
GASETA MUNICIPAL

1
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-00006 de 10 de gener, de constitució del 
Consell Assessor Científic previst en el Pla de Ciència de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Decret.

En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona,

Disposo,

Primer- Constituir un Consell Assessor Científic previst en el Pla de Ciència de l’Ajuntament de 

Barcelona.

Segon- Determinar la seva composició, que serà la següent:

Presidència: Lluís Ferrer i Caubet, catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal, UAB.

Vicepresidenta (en cas d’absència o malaltia del president): Vera Sacristán Adinolfi, directora 

del Grup de Recerca en Geometria Computacional, Combinatòria i Discreta, UPC.

Vocals:

- Manuel Serrano Marugán- Institut de Recerca Biomèdica de BCN-UB

- Montserrat Vendrell i Rius- Alta Life Sciences

- Josep Penuelas i Reixach- CREAF-CSIC

- Ada Ferrer i Carbonell- IAE-CSIC Barcelona GSE

- Isabelle Michele Sophie Anguelovski - ICTA- UAB

- Mateo Valero i Cortés - UPC-Barcelona Supercomputing Center

- Manuel Carlos Delfino Reznicek- UAB

- Mara Dierssen Sotos- Centre de Regulació Genòmica

- Jacint Jordana Casajuana-UPF / IBEI

- Fina Birulés Bertran- UB

Secretaria: Carme González Duran adscrita a la Gerència de Política Econòmica i 

Desenvolupament Local

Tercer-Assignar-li les funcions corresponents.
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1. Oferir consell expert a l’Ajuntament de Barcelona en tots els temes relacionats amb la 

ciència, la tecnologia i la innovació.

2. Assessorar l’Ajuntament de Barcelona específicament en el desplegament del Pla Barcelona 

Ciència, per tal que s’aconsegueixin els objectius assenyalats al Pla.

3. Fer un seguiment anyal del desplegament del Pla Barcelona Ciència.

4. Proposar a l’Ajuntament de Barcelona actuacions i projectes dirigits a fer de Barcelona una 

ciutat atractiva per a la ciència, que atragui científics/ques i centres de investigació i on fer 

ciència sigui fàcil i sigui valorat per la ciutadania.

5. Col·laborar en el procés de valoració i concessió d’ajuts i de subvencions a projectes de 

recerca i de tecnologia per part de l’ Ajuntament de Barcelona.

6. Participar en el procés de difusió i concessió del Premi Europeu Barcelona Ciència Hipàtia.

7. Contribuir a potenciar que la ciutat sigui un centre de primer ordre pel debat científic i per 

a la reflexió i anàlisi sobre la relació entre ciència i societat, col·laborant en iniciatives com la 

Biennal de Ciència.

8. Promoure i facilitar la connexió i interlocució de l’Ajuntament de Barcelona amb les 

universitats i els centres de recerca i impulsar el desenvolupament d’iniciatives i projectes 

conjunts.

9. Promoure la elaboració d’ estudis científics en col·laboració amb universitats, i centres de 

recerca, per tal trobar solucions de fonament científic a problemes i reptes de la ciutat.

10. Col·laborar en la divulgació del coneixement científic a la ciutat i en la promoció d’una 

cultura científica en la ciutadania de Barcelona.

Quart- El Consell Assessor es reunirà amb una periodicitat ordinària de dues vegades l’any i 

totes aquelles vegades en que es valori convenient en funció de les possibles necessitats que 

puguin anar sorgint vinculades a la temàtica objecte de la seva raó de ser i tenint present que 

ha de ser una espai de treball on es faciliti la participació dels seus membres.

Barcelona, 10 de gener de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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