.  

Així, una part del Pla d’acció del Projecte Transformador està finançada per la Unió Europea a través 

dels fons Next Generation – European Union. Concretament, les accions que es financen han d’estar 

executades en el període comprés entre el 20 de març de 2020 i 13 de setembre de 2022. Fins 2026, 

es continuaran desenvolupant accions associades al Pla d’Acció, finançades amb fons propis de la 

Diputació de Barcelona, i altres línies de finançament a les quals la corporació pugui optar.  

 

Figura 5: Període d’execució del Pla d’Acció del Projecte Transformador “Impuls a les Agendes Urbanes Locals” 2020-2026. 

 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la redacció de les 

agendes urbanes locals 

ACCIONS EXECUTADES (2020-2022)  

1. RECURS DE CATÀLEG DISSENY DE L’AGENDA URBANA LOCAL 
 
1.1 Redacció d’Estudis Pilot de l’Agenda Urbana Local (juliol 2020 – juny 2021)  

     [Finançat amb Fons NextGeneration] 
 

El Servei d'Urbanisme de la GSHUA, en col·laboració amb el departament Agenda 2030 i Participació, 

ha dut a terme, mitjançant la contractació de consultores externes (mitjançant contractació menor), 

projectes pilot a dos municipis de la província: Berga i Martorell. L’objecte dels treballs ha estat 

l’aproximació metodològica al pla d’acció local, i la seva aplicació a àrees urbanes concretes. En 

concret, els estudis pilot han estat:  

o Aproximació metodològica de l’Agenda Urbana Local al territori metropolità. Martorell. 

o Estratègies de regeneració de la Vila en el marc de la Planificació Urbana Integral. Martorell 
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o Planificació estratègica del Barri vell i altres àrees urbanes del municipi de Berga. 

1.2 Redacció d’Estudis Pilot de l’Agenda Urbana Local (juliol 2020 – juny 2021) 

El Servei d'Urbanisme de la GSHUA, en col·laboració amb el departament Agenda 2030 i Participació, 

ha dut a terme, mitjançant la contractació de consultores externes (mitjançant contractació menor), 

un estudi de l’aproximació metodològica a la planificació urbana integral en el marc de l’Agenda 

Urbana de Berga.  

1.3 Creació i llançament del recurs Disseny de l'Agenda Urbana Local (gener 2021) 

A inici de 2021, s’inclou en el Catàleg de Serveis 2021-23 de la corporació el recurs “Disseny de 

l’Agenda Urbana Local”. Un cop aprovat, aquest nou recurs tècnic es va presentar als ens locals en 

jornada realitzada el 8 de febrer del 2021. 

1.4 Elaboració de Guia Pràctica per a la redacció de l'Agenda Urbana Local (juny – setembre 2021) 

Per facilitar el treball dels tècnics redactors s'ha elaborat un manual que recull els elements de context 

i metodologia basats en la metodologia proporcionada per l'Agenda Urbana Espanyola, amb la 

incorporació d'aportacions dels projectes pilot realitzats a Berga i Martorell i experiències prèvies com 

les aportades per la Diputació de Granada. 

1.5 Redacció d’Agendes Urbanes Locals de la demarcació, convocatòria 2021 (octubre 2021 – juliol 2022)  

     [Finançat amb Fons NextGeneration] 

 

En la primera de les tres convocatòries del Catàleg de Serveis 2021-2023, es presta assistència a 5 ens 

locals (un d’ells supralocal) en l’elaboració de la seva agenda urbana. Es dona suport a la redacció de:  

o Agenda Urbana Local de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Igualada, Sta. 

Margarida de Montbui, Òdena, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) 

o Agenda Urbana Local de Sant Cugat del Vallès  

o Agenda Urbana Local de Martorell 

o Agenda Urbana Local Canet de Mar  

o Agenda Urbana Local de Masquefa 

Els treballs han estat contractats mitjançant procediment obert simplificat a cinc empreses externes, 

i actualment es troben en la fase final del seu procés de redacció. Es preveu l’aprovació dels cinc 

documents d’Agenda abans del 13 de setembre, per part dels respectius Plens municipals.    
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Figura 6: Fases de la Redacció d’Agendes Urbanes Locals. Diputació de Barcelona.  

 

1.6 Redacció i aprovació del document del Pla d’Acció Impuls de les Agendes Urbanes Locals de la 

Diputació de Barcelona (juny – juliol 2022)  

 

Ha estat redactat el document de Pla d’Acció del projecte, el qual puntualitza quines són les 

característiques principals d’aquest projecte transformador: objectius, àmbits d’actuació i horitzó 

temporal, pressupost, agents, i el seguit d’accions que des de la Diputació s’han realitzat, les que estan 

en curs i aquelles que s’executaran fins 2023. Aquest document recull les fitxes dels projectes que es 

despleguen en el marc del projecte. Els treballs de redacció del Pla d’Acció han estat contractats a 

l’empresa TechFriendly.   

      

PRÒXIMES ACTUACIONS (2022-2023)  

1.7 Redacció d’Agendes Urbanes Locals de la demarcació, convocatòria 2022 (octubre 2022 – octubre 

2023) 
 

En la convocatòria del Catàleg de Serveis de l’edició de 2022, s’han sol·licitud i acceptat la redacció de:  

o Agenda Urbana Local de L’Hospitalet de Llobregat 

o Agenda Urbana Local de El Prat de Llobregat 

o Agenda Urbana Local de Cerdanyola del Vallès 

o Agenda Urbana Local de Vallirana 

o Agenda Urbana Local de La Llagosta 

o Agenda Urbana Local de Torrelles de Llobregat  

o Agenda Urbana Local de Santa Susanna 
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Es preveu la contractació de les empreses redactores mitjançant procediment obert simplificat a dues 
meses, per iniciar els treballs a l’octubre de 2022. La durada de la redacció és d’un any, fins a octubre 
de 2023.  
 

2. ESTUDIS SECTORIALS I EINES DE SUPORT A LA REDACCIÓ DE LES AGENDES URBANES LOCALS 
 

En el desplegament del Pla d’Acció, i complementàriament a la redacció de les Agendes Urbanes dels 
ens locals de la demarcació, s’han executat un seguit d’estudis temàtics i sectorials sobre aquells 
aspectes més rellevants que han de ser considerats en el procés de redacció d’agenda urbana. 
L’objectiu d’aquestes estudis és la de millorar la prestació de suport de la Diputació de Barcelona a la 
redacció de les Agendes Urbanes Locals. 
 

ACTUACIONS REALITZADES (2020-2022) 

2.1 Definició dels plecs tècnics, contractació i redacció d’estudis sectorials (setembre 2021 – juliol 2022) 
[Finançat amb Fons NextGeneration] 

 
S’ha fet l’encàrrec d’un seguit d’estudis temàtics mitjançant contractació menor, elaborats entre 2021 
i 2022, per facilitar el desplegament de les Agendes Urbanes en l’àmbit local, i contribuir des del punt 
de vista metodològic i de contingut als documents de diagnosis.  Els estudis hauran d’estar finalitzats 
abans del 13 de setembre de 2022. 
 
- Estudi ‘La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral’. Contractació de 

l’empresa DCAS (contracte menor amb 3 ofertes). Desembre 2021 – Juliol 2022. 
 

- Estudi ‘Les urbanitzacions residencials aïllades de baixa densitat i el seu impacte sobre les hisendes 

locals’. Contractació de l’empresa GEE (contracte menor). Agost 2021 – Juny 2022. 

 
- Estudi ‘Mapificació de l’estat del parc i identificació de barris vulnerables. Conceptualització’. 

Contractació de l’empresa 300.000 km/s (contracte menor). Setembre 2021 – Març 2022. 
 

- Estudi ‘Sistema d’informació geogràfica amb aplicacions web per a la diagnosi de les Agendes 

Urbanes Locals: Creació de Story Maps amb software ESRI en la web de la Diba per a la visualització 

d’indicadors de rehabilitació d’habitatges i urbanitzacions amb dèficits urbanístics’. Encàrrec de 
gestió a l’empresa TRAGSATEC. Abril 2022 – Juliol 2022. 
 

- Estudi ‘Estudi i proposta metodològica de processos participatius vinculats a les Agendes Urbanes 

Locals’. Contractació de l’empresa RAONS PÚBLIQUES (contracte menor amb 3 ofertes). Març 
2022 – Juliol 2022. 
 

- Estudi ‘Manual per a l'elaboració de l'estratègia de comunicació d'una Agenda Urbana Local’. 

Contractació de l’empresa CIUDADANO KANE (contracte menor amb 3 ofertes). Juny 2022 – 
Setembre 2022. 
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PRÒXIMES ACTUACIONS (2022-2023)  

2.2 Definició dels plecs tècnics, contractació i redacció d’estudis sectorials (octubre 2022 – febrer 2023) 
 

Es farà l’encàrrec de redacció d’altres estudis sectorials mitjançant contractació menor, per seguir 
contribuint a la millora de la metodologia de redacció i implementació de les Agendes Urbanes en 
l’àmbit local. Es preveu la contractació dels estudis a l’octubre de 2022, amb una durada màxima d’un 
any.  
 
- Estudi ‘Estudi i proposta metodològica per al seguiment i avaluació de les AUL's’. 

 
- Estudi ‘Disseny i conceptualització d’una plataforma digital (visor) per mesurar el grau 

d’implementació de l’AU a la demarcació de Barcelona.  
 
- Estudi ‘Recursos corporatius i correspondència amb el plans d'acció de les AUL’s. Identificació, 

diagnòstic i proposta’.  
 

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals de la 

demarcació de Barcelona (XAUL) 

ACTUACIONS REALITZADES (2020- 2022) 

1. Formació i activació del Grup Motor (abril 2021) 

L’abril del 2021 es va constituir el Grup Motor de l’Agenda Urbana Local, integrat per sis departaments 

de la corporació: Servei d’Urbanisme, Oficina d’Habitatge, Servei d’Agenda 2030 i Participació, Servei 

d’Acció Climàtica, Servei d’Equipaments i Espai públic i Servei de Planificació i Avaluació. El Grup Motor 

està a càrrec de la direcció col·legiada de la XAUL.  

2. Definició inicial de l’estructura i espais d’activitat de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals de la 

demarcació de Barcelona (XAUL) (juliol 2021) 

Es defineix l’estructura, les dinàmiques i els espais on la XAUL tindrà lloc per part del Grup Motor.  

3. Disseny i posada en marxa del recurs de prestació continuada del Catàleg de Serveis 2021-2023 

Xarxa de les Agendes Urbanes Locals (desembre 2020 - gener 2021) 

Queda inclòs en el Catàleg de Serveis 2021-2023 el recurs de suport tècnic d’adhesió a la Xarxa de les 

Agendes Urbanes Locals, a través del qual els ens locals de la demarcació que ho sol·liciten poden 

formar part de la Xarxa. Els requisits per formar part de la XAUL són haver redactat o estar en procés 

de redacció de l’agenda urbana local, amb el suport del Servei d’Urbanisme o per compte propi. 

4. Reunions específiques amb la totalitat dels municipis pilot de l’Agenda Urbana Espanyola de la 

demarcació (juny 2021) 

S’han realitzat amb els municipis de la demarcació; Gavà, Granollers, Mataró, Sant Boi de Llobregat, 

Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans, que son projecte pilot de 
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l’Agenda Urbana Espanyola reunions especifiques per abordar qüestions relacionades amb el 

desplegament del projecte.  

5. Sessions de treball del Grup Motor AUL (abril 2021 – desembre 2021 – abril 2022) 

S’han realitzat tres sessions de treball del Grup Motor en les quals s’ha compartit l’estat del projecte, 

l’estructura i continguts de la XAUL i la preparació de la sessió d’activació previstes. 

6.Sessions del Plenari AUL (juliol 2021 – juny 2022) 

Han tingut lloc dues sessions informatives sobre l’estat del projecte transformador i la relació amb 

l’Agenda urbana de Catalunya. Formen part del Plenari de la AUL tècnics de la corporació que formen 

part del grup d’experts que ha participat en la redacció de l’Agenda urbana de Catalunya.   

7. Contractació de l’empresa pel disseny i la dinamització de la XAUL (desembre 2021-desembre 2022) 

Es va contractar a l’empresa PAISAJE TRANSVERSAL per al disseny i la dinamització de la XAUL. Fins el 

moment s’ha elaborat la FASE 1 del treball, corresponent al disseny de la XAUL (Plantejament de 

l’estructura i funcionament). Es va organitzar un webinar (20 de juny) per explicar el funcionament de 

la XAUL.  

8. Celebració de la sessió d’inici de l’activitat de la XAUL (26 de maig 2022) 

El 26 de maig de 2022 es va celebrar la sessió de constitució i d’inici de la XAUL amb una jornada d’un 

matí, on representants tècnics i directius dels 28 municipis de la demarcació de Barcelona que formen 

part de la XAUL se’ls va explicar la dinàmica de la XAUL i el paper dels municipis en el funcionament 

de la mateixa.  

 

Figura 7: Fases per la creació, activació i gestió de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals de la demarcació de Barcelona (XAUL). Diputació 
de Barcelona.  
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Figura 8: Programa de la Sessió inicial de la XAUL amb els ens locals adherits el 26 de maig de 2022. Diputació de Barcelona. 

 

Figura 9: Representants tècnics i directrius dels 28 municipis de la demarcació de Barcelona adherits a la XAUL, i reunits en la Sessió inicial 

de la XAUL. Diputació de Barcelona.  
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9. Procés d’adhesió a la XAUL dels municipis de la demarcació que redacten o redactaran la seva 

Agenda Urbana.  

Són 22 els ens locals adherits a la XAUL, que representen 28 municipis. En formen part els 5 (un d’ells 

de caràcter supramunicipal) que han iniciat la redacció de la seva Agenda Urbana Local el 2021; i els 

que han sol·licitat el 2022 el recurs de catàleg de Disseny de l’Agenda Urbana Local, que han estat 7 

municipis més. A més, també són part de la XAUL els 8 municipis de la demarcació que són projecte 

pilot de l’AUE; i altres que per compte propi s’han sumat també a aquesta iniciativa.  

                 

Figura 10: Municipis de la demarcació de Barcelona adherits a la XAUL. Diputació de Barcelona 2022. 

 

Figura 11: Població dels municipis adherits a la XAUL fins a 2022. Font. Diputació de Barcelona.  
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10. Activació de la Comunitat de Coneixement d’ Agendes Urbanes Locals (22 juny 2022)  

La Comunitat de Coneixement d’Agendes Urbanes Locals és l’espai virtual de la XAUL per a l’intercanvi 

d’experiències i canal de comunicació de l’activitat dels grups de treball, posada en comú de 

problemàtiques i solucions, i repositori de documentació, entre d’altres. Hi tenen accés més de 70 

tècnics i directius dels 28 municipis adherits, així com els tècnics integrants del Grup Motor i del Plenari 

de la Diputació de Barcelona. 

 22 ENS LOCALS ADHERITS (28 municipis) 

 

Municipis amb suport a la redacció D’AUL (CS 2021): 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA 

(Igualada, Sta. Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, 

Òdena, Jorba, La Pobla de Claramunt i Castellolí) 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 

MARTORELL 

CANET DE MAR 

MASQUEFA 

 

 

 

Municipis amb suport a la redacció D’AUL (CS 2022): 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

CERDANYOLA 

VALLIRANA 

LA LLAGOSTA 

TORRELLES DE LLOBREGAT 

SANTA SUSANNA 

 

 

 

 

Municipis pilot de l’AUE 

TERRASSA 

MATARÓ 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 

ST. BOI DE LLOBREGAT 

VILADECANS 

GRANOLLERS 

GAVÀ 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 

Altres: 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

ESPARREGUERA 
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Figura 12: Imatge d’inici de la Comunitat Virtual de la XAUL. Diputació de Barcelona 2022.   

 

11. Fòrum de les Agendes Urbanes Locals (18 juliol 2022) 
        [Finançat parcialment amb Fons NextGeneration] 

 

La XAUL preveu un esdeveniment anual, el Fòrum de les Agendes Urbanes Locals, de caràcter 

institucional, i amb la participació d’institucions i xarxes internacionals, estatals , autonòmiques i 

provincials. S’entén com un espai obert on els municipis comparteixen experiències amb un 

enfocament multinivell, i espai per enfortir aliances multilaterals i difondre i divulgar el treball de la 

Xarxa. 

El I Fòrum de les Agendes Urbanes Locals es celebra en una jornada d’un dia, matí i tarda, el 18 de 

juliol de 2022. S’ha contractat a l’empresa TechFriendly, mitjançant contractació menor, per dur a 

terme les gestions de secretaria tècnica de l’acte.  

 

Figura 13: Imatge identificativa del Fòrum de les Agendes Urbanes Locals seguint la imatge gràfica definida per al projecte. Font. Diputació 
de Barcelona 2022. 
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PRÒXIMES ACTUACIONS (2022-2023)  

1. Activitat dels Grups de Treball de la XAUL (de manera continua durant l’any) 

Cada Grup de Treball de la XAUL treballarà de manera continuada durant l’any. Es convocaran als 

agents membres i realitzaran les reunions que es consideren per discutir les qüestions que puguin 

sorgir del procés de redacció i implementació de les Agendes Urbanes Locals. No hi haurà en cap 

moment més de 5 Grups de Treball actius.  

2. Activitat de la Comunitat d’Agendes Urbanes Locals (de manera continua durant l’any) 

La Comunitat Virtual es mantindrà activa durant l’any, com un dels canals de comunicació i intercanvi 

d’experiències dels grups de treball, i els municipis adherits a la XAUL.  

3. Activitats de Formació (de manera continua durant l’any) 

De manera freqüent es realitzaran activitats de formació en matèria d’Agenda Urbana, entre els propis 

tècnics de la corporació, i tècnics dels municipis adherits a la XAUL.  

 

C. Aliances i col·laboració amb altres agendes i fòrums 

ACTUACIONS REALITZADES (2020-2022) 

1. Creació de sinergies amb l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) 

El juliol de 2021 se signa el protocol general d'actuació de la Secretaria General de l'Agenda Urbana i 

l'habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que formalitza la 

consideració del Projecte Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals com a projecte pilot 

del Pla d'Acció de l’Agenda Urbana Española. L’octubre de 2021 es presenta el Pla d’acció del Projecte 

Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals de la Diputació de Barcelona a la Convocatòria 

d’ajuts per a plans d’acció dels projectes pilot de l’Agenda Urbana Española. La corporació resulta 

beneficiària d’un ajut de 300.000€. 

Es presenta al I Foro Urbano de España en Sevilla (oct. 2021) el projecte Impuls de les Agendes Urbanes 

Locals, a càrrec del President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons. 

2. Participació activa en l’elaboració de l’Agenda de pobles i ciutats. Catalunya 2050  

Els tècnics de diferents Departaments de la Diputació de Barcelona han format part dels Grups de 

Treball de redacció de l'Agenda de pobles i ciutats de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, s’han 

organitzat sessions de treball per la coordinació tècnica de l’agenda catalana i el projecte 

transformador de la Diputació.  

3. Aliances amb altres administracions, agendes i fòrums 

Es manté contacte amb la Diputació de Granada, i amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat. L’abril de 2021 es participa en el Seminari Tècnic Local (FMC): Agenda Urbana Local: 

l'Estratègia municipal davant dels reptes globals, on es presenta el Projecte Transformador, i 

l’experiència del projecte pilot de Berga.  

Pàgina 41
Codi Segur de Verificació (CSV): c50c6b5e2e4ebfe47964   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 
41 

 

El novembre de 2021 es co-organitza el Seminari del CUIMPB: ‘Conduint les Transicions urbanes: Cap 

a una nova habitabilitat’. En la tercera jornada del Seminari, amb el títol Ciutats i viles en 

transformació: entre l'estratègia i la tàctica, es tracten les agendes urbanes des dels diferents nivells 

de l’administració (AUE, AUC i agendes urbanes locals)  i es presentaren diferents experiències de 

lideratge local d’agendes urbanes i rurals i projectes de ciutat. 

El març de 2022, l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals es realitza una ponència a la taula rodona 

“Governança de les Agendes Urbanes Locals” en el marc de les III Jornades Tech Cities “Agenda 

Urbana: compartiendo relato, retos y respuestas”, iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat i la consultora TechFriendly. 

 

PRÒXIMES ACTUACIONS (2022-2023)  

1. Participació en la “Jornada de Intercambio de experiencias y buenas prácticas en el marco del 

Plan de Acción de la Agenda Urbana Española de la Diputació de Cáceres” (12 juliol 2022) 

La Diputació de Barcelona participarà a la Jornada d’Intercanvi d’experiències i bones pràctiques en el 

marc dels plans d’acció de l’Agenda Urbana Espanyola, organitzada per la Diputació de Càceres, i en 

la qual presentar l’experiència de les agendes urbanes locals a la demarcació de Barcelona.   

2. Participació en la jornada “Localization of global agendas and Sustainable Development Goals" 

Manresa (22 i 23 setembre 2022)  

El 22 i 23 de setembre hi ha prevista la participació de la Diputació de Barcelona en la jornada 

organitzada a Manresa sobre la localització de les agendes globals i els objectius de desenvolupament 

sostenible en l’àmbit local.   

 

D. Comunicació del Projecte Transformador 

En el procés de desplegament del Pla d’Acció del Projecte Transformador i les activitats associades, i 

amb col·laboració amb el Servei de Premsa i Comunicació de la Diputació, estan elaborant-se un seguit 

d’eines i materials per la comunicació i difusió del projecte.  

En el marc de l’estratègia de comunicació i difusió, s’ha definit la imatge corporativa i de comunicació 

del projecte, que serà la imatge visible del projecte en qualsevol acte que s’organitzi o en que es 

participi, i qualsevol material de difusió que s’elabori, i en tots els documents associats al Projecte 

Transformador.  

   
 

Figura 14: Imatges identificatives del projecte Impuls a les Agendes Urbanes Locals. Font. Diputació de Barcelona. 
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Es fa difusió del projecte a través del la web corporativa dels Projectes Transformadors del PAM, que 

recull la informació més destacada d’aquest (https://www.diba.cat/web/pam-2020-2023/impuls-de-

les-agendes-urbanes-locals).  

El propi projecte tindrà un espai web propi en el que recolliran amb més detall les característiques 

principals del desplegament del projecte, i les accions associades.  

Està previst l’elaboració d’altres productes de comunicació com fulletons, cartells i vídeos. 
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4. ANNEX  

FITXES DE LES ACTUACIONS 

1 
  
 REDACCIÓ D’ESTUDIS PILOT DE L’AGENDA URBANA LOCAL 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en 
la redacció de les agendes urbanes locals 

 
Des del Servei d'Urbanisme de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), en 
col·laboració amb el departament Agenda 2030 i 
Participació, s’han contractat mitjançant el 
procediment de contractació menor a consultores 
externes per l’elaboració de projectes pilot a dos 
municipis de la província: Berga i Martorell, amb 
l’objectiu de veure l’encaix de la metodologia 
proposada amb el desplegament d’estratègies de 
planificació i regeneració urbana.   
 
El resultat dels treballs ha estat l’aproximació 
metodològica al pla d’acció local d’una Agenda Urbana 
en l’àmbit de la demarcació, i la seva aplicació a àrees 
urbanes concretes.  
 
En concret, s’han elaborat tres estudis pilot, que han 
estat finançats amb Fons NextGeneration:  

 
a) Aproximació metodològica de l’Agenda 

Urbana Local al territori metropolità 
b) Planificació estratègica del Barri vell i altres 

àrees urbanes del municipi de Berga 
c) Estratègies de regeneració de la Vila de 

Martorell en el marc de la Planificació Urbana 
Integral 

 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes.  
Objectiu clau de l’Actuació 
Aproximació metodològica a l’Agenda Urbana d’àmbit local 
i encaix en el desplegament d’estratègies de planificació i 
reforma urbana 

 

Instrument d’acció  
 Treballs GSHUA 
 Catàleg de Serveis 2020 
  

Caràcter   Generació de coneixement 
  

Horitzó temporal  Jul. 2020 – Juny 2021 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de 
Presidència  

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1  
Elaboració de l’estudi pilot “Aproximació metodològica de l’Agenda Urbana Local al territori 
metropolità” 

Jul. 2020 Juny 2021 

2  
Elaboració de l’estudi pilot “Planificació estratègica del Barri vell i altres àrees urbanes del 
municipi de Berga” 

Jul. 2020 Juny 2021 

3  
Elaboració de l’estudi pilot “Estratègies de regeneració de la Vila de Martorell en el marc de la 
Planificació Urbana Integral” 

Jul. 2020 Juny 2021 

  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

    52.877,00 €   
 

-  

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons NextGeneration EU 

  1 
 Nº d’actuacions urbanes executades en el marc de l’estudi pilot de 
Berga 

 2 
 Nº d’actuacions urbanes executades en el marc de l’estudi pilot de 
Martorell 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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2 
  
 REDACCIÓ D’ESTUDIS PILOT DE L’AGENDA URBANA LOCAL 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en 
la redacció de les agendes urbanes locals 

 
Des del Servei d'Urbanisme de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), en 
col·laboració amb el departament Agenda 2030 i 
Participació, s’han contractat mitjançant el 
procediment de contractació menor a una consultora 
per l’elaboració d’un estudi d’aproximació 
metodològica a la planificació urbana integral en el 
marc de l’agenda urbana.   
 
El resultat dels treballs ha estat l’aproximació 
metodològica al pla d’acció local d’una Agenda Urbana 
en l’àmbit de la demarcació, i la seva aplicació a àrees 
urbanes concretes.  

 
 

 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes.  
Objectiu clau de l’Actuació 
Aproximació metodològica a l’Agenda Urbana d’àmbit local 
i encaix en el desplegament d’estratègies de planificació i 
regeneració urbana de Berga 

 

Instrument d’acció  

 Treballs GSHUA 

  

Caràcter  Generació de coneixement 
  

Horitzó temporal  Jul. 2020 – Juny 2021 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de 
Presidència 

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1  
Aproximació metodològica a la planificació urbana integral en el marc de l’agenda urbana. 
Berga 

Jul. 2020 Juny 2021 

  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

   8.663,00 € 
 

    

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis 
  

1 
 Nº d’actuacions urbanes executades en el marc de l’estudi 
pilot de Berga 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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3 
  
 CREACIÓ I LLANÇAMENT DEL RECURS DISSENY DE L'AGENDA URBANA LOCAL 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  
A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la 
redacció de les agendes urbanes locals 

S’ha inclòs en el Catàleg de Serveis 2020-2023 de la corporació 
el recurs “Disseny de l’Agenda Urbana Local”,  per facilitar que 
tots els municipis de la demarcació comptin amb un document 
d’Agenda que contribueixi a la millora de la qualitat de l’entorn 
urbà des de totes les seves vessants (urbanística, ambiental, 
socials, econòmica).   
 
El recurs té per objecte definir l’agenda urbana local d’un 
territori (local o supralocal) a través de la redacció del seu pla 
d’acció d’acord amb les Agendes Urbanes d’àmbit superior i 
alineat amb l’Agenda 2030 i els ODS. Els elements que 
fonamenten el recurs són:  
• La materialització dels principis de les agendes globals en 
polítiques i accions concretes 
• La planificació urbana integral dels municipis 
• La renovació de les fórmules d’intervenció i gestió del territori 
• La identificació dels principals reptes i projectes d’oportunitat 
• L’establiment d’un marc general per l’accés al finançament 
extern 
 
Els continguts que es generen són:  
• Anàlisi de plans i projectes i definició d’indicadors d’anàlisi  
• Diagnosi interrelacionada 
• Procés participatiu  
• Objectius, estratègies i actuacions amb programació de 
desplegament del pla 
• Sistema de seguiment i avaluació del pla 
Els destinataris del recurs són els municipis de la demarcació de 
Barcelona i àmbits supralocals. 
 
És un recurs transversal que es desenvolupa conjuntament amb 
l'Àrea d'Acció Climàtica, la Gerència de Serveis d'Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el Servei 
d'Agenda 2030 i Participació i l'Oficina d'Habitatge, i forma part 
del desplegament del Projecte Transformador del PAM 2020-
2023 de la corporació: Impuls de les Agendes Urbanes Locals. 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les agendes 
urbanes. 

O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals 
amb l’Agenda Urbana.  

O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint 
les desigualtats entre barris.  

Objectiu clau de l’Actuació 

Facilitar que els municipis de la demarcació redactin les 
seves pròpies Agendes Urbanes Locals 

 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Gener 2021 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de la 
GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de Presidència 

 Àrea d'Acció Climàtica 

  Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 

 Oficina d'Habitatge 
  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA  
  
  
Accions de desenvolupament de l’acció   

1  Incorporació del recurs “Disseny de l’Agenda Urbana Local” Gener 2021 

2  Presentació als ens locals del recurs “Disseny de l’Agenda Urbana Local” 8 Febrer 2021  
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 
-  

  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1 Fons propis 

  1 
Nº de sol·licituds rebudes pel recurs del Catàleg de serveis  “Disseny 
de l’Agenda Urbana Local” 

 2 
Nº de municipis que han aprovat el document d’Agenda Urbana 
Local, amb recurs del Catàleg de serveis 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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   ELABORACIÓ DE GUIA PRÀCTICA PER A LA REDACCIÓ DE L'AGENDA URBANA 

LOCAL 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en 
la redacció de les agendes urbanes locals 

 
Per tal de facilitar el treball dels tècnics redactors dels 
documents d’Agenda Urbana Local, s'ha elaborat un 
manual que recull els elements de context i la 
metodologia a partir de la base metodològica 
proposada per l'Agenda Urbana Espanyola, amb la 
incorporació d'aportacions dels projectes pilot 
realitzats a Berga i Martorell i les experiències prèvies 
identificades com les aportades per la Diputació de 
Granada. 

 
 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes.  
Objectiu clau de l’Actuació 

Facilitar que els municipis de la demarcació redactin 
les seves pròpies Agendes Urbanes Locals 

 

Instrument d’acció  

 Treballs GSHUA 

  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Juny – Setembre 2021 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 
 

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA  
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Elaboració i publicació de la Guia Pràctica per a la Redacció de l’Agenda Urbana Local Juny 2021 Set.2021 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

  
  - 
 

  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1 Fons propis   1 
 Nº de municipis que han aprovat el document d’Agenda 
Urbana Local, amb recurs del Catàleg de serveis 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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5 
   REDACCIÓ D’AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ, 

CONVOCATÒRIA 2021. MICOD  
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la 
redacció de les agendes urbanes locals 

L’Agenda Urbana Local de la Mancomunitat 
Intermunicipal de La Conca d’Òdena (MICOD) és una 
Agenda de caràcter supramunicipal, que inclou els 
municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, 
Òdena, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Jorba i 
Castellolí.  
 
L’AUL de la Conca d’Òdena aposta per reformular la 
governança d’aquest territori des de tots els àmbits per 
oferir serveis de més i de millorar qualitat buscant 
l’eficiència dels recursos tècnics i financers.  
El territori de la Conca d’Òdena s’enfronta a reptes 
transversals amb incidència sobre més d’un àmbit. La 
situació geogràfica marca el caràcter d’aquest territori 
des del punt de vista de les activitats econòmiques 
desenvolupades i des del punt de vista del potencial 
ambiental i paisatgístic.  
  
En el marc dels treballs, s’han realitzat un seguit 
d’activitats de participació amb alcaldes i alcaldesses del 
set municipis membres de la MICOD i tècnics municipals i 
de la pròpia MICOD. Es van realitzar un seguit 
d’entrevistes amb els càrrecs electes per contribuir al 
document de diagnosi. En el procés de validació de les 
actuacions, es va organitzar un taller amb tècnics 
municipals i de la MICOD, i finalment es va muntar una 
sessió de treball amb els alcaldes i alcaldesses per validar 
el model de governança del territori.  
 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals 
amb l’Agenda Urbana. 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint 
les desigualtats entre barris.  
Objectiu clau de l’Actuació 

Impulsar un nou model territorial per la millora de la 
governança de la Conca d’Òdena.  

 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Oct. 2021 – Juliol 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de la 
GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de Presidència 

 Àrea d'Acció Climàtica 

  Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 

 Oficina d'Habitatge 
  

Beneficiaris 

  Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena  

  Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
 Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Treballs inicials. Posada en comú de la informació i definició del pla de treball i de comunicació Set. 2021 Nov. 2021 

2   Elaboració de l’anàlisi i diagnosi municipal Des. 2021 Abr.2022 

3   Elaboració del pla d’acció Maig 2022 Juny 2022 

4 Disseny del sistema de seguiment i avaluació Juliol 2022 

5  Aprovació Pla d’Acció AUL pel ple municipal Set. 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

   
  21.888,90 € 
 

  I2 Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb l’Agenda 
Urbana Local redactada amb recurs del Catàleg de Servei de la DIBA.

 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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons NextGeneration  
  1 Nº d’actuacions del Pla d’Acció executades 

 2  % de pressupost executat del Pla d’Acció 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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6 
   REDACCIÓ D’AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ, 

CONVOCATÒRIA 2021. SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la 
redacció de les agendes urbanes locals 

 
  L’AUL de Sant Cugat del Vallès s’adopta des de la 
perspectiva d’articular un nou model de governança 
local dels vectors urbans, territorials i ambientals del 
municipi, posant especial iterés en l’estructura 
organitzativa i en els circuits administratius. 
 
 La detecció de reptes transversals mitjançant l’anàlisi 
participativa a partir de temàtica establerta per l’AUE 
permet l’articulació de projectes amb un marcat 
caràcter transversal. 
 
Precisament en l’àmbit de la governança, l’AUL de Sant 
Cugat proposa: 
 

 Reforç de l´equip humà de l´Ajuntament 

 Incorporar la dinàmica de treballar transversalment i 
participativament amb projectes. 

 Potenciar la figura del Consell de Ciutat, amb un paper 
més reflexiu. 

 Impulsar mesures d'optimització de la despesa i 
millorar-ne la gestió del finançament extern. 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals 
amb l’Agenda Urbana. 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint 
les desigualtats entre barris. 

Objectiu clau de l’Actuació 
Impulsar un nou model de ciutat per la millora de la qualitat 
de vida de la ciutadania. 

 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Oct. 2021 – Juliol 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de la 
GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de Presidència 

 Àrea d'Acció Climàtica 

  Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 
Oficina d'Habitatge 

  

Beneficiaris 

 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Treballs inicials. Posada en comú de la informació i definició del pla de treball i de comunicació Set. 2021 Nov. 2021 

2   Elaboració de l’anàlisi i diagnosi municipal Des. 2021 Abr.2022 

3   Elaboració del pla d’acció Maig 2022 Juny 2022 

4 Disseny del sistema de seguiment i avaluació Juliol 2022 

5  Aprovació Pla d’Acció AUL pel ple municipal Set. 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 
  18.997,00€ 
 

  I2 Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb l’Agenda 
Urbana Local redactada amb recurs del Catàleg de Servei de la DIBA.

 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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons NextGeneration 
  1 Nº d’actuacions del Pla d’Acció executades 

 2  % de pressupost executat del Pla d’Acció 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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7 
   REDACCIÓ D’AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ, 

CONVOCATÒRIA 2021. MARTORELL 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la 
redacció de les agendes urbanes locals 

Davant la urgència dels grans reptes globals, l'Ajuntament de 
Martorell assumeix els compromisos de les agendes globals, 
i a través de l’agenda urbana local pretén traslladar, adaptar 
i aplicar els objectius i continguts de la Nova Agenda 
Urbana  a les realitats del medi ambient urbà i territorial, 
socioeconòmic i natural del municipi. 

Per a l’anàlisi quantitativa s’ha realitzat una comparativa de 
les dades descriptives proposades per l’Agenda Urbana 
Espanyola amb municipis similars a Martorell. Per a cadascun 
dels 10 objectius estratègics plantejats es donen les dades 
rellevants, s’estableix la comparativa i es dibuixa la diagnosi 
sectorial. El marc estratègic vol potenciar la visió de 
Martorell com a ròtula territorial entre l’àrea metropolitana 
de Barcelona i la Catalunya Central, posar en valor el seu 
patrimoni natural i paisatgístic, impulsar la regeneració de la 
ciutat construïda, i reafirmar el potencial industrial del 
municipi. 

Durant el procés de redacció de l’AUL, s’han dut a terme les 
següents accions participatives: 

- Sessió de treball interna en fase de diagnosi, amb 
participants de tècnics/ques de diferents departaments de 
l’Ajuntament, i on es va realitzar un primer exercici de 
valoració d ela situació de Martorell respecte als 10 
objectius estratègics adoptats a l’agenda, i un segon treball 
d’aprofundiment en els reptes a assolir. 
-Dinàmica de diagnosi amb el Consell d’Infants, nens i 
nenes de 4t, 5è i 6è de primària. L’activitat va ser una 
primera sessió d’un taller de prospectiva, adaptant la 
metodologia EASW de la Unió Europea per realitzar-la amb 
infants.  
-Enquesta a la ciutadania 

 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals 
amb l’Agenda Urbana. 

O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint 
les desigualtats entre barris. 
Objectiu clau de l’Actuació 
Impulsar un nou model de ciutat per la millora de la qualitat 
de vida de la ciutadania. 

 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Oct. 2021 – Juliol 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de la 
GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de Presidència 

 Àrea d'Acció Climàtica 

  Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 
Oficina d'Habitatge 

  

Beneficiaris 

 Ajuntament de Martorell  

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Treballs inicials. Posada en comú de la informació i definició del pla de treball i de comunicació Set. 2021 Nov. 2021 

2   Elaboració de l’anàlisi i diagnosi municipal Des. 2021 Abr.2022 

3   Elaboració del pla d’acció Maig 2022 Juny 2022 

4 Disseny del sistema de seguiment i avaluació Juliol 2022 

5  Aprovació Pla d’Acció AUL pel ple municipal Set. 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

  
  14.701,50 € 

  I2 Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb l’Agenda 
Urbana Local redactada amb recurs del Catàleg de Servei de la DIBA.

 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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons NextGeneration 
  1 Nº d’actuacions del Pla d’Acció executades 

 2  % de pressupost executat del Pla d’Acció 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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8 
   REDACCIÓ D’AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ, 

CONVOCATÒRIA 2021. CANET DE MAR 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la 
redacció de les agendes urbanes locals 

En la fase de diagnosi, l’Agenda recull els principals reptes als 
que s’enfronta el municipi. Hi manca de connectivitat entre 
el nucli urbà i l’entorn natural, i barreres arquitectòniques 
que dificulten la mobilitat dels vianants i l’accés al transport 
públic. No hi ha comercialització dels productes locals, i la 
freqüència i les parades del transport públic és escassa. Són 
poques les oportunitats laborals i l’elevat preu de 
l’habitatge, i hi ha marge per millorar l’eficiència dels serveis 
digitals de l’Ajuntament i de l’atenció al ciutadà.  
 
El marc estratègic s’estructura en 3 eixos: sostenibilitat, 
benestar social i economia local, i aposta per:  

 Potenciació de la platja com a infraestructura verda 

 Pla d’accessibilitat i mobilitat 

 Pla de transició energètica 

 Promoció del mercat de pagès i productes de Km0 

 Foment consum responsable i economia circular 

 Incentivació de la mobilitat sostenible a través de 
campanyes de promoció del transport públic i la creació 
de zones de baixes emissions 

 Creació d’una oficina municipal d’habitatge per 
fomentar l’HPO i la rehabilitació energètica 

 Creació del Consell de Vila 
Durant la fase d’anàlisi i diagnosi s’han dut a terme activitats 
de comunicació tals com presentacions, enquestes online, 
tallers participatius (un enfocat als instituts i l’altre a la 
ciutadania). Durant la fase de disseny del pla d’acció es va 
tornar a consultar a la població i als tècnics municipals en 
relació a les línies d’actuació que havien de formar part del 
marc estratègic. 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals 
amb l’Agenda Urbana. 

O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint 
les desigualtats entre barris. 
Objectiu clau de l’Actuació 
Impulsar un nou model de municipi per la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania. 

 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Oct. 2021 – Juliol 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de Presidència 

 Àrea d'Acció Climàtica 

  Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 
Oficina d'Habitatge 

  

Beneficiaris 

 Ajuntament de Canet de Mar 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Treballs inicials. Posada en comú de la informació i definició del pla de treball i de comunicació Set. 2021 Nov. 2021 

2   Elaboració de l’anàlisi i diagnosi municipal Des. 2021 Abr.2022 

3   Elaboració del pla d’acció Maig 2022 Juny 2022 

4 Disseny del sistema de seguiment i avaluació Juliol 2022 

5  Aprovació Pla d’Acció AUL pel ple municipal Set. 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 
  14.520,00 € 
 

  I2 Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb l’Agenda 
Urbana Local redactada amb recurs del Catàleg de Servei de la DIBA.

 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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons NextGeneration 
  1 Nº d’actuacions del Pla d’Acció executades 

 2  % de pressupost executat del Pla d’Acció 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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9 
   REDACCIÓ D’AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ, 

CONVOCATÒRIA 2021. MASQUEFA 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la 
redacció de les agendes urbanes locals 

   

Elaboració de la diagnosi basada en els 10 eixos de 

l’Agenda Urbana Espanyola, amb un corresponent 

llistat d’actuacions ja dissenyades o per implementar 

en el marc de cadascun dels eixos. Això mitjançant un 

procés participatiu que involucri agents municipals. 

Posteriorment a dues presentacions, una als electes i 

una a posteriori als tècnics municipals, s’han realitzat 

un total de tres sessions de treball internes amb 

l’ajuntament en grups  agrupats per àmbits (els quals 

engloben eixos de l’AUE). 

A nivell de participació ciutadana, s’han aprofitat els 

processos de participació ja engegats per l’ajuntament 

en la redacció de diferents documents (POU , Marca 

Masquefa, Pla d’Igualtat de gènere) a fi i efecte de no 

col·lapsar als ciutadans i ciutadanes amb un nou 

procés.  

 

Objectiu Projecte Transformador  
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals 
amb l’Agenda Urbana. 

O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint 
les desigualtats entre barris. 
Objectiu clau de l’Actuació 
Impulsar un nou model de municipi per la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania. 

 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Oct. 2021 – Juliol 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de la 
GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de Presidència 

 Àrea d'Acció Climàtica 

  Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 
 Oficina d'Habitatge 

  

Beneficiaris 

 Ajuntament de Masquefa 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Treballs inicials. Posada en comú de la informació i definició del pla de treball i de comunicació Set. 2021 Nov. 2021 

2   Elaboració de l’anàlisi i diagnosi municipal Des. 2021 Abr.2022 

3   Elaboració del pla d’acció Maig 2022 Juny 2022 

4 Disseny del sistema de seguiment i avaluació Juliol 2022 

5  Aprovació Pla d’Acció AUL pel ple municipal Set. 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

  
  14.445,87 € 
 

  I2 Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb l’Agenda 
Urbana Local redactada amb recurs del Catàleg de Servei de la DIBA.

 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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons NextGeneration 
  1 Nº d’actuacions del Pla d’Acció executades 

 2  % de pressupost executat del Pla d’Acció 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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   REDACCIÓ D’AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ, 

CONVOCATÒRIA 2022 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en la 
redacció de les agendes urbanes locals 

 
En la convocatòria del Catàleg de Serveis de l’edició de 
2022, s’han sol·licitud i acceptat la redacció de: 
  

o Agenda Urbana Local de L’Hospitalet de   
Llobregat 
o Agenda Urbana Local de El Prat de Llobregat 
o Agenda Urbana Local de Cerdanyola del Vallès 
o Agenda Urbana Local de Vallirana 
o Agenda Urbana Local de La Llagosta 
o Agenda Urbana Local de Torrelles de Llobregat  
o Agenda Urbana Local de Santa Susanna 

 
Es preveu la contractació de les empreses redactores 
mitjançant procediment obert simplificat a dues 
meses, per iniciar els treballs a l’octubre de 2022. La 
durada de la redacció és d’un any, fins a octubre de 
2023. 

 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals 
amb l’Agenda Urbana. 

O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint 
les desigualtats entre barris. 

Objectiu clau de l’Actuació 

Facilitar l’elaboració Agendes Urbanes locals. 
 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Oct. 2022 – Oct. 2023 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de la 
GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals  

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de Presidència 

 Àrea d'Acció Climàtica 

  Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 
Oficina d'Habitatge 

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Treballs inicials. Posada en comú de la informació i definició del pla de treball i de comunicació Per definir 

2   Elaboració de l’anàlisi i diagnosi municipal Per definir 

3   Elaboració del pla d’acció Per definir 

4 Disseny del sistema de seguiment i avaluació Per definir 

5  Aprovació Pla d’Acció AUL pel ple municipal Per definir 
  
Estimació econòmica 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 
  150.766€ 

  I2 Grau d'alineament del pressupost municipal aprovat amb l’Agenda 
Urbana Local redactada amb recurs del Catàleg de Servei de la DIBA.

 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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis 
  1 

Nº d’actuacions del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana Local 
executades 

 2  % de pressupost executat del Pla d’Acció 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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   CONTRACTACIÓ I REDACCIÓ D’ESTUDIS SECTORIALS 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en 
la redacció de les agendes urbanes locals 

 
Per tal de facilitar el desplegament de l’Agenda Urbana 
en els municipis de la demarcació de Barcelona, s’ha fet 
l’encàrrec d’un seguit d’estudis temàtics mitjançant 
contractació menor, elaborats entre 2021 i 2022, per 
facilitar el desplegament de les Agendes Urbanes en 
l’àmbit local, i contribuir des del punt de vista 
metodològic i de contingut als documents de diagnosi. 
En concret s’han realitzat els següents estudis:  
 
Durant 2021: 

 La problemàtica de la baixa densitat des d'una 
perspectiva integral  
 Les urbanitzacions residencials aïllades de baixa 
densitat i el seu impacte sobre les hisendes locals   
 Mapificació de l’estat del parc i identificació de 
barris vulnerables. Conceptualització 

Durant 2022 

 Sistema d’informació geogràfica amb aplicacions 
web per a la diagnosi de les Agendes Urbanes Locals: 
Creació de Story Maps amb software ESRI en la web 
de la Diba per a la visualització d’indicadors de 
rehabilitació d’habitatges i urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. 
 Estudi i proposta metodològica de processos 
participatius vinculats a les AUL's 
 Manual per a l'elaboració de l'estratègia de 
comunicació d'una AUL. 

 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Facilitar el desplegament de les Agendes Urbanes i 
reforçar els documents de diagnosi. 

 

Instrument d’acció  

 Treballs GSHUA 

  

Caràcter   Generació de coneixement 
  

Horitzó temporal   Set. 2021 – Juliol 2022 
  

Departament responsable de 
la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 

 Departaments del Grup Motor 

 Unitat Next Diba 

 Servei Jurídic Administratiu 
  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1 Estudi ‘La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral’.  Des. 2021 Agost 2022 

2 Estudi ‘Les urbanitzacions residencials aïllades de baixa densitat i el seu impacte sobre les hisendes locals’. Agost 2021 Juliol 2022 

3 Estudi ‘Mapificació de l’estat del parc i identificació de barris vulnerables’. Set. 2021 Març 2022 

4 
Estudi ‘Sistema d’informació geogràfica amb aplicacions web per a la diagnosi de les Agendes Urbanes 
Locals: Creació de Story Maps amb software ESRI en la web de la Diba per a la visualització d’indicadors 
de rehabilitació d’habitatges i urbanitzacions amb dèficits urbanístics’ 

Abril 2022 Agost 2022 

5 Estudi i proposta metodològica de processos participatius vinculats a les Agendes Urbanes Locals Març 2022 Agost 2022 

6 Estudi ‘Manual per a l'elaboració de l'estratègia de comunicació d'una Agenda Urbana Local’. Març 2022 Agost 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

  
 140.357,66 € 

  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons NextGeneration 
  

1 Nº d’estudis sectorials elaborats  
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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 CONTRACTACIÓ I REDACCIÓ D’ESTUDIS SECTORIALS 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en 
la redacció de les agendes urbanes locals 

 
Es farà l’encàrrec de redacció d’altres estudis 
sectorials mitjançant contractació menor, per seguir 
contribuint a la millora de la metodologia de redacció 
i implementació de les Agendes Urbanes en l’àmbit 
local. Es preveu la contractació dels estudis a l’octubre 
de 2022 i una durada de 5 mesos per a la seva 
redacció.  
 
Els estudis són els següents: 
 

 Estudi i proposta metodològica per al 
seguiment i avaluació de les AUL's. 

 Estudi ‘Disseny i conceptualització d’una 
plataforma digital (visor) per mesurar el grau 
d’implementació de l’AU a la demarcació de 
Barcelona.  

 Estudi ‘Recursos corporatius i 
correspondència amb el plans d'acció de les 
AUL’s. Identificació, diagnòstic i proposta. 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Facilitar el desplegament de les Agendes Urbanes i 
reforçar els documents de diagnosi. 

 

Instrument d’acció  

 Treballs GSHUA 

  

Caràcter   Generació de coneixement 
  

Horitzó temporal   Oct. 2022 – Feb. 2023 
  

Departament responsable de 
la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 

 Oficina d’Habitatge. Àrea d’Infraestructures 
i Espais Naturals 

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de 
Presidència.  

 Àrea de Acció Climàtica. 

 Servei d’Equipaments i Espai públic  

 Servei de Planificació i Avaluació 
  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1  Estudi i proposta metodològica per al seguiment i avaluació de les AUL's. Oct. 2022 Febr. 2023 

2  
Estudi ‘Disseny i conceptualització d’una plataforma digital (visor) per mesurar el grau 
d’implementació de l’AU a la demarcació de Barcelona.  

Oct. 2022 Febr. 2023 

3  
Estudi ‘Recursos corporatius i correspondència amb el plans d'acció de les AUL’s. Identificació, 
diagnòstic i proposta. 

Oct. 2022 Febr. 2023 

  
Estimació 
econòmica 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

  
 47.643,75 € 

  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 
1  Fons propis   1 Nº d’estudis sectorials elaborats 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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   ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DOCUMENT PLA D'ACCIÓ IMPULS DE LES 

AGENDES URBANES LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals en 
la redacció de les agendes urbanes locals 

 
Ha estat redactat el document de Pla d’Acció del 
projecte, el qual recull quines són les característiques 
principals d’aquest projecte transformador: objectius, 
àmbits d’actuació i horitzó temporal, pressupost, 
agents, i el seguit d’accions que des de la Diputació 
s’han realitzat, les que estan en curs i aquelles que 
s’executaran fins 2023. Aquest document recull les 
fitxes dels projectes que desplega el Pla.  

 
 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Disposar del Pla d’Acció del Projecte Transformador 
“Impuls de les Agendes Urbanes Locals” 

 

Instrument d’acció  

 Treballs GSHUA  

  

Caràcter   Planificació 
  

Horitzó temporal   Juny – Juliol 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 

 Unitat NextDiba 
 

  

Beneficiaris 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Elaboració del Pla d’Acció  Juny 2022 Juliol 2022 

2   Aprovació del Pla d’Acció per ple  Juliol 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 
 6.000,00€ 

  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis 
  

1 
Nº d’actuacions del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana 
executades 

 2  % de pressupost executat del Pla d’Acció 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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 FORMACIÓ, ACTIVACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL GRUP MOTOR 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 
Barcelona (XAUL) 

 
L’abril del 2021 es va constituir el Grup Motor de 
l’Agenda Urbana Local, integrat per sis departaments 
de la corporació: Servei d’Urbanisme, Oficina 
d’Habitatge, Servei d’Agenda 2030 i Participació, 
Servei d’Acció Climàtica, Servei d’Equipaments i Espai 
públic i Servei de Planificació i Avaluació. El Grup 
Motor està a càrrec de la direcció col·legiada de la 
XAUL.  

S’han realitzat tres sessions de treball (abril 2021 – 
desembre 2021 – abril 2022) del Grup Motor en les 
quals s’ha compartit l’estat del projecte, l’estructura i 
continguts de la XAUL i la preparació de la sessió 
d’activació previstes. 

 

 
 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O4. Alinear recursos de la corporació en la 
implementació de les agendes urbanes locals.  

Objectiu clau de l’Actuació 

 Creació d’aliances 
 

Instrument d’acció  

 Cooperació interdepantamental  

  

Caràcter  
 Generació de coneixement 
 Creació d’aliances 

  

Horitzó temporal   Abril 2021 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 

 Oficina d’Habitatge. Àrea d’Infraestructures 
i Espais Naturals 

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de 
Presidència.  

 Àrea de Acció Climàtica. 

 Servei d’Equipaments i Espai públic  

 Servei de Planificació i Avaluació 
 

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Constitució del Grup Motor Abril 2021 

2   Sessió de treball 1 Abril 2021 

3   Sessió de treball 2  Desembre 2021 

4  Sessió de treball 3 Abril 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

-    I4 I4. Unitats de gestió corporatives participants en el projecte 

transformador 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 
1  Fons propis    1  Nº de sessions de treball del Grup Motor 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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   CREACIÓ, CONSTITUCIÓ I FOMENT DE LA XARXA DE LES AGENDES URBANES 

LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA (XAUL) 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 
Barcelona (XAUL) 

 
El juliol de 2020 el Grup Motor del projecte va definir 
l’estructura, les dinàmiques i els espais on la XAUL 
tindria lloc.  

El suport a d’adhesió a la XAUL queda inclòs en el 
Catàleg de Serveis 2021-2023, a través del qual els ens 
locals de la demarcació que ho sol·liciten poden 
formar part de la Xarxa. Els requisits per formar part 
de la XAUL són haver redactat o estar en procés de 
redacció de la seva agenda urbana local, amb el suport 
del Servei d’Urbanisme o per compte propi.  

S’ha contractat una empresa pel disseny i la 
dinamització de la XAUL. 

 

 
 

 

Objectiu 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. 

Objectiu clau de l’Actuació 

Dinamitzar els processos de participació en 
l’elaboració de l’Agenda Urbana. 

 

Instrument d’acció  
Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona 
  

Caràcter  
 Generació de coneixement 
 Creació d’aliances 

  

Horitzó temporal   Abril 2021 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
 

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 
amb agenda urbana en redacció o redactada 
 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1  Definició inicial de l’estructura i espais d’activitat de la Xarxa (XAUL) Juliol 2020 

2  
Disseny i posada en marxa del recurs de prestació continuada del Catàleg de Serveis 2021-
2023 Xarxa de les Agendes Urbanes Locals 

Des. 2020 Gener 2021 

3  Contractació de l’empresa pel disseny i la dinamització de la XAUL Des. 2021 Des. 2022 

4 Celebració de la sessió d’inici de l’activitat de la XAUL Maig 2022 

5 
Procés d’adhesió a la XAUL dels municipis de la demarcació que redacten o redactaran la seva 
Agenda Urbana. 

Continuat al llarg de 
l’any 

  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

-    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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis 
  1 Nº de municipis adherits a la XAUL  

 2 
Nº de municipis adherits a la XAUL amb Agenda Urbana 
aprovada 
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Alineació 
estratègica 

ODS 
        

16 
   REUNIONS ESPECÍFIQUES AMB LA TOTALITAT DELS MUNICIPIS PILOT DE 

L’AGENDA URBANA ESPANYOLA DE LA DEMARCACIÓ 
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 
Barcelona (XAUL) 

 
El juny de 2021 es van realitzar amb els municipis de la 
demarcació que són projecte pilot de l’Agenda Urbana 
Espanyola, reunions especifiques per abordar 
qüestions relacionades amb el desplegament de 
projectes.  

Els municipis de la demarcació que són pilot de 
l’Agenda Urbana Espanyola i van assistir a la reunió 
són: Gavà, Granollers, Mataró, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 
Terrassa i Viladecans. 

 

 

 

 
 

 

Objectiu 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. 

Objectiu clau de l’Actuació 

Facilitar el desplegament de projectes per als 
municipis pilot de la demarcació de Barcelona. 

 

Instrument d’acció  

-  

  

Caràcter   Creació d’aliances  
  

Horitzó temporal   Juny 2021 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 
 

  

Beneficiaris 

 Municipis pilot de la demarcació de 
Barcelona 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1  Reunions de treball específiques Juny  2021 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

-    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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis 
  1  Nº de reunions convocades 

 2 Nº de municipis participants 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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 SESSIONS DEL PLENARI AGENDES URBANES LOCALS 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 
Barcelona (XAUL) 

 
Entre juliol de 2021 i juny de 2022 s’han organitzat 
dues sessions informatives del plenari de les Agendes 
Urbanes Locals (AUL) sobre l’estat del projecte 
transformador i la relació entre aquest i l’Agenda 
urbana de Catalunya.  

Formen part del Plenari de la AUL, tècnics de la 
corporació que formen part del grup d’experts que ha 
participat en la redacció de l’Agenda urbana de 
Catalunya.   

 

 

 

 
 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O4. Alinear recursos de la corporació en la 
implementació de les agendes urbanes locals. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Coordinar el desplegament del projecte 
transformador 

 

Instrument d’acció  

 Cooperació interdepartamental 

  

Caràcter   Generació de coneixement 
  

Horitzó temporal   Jul. 2021 – Juny 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA 

 Tècnics de la corporació de:  
- Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
- Servei de Salut Pública 
- Oficina Tècnica de Desenvolupament Econòmic 
- Oficina d’Habitatge, del Servei d’Urbanisme 
- Servei d’Acció Social 
- Servei de Convivència i Diversitat 
- Servei de Planificació i Avaluació 
- Oficina de Polítiques d’Igualtat 

 Experts 
 

  

Beneficiaris 

 Departaments de la corporació implicats 
 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Sessió plenària 1 Juliol 2021 

2   Sessió plenària 2 Juny 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

-  
 

  I4 I4. Unitats de gestió corporatives participants en el projecte 
transformador 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis 
  1 Nº de sessions organitzades 

 2 Nº de participants 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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   ACTIVACIÓ DE LA COMUNITAT DE CONEIXEMENT DE LES AGENDES URBANES 

LOCALS  
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 
Barcelona (XAUL) 

 
La Comunitat de Coneixement de les Agendes Urbanes 
Locals és l’espai virtual de la XAUL per a l’intercanvi 
d’experiències i canal de comunicació de l’activitat 
dels grups de treball, posada en comú de 
problemàtiques i solucions, i repositori de 
documentació, entre d’altres. 

Hi tenen accés més de 70 tècnics i directius dels 28 
municipis adherits, així com els tècnics integrants del 
Grup Motor i del Plenari Diba, i està dinamitzada per 
una empresa externa.  

 

 

 
 

 

Objectiu 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. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Facilitar el desplegament de projectes per als 
municipis pilot de la demarcació de Barcelona. 

 

Instrument d’acció  
 Recurs corporatiu: comunitats de coneixement 
  

Caràcter   Generació de coneixement 
  

Horitzó temporal   Juny 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 

 Oficina d’Habitatge. Àrea d’Infraestructures 
i Espais Naturals 

 Servei d’Agenda 2030 i Participació. Àrea de 
Presidència.  

 Àrea de Acció Climàtica. 

 Servei d’Equipaments i Espai públic  

 Servei de Planificació i Avaluació 
  

Beneficiaris 

 Tècnics i directius dels 28 municipis adherits 
a la XAUL  

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Activació de la Comunitat Virtual Juny 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

-    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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis 
  

1 
 Nº de connexions a la Comunitat Virtual per part dels 
municipis adherits  

 2  Nº de documents incorporats al repositori  
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Alineació 
estratègica 

ODS 
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   FÒRUM DE LES AGENDES URBANES LOCALS. SECRETÀRIA 

TÈCNICA   
  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 
Barcelona (XAUL) 

 
La XAUL preveu un esdeveniment anual, el Fòrum de les 
Agendes Urbanes Locals, de caràcter institucional, i amb 
la participació d’institucions i xarxes internacionals, 
estatals , autonòmiques i provincials. S’entén com un 
espai obert on els municipis comparteixen experiències 
amb un enfocament multinivell, i espai per enfortir 
aliances multilaterals i difondre i divulgar el treball de la 
Xarxa. 

Per l’organització del I Fòrum de les Agendes Urbanes 
Locals, organitzat el 18 de juliol a Barcelona, s’ha 
contractat una empresa externa per portar la Secretària 
Tècnica de l’acte. Els treballs han consistit en la definició 
del contingut de la jornada, elaboració del programa i 
convocatòria dels ponents.  

 

 

 

 
 

 

Objectiu 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. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Impulsar la col·laboració entre municipis i generar 
coneixement en relació amb les AUL 

 

Instrument d’acció  

 Recurs corporatiu: comunitats de coneixement 

  

Caràcter   Creació d’aliances 
  

Horitzó temporal  Juliol 2022 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 
 

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Elaboració del programa  Juny 2022 

2   Contacte ponents Juny – Juliol 2022 

3   Elaboració de materials pel llançament de la convocatòria del Fòrum Juny – Juliol 2022 

4  Llançament de la convocatòria Juliol 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

  
 16.819,00 € 

  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 
1  Fons NextGeneration   1  Nº de participants 
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Alineació 
estratègica 

ODS 
        

 

  

Pàgina 63
Codi Segur de Verificació (CSV): c50c6b5e2e4ebfe47964   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 
63 

 

20 
  
 FÒRUM DE LES AGENDES URBANES LOCALS. LOGÍSTICA DE L’ACTE 

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

B Creació, activació i gestió de la Xarxa de les Agendes 
Urbanes Locals de la demarcació de Barcelona (XAUL) 

 

La XAUL preveu un esdeveniment anual, el Fòrum de les 
Agendes Urbanes Locals, de caràcter institucional, i amb 
la participació d’institucions i xarxes internacionals, 
estatals, autonòmiques i provincials. El Fòrum es concep 
com un espai on els municipis comparteixen 
experiències amb un enfocament multinivell, i espai per 
enfortir aliances multilaterals i difondre i divulgar el 
treball de la XAUL. 

El I Fòrum de les Agendes Urbanes Locals s’ha celebrat 
el el 18 de juliol de 2022. L’organització i producció de 
l’acte ha implicat la contractació de diferents serveis:  

- Serveis de càtering  
- Servei de traducció simultània.  

La conducció i moderació de l’acte ha anat a càrrec de 
personal extern a la Diputació de Barcelona (periodista). 

La intervenció de ponents de fora de Catalunya, 
convidats per conèixer les experiències i bones 
pràctiques implementades per altres municipis en 
matèria d’Agenda Urbana, ha implicat el pagament de 
dietes, desplaçament i allotjament de tots ells.  

         

 

 

 

 

 

 

Objectiu 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. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Impulsar la col·laboració entre municipis i generar 
coneixement en relació amb les AUL 

 

Instrument d’acció  

 Recurs corporatiu: comunitats de coneixement 

  

Caràcter   Creació d’aliances 
  

Horitzó temporal   De manera continuada 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Accions de desenvolupament de l’actuació  

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 

 Subdirecció d’Imatge Corporativa i 
Promoció Institucional. Àrea de Presidència 

 Gabinet Relacions Públiques i Protocol. Àrea 
de Presidència 
 
 

  

Beneficiaris 

 Municipis de la demarcació de Barcelona 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1  Organització del I Fòrum 18 de juliol  
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 
 16.500,00 € 

  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 
1  Fons propis    1  Nº de participants 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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 CREACIÓ DE SINERGIES I COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS  

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

C. Aliances i col·laboració amb altres agendes i 
fòrums  

 

Més enllà de l'àmbit de la demarcació de Barcelona, 
s'ha establert col·laboració amb altres agendes 
regionals i fòrums de temàtiques comunes per 
intercanviar coneixement, compartir metodologies, 
alinear continguts i enfortir l'acció sobre el territori.   

En el marc de les aliances creades, s’han establert 
sinergies de treball amb l’Agenda Urbana Espanyola 
per conèixer la metodologia i eines que es deriven, i 
amb altres ens que estan impulsant l’elaboració 
d’Agendes, com és el cas de la Diputació de Granada.  

En l’àmbit català, els tècnics de la Diba han format part 
del procés de redacció de l’Agenda de pobles i ciutats. 
Catalunya 2050, tenint un paper actiu en els diferents 
grups de treball que han contribuït en l’elaboració del 
document.  

Es preveu la participació en altres actes per seguir 
teixint aliances amb altres organismes, en l’intercanvi 
de l’experiència pròpia i per conèixer bones pràctiques 
en relació amb el desplegament de les Agendes 
Urbanes Locals que puguin ser aplicables a la 
demarcació de Barcelona.         

 

 

Objectiu 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. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Impulsar la col·laboració amb altres institucions 
d’àmbit nacional i/o internacional 

 

Instrument d’acció  

 Recurs corporatiu: comunitats de coneixement 

  

Caràcter   Creació d’aliances 
  

Horitzó temporal   De manera continuada 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals 

  

Beneficiaris 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals. 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1  Creació de sinergies amb l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) Juliol 2021 

2 Participació activa en l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC)  

3 
Participació en el Seminari Tècnic Local (FMC): Agenda Urbana Local: l'Estratègia municipal 

davant dels reptes globals 
Abril 2021 

4 
Co-organització el Seminari del CUIMPB: “Conduint les Transicions urbanes: Cap a una nova 

habitabilitat” 
Novembre 2021 

5 
Ponència a la taula rodona “Governança de les Agendes Urbanes Locals” en el marc de les III 
Jornades Tech Cities   Març 2022 

6 
Participació en la “Jornada de Intercambio de experiencias y buenas prácticas en el marco del 

Plan de Acción de la Agenda Urbana Española de la Diputació de Cáceres 
12 Juliol 2022 

7 Participació en la jornada “Localization of global agendas and Sustainable Development Goals" 22 i 23Setembre 2022 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 8.150,00 € 
  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. 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 
1  Fons propis    1  Nº de participacions 

 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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 COMUNICACIÓ DEL PROJECTE TRANSFORMADOR   

  
Eix Projecte Transformador    

  
  
  
  

Descripció  

Transversal 
 

En el procés de desplegament del Pla d’Acció del 
Projecte Transformador i les activitats associades, i 
amb col·laboració amb el Servei de Premsa i 
Comunicació de la Diputació, estan elaborant-se un 
seguit d’eines i materials per la comunicació i difusió 
del projecte.  

En el marc de l’estratègia de comunicació i difusió, s’ha 
definit la imatge corporativa i de comunicació del 
projecte, que serà la imatge visible en qualsevol acte 
que s’organitzi o en que es participi, i qualsevol 
material de difusió que s’elabori, i en tots els 
documents associats a aquest Projecte 
Transformador.  

Es fa difusió del projecte a través del la web 
corporativa dels Projectes Transformadors del PAM, 
que recull la informació més destacada d’aquest 
(https://www.diba.cat/web/pam-2020-2023/impuls-
de-les-agendes-urbanes-locals).  

El propi projecte comptarà amb un espai web propi, 
que recollirà amb més detall les característiques 
principals del desplegament del projecte, i les accions 
associades.  

Està previst l’elaboració d’altres productes de 
comunicació com fulletons, cartells i vídeos. 

 

Objectiu Projecte Transformador  
O4. Alinear recursos de la corporació en la 
implementació de les agendes urbanes locals. 
Objectiu clau de l’Actuació 

Comunicar i difondre el Projecte Transformador 
 

Instrument d’acció  

 Comunicació i difusió dels projectes de la Diba 

  

Caràcter   Comunicatiu  
  

Horitzó temporal   De manera continuada 
  

Departament 
responsable de la gestió 

 Servei d’Urbanisme de 
la GSHUA 

  

Departaments implicats 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals.  

 Subdirecció d’Imatge Corporativa i 
Promoció Institucional. Àrea de Presidència  

  

Beneficiaris 

 Servei d’Urbanisme de la GSHUA. Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals. 

 Municipis de la demarcació de Barcelona. 
 

  
  
Accions de desenvolupament de l’actuació  

1   Elaboració de l’estratègia de comunicació. Creativitat Juny 2022 

2  Elaboració del web del projecte Juliol 2022 

3  Materials de comunicació i difusió pendent 
  
Cost 

 
  Indicador de Seguiment del Projecte Transformador 

 16.940,00  €   I4 I4. Unitats de gestió corporatives participants en el projecte 
transformador 

Fonts de finançament     Indicador de Seguiment de l’actuació 

1  Fons propis  
  1  Nº de publicacions 

 2  Nº de visites al web 
 

Alineació 
estratègica 

ODS 
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TAULA RESUM DE LES ACCIONS   

Acció Eix Projecte Transformador Objectiu Projecte Transformador 
Horitzó 

temporal 
€ 

Finançament 
NextGeneration 

Redacció d’estudis pilot de l’Agenda 
Urbana Local 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 

Jul. 2020  Juny 
2021 

52.877,00 € Sí  

Redacció d’estudis pilot de l’Agenda 
Urbana Local 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 

Jul. 2020  
Juny 2021 

8.663,00 € No 

 Creació i llançament del recurs disseny 
de l'Agenda Urbana Local 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 
O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques 
locals amb l’Agenda Urbana.  
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi 
reduint les desigualtats entre barris. 

Gener 2021 - No 

Formació, activació i dinamització del 
grup motor 

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 

Barcelona (XAUL) 

O4. Alinear recursos de la corporació en la 
implementació de les agendes urbanes locals.  

Abril 2021 - No 

 Creació, constitució i foment de la xarxa 
de les agendes urbanes locals (XAUL) 

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 

Barcelona (XAUL) 

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. 

Abril 2021 - No 

Reunions específiques amb la totalitat 
dels municipis pilot de l’agenda urbana 

espanyola de la demarcació 

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 

Barcelona (XAUL) 

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. 

Juny 2021 - No 

Elaboració de guia pràctica per a la 
redacció de l'Agenda Urbana Local 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 

Juny Setembre 
2021 

  17.998,75 € No 

Contractació i redacció d’estudis 
sectorials 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 

Set. 2021  Juliol 
2022 

140.357,66 € Si 

Redacció d’agendes urbanes locals de la 
demarcació, convocatòria 2021. 

Mancomunitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena (MICOD) 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques 
locals amb l’Agenda Urbana. 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi 
reduint les desigualtats entre barris. 

Oct. 2021 Juliol 
2022 

  21.888,90 € 
 

Sí 

Redacció d’agendes urbanes locals de la 
demarcació, convocatòria 2021. Sant 

Cugat del Vallès 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques 
locals amb l’Agenda Urbana. 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi 
reduint les desigualtats entre barris 

Oct. 2021  Juliol 
2022 

18.997,00€ Sí 

Redacció d’agendes urbanes locals de la 
demarcació, convocatòria 2021. 

Martorell 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques 
locals amb l’Agenda Urbana. 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi 
reduint les desigualtats entre barris 

Oct. 2021  Juliol 
2022 

14.701,50 € Sí 
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Redacció d’agendes urbanes locals de la 
demarcació, convocatòria 2021. Canet de 

mar 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

 

O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques 
locals amb l’Agenda Urbana. 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi 
reduint les desigualtats entre barris 

Oct. 2021  Juliol 
2022 

  14.520,00 € 
 

Sí 

Redacció d’agendes urbanes locals de la 
demarcació, convocatòria 2021. 

Masquefa 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

 

O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques 
locals amb l’Agenda Urbana. 
O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi 
reduint les desigualtats entre barris 

Oct. 2021  Juliol 
2022 

14.445,87 € Sí 

Elaboració i aprovació del document pla 
d'acció impuls de les agendes urbanes 

locals de la diputació de Barcelona 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 

Juny  
Juliol 2022 

6.000,00€ No 

Activació de la comunitat virtual de la 
xarxa de les agendes   urbanes locals 

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 

Barcelona (XAUL) 

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. 

Juny 2022 - No 

Fòrum de les agendes urbanes locals. 
Secretària tècnica   

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 

Barcelona (XAUL) 

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. 

Juliol 2022 16.819,00 € Sí 

 Fòrum de les agendes urbanes locals. 
Logística de l’acte 

B. Creació, activació i gestió de la Xarxa de les 
Agendes Urbanes Locals de la demarcació de 

Barcelona (XAUL) 

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. 

Juliol 2022 16.500,00 € No 

Contractació i redacció d’estudis 
sectorials 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

O1. Formular plans d’acció local alineats amb les 
agendes urbanes. 

Oct. 2022  Febrer 
2023 

47.643,75 €* No 

Redacció d’agendes urbanes locals de la 
demarcació, convocatòria 2022 

A. Suport tècnic individualitzat a les entitats locals 
en la redacció de les agendes urbanes locals 

 

O2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques 
locals amb l’Agenda Urbana. 

O3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi 
reduint les desigualtats entre barris. 

Oct. 2022  Oct. 
2023 

150.766€* No 

 Creació de sinergies i col·laboració amb 
altres institucions  

C. Aliances i col·laboració amb altres agendes i 
fòrums 

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. 

De manera 
continuada 

8.150,00 € No  

 Comunicació del projecte transformador   Transversal  
O4. Alinear recursos de la corporació en la 
implementació de les agendes urbanes locals. 

De manera 
continuada 

 16.940,00  € No 

* estimació econòmica prevista 

Taula 4:Taula resum de les accions recollides en el Pla d’Acció, ordenades per període d’execució. Diputació de Barcelona 
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CRONOGRAMA 

ELABORACIÓ D'AGENDES URBANES LOCALS 

Agenda Urbana Local L'Hospitlet de Llobregat

Agenda Urbana Local El Prat de Llobregat

Agenda Urbana Local  de Cerdanyola del Vallès

Agenda Urbana Local Vallirana

Agenda Urbana Local La Llagosta

Agenda Urbana Local Torrelles de Llobregat

Agenda Urbana Local Sta. Susanna

Agenda Urbana Local de la Mancomunitat intermunicipal de la Conca d'Òdena

Agenda Urbana Local de Sant Cugat del Vallès

Agenda Urbana Local de Martorell

Agenda Urbana Local de Canet de Mar

Agenda Urbana Local de Masquefa

ESTUDIS SECTORIALS

Estudi i proposta metodològica per al seguiment i avaluació de les AUL's 

Disseny i conceptualització eina digital per mesurar grau implementació ’AU a la demarcació de Barcelona

 Recursos corporanus i correspondència amb el plans d'acció de les AUL. Idennficació, diagnòsnc i proposta.  

Sistema d’informació geogràfica amb aplicacions web per a la diagnosi de les Agendes Urbanes Locals:

Estudi i proposta metodològica de processos participatius vinculats a les AUL's

Manual per a l'elaboració de l'estratègia de comunicació d'una AUL. 

La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral 

Les urbanitzacions residencials aïllades de baixa densitat i el seu impacte sobre les hisendes locals  

Mapificació de l’estat del parc i identificació de barris vulnerables. Conceptualització  

ORGANITZACIÓ FÒRUM AUL 

Secretaria tècnica del Fòrum

Servei de catering 

Ponents esdeveniment 

Moderació global (periodista)

Servei de traducció simultània

Desplaçaments, allotjaments.

ESTUDIS PILOT DE L'AUL

Aproximació metodològica de l'agenda urbana local al territori metropolità 

Planificació estratégica del Barri vell i altres àrees urbanes del municipi. Berga

Estratègies de regeneració de la Vila en el marc de la Planificació Urbana Integral

COMUNICACIO

Acte de Presentació Xarxa AUL

Fòrum Juliol XAUL

ALTRES 

Suport a la definició i dinamització de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals

Pla d'Acció Impuls de les Agendes Urbanes Locals de la Diputació de Barcelona (document per aprovació) 

Accions finançades amb fons NextGenerations

2020 2021 2022 2023

III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. III Trim. IV Trim.I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim.

CONVOCATÒRIA MITMA
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