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Presentació1.

Laia Bonet Rull
Tercera Tinenta d’Alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, 
Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana
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L’any 2021 ha sigut un any de rellançament de la vida social i econòmica de la nostra ciutat 
i del conjunt del país després d’un any molt complicat. L’Ajuntament ha posat tots esforços 
a facilitar i impulsar aquesta reactivació i aquesta tasca ha donat els seus fruits.

Barcelona és, avui, la ciutat espanyola que crea més ocupació. Tenim una taxa d’atur cla-
rament	inferior	a	Madrid	i	podem	començar	a	afirmar	que	hem	liderat	una	recuperació	justa	
i robusta. I ho hem fet mentre el nostre país realitzava una de les campanyes de vacunació 
per al Covid-19 més exitoses del món, a la que també hi hem contribuït des de l’Ajuntament. 

La nostra ciutat ha recuperat el pols, i l’Ajuntament hi ha col·laborat decisivament. Hem fet 
molta feina. I aquesta memòria n’és una mostra.

Des de l’àrea d’Agenda 2020, Transició Digital i Esports s’ha fet un gran esforç per atendre 
més i millor a la ciutadania i per oferir millors serveis. El 2021 ha sigut l’any de la consolida-
ció de la transició digital a l’Ajuntament.

Hem millorat l’atenció ciutadana, a través de nous serveis com “L’OAC et Truca” i l’atenció 
a través de vídeo trucada. Hem posat en marxa nous tràmits telemàtics i hem consolidat un 
nivell d’atenció presencial que poques administracions públiques han mantingut durant el 
segon any de pandèmia. Això ha sigut possible, en bona mesura, gràcies a la bona feina de 
diverses direccions i instituts d’aquesta àrea.

Durant aquest any 2021 també hem seguit lluitant contra la bretxa digital amb projectes 
com el “Connectem Barcelona” i els Agents TIC que s’han desplegat en 11 barris de la 
ciutat. 

I tot això ho hem fet sense deixar de mirar lluny. La pandèmia ha accelerat les transforma-
cions que ja hi havia en marxa a la nostra societat i ha fet més urgent encara la necessitat 
d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible pera l’any 2030. Barcelona està 
preparada. És una de les poques ciutats del món que presenta una informe anual d’avalua-
ció	de	les	seves	fites	i	hem	posat	en	marxa	un	seguit	de	reptes	per	liderar	transformacions	
socials i econòmiques que ens permetin assolir aquests objectius:  el programa InnovAcció 
2030.

Durant	l’any	2021	vam	veure	la	llum	al	final	del	túnel	de	la	pandèmia,	també	gràcies	als	fons	
europeus Next Generation EU. Uns fons que serviran per impulsar la transformació verda 
i digital que la ciutat necessita  en l’horitzó del 2030. Però l’inici de l’any 2022 ens ha fet 
adonar, de nou, de l’enorme fragilitat del món en què vivim.

Quan tot just superàvem l’epidèmia, la guerra ha tornat a Europa amb una crueltat que 
no ens podíem imaginar tan sols unes setmanes abans del seu inici. La guerra d’Ucraïna 
també està canviant el món que donàvem per descomptat i encara no podem reconèixer 
l’impacte que tindrà en les nostres vides i en la nostra ciutat. 

Tanmateix, aquesta fragilitat ens obliga a treballar més i millor per procurar que la ciutat 
segueixi el seu camí de transformació, malgrat un entorn convuls. Estic convençuda que 
ho aconseguirem.

Laia Bonet Rull
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Introducció2.

Xavier Patón Morales
Gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports



7Memòria de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 2021

Teniu a les vostres mans la Memòria 2021 de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Es-
ports, una àrea que agrupa els àmbits d’Agenda 2030, Innovació Digital, Informació i Aten-
ció Ciutadana,  Administració Electrònica, Transparència i Bon Govern, Protecció de Dades, 
Relacions Internacionals, Drets dels Animals i Esports. 

L’any 2021 ha sigut l’any de la recuperació, social i econòmica, després del primer any de 
pandèmia. L’Ajuntament ha impulsat aquesta fase de recuperació a la ciutat i des de la nos-
tra àrea l’hem acompanyat amb diverses polítiques.

Aquest ha sigut l’any de la consolidació de la digitalització. Internament, hem seguit avançant 
en la digitalització de l’organització en un context de teletreball parcial, que ha requerit que 
l’IMI continués l’esforç de l’any anterior, i externament hem impulsat la tramitació telefònica 
i hem posat en marxa programes per evitar la bretxa digital.

L’Ajuntament tenia dos objectius en aquest àmbit: aconseguir que el màxim nombre de per-
sones pogués realitzar tràmits online i oferir una alternativa per a tots aquells que no tenen 
les eines o les capacitats per fer-ho. Els hem assolit, incrementant en un 28% la tramitació 
electrònica (+73% respecte 2019) i en un altre 28% el nombre de trucades ateses, i posant 
en marxa serveis com l’OAC et truca, que ha fet més de 70.000 atencions i 168.00 tramita-
cions. Però mantenint els màxims nivells possibles d’atenció presencial, tot i les limitacions 
d’aforament, per aconseguir atendre a quasi 600.000 persones al llarg de l’any.

En el marc de la política de resposta a la bretxa digital, cal destacar el programa dels Agents 
TIC per donar suport als ciutadans en els tràmits administratius telemàtics. Hem atès a més 
de 17.000 persones durant tot l’any i realitzat més de 28.000 tràmits.  Un programa liderat 
per	BIT	Habitat	i	executat	a	través	de	les	oficines	de	la	Xarxa	de	Resposta	Socioeconòmica	
(XARSE)	del	Pla	de	barris	que	ha	tingut	una	forta	demanda.

El manteniment de múltiples restriccions durant bona part de l’any ha seguit condicionant 
l’activitat municipal i els seus serveis, des de les OAC’s als equipaments esportius muni-
cipals. En l’àmbit esportiu ha calgut seguir fent un esforç important per donar suport a les 
entitats i als gestors d’equipaments per garantir la seva salvaguarda durant aquest any de 
transició en què el nombre d’abonats ha seguit molt lluny encara dels 200.000 previs a la 
pandèmia, tot i haver crescut en un 20% durant l’any. També s’han recuperat amb força els 
esdeveniments esportius de la ciutat, especialment durant el segon semestre, fent possible 
l’anhelada recuperació de la normalitat durant el 2022. 

La reactivació econòmica i social de l’any 21  ha anat acompanyada de la necessitat d’im-
pulsar la transformació verda i digital de la nostra economia. Per aconseguir-ho, des de 
l’àmbit de l’Agenda 2030, s’ha donat un fort impuls al Mecanisme d’Energia Sostenible de 
Barcelona, per generar energia fotovoltaica a la ciutat i s’han impulsat els projectes Inno-
vAcció 2030 per trobar solucions innovadores a diversos reptes econòmics i socials de la 
ciutat.

Des de la direcció de relacions internacionals també s’ha posat l’accent en la transformació 
econòmica	i	social,	identificant	les	àrees	prioritàries	per	impulsar	transformacions	urbanes	
via fons europeus i la maximització de les capacitats municipals per captar fons de les con-
vocatòries Next Generation EU (NGEU), buscant també generar sinèrgies amb altres ciutats.

En l’àmbit de transparència cal destacar que l’Ajuntament ha mantingut, per tercer any 
consecutiu, la màxima puntuació en el segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de 
la comunicació pública local i durant l’any 2021 ha superat el nombre de peticions d’accés 
a la informació pública de l’any anterior a la pandèmia.



8 Ajuntament de Barcelona

La	recuperació	de	 la	normalitat	 també	ha	arribat	a	 l’Oficina	del	Delegat	de	Protecció	de	
Dades, que aquest any ha fet una important aposta per la formació del personal municipal 
amb la implantació d’un mòdul bàsic de protecció de dades a través del l’Entorn Virtual 
d’Aprenentatge. Durant el primer any, 1.600 persones han realitzat el curs.

Finalment, en l’àmbit dels drets dels animals és important destacar que durant l’any 2021 
ha seguit creixent l’adopció de gossos del CAACB, superant els 500, i ha disminuït notable-
ment el nombre de gossos de llarga estada al centre, gràcies a les campanyes d’adopció 
impulsades a la xarxa.

Per	acabar,	vull	aprofitar	aquestes	línies	per	agrair	la	feina	feta	a	tot	el	personal	municipal	
de l’àrea. És gràcies a l’esforç, el compromís, i la dedicació de tots i totes, que aquesta 
àrea ha pogut impulsar nous projectes que donessin resposta a l’entorn canviant que ha 
caracteritzat l’any 2021. 

Un any que recordarem com l’any de la recuperació i de l’obertura d’un nou horitzó de 
normalitat gràcies a l’exitosa campanya de vacunació contra la Covid-19, en què l’Ajunta-
ment de Barcelona hi ha tingut un paper cabdal, i a la perspectiva dels fons europeus Next 
Generation EU, que ens han de permetre consolidar una reactivació econòmica sostenible.

Xavier Patón Morales
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Organigrama3.
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Agenda 20304.

L’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible va ser apro-
vada pels 193 estats membres de les Nacions Unides amb 
la	finalitat	d’avançar	cap	a	una	societat	global	més	inclusiva,	
pròspera, justa i sostenible. Es desglossa en 17 objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS), dels quals deriven un to-
tal	de	169	fites.	Conjuntament,	configuren	un	pla	d’acció	que	
ha de permetre fer front als reptes socials, econòmics i me-
diambientals del planeta, vetllant pel medi ambient, la pros-
peritat i la pau, i situant al centre les persones, amb voluntat 
de no deixar ningú enrere. Els ODS marquen el full de ruta per 
al desenvolupament sostenible en un moment crucial. Con-
figuren	una	agenda	holística,	transformadora	i	fonamentada	
en els drets humans, la justícia i l’equitat. La Declaració de les 
Nacions Unides que aprova l’Agenda 2030 interpel·la tant els 
estats com els actors estratègics dels països signants, inclo-
ses les ciutats, a implantar plans d’acció per avançar en el 
seu assoliment.

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca
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4.1 Antecedents i context general 
En el cas de Barcelona, l’adopció de l’Agenda 2030 com a marc de referència de les seves 
estratègies i polítiques públiques hauria d’afavorir:

•	 Un	increment	en	la	integració	de	les	diverses	iniciatives	de	planificació	de	l’Ajunta-
ment, tant de les accions com dels relats.

•	 L’assoliment d’acords polítics amplis i de mitjà-llarg termini sobre les línies bàsiques 
del model de desenvolupament de la ciutat.

•	 Més nivells de compromís del sector privat a l’hora d’afrontar els reptes col·lectius.
•	 Un millor alineament d’objectius en els múltiples espais de col·laboració entre l’Ajun-

tament i les organitzacions de la societat civil.
•	 L’augment	de	la	projecció	i	la	influència	de	Barcelona	en	les	xarxes	de	ciutats	i	en	els	

espais de cooperació internacional.
•	 L’enfortiment de la causa municipalista, amb vista a dotar els governs locals de més 

competències normatives i de gestió, i de més recursos.

L’Ajuntament de Barcelona va assumir a mitjan 2018 el repte de localitzar l’Agenda 2030. 
L’informe sobre localització dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 a Barcelo-
na, presentat el 29 març de 2019, dibuixava una primera aproximació al tema i plantejava 
les bases d’una possible política municipal per a l’Agenda 2030. En el mandat 2019-2023, 
el nou govern municipal incorpora l’Agenda 2030 de manera explícita entre les seves mis-
sions i dona aquest nom a la tercera tinència d’alcaldia. El 30 de setembre de 2019 tots els 
grups municipals van aprovar una declaració a favor de l’impuls de l’Agenda 2030. Aquella 
mateixa setmana s’havia produït el nomenament d’un Comissionat de l’Agenda 2030 que, 
amb el suport del seu equip, va començar a dissenyar una estratègia amb visió de mitjà i 
llarg termini, que va ser presentada en el Plenari del Consell Municipal del 31 de gener de 
2020 (http://hdl.handle.net/11703/117334). Amb aquesta estratègia, Barcelona assumeix 
la seva responsabilitat envers els ODS, amb un enfocament propi, que incentiva la trans-
parència,	la	reflexió,	l’experimentació	i	la	innovació,	a	través	de	projectes	propis	i,	sobretot,	
compartits. L’estratègia es fonamenta en tres línies de treball: l’Agenda 2030 a l’Ajunta-
ment, l’Agenda 2030 a la ciutat i l’Agenda 2030 internacional. En cada una d’aquestes línies 
es preveu el desplegament d’un conjunt de projectes.

La Mesura 1.3. de l’estratègia és l’anomenada “localització” de l’Agenda 2030, que essen-
cialment	va	consistir	a	definir	una	“fita	Barcelona”	per	a	cada	una	de	les	fites	localitzables.	
El	criteri	bàsic	per	al	disseny	de	les	fites	va	ser	aprofitar	els	continguts	de	les	estratègies	i	
plans	d’acció	municipals	que	fossin	coherents	amb	els	objectius	i	les	fites	plantejades	per	
l’Agenda	2030.	En	els	àmbits	en	què	no	es	disposava	de	fites	formalitzades	així,	aquestes	
es van pensar a partir de la interpretació dels continguts dels plans sectorials i d’exem-
ples proposats per institucions de referència, com les mateixes Nacions Unides o la Unió 
Europea. Les propostes inicials es van anar contrastant i millorant en diàleg amb les àrees 
implicades	i	els	diversos	espais	de	suport.	El	resultat	final	d’aquest	treball	va	ser	l’informe	
VLR (Voluntary Local Review) 2020, que inclou una proposta exhaustiva de localització de 
l’Agenda	2030,	basada	en	139	fites	ODS	de	Barcelona	i	220	indicadors	clau	per	al	seu	se-
guiment.

http://hdl.handle.net/11703/117334
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4.2 Seguiment i avaluació de l’Agenda 2030 de Barcelona

4.2.1 VLR 2021
 

Un VLR és la translació a escala de ciutat dels Voluntary National Reviews, informes que 
els estats publiquen i presenten periòdicament a les Nacions Unides per retre comptes de 
la seva acció per a l’assoliment dels ODS de l’Agenda 2030. L’informe corresponent a l’any 
2021 (http://hdl.handle.net/11703/124995),	elaborat	en	col·laboració	amb	la	Xarxa	Espan-
yola de Desenvolupament Sostenible (REDS), actualitza les dades disponibles per informar 
dels	 indicadors	d’assoliment	de	 les	fites	ODS	de	Barcelona	 i	mostra	 l’evolució	de	cada	
indicador en el darrer any i des del principi de la sèrie. Això permet fer-se una idea bastant 
aproximada del sentit i l’abast dels canvis que s’estan produint en la situació d’excepcio-
nalitat i “nova normalitat” que viu la ciutat des del març del 2020. L’altre gran propòsit de 
l’informe ha estat recollir de manera exhaustiva els esforços fets des de l’Ajuntament de 
Barcelona per avançar en un context de gran adversitat. 

Pel que fa a l’evolució dels indicadors, l’anàlisi agregada ens diu que, des de l’any 2015 
i	fins	a	l’any	en	què	es	disposa	del	darrer	valor	de	l’indicador,1 el 56% (100 de 178) dels 
indicadors	evolucionen	favorablement	respecte	a	 les	fites	marcades,	el	40%	(71	de	178)	
ho fan negativament i el 4% (7 de 178) es mantenen estables. Paradoxalment, el pas de la 

1	Pot	ser	qualsevol	any	entre	el	2016	i	el	2020	(o	fins	i	tot	el	2021	en	el	cas	d’indicadors	derivats	d’enquestes),	si	bé	la	majoria	
estan	actualitzats	fins	a	l’any	2019	o	2020.	Això	significa	que	l’impacte	de	la	pandèmia,	en	molts	casos,	encara	no	està	recollit.

http://hdl.handle.net/11703/124995
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covid-19 (per als indicadors que ja tenen actualització 2020) no ha alterat el balanç global. 
Però hi ha hagut canvis notables en els ODS: han empitjorat alguns indicadors socials i 
econòmics, mentre que d’altres, sobretot mediambientals i de seguretat, han millorat. 

L’informe també incorpora una recopilació dels serveis, programes i projectes municipals 
que	estan	tenint	 impactes	positius	significatius	en	cada	un	dels	ODS,	amb	un	focus	es-
pecial en les pràctiques innovadores que s’han posat en marxa en els darrers 2-3 anys. 
En	la	identificació	de	totes	aquestes	actuacions,	hi	han	col·laborat	els	sectors	municipals,	
mitjançant	un	qüestionari	específic	que	es	va	canalitzar	a	través	de	la	Comissió	Interdepar-
tamental (vegeu el punt 3.1.). D’altra banda, amb l’impuls de la Direcció de Pressupostos 
i Política Fiscal de la Gerència de Pressupostos i Hisenda i el suport de les persones res-
ponsables dels prop de 400 programes pressupostaris de l’Ajuntament, s’ha pogut fer un 
càlcul bastant acurat de la despesa corrent i d’inversió realitzada l’any 2020 (i la prevista 
per a l’any 2021 o, en el cas de les inversions, per al conjunt del període 2020-2023) per a 
cada un dels ODS.2  El VLR 2021 incorpora una panoràmica dels resultats globals i el detall 
de resultats per ODS, en cada un dels apartats successius. De cara a l’informe del 2022 
s’afinarà	més	l’anàlisi,	de	manera	que	s’arribarà	a	la	correspondència	entre	fites	ODS	i	pro-
grames pressupostaris.3

El VLR 2021, en la seva versió anglesa, ha permès donar-ho a conèixer a escala global, i de 
fet ha estat ben rebut i incorporat en els dos principals repositoris dels VLR que s’han posat 
en marxa arreu del món:

•	 Nacions Unides (UNDESA) https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews 
•	 IGES (organisme del govern del Japó) https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr 

Amb	vista	al	VLR	2022	la	intenció	és	recuperar	els	gràfics	de	línia	de	base	de	l’edició	del	
2020. Tanmateix, el seu punt fort no serà tant l’aportació de noves dades com la seva 
anàlisi, per generar nous elements que permetin avaluar, ni que sigui com a temptativa, 
l’acompliment	dels	ODS	a	la	ciutat.	Aquests	treballs,	que	s’estendran	fins	a	l’any	2023,	se	
centraran en quatre línies: 

1. Identificar	un	nucli	d’indicadors	de	màxima	comparabilitat	entre	àmbits	 territorials,	
considerant com a àmbits prioritaris de comparació l’AMB, Catalunya, Espanya i la 
Unió Europea. 

2. Establir	un	marc	de	priorització	de	les	fites	i	incorporar	fites	intermèdies.
3. Revisar	les	fites	ODS	i	completar	el	sistema	d’indicadors.
4. Transitar de l’Agenda Municipal a l’Agenda de Barcelona.

2 https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2021/ca/#arxius 
3També	cal	fer	esment	a	l’alineament	de	les	línies	estratègiques	del	PAM	2020-2023	i	els	ODS,	cosa	que	va	quedar	reflectida	
mitjançant	una	infografia	en	el	document	final	del	PAM.

4 Vegeu: https://sdgdata.barcelona.cat/ i https://open-sdg.org/community

4.2.2 L’Agenda 2030 de Barcelona en línia
Des	del	setembre	del	2021	les	fites	i	els	indicadors	clau	de	l’Agenda	2030	de	Barcelona	són	
accessibles en línia, en un format obert que permet visualitzar les dades i descarregar-les. 
És la primera ciutat de l’Estat i una de les primeres del món que les ha posat a l’abast 
d’aquesta manera.4 S’ha aconseguit a partir de l’adaptació d’una aplicació de codi obert 
que	es	va	desenvolupar,	precisament,	amb	la	finalitat	de	situar	els	indicadors	de	l’Agenda	
2030 d’estats, regions i ciutats a l’abast de totes les persones amb accés a internet. És 
utilitzat per països com els EUA, Alemanya i el Regne Unit, i per les ciutats pioneres de la 
localització de l’Agenda 2030.

https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews
https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr  
https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2021/ca/#arxius 
https://sdgdata.barcelona.cat/ i https://open-sdg.org/community
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4.3 Espais de col·laboració i suport

4.3.1 Comissió per a l’impuls i l’assoliment de l’Agenda 
2030 
La Comissió per a l’impuls i l’assoliment de l’Agenda 2030 és un espai creat el gener del 
2020,	aprofitant	el	marc	dels	Espais	Estratègics	Transversals	de	la	Gerència	de	Coordinació	
Territorial i Proximitat i en virtut del Decret d’Alcaldia. La seva missió és alinear les polítiques 
municipals amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), mesurar i analitzar 
l’evolució de la ciutat respecte als ODS i promoure la col·laboració interdepartamental per 
avançar	en	la	seva	consecució.	La	Comissió	està	configurada	per	30	persones,	represen-
tatives de tots els sectors, dels districtes i dels principals organismes autònoms i empreses 
municipals.  

Durant l’any 2021 la Comissió es va reunir en tres ocasions, les dues primeres per video-
conferència i la tercera en format mixt, presencial i a distància:

•	 En la primera reunió, celebrada el 25 de febrer de 2021, es va presentar el pla de 
treball 2021-2022, el procés de consulta amb les àrees per a l’elaboració del VLR 
2021, els treballs per alinear el pressupost municipal amb els ODS i l’enfocament de 
la comunicació interna per a l’Agenda 2030/ODS. 

•	 En la segona reunió, celebrada el 19 de juliol, es va presentar el projecte Agenda 2030 
de Barcelona en línia, la campanya de comunicació interna (Tenim present l’Agenda 
2030, cada dia), els projectes d’innovació pels ODS (MESBarcelona, Reptes d’inno-
vació, BIC) i els projectes d’implicació de la ciutat (taula d’impuls, jornades i premis 
Agenda 2030). 

•	 En la tercera reunió, celebrada el 19 de novembre, es va avançar l’esborrany de l’in-
forme 2021 i es va actualitzar la situació dels projectes del Comissionat.

L’existència d’aquesta Comissió ha permès fer el procés de localització de l’Agenda 2030 
amb un alt grau de consens, així com donar a conèixer projectes d’interès potencial per al 
conjunt de l’organització o per a algunes de les seves parts. En aquest segon any, el debat 
al si de la Comissió ha perdut intensitat, i fora bo recuperar-lo perquè és un dels motius 
principals de la seva existència. 

Un dels impactes més notoris de l’existència de l’Agenda 2030 sobre l’acció municipal és 
que pràcticament tots els plans d’actuació nous s’estan elaborant amb horitzó temporal 
2030, i hi ha més voluntat d’establir objectius avaluables i sistemes d’indicadors per me-
surar-los:

•	 Estratègia municipal contra la solitud 2020-2030.
•	 Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la 

infància i l’adolescència a Barcelona.
•	 Barcelona Green Deal. Una agenda econòmica per a la Barcelona del 2030.
•	 Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030 (fusió del pla Clima i el Decret d’emergèn-

cia climàtica).
•	 Pla Natura Barcelona 2021-2030.
•	 Pla Canviem pel Clima 2030. Estratègia de cultura de sostenibilitat de Barcelona (en 

elaboració).

5 https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/qui-som/comissio-limpuls-i-lassoliment-de-lagenda-2030-de-barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/qui-som/comissio-limpuls-i-lassoliment-de-lagenda-2030-de-barcelona 
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•	 Pacte cultural de Barcelona (tot i que no consta al títol, la referència també és 2030).
•	 Estratègia de l’economia social i solidària a Barcelona 2030: reactivació i enfortiment 

d’una economia per la vida a la ciutat.
•	 Estratègia d’alimentació sostenible Barcelona 2030 (en elaboració).
•	 Acord de ciutat per a l’educació 2030 (en procés de debat polític).

Indubtablement,	el	temps	pandèmic	ha	estat	propici	per	a	la	reflexió	estratègica	i	la	plani-
ficació.	A	això,	hi	han	contribuït	tant	el	canvi	d’escenari	socioeconòmic	com	la	necessitat	
de plantejar una estratègia sòlida per a les convocatòries d’ajuts dels fons europeus Next 
Generation. S’aprecia la voluntat d’incorporar d’una forma més sistemàtica el marc de la 
sostenibilitat a les estratègies sectorials.

6 https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/qui-som/consell-academic-assessor-de-lagenda-2030-de-barcelona

4.3.2 Consell Acadèmic Assessor per al desenvolupament 
de l’Agenda 20306 
El 27 de febrer de 2020 es va aprovar la creació del Consell Acadèmic Assessor per al des-
envolupament de l’Agenda 2030, format per 35 persones d’alt nivell i prestigi reconegut, 
procedents de les diverses universitats i centres de recerca de Barcelona i el seu entorn. La 
seva missió és connectar el món de la universitat i de la recerca amb la política municipal 
per l’Agenda 2030, reivindicant el seu potencial per aportar una visió àmplia i rigorosa i per 
generar coneixement útil en aquest àmbit. 

L’any 2021 el Consell es va reunir dues vegades en format plenari, les dues per video-
conferència. En la primera reunió, celebrada el 24 de febrer, s’hi va presentar l’informe de 
localització	de	l’Agenda	2030	de	Barcelona	(fites	ODS	i	indicadors	clau),	així	com	les	línies	
mestres de l’informe VLR 2021. També es va parlar del replantejament de les prioritats mu-
nicipals arran de la crisi de la covid-19, així com de l’activitat de l’Ajuntament en relació amb 
aquestes prioritats. En la segona reunió, celebrada el 16 de juliol, es va presentar el projec-
te Agenda 2030 de Barcelona en línia, els projectes per reforçar la implicació de la ciutat 
amb l’Agenda 2030 (taula d’impuls, jornades i premis Agenda 2030), el projecte Barcelona 
Innovation Coast i la proposta de grups de treball (composició i funcionament) del Consell.

Durant el segon semestre l’activitat del Consell es va centrar en els tres grups de treball que 
es van constituir a l’estiu, enfocats en alguns dels principals reptes que afronta Barcelona al 
segle	XXI	(un	grup	sobre	diversificació	econòmica,	un	sobre	desigualtats	socials	i	un	sobre	
canvi	climàtic).	En	cada	cas	van	plantejar	un	conjunt	de	reflexions	i	propostes	que	van	ser	
presentades en les primeres jornades de l’Agenda 2030 de Barcelona (vegeu el punt 4.5).

De	cara	a	l’any	2022	el	Consell	pot	tenir	un	rol	important,	com	a	espai	qualificat	de	contrast,	
en	 l’elaboració	de	la	metodologia	de	priorització	de	les	fites	ODS	de	l’Agenda	2030,	així	
com en les funcions de seguiment i avaluació en general.

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/qui-som/consell-academic-assessor-de-lagenda-2030-de-barcelona
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4.3.3 Taula d’Impuls de l’Agenda 2030 de Barcelona7

El 5 d’octubre de 2021 es posà en marxa la Taula d’Impuls de l’Agenda 2030 de Barcelona, 
creada per donar impuls a l’Agenda 2030 entre els actors socials i econòmics de la ciutat, 
a partir de l’exercici de les funcions següents:

•	 Reflexionar	sobre	la	implementació	de	l’Agenda	2030	a	la	ciutat	i	emetre	les	recoma-
nacions corresponents.

•	 Impulsar iniciatives que ajudin a avançar en l’assoliment de l’Agenda 2030.
•	 Proposar continguts i, si escau, prendre part en les jornades anuals de l’Agenda 2030.

La Taula, adscrita al Consell de Ciutat de Barcelona, està formada per més de 40 entitats 
públiques i privades, entre les quals hi ha sindicats, associacions empresarials, entitats 
socials, col·legis professionals, consells assessors i els grups municipals representats a 
l’Ajuntament. En molts casos es tracta d’entitats de segon o tercer nivell, que articulen la 
veu i la representació de desenes o centenars d’entitats de base.

La reunió constitutiva es va celebrar a Ca l’Alier, Centre d’Innovació Urbana, i es dedicà a 
explicar	l’estratègia	municipal	per	l’Agenda	2030,	així	com,	específicament,	la	finalitat	i	el	
sistema de funcionament de la Taula. Es van recollir nombroses contribucions de les per-
sones assistents. 

7 https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/taula-limpuls-de-lagenda-2030-la-ciutat

4.4 Impuls a la innovació

L’Estratègia d’Impuls de l’Agenda 2030 preveu, entre les seves línies de treball, la innovació 
en temes especialment crítics per a l’assoliment de l’Agenda 2030. Durant l’any 2021 s’han 
materialitzat els principals compromisos en matèria d’innovació per a aquest mandat, cen-
trats en les transicions energètica i digital. 

4.4.1 Projecte MESBarcelona 
El Mecanisme per a l’Energia Sostenible de Barcelona (MESBarcelona) pretén dinamitzar i 
estimular	l’economia,	fer-la	més	rica	en	actors,	més	eficient,	més	dinàmica	i	més	sostenible,	
tant des del punt de vista de la cohesió social com ambiental, i amb un objectiu central: l’ús 
generalitzat d’energies netes a la ciutat. Està especialment relacionat amb els ODS 7, 8, 9, 
13	i	17	de	l’Agenda	2030	i	és	un	dels	seus	instruments	d’acció	transversal	(fita	17.7).	També	
està directament alineat amb els 7 objectius estratègics del Pla de recuperació econòmica 
de la ciutat de Barcelona i, molt especialment, amb el de “fer de Barcelona una ciutat més 
resilient, justa i sostenible”. 

MESBarcelona és un instrument de partenariat publicoprivat (PPP) dissenyat per promoure 
un efecte multiplicador de la inversió municipal, en la mesura que s’aconsegueix atraure 
finançament	privat	o	altre	finançament	públic	per	a	projectes	amb	un	impacte	social	fort	i	
positiu. En aquest cas, incrementar la generació energètica local i renovable, especialment 
en energia fotovoltaica.

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/taula-limpuls-de-lagenda-2030-la-ciutat
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8 https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/es/mesbarcelona

L’instrument pot fer ús de diferents modalitats d’inversió, sempre amb criteris de rendibilitat 
econòmica i social:

•	 En règim de coinversió amb altres entitats privades i/o públiques, en igualtat de con-
dicions	fins	a	un	màxim	del	30%	de	l’import	total	a	invertir	(sense	perjudici	que,	inde-
pendentment del percentatge de participació, en cap cas l’Ajuntament de Barcelona 
no podrà tenir una posició de control, directament o indirectament).

•	 Mitjançant altres formes d’inversió, com per exemple l’adquisició d’accions o par-
ticipacions en vehicles regulats, l’adquisició de títols convertibles, l’atorgament de 
préstecs	participatius,	convertibles	o	no,	o	altres	formes	de	finançament.

Les inversions en règim de coinversió amb inversors privats es poden vehicular a través 
d’una societat de nova creació (SPV) o preexistent. Correspon a les entitats coinversores o 
a les societats gestores dels vehicles regulats assumir el lideratge en cadascuna de les in-
versions, el seu seguiment i la desinversió posterior, si escau, així com participar activament 
en l’administració i la gestió de les inversions participades en l’estructura organitzativa i de 
funcionament en què es concreti. 

Activitats principals

Durant l’exercici del 2021 les principals tasques desenvolupades per l’equip del MESBar-
celona han estat les següents:

•	 Campanya de comunicació per donar a conèixer el projecte del MESBarcelona i con-
tacte amb diferents empreses i entitats per tal d’informar-les amb detall sobre l’ins-
trument.

•	 Constitució de la Comissió Tècnica de Valoració (CTV) del MESBarcelona. Consta de 
vuit	membres	i	hi	estan	representades,	amb	dues	persones	de	perfil	tècnic	cadascu-
na, la 1a, 2a, 3a i 4a tinències d’Alcaldia. Les seves principals funcions són proposar a 
la Comissió d’Economia de l’Ajuntament l’homologació de nous inversors i al Plenari 
Municipal l’aprovació de vehicles i projectes d’inversió. 

•	 Web del MESBarcelona.8 Inclou un formulari a través del qual els propietaris i les co-
munitats de propietaris poden manifestar el seu interès a participar en el programa 
i	 fer	que	els	seus	edificis	siguin	objecte	d’anàlisi	 i	proposta	per	part	dels	 inversors	
homologats.

•	 Campanyes de publicitat a les xarxes per aconseguir més leads (manifestacions d’in-
terès).	A	finals	de	l’exercici	se	n’havien	recollit	1.374,	la	gran	majoria	procedents	del	
mercat residencial i en règim de comunitats de propietaris.

•	 Concurs públic per a la contractació d’una Secretaria Tècnica que doni suport a la 
CTV	i	a	la	mateixa	oficina	del	MESBarcelona.	El	contracte	es	va	adjudicar	el	juliol	del	
2021.

•	 Procediments d’homologació d’inversors (3).
•	 Contactes amb grans clients institucionals públics i privats en els quals s’han detectat 

possibilitats de posar plaques fotovoltaiques en grans espais. Aquests leads institu-
cionals també s’han posat en contacte amb els inversors homologats per tal que facin 
els estudis de viabilitat necessaris per concretar possibles inversions. El projecte de 
Mercabarna	està	en	un	estat	molt	avançat	de	concreció,	amb	una	inversió	finalista	
en instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum de 4 milions d’euros i una 
potència total prevista de 5,5 MWp.

•	 Negociacions amb els inversors homologats per concretar vehicles i sistemes d’in-
versió. 

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/es/mesbarcelona
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•	 Concreció	d’un	model	marc	de	pacte	de	socis	i	d’estatuts	per	definir	les	diferents	SPV	
de coinversió.

•	 Aprovació d’un primer vehicle d’inversió amb l’empresa Acelera SCR, per fer una 
inversió	finalista	de	8,6	milions	d’euros	en	instal·lacions	fotovoltaiques	en	els	sectors	
industrials i de serveis, amb una potència de generació prevista d’11,15 MWp.

Assoliment d’objectius

A	finals	del	2021	hi	ha	projectes	d’inversió	ben	delimitats	i	amb	un	pla	de	negoci	associat	
que representen el 21,4% de l’objectiu plurianual de potència a instal·lar amb el MESBar-
celona i el 7,9% de la inversió total estimada. Aquests projectes impliquen únicament el 
3,54% de la inversió directa de l’Ajuntament prevista inicialment per al conjunt de vida de 
l’instrument.

Activitat de promoció

L’Ajuntament	de	Barcelona	col·labora	en	la	promoció	dels	projectes	amb	la	finalitat	de	cap-
tar nova inversió pública o privada. Seguidament, es mostra l’evolució de les peticions re-
collides a través del web del MESBarcelona, on es pot observar l’impuls obtingut gràcies a 
les	campanyes	específiques	realitzades	a	les	xarxes	socials	al	maig	i	al	novembre.
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Sol·licituds segons tipologia d’edificis

Tipus d’inversió sol·licitada

Residencial (comunitat de veïns)
Residencial (habitatge unifamiliar)
TOTAL RESIDENCIAL
Terciari: instal·lacions d’equipaments
Terciari:	edifici	de	serveis	privats
Pàrquings urbans
Terciari:	edifici	de	serveis	públics
Industrial
TOTAL TERCIARI I INDUSTRIAL
Total

Fotovoltaica
Rehabilitació energètica
Punts de càrrega elèctrica
Acumulació amb bateries
Clima/Aerotermia
Total

961
336

1297
9

36
4

12
16
77

1374

1277
56
19
15
7

1374

70%
24%
94%

1%
3%
0%
1%
1%
6%

93%
4%
1%
1%
1%

Tipologia d’edifici

Tipus d’inversió
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Grans clients Ajuntament

Per	perfilar	projectes,	s’han	mantingut	contactes	amb	les	entitats	que	es	detallen	tot	se-
guit.  Les entitats del grup Ajuntament de Barcelona, o amb participació municipal, són: 
Mercabarna (teulades públiques), Institut Municipal de Mercats, Institut Barcelona Esports, 
Transports Metropolitans de Barcelona, Cementiris (BSM), Aparcaments (BSM), Tibidabo 
(BSM), Port Olímpic (BSM) Consorci d’Educació de Barcelona i Disseny Hub Barcelona. 
Altres grans clients són el Consorci de la Zona Franca, la UPF, la UPC, el Gremi d’Hotels, 
Hines, Mercedes, Meridia Capital, l’IESE, el CCCB, el CEET i la Blanquerna-URL. També 
s’han celebrat reunions informatives amb el Col·legi d’Administradors de Finques, COAC, 
Associacions Industrials Besòs, Savills-Aguirre Newman, Barcelona Global, 22@Network, 
Clúster de l’Energia i Consell Universitari de Catalunya.

Homologació d’inversors

El 17 de desembre de 2020 es van publicar al BOP les bases del procediment per a l’ho-
mologació	d’inversors	privats	per	dur	a	terme	inversions	de	caràcter	financer	mitjançant	el	
Mecanisme per l’Energia Sostenible, així com els seus annexos. Els inversors privats ho-
mologables per part del Mecanisme per l’Energia Sostenible són persones jurídiques que 
podran estar o no subjectes al règim d’autorització i supervisió de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (CNMV) o altres autoritats de supervisió equivalents. A l’efecte d’aquest 
procediment, el terme vehicle regulat comprèn els inversors privats autoritzats per la CNMV 
(o una altra autoritat de supervisió equivalent de l’OCDE), i que siguin entitats regulades per 
la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, 
altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats d’in-
versió col·lectiva de tipus tancat. En conseqüència, i a títol enunciatiu, comprèn tant fons 
com societats de capital risc i les societats gestores que els gestionin. En el cas d’inversors 
privats que no siguin un vehicle regulat, hauran de demostrar uns requisits econòmics i 
financers	mínims	en	els	seus	estats	de	comptes	de	20	milions	d’euros	d’actiu	al	balanç,	40	
milions d’euros de xifra de negocis i disposar d’uns recursos propis superiors a 2 milions 
d’euros, així com experiència contrastada en la realització i gestió d’inversions en l’àmbit de 
les energies renovables. La primera ronda d’homologació va acabar al juliol amb 7 entitats 
inversores homologades. A la segona ronda, al setembre, dues entitats inversores no van 
superar el procés, però altres dues sí que es van poder homologar. Al desembre es va obrir 
una tercera ronda, a la qual s’han presentat tres entitats, l’avaluació de les quals conclourà 
durant el primer trimestre del 2022.

Reptes immediats per a l’any 2022

1. Posar en marxa la SPV amb Acelera SCR.
2. Iniciar les inversions físiques i la col·locació de plaques fotovoltaiques en dife-

rents projectes.
3. Constituir i posar en marxa quatre SPV més durant el primer semestre, fer una 

inversió	 significativa	 participant	 en	 un	 fons	 d’inversió	 específic	 d’energies	 re-
novables i amb unes inversions importants en diferents projectes a la ciutat de 
Barcelona, i constituir un mínim de tres SPV més durant el segon semestre.

4. Tancar una relació de col·laboració amb algunes empreses energètiques.
5. Activar la relació entre les ESCO que volen col·laborar amb el MESBarcelona 

i els inversors homologats amb SPV constituïdes, com a fonts de canalització 
d’oportunitats d’inversió, durant el primer semestre.
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4.4.2 Projecte Barcelona Innovation Coast (BIC)

L’any 2021 s’han posat les bases del projecte Barcelona Innovation Coast (BIC). El projecte 
té l’origen en el Pacte per Barcelona, signat l’estiu del 2020 com a compromís dels princi-
pals actors de la ciutat per impulsar la recuperació econòmica i social i seguir avançant en 
la sostenibilitat. El Pacte demana “impulsar els sectors econòmics resilients i innovadors 
afavorint	 la	diversificació”.	Recollint	aquesta	necessitat	 i	oportunitat	de	canviar	el	model	
econòmic de Barcelona, la BIC es planteja com un espai de suport i coordinació publicopri-
vat, enfocat a potenciar la generació de coneixement aplicat, traduït en innovacions. D’una 
banda, la BIC promourà espais de coordinació i col·laboració de les iniciatives ja existents; 
i, de l’altra, desplegarà tota una sèrie d’instruments de suport per impulsar i facilitar la re-
cerca, el talent i la innovació.

El focus temàtic de la BIC el constitueixen els sectors de la mobilitat, l’energia, la salut i la 
tecnologia&digitalització. El seu focus territorial és la franja costanera de Barcelona, atesa 
la seva alta concentració d’espais dedicats a la recerca. Però el marc d’actuació serà més 
ampli, abastant tota la regió metropolitana de Barcelona. L’actuació inicial de la BIC consis-
teix a dur a terme la interlocució, la negociació, el desenvolupament normatiu i la cerca de 
finançament	per	a	la	posada	en	marxa	dels	espais	i	instruments	següents:

•	 Creació del Consell de la BIC.
•	 Creació de la Secretaria Tècnica de la BIC.
•	 Establiment de la seu de la Fraunhofer Spain Research a Barcelona.
•	 Creació d’una acceleradora de projectes.
•	 Creació d’un fons de maduració de la inversió.
•	 Desenvolupament	 de	 Models	 Sandbox	 específics	 perquè	 els	 sectors	 estratègics	

(energia, mobilitat, salut i digital) tinguin la possibilitat de testar solucions innovadores 
en condicions reals amb totes les garanties jurídiques.

•	 Disseny d’un paquet de suport a empreses que aposten i inverteixen en innovació.
•	 Disseny d’un fons per a l’ocupabilitat que potenciï el talent local i millori l’encaix entre 

l’oferta i la demanda laboral en el marc de la innovació.
•	 Creació d’una plataforma de dades intel·ligent.

És una proposta alineada amb l’Agenda 2030 i els principis de transició ecològica i digital 
del fons Next Generation EU, i les actuacions concretes que planteja són susceptibles d’ob-
tenir recursos dels fons econòmics assignats a Espanya en el marc dels mecanismes de 
finançament	per	a	la	recuperació	europea.	El	projecte	es	presenta	a	les	primeres	jornades	
Barcelona Re-Act, organitzades al mes de març per la Tinència d’Alcaldia d’Economia, i 
rep una acollida molt bona. Durant l’estiu es posen les bases per crear el Consell de la BIC. 
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El primer pas és contactar individualment amb cada una de les desenes d’organismes i 
entitats	que	tenen	un	rol	significatiu	en	el	món	de	la	recerca	i	la	innovació	a	Barcelona,	per	
obtenir	el	suport	a	la	iniciativa	i	confirmar-ne	la	participació	en	el	Consell.	La	primera	reunió	
del Consell se celebra el 15 de desembre de 2021, dedicada a la presentació dels instru-
ments d’impuls de la BIC, i omple el Saló de les Cròniques de l’Ajuntament. En paral·lel, 
es licita el contracte per a la Secretaria Tècnica de la BIC, amb adjudicació prevista per al 
primer trimestre del 2022.

4.4.3 Projecte Innovacció
Durant tot l’any 2021 s’ha desenvolupat i formalitzat l’aliança entre el Comissionat d’Agen-
da 2030, l’empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i la Fundació Mobile World Con-
gress (programa Digital Future Society) per convocar reptes d’innovació basats en els ODS. 
Es	tracta	d’identificar	solucions	tecnològiques	i	digitals	que	responguin	a	la	problemàtica	
definida	en	cada	convocatòria.	En	una	segona	fase,	les	propostes	tecnològiques	guanya-
dores en cada convocatòria són testades en un entorn real, a Barcelona, amb l’objectiu de 
validar	la	seva	eficàcia	i	el	seu	impacte.	Finalment,	a	la	vista	dels	resultats,	s’exploren	les	
possibilitats	d’escalar	les	solucions	amb	més	impacte	i	potencial	en	altres	àrees	geogràfi-
ques	o	en	un	nombre	més	alt	de	beneficiaris.	Aquests	processos	d’innovació,	que	s’esten-
dran	fins	a	l’any	2023,	s’han	pogut	finançar	a	través	del	fons	extraordinari	creat	per	afrontar	
la recuperació de l’economia de la ciutat després del xoc de la pandèmia. El conveni preveu 
llançar un total de quatre reptes:

•	 un repte sobre inclusió social (com fer possible les visites al Park Güell i al Zoo de 
Barcelona a persones que tenen discapacitat motriu o sensorial). 

•	 un	repte	sobre	mobilitat	(gestió	i	control	eficient	de	les	places	reservades).	
•	 dos reptes referits a l’electromobilitat, un sobre gestió de l’energia i l’altre sobre dis-

positius de càrrega. 

La col·laboració entre aquests tres actors s’ha fet extensiva al projecte Tech&Climate, mit-
jançant	el	qual	es	pretén	identificar	i	testar	solucions	tecnològiques	per	mesurar	i	reduir	la	
petjada ambiental de les empreses del sector tecnològic, tant de l’àmbit públic com privat 
(especialment PIMES i startups), considerant les fases del cicle de vida dels productes i 
serveis que ofereixen (disseny, extracció de recursos i ús de matèries primeres, fabricació, 
distribució,	ús	i	disposició	final),	o	bé	la	infraestructura	TIC	existent	i/o	futura.	La	licitació	del	
repte ha donat com a guanyadora la proposta presentada per l’empresa AWESENSE (ca-
nadenca, amb seu europea a la República Txeca), consistent en una plataforma d’energia 
digital que permet a les indústries, les empreses de serveis públics i altres clients dissenyar 
les aplicacions, anàlisis i solucions que necessiten per preparar-se per al futur de l’energia. 
Per	tal	de	poder	testar	aquesta	solució,	a	més	del	finançament	aportat	per	l’Ajuntament,	es	
requereix un escenari real, cosa que s’ha aconseguit a través d’un acord amb BSM. Con-
cretament, el pilot que s’executarà serà l’optimització de la xarxa de càrrega de vehicles 
elèctrics	de	BSM,	amb	la	finalitat	de	minimitzar	l’emissió	de	gasos	amb	efecte	d’hivernacle.

De cara a l’any 2022, s’ha previst estendre el projecte a tres districtes de Barcelona: les 
Corts, l’Eixample i possiblement Horta-Guinardó.
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4.4.4 Projecte PRIMA
L’any 2020, l’Ajuntament va establir un acord de col·laboració amb la Fundació Institut Re-
cerca	en	Energia	de	Catalunya	(IREC),	amb	la	finalitat	de	desenvolupar	el	projecte	PRIMA	
(Plataforma d’integració d’energies renovables i emmagatzematge), consistent a crear un 
laboratori	focalitzat	en	la	integració	d’energies	renovables	en	edificació	i	xarxes	energèti-
ques, i la gestió intel·ligent de l’energia, incloent-hi emmagatzematge d’energia i vehicle 
elèctric. 

Durant l’any 2021 l’IREC ha seguit treballant per concretar el projecte, mitjançant estudis 
de	mercat	comparatius	de	centres	de	referència,	la	definició	dels	àmbits	d’actuació	i	dels	
requisits tècnics i funcionals de la plataforma, així com la recerca i selecció d’un emplaça-
ment òptim. Respecte al darrer punt, durant el primer semestre del 2021 s’ha treballat per 
encaixar la proposta a l’espai inicialment ofert per l’Ajuntament de Barcelona, a través de 
Barcelona Serveis Municipals (BSM). En data 1 d’octubre de 2021, BSM fa arribar a l’IREC 
una darrera proposta ferma de cessió d’ús de la nau del Fòrum, la qual inclou un estudi dels 
costos d’adequació i intervenció de la nau, i també una proposta econòmica. Tanmateix, en 
data 22 d’octubre de 2021, l’IREC comunica a BSM i a l’Ajuntament (Comissionat d’Agen-
da 2030) la decisió de no ubicar la Plataforma PRIMA a l’espai del Fòrum de Barcelona, a 
causa de “factors tècnics, econòmics i estratègics”.

4.4.5 Participació en projectes europeus (H2020)
El 31 de gener de 2021 es va presentar el projecte EPICS (Energy Positive and Inclusi-
ve CitieS), a la convocatòria LC-GD-4-1-2020 (Building and renovating in an energy and 
resource efficient way). EPICS va aplegar una vintena d’organitzacions de quatre ciutats 
(Barcelona, Estocolm, Milà i Munic). D’aquestes, quatre pertanyents al grup Ajuntament; 
a banda del Comissionat, hi tenim l’Institut Municipal d’Informàtica, l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Urbanisme. A Barcelona, el 
projecte preveia concentrar les intervencions al barri del Besòs i el Maresme, al districte 
de Sant Martí. En el procés d’avaluació, el projecte va obtenir 10,5 de 15 punts possibles, 
amb	la	qual	cosa	va	superar	el	tall	per	ser	aprovat,	però	no	va	obtenir	finançament,	atès	
que	altres	projectes	van	aconseguir	millors	qualificacions.	Si	ho	mirem	per	apartats,	EPICS	
va obtenir 4 sobre 5 en el criteri excel·lència i 4 sobre 5 en el criteri impacte, però només 
2,5	en	el	criteri	qualitat	 i	eficiència	de	la	 implementació.	Aquest	darrer	punt	és	el	que	va	
perjudicar	més	la	qualificació	global.	Els	avaluadors	van	considerar	que	algunes	tasques	no	
estaven	definides	de	manera	prou	exhaustiva	i	hi	faltaven	detalls	importants.	D’altra	banda,	
van considerar excessiva la subcontractació prevista i desequilibrada la composició del 
consorci, pel fet de no disposar d’operadors de referència en generació d’energia i/o en 
construcció/rehabilitació.

Altrament, dins la mateixa convocatòria H2020 el Comissionat va ser convidat a adherir-se 
al consorci del projecte LOCALISED (Decarbonisation pathways for citizens, local adminis-
trations and businesses to inform and support mitigation and adaptation action). L’objectiu 
del projecte és crear eines que, partint de dades locals, permetin dissenyar escenaris i iti-
neraris per a la descarbonització a escala de ciutat i que siguin coherents amb els objectius 
marcats per Europa el 2030 i 2050, per tal d’accelerar les mesures de mitigació i adaptació 
per part d’administracions, empreses i ciutadania en general. El projecte està liderat pel 
Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, d’Alemanya, i en formen part un total de 12 
entitats de 6 estats europeus diferents, de les quals 3 són els governs locals de Barcelona, 
Viena i la regió metropolitana polonesa de Gdansk. El rol de l’Ajuntament de Barcelona en el 
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projecte és oferir els recursos necessaris (sobretot dades) perquè la ciutat pugui funcionar 
com a estudi de cas del projecte, així com facilitar la connexió amb actors empresarials i 
socials i organitzar un espai de participació. En el procés d’avaluació, el projecte va obtenir 
15	sobre	15	punts	possibles	 i	va	aconseguir	el	finançament	sol·licitat.	El	projecte	va	co-
mençar formalment l’1 d’octubre de 2021, si bé la reunió inicial (kick-off) es va celebrar els 
dies 9 i 10 de novembre a Potsdam, Alemanya.

4.5 Accions de comunicació i participació

4.5.1 Comunicació
Durant l’any 2021 es van mantenir els trets bàsics de l’estratègia de comunicació, centrada 
en els elements següents: 

•	 Ampliació de continguts del web.
•	 Presència continuada en les xarxes socials Twitter i Instagram.
•	 Campanyes	específiques	per	presentar	i	promocionar	els	nous	projectes.

En l’àmbit intern destaca la realització de la campanya de comunicació “Tenim present: 
l’Agenda 2030 cada dia”.

 

 

 

Avui, el Moisès i l'Oriol han 
assessorat una empresa de 
serigrafia del Bon Pastor per 
fabricar amb plàstic reciclat 
El Moisès Jordi Pinatella i l'Oriol Ollé 
treballen a Barcelona Activa, des d'on 
impulsen un programa d'acompanya-
ment en economia circular a 
empreses industrials del Bon Pastor. 

«Programa d’acompanyament 
a empreses industrials en 
economia circular» 

Des d'aquest programa ajudem a 
detectar oportunitats de millora en la 
producció i assessorem particu-
larment les empreses per buscar 
solucions sostenibles.  

    Clica aquí per saber-ne més. 

Activitat vinculada a l’ODS 9 
Construir infraestructures resilients, promoure la  
industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar  
la innovació 

9.4. Per a 2030, modernitzar les infraestructures i 
reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant 
els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de 
tecnologies i processos industrials nets i racionals 
ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin 
mesures d’acord amb les capacitats respectives. 

I tu, a quin ODS contribueixes amb 
la teva feina? 
Revisa els ODS i explica’ns-ho a comunicaciointerna@bcn.cat. 

Tenim present l’Agenda 2030 cada dia 

 

 

Avui, la Conxita i l’Elena han
fet possible que la Magaly 
participi en la sessió del grup 
de dones del Poble Sec

La Conxita Díaz i l’Elena Herranz 
treballen a la Direcció de Serveis de 
Gènere i Polítiques del Temps, des 
d’on coordinen el projecte «Dones 
Amunt!»

«DONES AMUNT!»

75 dones en situació de precarietat a 
cinc barris de la ciutat treballen pel 
seu propi apoderament i la millora de 
la seva situació personal, social i 
economicolaboral.

Clica aquí per saber-ne més.

Activitat vinculada a l’ODS 5
Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les 
dones i nenes.

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació de gènere 
contra totes les dones i nenes a tot el món.

Activitat vinculada a l’ODS 1
Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves 
formes i a tot arreu.

1.2. Reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, 
dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa 
en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions de 
cada estat. 

I tu, a quin ODS contribueixes amb la teva feina?

Revisa els ODS i explica’ns-ho a comunicaciointerna@bcn.cat.

Tenim present l’Agenda 2030 cada dia

© Ajuntament de Barcelona
Departament de Comunicació Interna
ajuntamentinforma@bcn.cat 
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4.5.2 Primeres jornades de l’Agenda 2030 de Barcelona
Des del Comissionat, es van organitzar les primeres jornades de l’Agenda 2030 de Barcelo-
na, celebrades els dies 1 i 2 de desembre de 2021 a la sala d’actes de Ca l’Alier. El progra-
ma va començar amb una conferència sobre les ciutats enfront del repte de l’Agenda 2030, 
a càrrec de Julio Lumbreras (professor de la UPM), i va incorporar:

•	 Tres	taules	de	reflexió	teòrica,	a	càrrec	de	membres	del	Consell	Assessor:	una	sobre	
els	ODS	i	la	diversificació	econòmica	de	Barcelona,	conduïda	per	Xavier	Vives	(IESE),	
amb intervencions de Teresa Garcia-Milà (UPF) i Lluís Torner (UPC); una sobre els 
ODS i el canvi climàtic a Barcelona, conduïda per Marta Estrada (CSIC), amb interven-
cions de Hannah Abdullah (CIDOB), Isabel Pont (UAB) i Pedro Díez (UPC), i una sobre 
els ODS i la desigualtat social a Barcelona, conduïda per Alícia Adserà (Princeton 
Univ.)	i	Xavier	Ramos	(UAB).

•	 Tres taules de presentació d’experiències: una sobre aproximació i compromís de les 
empreses	amb	l’Agenda	2030,	configurada	per	 les	experiències	següents:	BCN+B:	
La	transformació	empresarial	vinculada	a	l’Agenda	2030,	Què	significa	i	què	implica	
ser una empresa B-Corp, Estudi sobre la PIME i els ODS a la ciutat de Barcelona i 
Accions per l’Agenda 2030 del Consorci de la Zona Franca de Barcelona; una sobre 
pràctiques innovadores per a l’Agenda 2030 mediambiental, amb les experiències 
següents: Abordant el repte dels envasos d’un sol ús a la restauració (Flax&Kale) i 
Projecte Agroparc (Ametller Origen), i una sobre pràctiques innovadores per a l’Agen-
da 2030 social, amb les  experiències següents: Projecte Moda re (Càritas i Funda-
ció Formació I Treball), Decàleg d’eixos i propostes de les persones grans davant la 
covid-19 (Consell de la Gent Gran de Barcelona), Arquitectura amb impacte social 
(Col·legi	d’Arquitectes	de	Catalunya)	i	Xarxa	Agenda	2030	de	Sarrià	(AV	de	Sarrià).

•	 Una taula sobre seguiment i avenços, amb presentació de l’Informe anual de l’Agenda 
2030 de Barcelona (VLR 2021) i de Barcelona Open SDG (l’Agenda 2030 en línia).

4.5.3 Premis Agenda 2030 de Barcelona
Assolir els ODS implica transformacions molt importants en els models de producció, de 
consum	i	d’organització	social.	En	aquest	context,	és	essencial	identificar,	reivindicar	i	do-
nar	a	conèixer	les	bones	pràctiques	que	hagin	demostrat	ser	eficaces	per	assolir	el	canvi	
cap a la sostenibilitat. També per inspirar i animar altres actors, tant consolidats com emer-
gents, a impulsar les seves pròpies iniciatives. És amb aquest esperit que l’Ajuntament de 
Barcelona va començar el procés per crear els premis Agenda 2030 de Barcelona. La pro-
posta de premis preveu crear cinc categories diferents: Iniciatives Empresarials, Iniciatives 
Socials, Mitjans de Comunicació, Projectes Educatius i Ciutats.

Els premis Agenda 2030 de Barcelona estan concebuts per tenir un caràcter simbòlic, és a 
dir, no preveuen atorgar premis amb valor econòmic, però sí que es vol que el reconeixe-
ment	quedi	 inscrit	 en	una	peça	especial,	 amb	valor	artístic.	Amb	aquesta	finalitat	es	va	
encarregar al Foment de les Arts i el Disseny (FAD) de Barcelona la gestió d’un concurs per 
seleccionar el millor disseny del guardó dels premis Agenda 2030 de Barcelona.
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El	briefing	del	concurs	va	establir	les	característiques	buscades	per	a	la	peça	artística	que	
havia de donar forma al guardó:

1. Caràcter innovador de la proposta en el camp conceptual, formal, funcional, produc-
tiu, estratègic, social i semàntic.

2. L’ús de processos productius artesanals i/o industrials, econòmics, locals i sota cri-
teris de sostenibilitat.

3. L’ús de materials respectuosos amb el medi ambient, fàcils de reciclar i de comerç 
just.

4. Coherència	entre	el	procés	de	producció	i/o	treball	de	l’ofici	i	el	disseny.
5. Vincle amb la ciutat de Barcelona i els seus trets d’identitat.
6. Atemporalitat i transversalitat (que perduri en el temps i s’adeqüi a les diferents tipo-

logies de receptors que el poden rebre).
7. Capacitat de comunicació de la peça i dels seus valors estètics, culturals i del pro-

jecte, en especial en l’àmbit de relat en relació amb el desenvolupament sostenible.
8. Capacitat	de	dialogar	amb	la	identitat	gràfica	dels	ODS	i	la	declinació	que	l’Ajunta-

ment	de	Barcelona	n’ha	realitzat,	sense	que	això	signifiqui	la	reproducció	i/o	l’adap-
tació d’aquesta en forma de trofeu.

9. Que sigui un objecte socialment responsable, que en la seva producció segueixi els 
objectius d’igualtat i justícia social establerts als ODS i en consonància amb els criteris 
de contractació pública responsable social i ambiental de l’Ajuntament de Barcelona.

El concurs va comptar amb un jurat format per sis persones, entre especialistes en disseny 
i especialistes en Agenda 2030, i es va dur a terme en dues fases. En la primera es van se-
leccionar, dels 13 portafolis presentats anònimament al concurs, els tres més prometedors, 
als quals es va encarregar que desenvolupessin la proposta en un prototip de guardó. Les 
propostes	finalistes	van	ser	Teresa	Estapé,	Cocu	+	Emiliana	i	Curro	Claret.	El	jurat	va	escollir	
la proposta de Cocu+Emiliana, consistent en una peça de ceràmica tridimensional que té la 
mateixa	forma	que	un	dels	17	sectors	escapçats	que	configuren	el	cercle	dels	ODS.	Aques-
ta proposta va ser presentada a l’acte de cloenda de les 1es jornades de l’Agenda 2030. 

Presentació del 
trofeu dels Premis 
Agenda 2030
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La primera convocatòria dels premis s’obrirà l’any 2022, amb la idea de poder lliurar els 
guardons	en	el	marc	de	les	2es	jornades	de	l’Agenda	2030,	a	finals	de	setembre	del	2022.

4.5.4 Contacte amb el teixit associatiu de base
Es contacta amb Torre Jussana (Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona) per 
explorar formes de col·laboració amb els diversos sectors associatius de la ciutat. Això es 
concreta, d’una banda, en l’organització, en el marc de les Festes de la Mercè, d’un debat 
sobre l’Agenda 2030, retransmès pel conjunt de les ràdios comunitàries de Barcelona, el 25 
de setembre de 2021, coincidint amb el 6è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030. En 
el debat, hi participen el Comissionat d’Agenda 2030 i representants de la Taula d’entitats 
del	Tercer	Sector	Social,	de	PIMEC	i	de	la	Xarxa	de	Voluntariat	Ambiental	de	Catalunya.	De	
l’altra, s’organitza la sessió en línia “L’Agenda 2030 a les associacions de BCN: com treba-
llar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)?”, en què  participen una trentena 
de representants d’entitats. Ens instem a ampliar i aprofundir la col·laboració durant l’any 
2022.
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Innovació digital5.

https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca

La digitalització és una oportunitat per a la majoria de les per-
sones, però es pot convertir en una barrera per a les que no hi 
tenen accés o no tenen capacitació per usar-les, i crear noves 
desigualtats o agreujar les que ja existeixen.
 

https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca
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Tot i que en els darrers anys el nombre de llars no connectades a internet s’ha reduït (ha 
passat del 86% al 91% en els últims cinc anys), durant la crisi sociosanitària es van ge-
neralitzar determinades activitats en línia que abans eren minoritàries, com el teletreball, 
l’educació en línia i la tramitació electrònica.
 
L’accés a aquest tipus d’activitats té un efecte directe en les desigualtats, atès que està 
lligat directament a factors subjacents com l’edat, el gènere, la renda, el nivell formatiu o 
la situació laboral. Això fa que sigui més necessari que mai lluitar contra les desigualtats 
socials produïdes per la bretxa digital i la manca d’alfabetització i capacitació digital.
 
Per aquesta raó, una transició digital justa és imprescindible per construir una ciutat més 
igualitària i resilient.
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BIT Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té com a 
objectiu promoure la innovació urbana a Barcelona, en els seus 
vessants social, econòmic, urbanístic i tecnològic, per donar 
resposta als nous reptes als quals s’enfronta la ciutat.
A més, promou iniciatives dirigides a crear una ciutat més sos-
tenible i millorar la qualitat de vida de les persones que l’habi-
liten, mitjançant una col·laboració amb vocació internacional 
entre la ciutadania, la universitat i els centres de recerca, el 
teixit empresarial i el sector públic.

Fundació BIT Habitat5.1

5.1.1 BIT Habitat

https://bithabitat.barcelona/

https://bithabitat.barcelona/
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BIT Habitat gestiona el Centre d’Innovació Urbana de Barcelona, ubicat a Ca l’Alier, una 
antiga	fàbrica	tèxtil	rehabilitada	amb	els	màxims	criteris	d’eficiència	i	sostenibilitat.
La funció principal de BIT Habitat és fomentar la innovació urbana impulsant el treball col·la-
boratiu, transversal i multiactor. Aquesta metodologia afavoreix:

•	 La implicació des del principi i l’avaluació contínua dels processos per part de la ciu-
tadania.

•	 L’impuls i l’acompanyament de l’administració pública.
•	 La millora competitiva i l’impacte positiu en el teixit econòmic.
•	 L’aprofitament	de	la	recerca	i	el	coneixement	del	teixit	acadèmic	i	professional,	així	

com l’ampliació del seu impacte en la societat.

Des de Ca l’Alier es vetlla pel manteniment d’una xarxa internacional d’actors al voltant de 
la innovació urbana, mitjançant la qual ciutats, institucions i organitzacions comparteixen 
experiències i bones pràctiques en la cerca de solucions i tècniques innovadores que per-
metin millorar les urbs.

5.1.1.1 Eixos de treball

Amb	l’objectiu	de	dur	a	terme	activitats	d’interès	públic	adreçades	al	benefici	de	la	col·lec-
tivitat en el camp de la transformació urbana i la innovació, el pla de treball de BIT Habitat 
s’articula en quatre línies estratègiques:

Cocreació i experimentació. Codissenya i implementa solucions innovadores que trans-
formen i milloren la ciutat, juntament amb un ecosistema innovador plural, multiactor i mul-
tidisciplinari.

Transformació. Impulsa accions transformadores capaces de provocar canvis tangibles 
i reals a la ciutat, que impacten de manera perdurable en el temps, mitjançant projectes i 
programes fruit del treball transversal, obert i col·lectiu.

Formació i educació. Promou la cultura de la innovació pública responsable i conseqüent, 
que ha d’esdevenir la palanca de transformació i acceleració al servei de la ciutadania, la 
lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana.

Pensament obert. Facilita l’espai de diàleg amb la ciutadania respecte al passat, el present 
i el futur de la vida urbana, fomentant la imaginació cívica i la intel·ligència col·lectiva sobre 
els reptes als quals s’enfronten les ciutats d’avui i de demà.

Interior de l’edifici 
Ca l’Alier
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Ca l’Alier

5.1.1.2 Òrgans de govern 
L’octubre	del	2020	es	van	posar	en	marxa	el	Consell	Empresarial	i	el	Consell	Científic	en	el	
marc dels òrgans de govern de la Fundació BIT Habitat. Les funcions principals d’aquests 
òrgans són les següents: 

Consell Empresarial
•	 Col·laborar	en	la	persecució	de	les	finalitats	i	les	activitats	de	BIT	Habitat.
•	 Presentar iniciatives i opinions d’interès.
•	 Oferir assessorament al Patronat sobre les qüestions que aquest sotmeti al seu co-

neixement i dictamen.
•	 Presentar propostes i informes que se sol·licitin.
•	 Promoure la difusió de les activitats de la Fundació.
•	 Participar en projectes conjunts de recerca.
•	 Nomenar dos patrons/patrones. 

Consell Científic
•	 Assessorar en R+I.
•	 Assessorar en la concessió d’ajuts R+I.
•	 Vetllar perquè els projectes que es duguin a terme en el marc de BIT Habitat s’ajustin 

als principis ètics.
•	 Resoldre	conflictes	cientificotècnics.
•	 Designar persones per a les comissions de treball.
•	 Elaborar protocols i guies de bones pràctiques en termes de recerca i innovació.
•	 Elaborar informes d’anàlisi o recomanacions sobre aspectes concrets.
•	 Nomenar dos patrons/patrones.

Composició dels consells: https://bithabitat.barcelona/projectes/plataforma-dinnova-
cio-urbana/ 

https://bithabitat.barcelona/projectes/plataforma-dinnovacio-urbana/  
https://bithabitat.barcelona/projectes/plataforma-dinnovacio-urbana/  
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El conjunt d’òrgans de govern de la Fundació BIT Habitat forma el que s’anomena la Pla-
taforma d’Innovació Urbana de Barcelona,	un	espai	de	reflexió	i	interlocució	que	té	els	
objectius següents:

•	 Definir	les	línies	d’actuació	que	permetin	impulsar	la	innovació	urbana	a	Barcelona.
•	 Facilitar la participació dels actors locals que formen l’ecosistema d’innovació urba-

na.
•	 Impulsar la innovació oberta i creuada.
•	 Valorar l’expertesa local.
•	 Identificar	les	bones	pràctiques	i	proposar	millores	de	les	actuacions	desenvolupades.
•	 Definir	i	prioritzar	les	futures	línies	estratègiques	que	s’han	d’incloure	a	l’agenda	ur-

bana. 

5.1.2 Activitats de programes anuals

5.1.2.1 La Ciutat Proactiva
La Ciutat Proactiva és una convocatòria d’ajuts a la innovació urbana. Pretén promoure la 
innovació d’una manera oberta, plural i multidisciplinària en donar suport al desenvolupa-
ment i l’execució de projectes que promoguin un canvi urbà amb un retorn social quan-
tificable	i	adreçats	a	aconseguir	impactes	positius	i	mesurables	per	a	Barcelona	i	la	seva	
ciutadania. 

Durant el 2021, La Ciutat Proactiva s’ha estructurat en dues parts diferenciades: 

•	 La gestió i implementació de la convocatòria de La Ciutat Proactiva 2021.
•	 El seguiment de l’execució dels projectes subvencionats el 2020.

Gestió i implementació de la convocatòria de La Ciutat Proactiva 2021 

Amb el llançament de La Ciutat Proactiva 2021, Barcelona en acció es planteja contribuir a 
resoldre dos reptes urbans que han estat cabdals per fer front a la duració i l’impacte de la 
crisi derivada de la pandèmia de la covid-19: 

•	 Repte: transició digital justa i inclusiva, amb accions en els àmbits de l’ètica, els drets 
digitals i la innovació social digital; la inclusió digital de col·lectius en situació de vul-
nerabilitat i la transformació digital en l’àmbit del treball i l’educació.

•	 Repte: sostenibilitat urbana i emergència climàtica, amb accions en els àmbits dels 
hàbits i models de consum; l’economia circular i descarbonitzadora i de l’habitatge, 
el barri i la ciutat pròxima.  
La iniciativa s’adreça a pimes, empreses emergents, societat civil, unions temporals 
d’empreses, centres de recerca i innovació, universitats, fundacions, col·lectius, coo-
peratives i entitats, i els convida a participar-hi de manera individual o consorciada. 
Es valoren positivament les entitats que treballen amb un enfocament interdisciplinari 
i les que ho fan amb una aproximació multiactor.  

Com a novetat, la convocatòria del 2021 incorpora una nova tipologia de projectes per 
subvencionar: els microprojectes. És a dir, projectes adreçats a la resolució d’un o dels dos 
reptes urbans, que prioritzin en la solució aportada l’ús de tecnologies de fabricació digital 
o	altres	tecnologies,	mitjançant	la	utilització	de	la	Xarxa	d’Ateneus	de	Fabricació	i	l’acom-
panyament i assessorament de l’equip que els integra. 
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Sobre les propostes rebudes:

•	 Es van rebre un total de 75 propostes: 64 projectes (53 dels quals van resultar elegi-
bles) i 11 microprojectes (8 dels quals, elegibles). 

•	 El 70,6% de les propostes corresponia a entitats i organitzacions, davant del 29,33% 
que van ser presentades per persones físiques. 

•	 El 64,7% de les propostes donaven resposta al repte urbà de la sostenibilitat urbana 
i l’emergència climàtica, i el 35,3% restant, al repte de la transició digital justa i inclu-
siva. 

•	 Pel que fa a àrees principals d’impacte del projecte, el 60% dels projectes presentats 
corresponien a l’àrea d’emergència climàtica i economia circular, seguit d’hàbits de 
vida i consum ètic (38,67%) i barri i proximitat (37,33%). 

•	 La principal àrea d’impacte en relació amb el repte de transició digital i inclusiva va 
ser la tecnologia (29,33%).

El 2021 s’han destinat 627.385,50 euros (577.385,50 euros per als projectes i 50.000 euros 
per als microprojectes) per implementar els projectes guanyadors en el termini màxim d’un 
any: 

Imatges de la cam-
panya de “La ciutat 
proactiva”
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Laboratori
Ciutadà de
Salut Urbana

NotaBLE

R-Barceloneta

Umbrales ur-
banos / Calles 
habitables. 
Sant Martí de 
Provençals

AULAMAR

Assessoria de 
transició agro-
ecològica per a 
col·lectivitats

WikiHousing 
Barcelona

Barcelona 
Restauració 
Circular 
(plataforma web)

Lichen Innovación Social
ISGlobal

XNET
IsardVDI
Taller de Músics
Gwido
 
Nutcreatives
Associació Barceloneta Alerta

Miguel Mayorga
Itziar González Virós
Mariona Genís Vinyals (Fab 
Lab BAU)
Jordi Callejón Vieco (Taula Eix 
Pere IV)

Institut de Ciències del Mar de 
Barcelona
Facultat de Nàutica de Barce-
lona (UPC)
IAAC
Unitat de Tecnologia Marina 
(UTM-CSIC)
Club Patí de Vela de Barce-
lona 

L’Esberla
Assoc. Menjadors Ecològics 

Straddle3
Societat Orgànica
La Hidra Cooperativa

AIGUASOL
EROICA
Càtedra d’Economia Fun-
dació Tecnocampus Mataró 
- Maresme

Lab CSU busca implicar la ciutadania en el diagnòstic, el 
codisseny i la implementació de solucions reals (glocals), i 
treballar la sensibilització i divulgació dels reptes per millo-
rar la qualitat de vida i salut urbana mitjançant la intersec-
ció de ciència, tecnologia i innovació social.

Paquet ofimàtic per a la digitalització àgil, sobirana, intero-
perable, eficient i sostenible de les escoles de música de 
Barcelona.

R-Barceloneta busca transformar residus del sector 
nàutic i marítim no gestionats a la ciutat, així com plàstics 
recollits a la nostra costa, per reintroduir-los a la cadena 
de valor en forma de producte fomentant la innovació i 
l’economia social. 

Millora de la vida urbana i veïnal del carrer del Perú - 
Paraguai a través de solucions d’habitabilitat dels entorns 
dels equipaments públics i de la creació d’una plataforma 
digital social.

El programa educatiu AULAMAR es presenta com a eina 
de canvi cap a una relació més sostenible amb el mar de 
Barcelona. AULAMAR introdueix alumnes de secundària i 
batxillerat en les eines tecnològiques per aplicar en l’àmbit 
de l’oceanografia costanera i augmentar la consciència 
ambiental.

Creació d’una assessoria digital de transició agroecològi-
ca per a col·lectivitats, amb un programa propi basat en 
eines digitals, i testat en diversos centres d’un districte de 
la ciutat de Barcelona.

WikiHousing Barcelona proposa la producció participativa 
d’habitatge assequible i sostenible per a joves. Cons-
cienciarà, capacitarà i empoderarà els joves en un procés 
tipus Do It With Others. L’experiència desembocarà en el 
codisseny, la construcció i el monitoratge d’un prototip 
d’habitatge col·lectiu.

L’EAT CIRCULAR desenvolupa una metodologia per 
avaluar i certificar el nivell de circularitat de restaurants i 
la implementació posterior d’una eina web que permeti 
dinamitzar la restauració postpandèmia dins l’economia 
circular i descarbonitzada, fomentant el consum respon-
sable, entre d’altres.

59.337,00 €

100.000,00 €

52.920,00 €

99.900,00 €

100.000,00 €

85.000,00 €

100.000,00 €

97.960,38 €

Titol del projecte Sol·licitant Resum del projecte Pressupost

PROJECTES GUANYADORS:
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FORMA - 
Plataforma 
Oberta de 
Customització 
de Productes

CIBICO

Fabricació digital 
per a la millora 
del Benet Corner

FORMA és un projecte d’innovació social i tecnològica 
que, mitjançant una plataforma digital —oberta, accessi-
ble i gratuïta—, permet als seus usuaris i usuàries perso-
nalitzar fàcilment diversos productes.

Sistema per crear material comunicatiu adreçat a fires i 
esdeveniments, fet a partir de residus orgànics, 100% 
biodegradables i reciclables.

Formació en fabricació digital a joves en situació de 
vulnerabilitat i disseny i fabricació d’elements per embellir 
l’Espai Benet Corner.

15.000,00 €

14.000,00 €

14.500,00 €

Titol del projecte Sol·licitant Resum del projecte Pressupost

MICROPROJECTES GUANYADORS:

Seguiment de l’execució dels projectes subvencionats el 2020 

D’altra banda, durant el 2021 s’ha fet un seguiment a l’execució dels sis projectes guanya-
dors9 de La Ciutat Proactiva 2020, per tal de:

a. Vetllar per una implementació correcta, assegurant la realització de les activitats pre-
vistes, l’entrega dels lliurables en les dates acordades, etc. 

b. Assegurar la consecució de resultats i impactes previstos en les propostes executi-
ves. 

c. Visibilitzar i realçar la seva contribució per resoldre els reptes urbans plantejats, do-
nant suport a la sostenibilitat dels projectes una vegada s’acabi la subvenció. 

Les	dates	previstes	d’entrega	de	la	memòria	final	de	projectes	corresponen	als	mesos	de	
març	a	juny	del	2022,	per	tal	que	els	beneficiaris	disposin	de	temps	per	monitorar	els	im-
pactes resultants respecte als previstos. 
Per comprovar la implementació real dels projectes, des de BIT Habitat i Tercera Tinència 
s’ha participat en els diferents actes i jornades que s’han celebrat en el marc de la seva im-
plementació i s’han organitzat una sèrie de visites tècniques. A continuació, i a tall d’exem-
ple, se’n recullen algunes:

9 Recordem que, malgrat que en un principi van ser set els projectes subvencionats, el Gremi de la Fusta i el Moble va renunciar 
a la subvenció per canvis en la composició de la seva Junta Directiva. 

Un dels projectes 
guanyadors de “La 
ciutat proactiva”
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12/03/2021

08/07/2021

20/09/2021

05/11/2021

19/11/2021

Laia Bonet participa en el llançament del projecte 
CO-Mida

Michael Donaldson participa en la presentació de les 
Eines Digitals de Dades x Comerç

Laia Bonet i Michael Donaldson coneixen la imple-
mentació del projecte “Barcelona Revolta’t” a l’Escola 
Nou Patufet i al restaurant Hermanos Torres 

BIT Habitat participa en el taller demostratiu de cuina 
pràctica i saludable per als avis i àvies participants 
en la prova pilot i en la presentació de l’Assistent ali-
mentari 

Laia Bonet i Michael Donaldson visiten La Balma, un 
habitatge cooperatiu on s’està dissenyant una comu-
nitat energètica gràcies al projecte “Join Energy” 
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10/12/2021 Visita	a	dues	finques	del	Raval	per	veure	com	s’estan	
implementant els prototips per a la millora de l’habita-
bilitat en el marc del projecte CO-HAB-Raval

5.1.2.2 Barcelona Innova Week
La Barcelona Innova Week, abans Smart City Week, fa arribar el concepte de smart city a 
la	ciutadania	i	repensa	el	seu	propi	significat	i	funcionament	de	manera	conjunta.	Amb	l’or-
ganització	d’activitats	diverses	arreu	de	l’àrea	metropolitana,	es	creen	espais	de	reflexió	i	
diàleg sobre el model de ciutat que volem construir, en què la tecnologia és un instrument al 
servei de les persones que ens ha de permetre avançar cap a un entorn urbà més inclusiu, 
resilient i sostenible. 

La Barcelona Innova Week se celebra durant el mes de novembre amb activitats diferents: 
debats, tallers, visites guiades, projeccions i exposicions. Cada edició gira entorn d’uns 
eixos temàtics i rep la participació de persones expertes i de prestigi reconegut, així com 
la implicació de totes les entitats que aporten coneixement crític sobre l’espai urbà i contri-
bueixen a fer de la ciutat un espai més amable. 

La quarta edició de l’Smart City 
Week es va celebrar del 8 al 14 de 
novembre de 2021. Amb el lema 
“Ciutat, societat i tecnologia” es va 
posar en relleu la capacitat trans-
formadora de la innovació com a 
motor dels canvis més urgents 
que han d’afrontar les ciutats, cen-
trant-se especialment en el rol de 
les persones, els espais i els ins-
truments de transformació urbana.
La programació ha sumat unes 
60 activitats, amb la participació 
d’unes 30 entitats col·laboradores 
i l’assistència de prop de 3.000 
persones.

Esdeveniment 
d’inauguració de la 
Barcelona Innova 
Week 2021
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5.1.2.3 Urban Data Desk
L’Urban Data Desk (UDD) és un visualitzador interactiu de dades urbanes i territorials que 
es troba al Centre d’Innovació Urbana de Barcelona - Ca l’Alier. Es tracta d’un visualitzador 
horitzontal de 6 x 4 metres controlat per quatre monitors tàctils. Aquest visualitzador per-
met construir imatges de la ciutat a partir de diverses classes d’informació georeferencia-
da,	com	ara	dades	sobre	mobilitat,	habitatge,	espai	públic,	infraestructura	verda,	fluxos	o	
equipaments, o d’encreuaments de dades de diferents fonts, com per exemple les dades 
de l’informe de la bretxa digital a la ciutat. En l’actualitat, s’està duent a terme un pilot per 
representar els objectius de l’Agenda 2030. 

5.1.2.4 Activitats en el marc de la Plataforma d’Innovació 
Urbana
Compromís per l’impuls de la innovació a Barcelona

El	Compromís	per	l’impuls	de	la	innovació	a	Barcelona	es	configura	com	el	marc	comú	de	
la Plataforma d’Innovació Urbana (PIU) per plasmar la visió compartida sobre què s’entén 
per innovació, al servei de què i de qui ha d’estar, i els compromisos als quals s’arriba per 
impulsar-la a la ciutat. 

El compromís explica la constitució de la Plataforma d’Innovació Urbana i el seu paper a 
l’hora de fomentar, acompanyar, accelerar, comunicar, mesurar i avaluar la innovació a la 
ciutat,	i	de	facilitar	l’experimentació	i	optar	per	reduir	les	barreres	que	la	dificulten.

Entenent que l’acció ha de ser conjunta, plural i participativa i que és el moment de donar 
un nou impuls a la innovació a Barcelona, el compromís sorgeix per abordar col·lectivament 
els reptes complexos de la ciutat i el seu entorn metropolità, mitjançant el desplegament de 
processos i projectes que a través de la innovació: 

•	 Vetllen per la inclusió social i la generació d’oportunitats sense deixar ningú enrere.
•	 Defensen un humanisme digital en el qual la tecnologia està al servei de les persones.
•	 Promouen les oportunitats educatives i formatives, la retenció i l’atracció de talent, i 

l’impuls d’un teixit econòmic plural, divers i sostenible.
•	 Contribueixen a lluitar contra l’emergència climàtica i a fomentar la resiliència urbana.
•	 Garanteixen el dret a la ciutat.

Com que es tracta d’un atles in-
teractiu de dades de Barcelona, 
permet obtenir informació i fer una 
anàlisi i una lectura de la ciutat, de 
manera que es converteix en una 
eina de divulgació i educació. D’al-
tra banda, és un instrument dirigit 
a facilitar la participació i la cocrea-
ció de continguts, a més d’ajudar 
a prendre decisions i a promoure 
estratègies col·lectivament. Esde-
vé una eina facilitadora de la trans-
formació, ja que ajuda a donar una 

resposta	interactiva	a	preguntes	relacionades	amb	paràmetres	diversos	que	defineixen	la	
ciutat.

Urban Data Desk
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El compromís es va presentar el 21 de juny de 2021 a Ca l’Alier, amb la participació dels 
membres de la Plataforma d’Innovació Urbana.

Comissió de treball per a la inclusió digital

En resposta a una de les demandes de la PIU, el passat 2 de juny de 2021 es va constituir 
el Grup de Treball d’Inclusió Digital a Barcelona, amb l’objectiu de treballar de manera 
coordinada i transversal les actuacions més adequades per lluitar contra la bretxa digital a 
Barcelona. El grup està format per les persones següents:10  

1. Presidència: Michael Donaldson, comissionat d’Innovació Digital, Administració Elec-
trònica i Bon Govern. 

2. Tere Serra, patrona de BIT Habitat. 
3. Blanca Callén, investigadora i docent en ciència i tecnologia. 
4. Mayo Fuster, directora de Recerca Dimmons-IN3.
5. Javier Creus, Saluscoop.
6. Carles Grau, CEO de Mobile World Capital.
7. Xavier	Azemar,	director	del	Centre	de	CoInnovació	de	CISCO	a	Barcelona.	
8. Therese Jamaa, General Manager GSMA, Mobile World Capital.
9. Liliana Arroyo, investigadora de l’Institut d’Investigació Social d’ESADE.
10. Ismael	Palacín,	director	de	la	Fundació	Bofill.
11. Fèlix Ortega, director general de Barcelona Activa.
12. Arnau Monterde, director d’Innovació Democràtica. 

10 Aquestes persones han tingut la possibilitat en delegar en d’altres l’assistència a les sessions de treball. 

Membres de la PIU
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13. Marta Continente, gerent d’Innovació i Transició Digital.
14. Lluís Torrens, director d’Innovació Social.
15. Isabella Longo, directora de Projectes de BIT Habitat.
16. Arnau Balcells, director del Pla de barris de Foment de Ciutat. 
17. Magda Orozco, directora de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran.
18. Rosana Fernández, directora d’Innovació del Consorci d’Educació.
19. Jordi	Reynes,	director	de	la	Xarxa	d’Ateneus	de	Fabricació.	
20. Paco Rodríguez, gerent de l’IMI.

Altres objectius del grup de treball, consensuats i prioritzats amb els seus membres, van 
ser: 

1. Identificar	necessitats	concretes	dels	col·lectius	més	vulnerables.
2. Generar aliances publicoprivades que permetin augmentar l’impacte de les actua-

cions.
3. Identificar	indicadors	per	valorar	l’impacte	real	de	les	actuacions.	
4. Orientar estratègies a curt i mitjà termini.
5. Facilitar l’intercanvi de coneixement i impulsar la cocreació entre els diferents actors 

implicats.
6. Donar visibilitat a les iniciatives existents. 

La metodologia de treball que ha seguit el grup de treball ha estat també escollida pels 
membres, mitjançant la seva participació en un qüestionari, i s’ha basat a orientar el treball 
envers els col·lectius més afectats per la bretxa digital des d’una perspectiva interseccional:
 
•	 Gent gran
•	 Persones joves i infants
•	 Persones en risc d’exclusió social

Com	a	resultat	final	del	grup	de	treball,	BIT	Habitat	ha	consolidat	un	 informe	tècnic	que	
recull informació sobre els punts següents:

1. El	 grup	 de	 treball	 (antecedents,	 justificació,	
membres...).

2. El procés metodològic seguit.
3. El	diagnòstic	pel	que	fa	a	la	identificació	de	ne-

cessitats dels col·lectius afectats per la bretxa 
digital i respecte dels projectes impulsats pels 
diferents membres per abordar-les.

4. Les potencials col·laboracions detectades a 
partir del treball fet.

5. Les conclusions i els passos següents orientats 
a elaborar el Pla d’inclusió digital de ciutat.
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5.1.2.5 Activitats en el marc de la Red Innpulso

Xarxa de Centres d’Innovació Urbana

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació BIT Habitat i juntament amb els ajun-
taments de Madrid, València i Sant Boi, lidera el grup de treball de Centres d’Innovació 
Urbana de la Red Innpulso. A banda d’aquestes ciutats, formen part del grup 15 centres 
d’innovació urbana de ciutats d’arreu de l’Estat espanyol: Avilés, Càceres, Ermua, Esplu-
gues de Llobregat, Etxebarri, Gijón, Madrid, Mataró, Sant Boi, Santander, Segòvia, Valèn-
cia, Viladecans i Villena.

Durant l’any 2021 s’ha constituït el grup i s’han celebrat quatre reunions plenàries virtuals 
i una trobada presencial a Ca l’Alier. Aquesta jornada de treball va tenir lloc els dies 19 i 
20 d’octubre i hi van estar presents representants polítics i càrrecs tècnics de les ciutats 
integrants, els quals van poder presentar les seves estratègies d’innovació i van compartir 
la tasca duta a terme pels centres respectius amb l’objectiu de trobar sinergies i enfortir els 
vincles.	BIT	Habitat	va	fer	d’amfitriona	de	la	reunió;	va	acollir	els	participants	a	Ca	l’Alier	i	els	
va donar a conèixer l’estratègia d’innovació de Barcelona mitjançant activitats, com ara una 
visita guiada al districte 22@, al centre de coinnovació de CISCO i a l’Ateneu de Fabricació 
de Gràcia. BIT Habitat també es va encarregar de dinamitzar les sessions de cocreació 
tècniques que es van organitzar durant les jornades.

BIT	Habitat,	a	banda	de	fer	d’amfitriona	de	la	trobada	politicotècnica	del	grup,	ha	assumit	
el lideratge tècnic de les tasques del dia a dia del grup i ha preparat, facilitat i dinamitzat 
totes les sessions de treball. Els resultats del primer any de vida d’aquest grup de treball 
han	estat	l’enfortiment	dels	vincles	entre	els	centres,	la	cocreació	d’un	manifest	i	la	definició	
del full de ruta i dels objectius del grup:

•	 Compartir experiències, recursos i coneixement entre els centres que formen el grup.
•	 Reforçar l’operativitat dels centres i del grup afavorint la participació conjunta en pro-

jectes que permetin optimitzar recursos, incrementar el seu impacte i dur a terme 
projectes d’innovació.

•	 Activar formes de cooperació i participació dels actors locals.
•	 Visibilitzar i divulgar la tasca dels centres d’innovació urbana.
•	 Fomentar la relació entre l’administració pública, l’acadèmia, la ciutadania i el teixit 

empresarial. 
•	 Posar els centres d’innovació urbana a disposició dels ecosistemes i institucions lo-

cals per facilitar espais de trobada, diàleg, aprenentatge i intercanvi.
•	 Aglutinar aliances i estendre la xarxa de centres a escala nacional i internacional.
•	 Enfortir la capacitat dels centres per pivotar la innovació urbana amb la resta d’actors 

de la ciutat amb una voluntat transformadora.

Grup de Treball Subvenció Pública a la Innovació 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació BIT Habitat, i juntament amb l’Ajunta-
ment de Logronyo, ha liderat un dels tres àmbits de treball del Grup de Treball Subvenció 
Pública a la Innovació, concretament l’àmbit tècnic, i, per tant, ha efectuat les tasques de 
producció i gestió de continguts necessàries per dinamitzar el grup. 

Les ciutats que han format part d’aquest subgrup de treball són les següents: Aranda de 
Duero, Villena, València, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, La Solana, Madrid, 
Paterna, Mataró, Terrassa, Viladecans, Onda, la Corunya, Segòvia, Sant Feliu de Llobregat 
i Ermua. 
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Els objectius de treball principals han estat els següents:

•	 Identificar	criteris	i	elements	comuns	per	potenciar	les	subvencions	públiques	adreça-
des a la innovació amb l’objectiu que tinguin més impacte en la qualitat de vida de 
les persones.

•	 Transferir coneixement i informació entre les ciutats membres.

Per assolir aquests objectius, s’han celebrat un total de quatre sessions de treball telemà-
tiques entre el segon i tercer trimestre del 2021. Totes les sessions han estat dissenyades 
per BIT Habitat, i han constat d’una part de presentació de continguts i d’una segona part 
participativa en què les diferents ciutats han expressat la seva perspectiva i experiències 
sobre el tema en qüestió. La participació s’ha dut a terme mitjançant torns d’intervenció i 
eines de participació telemàtiques, com pissarres digitals.

Els resultats del grup de treball han estat recollits i 
consolidats per BIT Habitat a l’informe “Buenas prác-
ticas y aspectos de mejora en las convocatorias de 
subvención pública a la innovación”.

Les conclusions obtingudes aquí, juntament amb les 
extretes pels subgrups en l’àmbit legal i d’ecosiste-
ma, s’elevaran a l’administració corresponent per tal 
d’incorporar millores en les subvencions públiques 
adreçades a fomentar la innovació. 

Programa educatiu HaBITants

HaBITants és el programa educatiu de BIT Habitat que neix amb l’objectiu d’empoderar i 
capacitar el professorat i facilitar-li eines per tal que pugui acompanyar el seu alumnat en 
un recorregut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crí-
tics, autònoms i actius al seu territori per fer que esdevingui un lloc inclusiu, segur, resilient 
i sostenible. 
El programa HaBITants interpel·la les i els alumnes com a interlocutors vàlids a l’hora d’iden-
tificar	i	expressar	problemàtiques	i	necessitats	dels	territoris	que	habiten,	encoratjant-los	a	
elaborar propostes concretes per millorar el seu entorn immediat.

Els seus objectius són els següents:

•	 Capacitar i empoderar el professorat perquè acompanyi el seu alumnat en un recorre-
gut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crítics, 
autònoms i actius al seu territori. 

•	 Acompanyar, assessorar i dotar de recursos el professorat perquè pugui adaptar i 
modelar el programa a la realitat del seu centre educatiu i grup classe. 

•	 Contribuir a millorar l’entorn urbà per part de l’alumnat. 
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Està adreçat a docents de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO de centres públics i privats. 
L’any	2021,	ha	format	part	de	la	Convocatòria	Unificada	de	Projectes	(CUP)	del	Consorci	
d’Educació de Barcelona. 

L’any 2021, es va desenvolupar un primer pilot del projecte amb dos centres educatius, 
l’Escola Fluvià i l’Institut Quatre Cantons. 

5.1.3 Projectes temporals

5.1.3.1 Agents TIC
Els i les agents TIC acompanyen les persones que, per diferents raons, no fan servir la tec-
nologia en el seu dia a dia amb l’objectiu de capacitar-les perquè ho puguin fer en el futur 
més immediat, sigui a l’hora de fer un tràmit administratiu o en utilitzar un telèfon intel·ligent 
per comunicar-se amb els seus familiars. 

Els i les agents TIC donen a conèixer a les persones usuàries les eines tecnològiques que 
estan a la seva disposició i que faciliten la comunicació amb les diferents administracions 

Un cop tancat el projecte, el programa HaBITants ha 
passat	a	formar	part	de	la	Convocatòria	Unificada	de	
Projectes (CUP) del Consorci d’Educació de Barcelo-
na, una oferta de programes de la ciutat de Barcelona 
en el marc de la innovació educativa i la transformació 
en xarxa. Mitjançant aquesta convocatòria, han estat 
tres centres educatius els que han sol·licitat treballar 
el projecte al llarg del curs 2021-2022: l’Escola Fluvià, 
com a projecte de curs per a 5è de primària; l’Esco-
la Mas Casanovas, com a projecte de curs de 6è de 
primària, i l’Institut La Sagrera, com a projecte trimes-
tral a 2n d’ESO.
Està	previst	que,	a	final	de	curs,	els	tres	centres	pre-
sentin les seves propostes en un acte formal a BIT 
Habitat. 

Alumnat del projecte 
“HaBITants” durant la 
visita a Ca l’Alier
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11		La	Xarxa	de	Resposta	Socioeconòmica	(XARSE)	pretén	atendre	les	persones	que	han	patit	un	empitjorament	de	les	seves	
condicions bàsiques de vida (econòmiques, socials i de salut), per tal de connectar-les amb els ajuts i els recursos de l’Ad-
ministració i del teixit associatiu de proximitat, amb un suport pràctic pel que fa a la tramitació i amb una voluntat d’enfortir la 
coordinació i l’abast de recursos i serveis als barris. 

• El Raval: Oficina del Pla de barris del Raval sud i Gòtic sud
• El Besòs i el Maresme: Casal de Barri Besòs
• La Trinitat Vella: Centre Cívic Trinitat Vella 
• Trinitat Nova: Casal de Barri de Trinitat Nova
• Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona): Oficina 

del Pla de barris de la Zona Nord
• La Marina: Sala Pepita Casanelles

Nous punts inclosos el juliol del 2021:

• El Bon Pastor i Baró de Viver: Oficina del Pla de barris del 
Bon Pastor

• El Carmel i Can Baró: Ca n’Andelet - Barcelona Activa
• La Prosperitat i el Verdun: Casal de Gent Gran
• El Poble-sec: Centre Cívic El Sortidor
• El Turó de la Peira i Can Peguera: Espai Jove Les Basses

públiques, cosa que permet accelerar els diferents tràmits i evitar desplaçaments inneces-
saris.

Aquest programa s’ha implementat en els equipaments municipals de proximitat, que ja 
duen a terme accions d’acompanyament i informació a la ciutadania i que, a més, disposen 
d’un espai físic per incloure la infraestructura necessària per incorporar un o una agent TIC 
complint amb les normes sanitàries establertes arran de la crisi sanitària de la covid-19.
A	continuació	s’especifica	la	ubicació	d’agents	TIC	en	onze	de	les	oficines	de	la	Xarxa	de	
Resposta Socioeconòmica11	(XARSE)	impulsada	per	Foment	de	Ciutat,	en	el	marc	del	Pla	
de barris de l’Ajuntament de Barcelona, durant l’exercici 2021:

Agents TIC durant el 
servei

Les funcions dels i les agents TIC són les següents:

•	 Conèixer la documentació i les altes a plataformes necessàries per als tràmits més 
demanats: ingrés mínim vital (IMV), renda garantida de ciutadania (RGC), prestacions 
per desocupació, ajuts a treballadors i treballadores per compte propi, entre d’altres.
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Agents TIC durant el 
servei

•	 Acompanyar les persones usuàries per revisar i assegurar que s’han fet tots els trà-
mits telemàtics necessaris per assolir l’objectiu proposat.

•	 Capacitar les persones perquè puguin utilitzar la tecnologia i siguin capaces de resol-
dre amb efectivitat i agilitat els tràmits necessaris o urgents en el seu dia a dia. 

•	 Recollir dades de les persones usuàries per tenir informació addicional sobre les ba-
rreres que troben algunes persones a l’hora de fer servir les TIC i l’administració elec-
trònica.

•	 Generar continguts d’interès respecte als tràmits i eines més demanats.

•	 Protocol·litzar i sistematitzar els tràmits telemàtics més sol·licitats.

•	 Generar continguts informatius i formatius per a la ciutadania sobre la importància de 
la	identificació	digital	i	els	avantatges	de	la	tramitació	electrònica.	

•	 Aportar dades i experiències amb l’objectiu de millorar la inclusió digital i l’impuls de 
l’administració electrònica. 

S’ha	fet	palès,	a	les	diferents	oficines	d’atenció	ciutadana,	que	molts	dels	tràmits	demanats	
per la ciutadania s’allarguen més temps de l’esperat, cosa que origina cues i retards en les 
cites, perquè la persona atesa no ha estat capaç de fer les gestions prèvies, com ara do-
nar-se	d’alta	en	determinades	plataformes,	gestionar	un	certificat	digital,	obtenir	una	clau	
digital o emmagatzemar la documentació digital necessària en qualsevol dels dispositius 
que permeten fer-ho.

Els i les agents TIC fan un acompanyament previ a la ciutadania per assegurar aquests 
passos	i	identificacions	digitals	previs,	amb	l’objectiu	d’agilitzar	els	tràmits	posteriors	que	
es duen a terme als diferents punts d’atenció a la ciutadania que hi ha a Barcelona, a més 
de capacitar-la digitalment per a les necessitats que puguin sorgir en el futur immediat. 

Les dades més rellevants del projecte són:

•	 S’han atès 17.030 persones (65% dones, 35% homes, edats entre 30-65 anys).
•	 S’han dut a terme 28.622 tràmits electrònics.
•	 El 82,5% de les persones ateses tenen estudis primaris o secundaris.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de les atencions donades pels i les agents TIC.

Aclariment:
(1)	Sol·licitud	i	ús	de	l’idCAT,	sol·licitud	i	ús	del	certificat	digital	(FNMT),	sol·licitud	i	ús	de	Cl@ve	PIN,	sol·lici-

tud i ús de Cl@ve Permanente.
(2) Sol·licitud/descàrrega de: vida laboral (Seguretat Social), volant de convivència del Padró Municipal 

d’Habitants,	certificat	d’empadronament,	certificats	del	SEPE,	esborrany	de	 la	declaració	de	 la	renda	
(Agència	Tributària),	certificat	d’imputacions	(Agència	Tributària),	certificat	d’IRPF,	certificat	de	delictes	
sexuals,	altres	certificats.	

(3)	Cita	prèvia	per	a:	DNI,	Seguretat	Social,	SEPE,	OAC	(Oficina	d’Atenció	Ciutadana),	NIE,	Habitatge	et	
truca, Afers Socials, AEAT, Treball als barris, altres entitats. 

5.1.3.2 BIT A BIT Living Lab 
BIT A BIT Living Lab és un espai de trobada, experimentació i aprenentatge al voltant de 
processos d’innovació social que busca proposar respostes a la necessitat de donar solu-
cions al repte de la digitalització democràtica de les escoles, per tal que disposin d’eines 
lliures i segures.

El laboratori situa les persones al centre de la innovació i empra metodologies participatives 
i el codisseny d’eines i recursos que contribueixin a construir col·lectivament enfocaments 
i estratègies inclusives i sostenibles.

Un ecosistema d’innovació oberta que promou l’escolta, l’intercanvi i la producció col·lecti-
va a través de la participació activa de la ciutadania. El procés integra un diagnòstic partici-
patiu per comprendre les necessitats reals de les persones usuàries, el prototipatge col·la-
boratiu en el context del pilot, i la difusió dels resultats, la posada en comú d’experiències i 
aprenentatges i la publicació d’un decàleg col·lectiu de bones pràctiques.
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5.1.4. Gestió i administració de l’equipament municipal de 
Ca l’Alier

Dins dels objectius del marc estratègic de BIT Habitat, s’hi inclou l’intercanvi de coneixe-
ment entre els actors de la quàdruple hèlix. En aquest sentit, dins del que van permetre 
les directrius i les restriccions derivades de la pandèmia, Ca l’Alier ha organitzat diverses 
activitats de trobada entre organitzacions, institucions i entitats, tant de l’àmbit ciutadà com 
de recerca, el món empresarial i el sector públic, per tal de compartir coneixements i bones 
pràctiques al voltant de la innovació urbana. Durant el 2021, Ca l’Alier ha estat la seu dels 
actes i les activitats següents:

MARÇ

4 de març: sessió de treball amb l’equip directiu de l’IMSS

10 i 11 de març: inauguració de la Mobile Week Barcelona 

26 de març: sessió de l’equip directiu Gerència Àrea Drets Socials 

31 de març: sessió de treball de l’Oficina Municipal de Dades 

ABRIL

16 d’abril: sessió de treball amb l’equip directiu de l’IMSS

MAIG

12 de maig: meetup “Mobility patterns from a gender perspective”, organitzat per la Fundació Centre Innovació 
CIT UPC

13-14 de maig: trobada sobre el futur dels drets socials

JUNY

7 de juny: workshop organitzat per l’IMI

9 de juny: “La metròpoli postcovid”, organitzat per iGob, Institut de Govern de Polítiques Públiques

14 de juny: gravació del vídeo institucional UIA Barcelona 

15 de juny: retorn de l’experiència pilot de l’assistent virtual del Fons 0-16

22 de juny: trobada de l’equip Parc Públic d’Habitatge de l’IMHAB

JULIOL

8 de juliol: reunió del grup de treball 8M

9 de juliol: acció comunitària al CSS Besòs

14 i 15 de juliol: gravació del documental L’escletxa digital

21 de juliol: jornada de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge 

SETEMBRE 

16 de setembre: sessió de treball de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures 

22 de setembre: jornada de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge

30 de setembre: jornada de Mobilitat Urbana: Tecnologies digitals per a la integració de la micromobilitat soste-
nible en la mobilitat urbana

OCTUBRE

6 d’octubre: reunió del Comitè d’Innovació Social

18 d’octubre: reunió d’equip de la Direcció del Servei d’Immigració i Refugi

29 d’octubre: jornada de treball de l’equip del programa Digital Future Society
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NOVEMBRE

1-8 de novembre: instal·lació artística en el marc del Llum BCN 

8-14 de novembre: Barcelona Innova Week 

15 i 16 de novembre: Eurocities

18 de novembre: Autonomous Ready i digitalització de flotes d’entorns urbans

25 de novembre: Innovation Day 

29 de novembre: sessió de treball OMD 

DESEMBRE 

3 de desembre: MUHBA “Seminari CAMOC”

16 de desembre: trobada de l’equip Parc Públic d’Habitatge de l’IMHAB

21 de desembre: Makerfest 

El 2021, es va començar a posar en marxa un nou ateneu de fabricació a Ca l’Alier, espe-
cialitzat en l’impuls de la innovació urbana amb el propòsit d’enfortir el teixit innovador i la 
capacitació de la ciutadania.

L’Ateneu	es	dotarà	de	la	maquinària	necessària	per	promoure	projectes	específics	d’inno-
vació urbana, derivats dels programes i els projectes del Comissionat, i es complementarà 
amb la instauració d’un banc de proves 5G. Inicialment, aquest ateneu només estarà ope-
ratiu sota demanda i d’acord amb els projectes impulsats per BIT Habitat.

En col·laboració amb l’associació We Act, organitzadora del Festival Simbiòtic, es va oferir 
una primera prova pilot per testar les possibilitats de la maquinària de l’Ateneu de Fabri-
cació de Ca l’Alier. Aquesta col·laboració es va concretar en la creació d’unes maquetes 
d’escenografies	teatrals	per	a	les	visites	tàctils	amb	persones	cegues	abans	de	la	funció,	
amb l’objectiu principal d’afavorir un disseny de l’entorn dels esdeveniments socials i cultu-
rals	de	manera	que	aquests	siguin	practicables	i	funcionals	per	a	tothom	i,	específicament,	
perquè les persones amb baixa visió i ceguesa puguin esdevenir partícips actius del conjunt 
social a través del fet cultural.

Maqueta realitzada 
pel Festival Simbiòtic
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Ateneus de fabricació digital5.2

Els Ateneus de Fabricació Digital neixen de la voluntat de divul-
gar tot el potencial de les noves tecnologies de fabricació digi-
tal, com un servei públic que busca afavorir espais i processos 
d’aprenentatge i capacitació digital per a tota la ciutadania, i 
fomentar la innovació social ciutadana. D’aquesta manera, es 
conceben com a espais per aprendre i col·laborar en diferents 
projectes i formar part del desenvolupament social de la ciutat, 
a la disposició de la ciutadania, la comunitat educativa i el món 
empresarial, associatiu i comunitari.

https://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/ca/

https://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/ca/
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	A	partir	d’aquesta	visió	global,	es	poden	definir	els	objectius	d’aquesta	xarxa	com:

•	 Acostar la tecnologia i la ciència de la fabricació digital a tota la ciutadania: veïns i 
veïnes, col·lectius, entitats, empreses, escoles i institucions.

•	 Donar suport a projectes que tinguin retorn social i siguin transformadors per a un 
col·lectiu, per al barri, per a la ciutat o per al món.

•	 Desenvolupar models de participació i treball en xarxa orientats a la innovació social i 
al foment de l’economia col·laborativa que promoguin noves formes de comunicació, 
d’intercanvi de talent i d’aprenentatge obert i compartit.

•	 Compartir	el	coneixement	generat	en	tots	els	processos	per	aprofitar-lo	al	màxim.

D’aquesta manera, la missió dels Ateneus de Fabricació Digital és desenvolupar i coordi-
nar transversalment als barris i districtes de la ciutat un projecte estratègic de participació 
ciutadana bottom-up i que es basa en els preceptes de la innovació social i l’economia 
col·laborativa i en les oportunitats derivades de la fabricació digital.

5.2.1. Els ateneus de fabricació: un projecte de ciutat

Nascut l’any 2013 com un projecte gairebé de caràcter experimental i certament pilot amb 
l’obertura de l’Ateneu de Fabricació Digital de les Corts, aquest projecte ha aconseguit 
créixer	significativament	en	aquests	ja	més	de	8	anys	fins	a	convertir	els	Ateneus	en	espais	
de referència d’innovació social i tecnologies de fabricació digital a escala de ciutat. 

Al llarg d’aquest procés, s’han obert i estan en funcionament cinc ateneus i l’any 2021 s’ha 
posat en marxa un sisè, l’Ateneu de Fabricació Digital Ca l’Alier. Aquest creixement pro-
gressiu del projecte ha vingut motivat per l’ambició de construir un PROJECTE DE CIUTAT, 
de manera que els diferents districtes de Barcelona puguin disposar d’ateneus, els quals 
s’adapten	al	substrat,	idiosincràsia	i	necessitats	existents	de	cada	barri,	però	configuren,	al	
mateix temps, un PROJECTE INTEGRAL AMB SENTIT GLOBAL.

Aquesta	ambició	queda	perfectament	reflectida	en	el	fet	que	cada	Ateneu	té	una	identitat	
única que, no obstant això, està al servei d’un projecte global. En aquest sentit, es pot 
afirmar	que	s’ha	aconseguit	construir	una	identitat	única	i	diferencial	per	a	cadascun	dels	
ateneus, que aporta valor a les directrius i als principis globals que marquen el projecte en 
el seu conjunt. Aquestes identitats, a més, són molt coherents amb les particularitats so-
cioeconòmiques, històriques, etc. de les zones en les quals se situa cada ateneu, i s’acon-
segueix, en conseqüència, un encaix òptim amb les necessitats i demandes de les perso-
nes usuàries. D’aquesta manera, estem davant un PROJECTE INNOVADOR PÚBLIC QUE 
APORTA VALOR A TOTA LA CIUTAT EN DIFERENTS VESSANTS:

•	 Divulgar la creativitat i la innovació a través de projectes de desenvolupament socio-
tecnològic amb metodologies de l’àmbit del disseny

•	 Impulsar l’emprenedoria a través de les tecnologies de fabricació avançada, orientant 
aquest impuls a l’experimentació i al prototipatge d’idees de negoci susceptibles de 
resultar en un procés d’emprenedoria reeixida

•	 Donar valor i reconèixer la diversitat i també el bon ús de la tecnologia, la seva de-
mocratització, i com convertir-se en una societat més participativa en la qual poder 
originar oportunitats que millorin el nostre entorn o la vida de les persones

•	 Empoderar i ampliar les competències digitals de la ciutadania i, especialment, de la 
joventut per facilitar la seva inserció laboral
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5.2.2 Els ateneus de fabricació digital, un projecte per a la 
ciutadania
D’altra banda, no es pot obviar que els Ateneus de Fabricació Digital han experimentat una 
progressiva evolució en relació amb l’ambició i l’abast de les seves activitats. Així, tot i que 
sigui comú començar el recorregut dels ateneus amb l’organització de tallers i demostra-
cions senzilles, l’evolució experimentada els ha permès dotar d’eines a persones, centres 
educatius, associacions, etc. que veritablement tenen al cap projectes amb impacte real en 
la millora de la ciutat a tots els nivells. I tot això, a més, sense deixar de banda la visió aspi-
racional del projecte en el seu conjunt, associada, entre altres factors, a la democratització 
de les tecnologies i la lluita contra la bretxa digital.

En aquest procés evolutiu és fonamental destacar el paper de la mateixa ciutadania. Els 
Ateneus de Fabricació Digital són un PROJECTE PER A LA CIUTADANIA. Així, es pot con-
cloure	que	la	participació	de	la	ciutadania	en	la	definició	i	gestió	dels	ateneus	és	clau,	per	a	
la qual cosa s’ha donat forma a un model de gestió que busca partenariats entre la iniciativa 
pública, la privada i el mateix teixit social i veïnal de la ciutat.

Aquesta obertura és un dels trets que fa únic aquest projecte, juntament amb el “preu” que 
cal pagar per utilitzar-lo.

La CONTRAPRESTACIÓ és el sistema de retorn social del suport rebut a l’ateneu a 
canvi del temps, el talent, la implicació i la participació de les persones en benefici de 
la comunitat.

Així doncs, el servei d’Ateneus de Fabricació Digital és públic i gratuït, basant-se en un 
model d’economia col·laborativa en què l’important és l’ús i no la propietat.

I tot això, sense deixar de banda la idea que aquest projecte ha permès posicionar la ciutat 
de Barcelona com una ciutat pionera i innovadora, també des del prisma de les tecnologies 
de fabricació digital. Així, i més enllà de l’impacte social aconseguit pels ateneus, és fona-
mental destacar que aquests espais ofereixen tecnologia d’última generació amb la qual es 
poden fer realitat projectes educatius, empresarials o culturals molt diversos i de gran valor. 
I sempre des de la perspectiva de fer d’aquests espais uns actius de referència per a la re-
ducció de la bretxa digital com un esforç inclusiu que té impactes a tots els nivells: gènere, 
arquitectura social, art i cultura inclusiva, sostenibilitat, envelliment actiu, etc.

•	 Conjuminar la transformació digital i la transformació mediambiental, de manera que 
els problemes associats al clima es puguin abordar des de les oportunitats que ofereix 
la fabricació digital
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5.2.3 Els ateneus de fabricació digital, un projecte que no 
està sol
En tot aquest procés, no obstant això, els ATENEUS DE FABRICACIÓ DIGITAL NO ESTAN SOLS. La seva con-
cepció com a projecte de ciutat també està vinculada al fet de conviure i retroalimentar-se amb altres iniciatives 
públiques que, al llarg de tota la ciutat, impulsen la democratització de la tecnologia en forma de serveis d'inclusió i 
capacitació digitals de caràcter municipal, als quals se sumarien els serveis i espais privats de fabricació i capacitació 
digital: Avismón, Colectic, Comtal, Zona Maker, Pari Manel, Soko Tech, TMDC, Fab Lab Barcelona i Fab Cafè.

Així mateix, els Ateneus de Fabricació Digital duen a terme la seva activitat a l’empara 
d’altres iniciatives públiques que, de manera general, impulsen la innovació a la ciutat i 
comparteixen, en molts casos, el mateix espai físic amb aquestes iniciatives. Així, es pot 
concloure	que	els	ATENEUS	FORMEN	PART	D’UNA	XARXA	D’INFRAESTRUCTURES	PÚ-
BLIQUES	DE	SUPORT	A	LA	INNOVACIÓ	a	Barcelona	molt	més	gran,	que	ha	de	ser	aprofi-
tada per augmentar l’abast del projecte dels ateneus.

Finalment, cal destacar que el programa pedagògic que han articulat els Ateneus de Fabri-
cació Digital, el qual es pot considerar com el programa amb el grau màxim de maduresa 
dels tres existents, es desenvolupa sota el guiatge del Consorci d’Educació de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona + Generalitat de Catalunya), la qual cosa, una altra vegada, per-
met dotar de sentit de ciutat el projecte.
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5.2.4 Els ateneus de fabricació digital, un projecte al 
servei d’una Barcelona, ciutat digital

Tots aquests elements, incloent-hi, per descomptat, els Ateneus de Fabricació Digital, formen part d’un projecte 
de ciutat més global com és BARCELONA, CIUTAT DIGITAL. Seguint aquesta filosofia, la prioritat de Barcelona és 
superar el concepte més clàssic de Smart City o ciutat intel·ligent i aprofitar plenament les oportunitats que ofereixen 
les tecnologies basades en les dades i el seu gran poder de transformació, situant, per a això, les necessitats de les 
persones al centre de l’Agenda Digital.

Així, s’entén que uns serveis públics basats en tecnologies d’última generació redundaran en una millor retroalimen-
tació de la ciutadania, un govern més eficaç i en una implicació més gran de les comunitats i aquesta és, precisa-
ment, l’aspiració municipal en matèria de digitalització. En definitiva, Barcelona pretén crear una visió nova i potent 
en la qual la tecnologia sigui un instrument per empoderar les persones i transformar la ciutat. En una ciutat 
veritablement democràtica, la ciutadania hauria de poder accedir a un patrimoni comú de coneixements, dades 
obertes i infraestructures d’informació pública de la ciutat per poder disposar d’uns serveis públics millors i més 
assequibles i d’una qualitat de vida més elevada.

Per aconseguir aquesta visió, el projecte Barcelona, Ciutat Digital defensa decididament:

TRANSFORMACIÓ DIGITAL - Utilitzar la tecnologia i les dades per oferir uns serveis millors i més assequibles.

INNOVACIÓ DIGITAL – Donar suport a l’emprenedoria i fomentar la inclusió en l’economia digital.

EMPODERAMENT DIGITAL - Aprofitar les tecnologies digitals per crear llocs de treball de qualitat a totes les comu-
nitats de la ciutat i lluitar així contra les desigualtats.

5.2.5  Els ateneus de fabricació digital, un projecte alineat 
amb les prioritats europees
D’acord amb l’alineament que s’acaba de descriure entre la iniciativa dels ateneus i el pro-
jecte	Barcelona,	Ciutat	Digital,	els	àmbits	d’actuació	dels	ateneus	que	s’han	detallat	fins	ara	
també van de bracet amb el COMPROMÍS PER LA DIGITALITZACIÓ QUE HA DEFENSAT 
LA UNIÓ EUROPEA durant els últims anys.

Aquesta decisió, articulada a través de l’Agenda Digital Europea aprovada el 2010 com una 
de les set iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020, va permetre avançar els 
estats membres a l’hora de donar resposta als nombrosos reptes derivats de la progressiva 
digitalització social i econòmica que hem experimentat al llarg dels darrers deu anys.

No obstant això, amb l’entrada de la nova dècada, i davant la increïble velocitat a la qual es 
continuen produint els canvis derivats de la digitalització, Europa ha tornat a desenvolupar 
un	procés	de	reflexió	estratègica	en	aquesta	direcció.	D’aquesta	manera,	i	al	contrari	que	
en	l’Agenda	Digital	Europea,	la	qual	optava	principalment	per	aprofitar	les	oportunitats	de	
l’economia digital, aquest enfocament es resumeix en l’aspiració de donar a la ciutadania, 
les empreses i les administracions el control de la transformació digital. En conseqüència, el 
rol i la visió dels Ateneus de Fabricació Digital venen a encaixar a la perfecció amb aquesta 
visió de la transformació digital europea d’aquí al 2030, la qual s’ha denominat “Dècada 
Digital” d’Europa.
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Per aconseguir aquesta visió, el projecte Barcelona, Ciutat Digital impulsa:

•	 La tecnologia al servei de les persones

•	 Una economia digital, justa i competitiva

•	 Una societat oberta, democràtica i sostenible

Per aconseguir:

Capacitats 
digitals

Transformació 
digital de les 

empreses

Infraestructures 
digitals segures i 

sostenibles

Digitalització 
dels serveis 

públics

Interior de l’Ateneu 
del Parc Tecnològic 
de Nou Barris
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5.2.6  Els ateneus de fabricació digital, un model a imitar
Per la seva part, l’impacte dels Ateneus de Fabricació Digital no es limita a la ciutat de Bar-
celona, sinó que s’ha de posar en valor l’EFECTE DIFUSOR DEL PROJECTE MÉS ENLLÀ 
DE	LA	CIUTAT	MATEIXA.

S’han fet més de 300 presentacions del projecte durant els últims 7 anys

•	 Presentacions a delegacions governamentals internacionals, pràcticament de tot el 
món, des de Sant Petersburg (Rússia) a Pobla (Mèxic) i Medellín (Colòmbia), passant 
per París (França), Hèlsinki (Finlàndia) o NYC (EUA).

•	 Presentacions a delegacions d’universitats com la Universitat Estatal de Física i Tec-
nologia de Moscou, la Universitat de Sussex (Brighton, Anglaterra) o la Universitat del 
Sagrat Cor de Puerto Rico.

•	 Presentacions a altres ajuntaments catalans com l’Hospitalet de Llobregat, Tremp, 
Tarragona o Sant Cugat.

•	 Presentacions a delegacions i representants del moviment associatiu: Cooperativa 
Suara,	 Insercoop,	 i	 del	món	de	 l’empresa,	des	de	Danone	fins	a	WTM	Limited	de	
Hong Kong.

•	 Diversos estudiants de doctorats d’universitats d’altres països de l’àmbit de la cièn-
cies socials han emprat aquests espais per dur a terme recerca directa sobre el seu 
model i l’impacte en la societat.

5.2.7  Les principals fortaleses i oportunitats del projecte
Amb	tot	això,	es	pot	afirmar	que	el	projecte	d’Ateneus	de	Fabricació	Digital	ha	aconseguit	
posicionar-se com un PROJECTE DE GRAN RELLEVÀNCIA PER AL TERRITORI des de di-
verses mirades:

 

Un projecte viu que combina els mons de la fabricació digital, la innovació 
social i l’economia cooperativa social i solidària.

Un projecte amb caràcter públic i allunyat de models econòmics habituals, 
com demostra el seu funcionament basat en contraprestacions. 

Un projecte que posa al centre la ciutadania i, per tant, intenta donar resposta 
a les necessitats i demandes de les seves comunitats.

Un projecte que aspira a reduir la bretxa digital mitjançant l’empoderament
i la capacitació digital de la ciutadania.

Un projecte que ha aconseguit promoure aliances amb agents molt diversos
i maximitzar l’impacte social del seu marc d’actuació.

Un projecte que reforça el moviment maker.
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A partir d’aquests i de molts altres factors ens trobem davant un projecte que presenta 
fortaleses molt notòries.

POSICIONAMENT COM A ESPAI DE REFERÈNCIA EN L’ÀMBIT 
TECNOLÒGIC I DIGITAL A LA CIUTAT DE BARCELONA

Consolidació gradual dels ateneus com a espais que, més enllà de la 
disponibilitat de tecnologies i maquinària, es conceben com a punts de 
trobada i xerrada d’alt nivell entorn d’una amplíssima varietat de temes 
vinculats al món digital i a les tecnologies. En són la prova les diferents 
iniciatives localitzades als ateneus en el marc d’esdeveniments de gran 
importància per a la ciutat com la Smart City Week, el European Network 
of Living Labs o BizBarcelona.

TREBALL EN XARXA JUNTAMENT AMB ELS AGENTS DEL 
TERRITORI

El projecte dels ateneus s’ha aconseguit estendre entre el teixit social i 
associatiu dels diferents barris i districtes de la ciutat en els quals se si-
tuen aquests espais. D’aquesta manera, s’observa com és habitual que 
els ateneus tinguin entre els seus agents de referència associacions de 
persones	grans,	de	 joves,	de	persones	amb	dificultats	d’inclusió,	 etc.	
Per tot això, ha estat molt positiva la presència de molts d’aquests ate-
neus en espais com les taules de districte/barri o les assemblees veïnals.

LA CONTRAPRESTACIÓ COM A EMBLEMA DEL MODEL 
D’ECONOMIA COL·LABORATIVA DELS ATENEUS

El model de contraprestacions, com un sistema de retorn social del su-
port	rebut	a	l’ateneu,	és	adequat	atesa	la	filosofia	que	impregna	el	pro-
jecte en el seu conjunt. S’observa una gran acceptació per part de les 
persones usuàries d’aquest model.

CADA ATENEU, UNA IDENTITAT ÚNICA AL SERVEI D’UN 
PROJECTE GLOBAL

S’identifica	un	enteniment	significativament	homogeni	del	projecte	glo-
bal dels ateneus entre les diferents persones responsables de cadascun 
dels espais. La decisió d’estructurar el funcionament de cada ateneu 
d’acord amb els tres grans programes establerts ha permès dotar d’un 
discurs coherent el model de funcionament global dels ateneus. En tot 
cas, cal continuar incidint en aquest aspecte per seguir homogeneïtzant, 
sobretot, maneres de treballar, missatges, etc.
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UN FUNCIONAMENT BASAT EN ELS PROGRAMES

En primer lloc, hi ha una metodologia ja consolidada en el marc de la 
convocatòria	unificada	de	programes	del	Consorci	d’Educació	de	Bar-
celona que ha aconseguit un gran acolliment per part del món educatiu 
i que implica una canalització constant de persones usuàries (alumnes i 
professorat) al llarg de gairebé tot l’any en tots els ateneus.
D’altra	banda,	es	detecta	un	creixement	significatiu	del	Programa	d’in-
novació social. Si bé amb un gran marge de creixement encara, es pot 
afirmar	que	el	projecte	dels	ateneus	ha	ajudat	a	 impulsar	el	moviment	
Maker	 –	 Fabricaire	 al	 llarg	 de	 la	 ciutat,	 i	 que	 s’han	 identificat	 projec-
tes d’emprenedoria d’índole molt diversa en tots els ateneus, molts dels 
quals, a més, tenen una orientació de millora social molt clara. En aquest 
sentit,	 i	 obviant	 les	 dificultats	 derivades	 de	 la	 covid-19,	 s’observa	 un	
augment gradual del nombre de persones, tant a títol individual com 
procedents d’entitats socials o centres educatius, que van als ateneus 
per desenvolupar projectes de fabricació digital dins d’aquest programa.

TECNOLOGIA INNOVADORA A ESCALA DE PROTOTIPATGE

En l’actualitat, els ateneus tenen una dotació tecnològica àmplia. Es dis-
posa d’eines i tecnologies molt diverses que ofereixen grans oportunitats 
en l’àmbit de la fabricació digital des del punt de vista del prototipatge.

No obstant això, i tal com ha quedat en evidència, el projecte té marge 
per	 continuar	 creixent	 sota	 el	 prisma	d’aprofitar	diferents	oportunitats	
que es presenten.

ENLAIRAMENT DESPRÉS DE LA COVID-19

Legitimitat social i política després de la covid-19 amb la conversió de 
l’activitat dels ateneus en servei essencial. La pandèmia ha aportat una 
gran visibilitat als ateneus i els ha situat en el mapa polític i social de la 
ciutat gràcies a la tasca de fabricació de material sanitari duta a terme 
durant els mesos més durs de la pandèmia l’any 2020.

TREBALL EN XARXA PER PART DELS ATENEUS

Bona acollida d’iniciatives en xarxa entre tots els ateneus de manera 
col·laborativa, com ara la iniciativa “Dijous amb els Ateneus”.
S’han començat a impulsar dinàmiques de treball en xarxa i de compar-
tició de coneixements i recursos de manera més estructurada i habitual 
entre els diferents ateneus de la xarxa després de la crisi de la covid-19. 
Així, per exemple, s’ha habilitat un espai Drive per compartir recursos/
documentació o s’ha engegat una dinàmica de coordinació en forma de 
reunions de seguiment i posada en comú de novetats mensualment.
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DELS ATENEUS – ACTIVITATS 
EN LÍNIA

Incorporació progressiva d’activitats en format en línia als tres grans 
programes, amb la possibilitat de fer arribar l’acció dels ateneus a un 
nombre més gran de persones d’una manera més àgil i evitant les com-
plexitats derivades de les restriccions per motiu de la pandèmia.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DELS ATENEUS 
– DESENVOLUPAMENT D’INICIATIVES DIRIGIDES 
A COL·LECTIUS ESPECÍFICS

S’identifiquen	diverses	 iniciatives,	com	 l’“Espai	de	Dones	Makers”,	de	
l’Ateneu de Fabricació Digital del Parc Tecnològic, o el projecte “DigiJo-
ves”, de l’Ateneu de Fabricació Digital de Ciutat Meridiana, que perme-
tran fer arribar el món digital i de la tecnologia a col·lectius que, habitual-
ment,	tenen	més	dificultats	per	accedir-hi	o	més	obstacles	per	difondre	
la tasca desenvolupada en aquesta línia, com són les dones, les perso-
nes jubilades o les persones joves.
Possibilitats d’expansió del programa Famílies, ampliant l’abast de la 
seva activitat a una tipologia cada vegada més gran d’iniciatives, espe-
cialment després de la bona acollida d’accions com els casals d’hivern 
o d’estiu.

GENERACIÓ DE SINERGIES AMB AGENTS ACTIUS AL TERRITORI

Especialment	en	el	cas	dels	ateneus	que	han	obert	fa	poc,	s’identifica	
l’oportunitat	 d’aprofitar	més	 intensament	 la	 xarxa	 d’usuaris	 i	 usuàries	
de la qual ja disposen entitats establertes als barris i districtes en els 
quals se situen aquests ateneus per aconseguir una canalització més 
continuada i constant de persones cap als ateneus. En aquest sentit, cal 
promoure més aquesta mena de captació en xarxa abans que optar per 
una captació individualitzada.

ELS ATENEUS COM A POLS DE GENERACIÓ D’OPORTUNITATS
LABORALS

Els ateneus tenen capacitat per instruir, a través de píndoles de coneixe-
ment i formació o bé mitjançant el suport al desenvolupament de pro-
jectes d’innovació, un percentatge elevat de població afectat en l’àmbit 
laboral com a resultat de la covid-19. Això comporta que, a més de con-
tinuar defensant els objectius bàsics d’aquest projecte, entre d’altres, 
acostar la tecnologia; desenvolupar models de participació i treball en 
xarxa; donar suport a projectes que tinguin retorn social o compartir 
el coneixement generat, es pugui consolidar també la tasca de la xar-
xa d’ateneus de Barcelona des del prisma de la dinamització laboral i 
econòmica a la ciutat.
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ELS ATENEUS COM A INSTRUMENTS A DISPOSICIÓ DE 
LA CAPACITACIÓ I L’ALFABETITZACIÓ DIGITAL

De manera complementària a la idea anterior, cal recalcar la visió que 
els	ateneus	serveixin	per	promoure	un	perfil,	en	l’actualitat	pràcticament	
inexistent, com és el dels facilitadors tecnològics. En aquest sentit, es 
considera que col·lectius, com per exemple estudiants universitaris de 
graus com ara arquitectura o enginyeries o emprenedors, poden desen-
volupar, a través dels ateneus, competències que els presentin com un 
perfil	híbrid	entre	el	tècnic	i	el	pedagògic,	de	gran	acollida	per	part	del	
món laboral atès el procés de digitalització actual.
D’altra banda, els ateneus han de reforçar la línia de treball basada en 
l’alfabetització digital que l’Ajuntament de Barcelona té en marxa a tra-
vés dels agents TIC, posant a la disposició d’aquesta línia de treball 
recursos per millorar les capacitats d’accés i ús de les eines digitals per 
part de la ciutadania.
Tot	això,	al	seu	torn,	amb	l’afany	de	consolidar	també	la	tasca	de	la	Xar-
xa d’Ateneus amb l’objectiu d’incrementar les competències digitals de 
la ciutadania per tal d’afavorir la inclusió laboral i la dinamització econò-
mica.

ELS ATENEUS COM A INSTRUMENTS PER REVITALITZAR
I DIVERSIFICAR L’ACTIVITAT INDUSTRIAL

La ciutat de Barcelona, de la mateixa manera que moltes altres urbs, ha 
vist com el seu teixit industrial s’anava devaluant en les últimes dèca-
des com a resultat de la terciarització de l’economia. En aquest sentit, i 
de manera alineada amb la voluntat municipal d’impulsar nous models 
productius basats en la indústria neta, els Ateneus de Fabricació Digital 
es	poden	erigir	en	eines	a	la	disposició	d’aquesta	nova	indústria	a	fi	de	
consolidar nous processos industrials innovadors, nets i que promoguin 
oportunitats laborals localment. Així, es pot fer un pas més en l’abast 
dels ateneus i ampliar-ne l’activitat perquè no es restringeixi només a 
l’àmbit del prototipatge sinó que també ofereixi alternatives pel que fa a 
producció.

LA SOSTENIBILITAT COM A ELEMENT DISCURSIU I 
OPERATIU TRANSVERSAL DELS ATENEUS

S’està produint una incorporació progressiva del factor de la sostenibili-
tat	com	un	element	comú	i	transversal	a	la	filosofia	i	operativa	de	tots	els	
ateneus. Tot i que en l’actualitat, la sostenibilitat és l’element amb el qual 
es relaciona principalment l’Ateneu de Fabricació Digital de la Fàbrica 
del	Sol,	s’identifiquen	esforços	graduals	per	part	de	la	resta	dels	ateneus	
per incorporar també aquesta perspectiva en els seus projectes. Això és 
del tot adequat ja que permet alinear el projecte dels ateneus amb les 
dues	principals	prioritats	de	transformació	definides	per	la	Unió	Europea,	
com són la transformació digital i la transformació ecològica.
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5.2.8 Els ateneus de fabricació digital, algunes dades

Atesos els dos últims anys d’activitat dels Ateneus de Fabricació Digital, es pot observar 
com estem davant un PROJECTE AMB UN IMPACTE SIGNIFICATIU, tant als barris en els 
quals se situa cadascun dels espais com en l’àmbit global de la ciutat, tal com demostra la 
recopilació d’indicadors següent.

>15Centres educatius 
implicats

Tallers

Alumnes atesos

Visites

Docents i 
acompanyants 
implicats

Projectes
secundats

Gairabé 220Gairabé 150

Prop de 6.000

Gairabé 60Gairabé 100

245100

>750

Gairabé 100 en format en 
línia i presencial

Més de 300 presentacions
i vinculació en més 20 esdeveniments diferents

Programa
Pedagògic

Programa d’Innovació 
Social

Programa Famílies

S’ha aconseguit involucrar 
en el programa pedagògic un 
gran nombre de centres edu-
catius de la ciutat, molts dels 
quals ja tenen establertes 
dinàmiques de col·laboració 
amb els ateneus de manera 
recurrent any rere any.

Tipologies d’agents molt di-
verses (associacions, empre-
nedors, persones grans, etc.) 
han participat en les activitats 
englobades dins del Progra-
ma d’innovació social dels 
Ateneus de Fabricació Digital.

S’ha aconseguit augmentar 
la implicació dels col·lectius 
més joves més enllà del pro-
grama pedagògic gràcies als 
tallers familiars celebrats en el 
marc del programa Famílies.
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5.2.9 Els programes i la seva evolució
El model d’activitat dels ateneus es vertebra al voltant del concepte de programa. Els pro-
grames van dirigits a fomentar i impulsar la innovació social ciutadana, és a dir, que siguin 
els mateixos veïns i veïnes els qui puguin gaudir d’espais, eines i recursos públics i oberts 
per poder treballar en xarxa i proposar projectes que millorin l’entorn més pròxim. Les es-
coles,	les	famílies	i	els	agents	innovadors	de	la	ciutat	han	estat	els	col·lectius	preferents	fins	
ara a l’hora de gaudir d’aquests espais per poder aprendre, formar-se i desenvolupar el seu 
talent.

Programa Pedagògic Programa d’Innovació Social Programa Famílies

Pretèn aproximar la fabricació 
digital al món educatiu. Té 

la voluntat de facilitar eines, 
recursos i instruments al 
professorat i a l’alumnat 

perquè puguin incorporar en 
el seu imaginari les noves 
teconologies i la fabricació 
digital com una peça més 
en el desenvolupament de 

projectes digitals dissenyats a 
l’entorn de l’aula.

•	 Estudiants
•	 Docents
•	 Centres Educatius

•	 Escoles
•	 Instituts
•	 Universitats
•	 ...

•	 Visitants
•	 Fabricaires

•	 Adm. Públiques
•	 Empreses
•	 Entitats
•	 Veí/veïnes
•	 ...

•	 Activitats familiars 
(taller,s jocs ludics, 
etc.)

•	 Famílies

Pretèn acostar cada Ateneu al 
seu	entorn	local,	fent	aflorar	
el talent ocult existent entre 

els i les veïnes, les entitas, les 
persones emprenedores, etc. 
Ho fa mitjançant demandes 
específiques	dels	diferents	

col·lectius en forma de reptes 
d’innovació social, orientant 
els recursos dels Ateeneus a 
solucionar les necessitats del 

territori.

Pretèn acostar el món de la 
tecnologia a tota la família, 

tancant, així, el cercle educatiu 
a la llar. El seu objectiu és que 
aquestes noves tecnologies 
s’experimentin en família, 
reforçant els vincles entre 

els seus diferents membres i 
acompanyant als més joves 
en el seu desenvolupament 

experiencial.
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PROGRAMA PEDAGÒGIC

El programa pedagògic pretén aproximar la fabricacio digital al món educatiu. Té la voluntat 
de facilitar eines, recursos i instruments al professorat i a l’alumnat perquè puguin incor-
porar ele seu imaginari les noves tecnologies i la fabricació digital com una peça més en el 
desenvolupament de projectes digitals dissenyats a l’entorn de l’aula.

El nou enteniment del programa pedagògic neix de la voluntat d’associar-lo als processos 
de descobriment formals i informals de la realitat dels ateneus. En conseqüència, formaran 
part d’aquest programa, en primer lloc, les activitats que impliquen un primer contacte amb 
aquests espais. I, d’altra banda, aquest programa aspira a incidir en l’aspecte de la capaci-
tació STEAM que poden oferir els ateneus, de manera que puguin servir d’iniciativa trans-
formadora de la societat a tots els nivells, incloent-hi l’educatiu. Així doncs, el programa 
educatiu continuarà formant part d’aquest programa per seguir integrant progressivament 
la tecnologia en les pràctiques i dinàmiques educatives formals com a eina transformadora.

PROGRAMA D’INNOVACIÓ SOCIAL

Pretén	acostar	cada	Ateneu	al	seu	entorn	 local,	 fent	aflorar	el	 talent	ocult	existent	entre	
els i les veïnes, les entitats, les persones emprenedores, etc. Ho fa mitjançant demandes 
específiques	dels	diferents	col·lectius	en	forma	de	reptes	d’innovació	social,	orientant	els	
recursos dels Ateneus a solucionar les necessitats del territori.

PROGRAMA FAMÍLIES

Pretén acostar el món de la tecnologia a tota la família, tancant així el cercle educatiu a la 
llar. El seu objectiu és que aquestes noves tecnologies s’experimentin en família, reforçant 
els vincles entre els seus diferents membres i acompanyant als més joves en el seu desen-
volupament experiencial.

PROGRAMA COMUNITARI

Per la seva part, l’enteniment del programa comunitari es vincula a la capacitat de donar 
suport als processos creatius que tenen els ateneus. En aquest sentit, es concep com una 
eina per fer costat, emprant les tecnologies de la fabricació digital, a col·lectius molt diver-
sos perquè desenvolupin projectes en temàtiques variades i amb diferents nivells d’impacte 
en	la	comunitat/ciutat,	sempre,	a	més,	sota	la	filosofia	de	la	prestació	com	a	sistema	de	
retorn social del suport rebut a l’ateneu.
D’aquesta manera, el programa ha de promoure dinàmiques d’innovació ciutadana aplica-
des a reptes concrets que s’aborden des de perspectives molt diferents.
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5.2.10 Construint el nou model de gestió i finançament
El	projecte	dels	ateneus	presenta,	en	l’actualitat,	una	sèrie	de	deficiències	pel	que	fa	a	la	
gestió.

EXISTÈNCIA DE DIFERENTS MODALITATS DE RELACIÓ AMB LES 
EMPRESES GESTORES: en l’actualitat, s’observa que no totes les em-
preses gestores estan subjectes a les condicions d’una licitació pública, 
ja que, per exemple, l’Ateneu de Ciutat Meridiana és gestionat per la 
Fundació Privada Centri CIM a través d’un conveni.

EXISTÈNCIA DE DIFERENTS REQUERIMENTS PER A LES EMPRE-
SES GESTORES: de la mateixa manera, s’observa que els requeriments 
establerts en les licitacions i els convenis de gestió quant a aspectes 
com	els	 recursos	a	destinar,	els	horaris	d’obertura	o,	fins	 i	 tot,	 les	 re-
tribucions del personal (pel fet d’estar subjectes a diferents convenis 
laborals) varien notablement entre ateneus.

FALTA D’HOMOGENEÏTZACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS RECURSOS 
DESTINATS A CADA ATENEU: estretament relacionat amb el punt an-
terior,	i	gràcies	a	l’anàlisi	financera	efectuada,	s’observa	que	hi	ha	una	
descompensació	significativa	pel	que	fa	als	recursos	humans	destinats	
segons	l’ateneu,	de	manera	que	s’han	identificat	alguns	sobredimensio-
nats i d’altres infradotats, i en conseqüència els costos dels ateneus són 
summament desiguals entre si.

DIFICULTATS DE CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE DAVANT LA FU-
GIDA DE TALENT: d’altra banda, es considera que la dotació pressu-
postària dels equips responsables dels ateneus està, en general, per 
sota dels estàndards del mercat, la qual cosa produeix una rotació ele-
vada	d’aquest	personal	i	una	dificultat	afegida	per	atreure	nous	perfils	al	
projecte.

EXISTÈNCIA DE DIFERENTS PLANIFICACIONS TEMPORALS EN 
RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DE CADA ATENEU:	finalment,	no	hi	ha	una	
homogeneïtzació en la durada dels contractes amb les empreses ges-
tores	dels	ateneus.	Al	mateix	temps,	s’identifiquen	dificultats	significati-
ves per desenvolupar adequadament i amb prou temps els processos de 
renovació d’aquests contractes.
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5.2.11 Model de participació dels ateneus de fabricació 
digital
La naturalesa de la missió dels Ateneus de Fabricació Digital, basada en el desplegament i 
la coordinació transversal als barris i districtes de la ciutat de Barcelona d’un projecte estra-
tègic fonamentat en els preceptes de la innovació social i l’economia col·laborativa, recull la 
vocació participativa en la seva pròpia essència. 

En aquest sentit, el projecte dels ateneus propugna la participació ciutadana entesa de 
baix a dalt, de manera que siguin els mateixos veïns i veïnes els qui puguin gaudir d’espais, 
eines i recursos públics i oberts per poder treballar en xarxa i proposar projectes que mi-
llorin el seu entorn. Així, i com ha quedat palès al llarg de tot el Pla director, les escoles, les 
famílies i els agents innovadors de la ciutat són els col·lectius preferents que han de gaudir 
dels ateneus en la seva concepció d’espais, per poder aprendre, formar-se i desenvolupar 
el seu talent. No obstant això, i donant per vàlida aquesta naturalesa participativa que es 
troba en el propi ADN del projecte, cal articular de manera formal els pretextos i pilars sobre 
els quals s’ha d’assentar el model de participació del projecte dels Ateneus de Fabricació 
Digital. 

Atenent, en aquest cas, a la seva especial idiosincràsia i tenint en compte també les fór-
mules de participació existents a escala municipal a la ciutat de Barcelona, es proposa 
construir un model participatiu que pivoti d’acord amb l’esquema següent de funcionament 
global.
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5.2.12 Full de ruta del pla director dels ateneus
De cara a posar en marxa els aspectes que aquest Pla director recull, és necessari donar 
forma a un full de ruta o calendari d’implementació d’aquest pla. En concret, es planteja 
treballar a tres nivells diferents.

Contrast polític i tècnic

Durant els mesos de gener i febrer de l’any 2022, aquest document serà presentat perquè 
es validi davant:
•	 Equips dels ateneus en sessions individuals a cada ateneu
•	 Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern
•	 Responsables de districtes i d’àrees i empreses públiques de l’Ajuntament de Barce-

lona amb responsabilitat en el model de gestió dels ateneus
•	 Responsables de les empreses de gestió a càrrec dels ateneus
•	 Consorci d’Educació de Barcelona
•	 Altres serveis d’inclusió i capacitació digital municipals
•	 Regidora de la 3a Tinència d’Alcaldia

Treball d’implementació amb els ateneus

A partir del febrer de l’any 2022 i durant la resta de l’any, l’equip responsable dels ateneus 
treballarà juntament amb cada ateneu en aquells aspectes conjunturals que aquest Pla di-
rector	defineix	amb	relació	a	com	s’ha	d’abordar	el	funcionament	operatiu	dels	ateneus	pel	
que fa als quatre elements següents:
•	 Reformulació del catàleg de programes
•	 Activació dels òrgans de treball creats
•	 Aspectes vinculats a la comunicació i participació ciutadana
•	 Procés	de	definició	i	recollida	homogènia	d’indicadors	de	seguiment	i	avaluació

Avenç en els canvis estructurals

A partir del nou mandat, que començarà el 2023, es treballarà per aconseguir el consens 
polític per tal de reforçar el projecte dels ateneus d’acord amb les directrius d’aquest Pla 
director associades a:
•	 Constitució	del	departament	propi	de	la	XAF,	amb	la	dotació	de	recursos	humans	i	

pressupostària	definida
•	 Reconfiguració	completa	del	model	de	gestió	dels	ateneus
•	 Activació	dels	nivells	2	i	3	del	model	d’organització	i	coordinació	definit
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5.2.13 Indicadors dels programes de la xarxa d’ateneus de 
fabricació 2021

Programa pedagògic

Programa innovació

Totals

Centres participants

Assistències

Sessions

Assistències

Sessions

Assistències

Sessions

17

1.399

294

2.333

673

3.732

967

26

666

92

813

1.197

1.479

1.289

19

429

64

716

199

1.145

263

16

1.698

81

424

102

2.122

187

35

456

232

1.055

353

1.611

585

113

4.648

763

5.341

2.524

10.089

3.291

Ateneu de
fabricació

Les Corts Ciutat 
Meridiana

Fàbrica del 
Sol

Parc
Tecnològic

Gràcia Totals XAF

Ateneu de Gràcia

Sessió formativa 
d’Ateneus
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Drets digitals5.3

Els drets digitals no són res més que els drets humans de les 
persones quan fan ús d’internet i es relacionen amb les tecno-
logies digitals, els dispositius electrònics i les xarxes de comu-
nicació. El terme està particularment relacionat amb l’extensió 
a l’entorn digital dels drets humans ja existents, com el dret a 
la privacitat, a la no-discriminació, a la participació, a la llibertat 
d’informació i a la llibertat d’expressió (p. ex. el dret a l’accés 
a internet ha estat reconegut com un dret bàsic per diversos 
estats).
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Durant el 2021, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat diverses iniciatives per aterrar 
i fomentar la protecció dels drets digitals de la ciutadania de manera coordinada amb al-
tres ciutats a través de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, la qual engloba més de 
50 ciutats d’arreu del món. A continuació es recullen les accions més destacades dutes a 
terme en aquest àmbit, parant especialment atenció a la inclusió digital i a l’impuls d’una 
intel·ligència	artificial	ètica	per	al	bé	comú	local.

5.3.1 Inclusió digital

5.3.1.1 Projecte pilot: Connectem Barcelona. Projecte 
d’inclusió digital als barris

Durant el 2020, la transformació digital va avançar tant com ho hagués fet en set anys sen-
se	la	pandèmia	i	el	confinament.	Es	va	constatar	que	la	digitalització	ofereix	un	nou	ventall	
d’oportunitats	 econòmiques	 i	 socials:	 el	 teletreball,	 la	 proximitat	 social,	 la	 diversificació	
econòmica i la formació a distància, entre d’altres, han estat presents en el dia a dia de la 
ciutadania. Tanmateix, ha quedat clar que, si no va de bracet de polítiques d’inclusió digital, 
la transició digital també comportarà un augment de les desigualtats.

L’evidència que aporta l’Enquesta sobre la Bretxa Digital a Barcelona apunta en aquesta 
mateixa direcció: es necessiten polítiques d’inclusió que abordin la bretxa digital en la seva 
triple dimensió d’accés (connexió a internet), dispositius (nombre i tipus) i habilitats i usos. 
Efectivament,	 la	 inclusió	digital	 a	Barcelona	es	configura	entorn	d’aquestes	 tres	dimen-
sions, que interseccionen amb factors socioeconòmics. Així, malgrat que un 92% de la 
població	de	la	ciutat	disposa	d’accés	a	internet	a	casa	(i	la	majoria,	amb	fibra	òptica),	el	cert	
és que hi ha un 1% d’habitants a Barcelona que no hi tenen accés per motius econòmics. 
Això	significa	una	bossa	d’unes	6.000-10.000	famílies	en	situació	de	pobresa	extrema.

Les desigualtats socioeconòmiques també determinen tant el nombre com la classe de 
dispositius des dels quals s’accedeix a internet a les llars, així com les habilitats per poder 
fer servir la xarxa per a usos més o menys diversos i complexos.

D’aquesta manera, les famílies de renda alta tendeixen a tenir més dispositius disponibles 
que no pas les de rendes més baixes, així com una proporció més gran d’ordinadors portà-
tils (contra una proporció més gran de telèfons intel·ligents i tauletes entre les rendes més 
baixes). Per descomptat, això ha tingut conseqüències: el 62% dels residents a Barcelona 
han augmentat l’oferta d’activitats que fan en línia. Els usos principals que més han crescut 
han estat el treball remot, els tràmits administratius electrònics i l’educació en línia. La ten-
dència, però, també mostra disparitats entre grups socials: els segments de població més 
envellits, amb menys educació i aturats utilitzen menys internet i per a una gamma d’usos 
menys variada que la població jove, els estudiants, les persones amb nivell d’estudis supe-
rior i la població ocupada.

El 2020, la digitalització s’ha convertit en un pilar principal per evitar la pandèmia i els seus 
pitjors efectes econòmics i socials. Les eines digitals han assegurat la continuïtat dels go-
verns municipals i han obert noves oportunitats de negoci en un context de crisi econòmi-
ca. De fet, durant el primer semestre del 2020, el sector TIC va ser l’únic a Barcelona que 
va crear llocs de treball. Les plataformes digitals d’aprenentatge i treball remot van protegir 
els treballadors d’exposar-se a la covid-19 als seus llocs de treball i escoles. Tot i això, les 
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desigualtats esmentades abans van provocar que el 56% dels treballadors amb pocs in-
gressos no poguessin teletreballar i el 6,5% dels estudiants no poguessin seguir l’educació 
en línia per raons socioeconòmiques.

Així, és evident que l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació pot generar 
desigualtats, també, en l’accés a drets i en les condicions de vida de la ciutadania. Davant 
d’això, és necessari posar en marxa polítiques d’inclusió digital que assegurin que la transi-
ció digital no deixa ningú enrere ni fomenta l’augment de situacions de vulnerabilitat.

Atès que l’acceleració de la digitalització i la interdependència quant a l’accés a drets so-
cials i polítics és un fenomen relativament recent, les polítiques d’inclusió digital són encara 
fora	del	conjunt	de	polítiques	que	configuren	la	xarxa	de	suport	de	l’estat	del	benestar.	Mal-
grat que existeixen iniciatives de fundacions privades, ONG i de cooperació internacional 
per combatre la pobresa digital, no hi ha gaires casos de polítiques públiques orientades a 
reduir la bretxa digital en contextos urbans.

Així, per exemple, NYC va presentar el seu “Internet Master Plan”, que inclou l’objectiu 
d’assolir la connectivitat universal davant d’un 18% de novaiorquesos sense accés a inter-
net. Toronto fa poc que ha impulsat un pla per crear una línia de banda ampla d’internet mu-
nicipal, ConnectTO. Pel que fa a la capacitació, l’Ajuntament de Milà, a través del programa 
Milano Aiuta, va establir un acord de col·laboració amb Samsung per donar suport gratuït a 
les	persones	més	grans	de	65	anys	amb	dificultats	en	l’ús	d’internet.	I	Londres,	en	el	marc	
del seu pla de recuperació, ha conjugat la dimensió de connectivitat i la de capacitats amb 
la missió “Digital Access for All”: “Every Londoner to have access to good connectivity, 
basic digital skills, and the device or support they need to be online by 2025”. Tanmateix, 
el govern de Londres no té les dades actualitzades en data 2020 ni sistematitzades en una 
sola enquesta sobre l’estat de la bretxa digital.

En tots els casos, doncs, la imatge és incompleta: unes accions només cobreixen alguna 
de les dimensions de la bretxa digital, i la majoria de les polítiques que s’implementaran no 
disposen d’un diagnòstic adequat que doni suport a la classe d’intervenció que es posa 
en marxa. Així, una prova pilot d’una política d’inclusió digital com la que aquí es planteja 
(multidimensional i de caràcter experimental) seria una innovació rellevant a escala global.

En	aquest	context,	s’identifiquen	grans	oportunitats	de	millora	basades	en	3	aspectes	clau:

•	 La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest la digitalització (tant en l’entorn 
personal com laboral) com a mecanisme de resiliència.

•	 La connectivitat, la disponibilitat de dispositius digitals i la capacitació han esdevingut 
indispensables en el nostre dia a dia en temps excepcionals.

•	 L’enquesta sobre la bretxa digital a Barcelona (2020), entre altres estudis, demostra 
que s’han assolit grans avenços en els darrers anys, però part de la ciutadania es 
continua quedant enrere, cosa que fa augmentar les situacions de vulnerabilitat.

Connectem Barcelona és un projecte amb un doble objectiu:

•	 Minimitzar la bretxa digital de manera holística des de les seves tres vessants princi-
pals:
•	 Connectivitat: accés a una connexió a internet de qualitat. 
•	 Dispositius:	accés	a	dispositius	aptes	per	als	usos	específics	de	cada	realitat.
•	 Capacitació:	accés	als	coneixements	necessaris	per	a	l’aprofitament	tecnològic.

•	 Avaluar l’impacte de la capacitació digital envers la utilització idònia d’internet.
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Per assolir aquests objectius, el projecte planteja un seguit d’accions que inclouen:

•	 Instal·lació d’una connexió a internet de banda ampla per a les llars que no en dispo-
sin.

•	 Distribució d’ordinadors portàtils en funció de les persones convivents.
•	 Acompanyament en la capacitació digital d’aproximadament la meitat de les llars 

objecte de l’actuació.
•	 Avaluació contínua del grau de capacitació digital.
•	 Programes	de	capacitació	específics	segons	els	perfils	de	les	persones	beneficiàries.
•	 Desmantellament del pilot i avaluació dels resultats.

El calendari d’execució del projecte és el següent:

•	 Fase 0: Preparació i inici del pilot: febrer-setembre 2021.
•	 Fase 1: Capacitació digital intensiva: octubre-desembre 2021.
•	 Fase 2: Capacitació digital moderada: gener-febrer 2022.
•	 Fase 3: Finalització de la capacitació digital: març-juny 2022.
•	 Fase 4: Desmantellament, recollida de dades i producció de resultats: juliol-desembre 

2022.

La localització escollida per executar Connectem Barcelona és el barri de la Trinitat Nova 
amb un gran nombre de famílies que pateixen la bretxa digital. Per tal de valorar meto-
dològicament	el	projecte,	 les	persones	beneficiàries	es	divideixen	en	dos	grups:	el	grup	
experimental que rep suport proactiu dels agents TIC; el grup de control que no rep suport 
proactiu,	però	que	pot	demanar	assistència	als	agents	TIC	sempre	que	la	persona	benefi-
ciària ho necessiti. 

Projecte Connectem 
Barcelona

Presentació a
l’ SCEWC
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•	 Fundació Pare Manel/Punt Omnia
•	 Centre Cruïlla (Salesians)
•	 Biblioteca Zona Nord Magnòlia
•	 Vodafone
•	 Orange
•	 Parlem 
•	 Lenovo
•	 Toshiba
•	 GSMA/MWC
•	 Digital Future Society 
•	 Microsoft
•	 Cisco
•	 CTECNO

Tal com indica el calendari, durant el 2021 s’han executat les dues primeres fases del projec-
te.	277	persones	beneficiàries	han	rebut	els	materials	que	formen	part	del	projecte.	Aquesta	
mostra	representa	un	conjunt	significatiu	per	donar	resposta	a	les	principals	hipòtesis	que	
es volen resoldre durant el projecte:

•	 Hi ha diferència entre l’evolució de la capacitació digital entre el conjunt de persones 
que rep acompanyament proactiu i el que no?

•	 El donatiu de dispositius augmenta la motivació de les persones a emprendre itinera-
ris de capacitació?

•	 Quina tipologia de recursos produeix una millor evolució en la capacitació?

A començaments del 2022, el projecte entra en la segona fase d’execució. El pes del se-
guiment qualitatiu fet pels agents TIC es desplaça a un seguiment més quantitatiu a través 
de	l’Oficina	Tècnica.

Actualment,	totes	les	persones	beneficiàries	disposen	d’un	ordinador	portàtil	de	qualitat	i	la	
connectivitat adequada. El càlcul del valor econòmic és de 283.674,47 € en espera d’efec-
tuar	una	segona	fase	de	lliuraments	per	a	col·lectius	més	específics.

Sessions informatives

La setmana del 18 d’octubre de 2021 s’organitzen les primeres sessions informatives. Ini-
cialment	planificades	per	 ser	 un	 acte	que	 concentrés	 en	dues	 jornades	 a	 la	majoria	 de	
persones	beneficiàries,	les	circumstàncies	provocades	per	la	pandèmia	de	la	covid-19	van	
obligar a organitzar les sessions amb un aforament màxim de 30 persones. En aquestes 
sessions s’explicava el funcionament i el calendari del projecte, s’informava de la distri-
bució	de	persones	beneficiàries	en	un	grup	experimental	i	de	control,	es	presentaven	les	
agents TIC i es feia l’avaluació ex ante i la distribució de materials i recursos. 

En total, s’han celebrat 13 jornades informatives, totes al Casal de Barri de la Trinitat Nova i 
en horaris diferents per emmotllar-se a les possibilitats de totes les persones. En la majoria 
de jornades les convocatòries es feien en dues sessions, de manera que s’han programat 
un total de 24 sessions informatives entre octubre i desembre del 2021.

El projecte ha gaudit del suport tant d’entitats del sector privat (operadors i fabricants de 
dispositius digitals, així com associacions d’empreses TIC) com d’entitats del tercer sector 
i del sector públic:

•	 Càritas
•	 Taula del Tercer Sector
•	 Fundació Catalana de l’Esplai
•	 Once
•	 Creu Roja
•	 Fundació Pere Tarrés
•	 AVV Trinitat Nova
•	 Punt Omnia
•	 Taula Oberta Trinitat Nova
•	 Institut Escola Trinitat Nova
•	 Casal de Barri Trinitat Nova
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Visites al Cibernàrium de Nou Barris

Després de les sessions informatives que van permetre l’entrada del 50% de les persones 
beneficiàries,	es	va	organitzar,	conjuntament	amb	Barcelona	Activa,	una	primera	visita	a	les	
instal·lacions del Cibernàrium a Nou Barris. Aquest equipament ofereix formacions gratuï-
tes en l’àmbit de la tecnologia i en tot l’espectre de nivells.  

L’interès	de	les	persones	beneficiàries	en	la	visita	va	ser	molt	alt,	així	com	el	fet	de	poder	
seguir	 els	 itineraris	 de	 formació	que	 el	Cibernàrium	ofereix.	 Es	 van	 identificar	 i	 resoldre	
situacions que requerien suport a les persones, com és el tràmit d’alta i inscripció a Barce-
lona Activa o la possibilitat de generar inscripcions de forma massiva. 

Agents TIC

Els agents TIC són l’eix fonamental per extreure els indicadors relatius a l’acompanyament 
en	la	capacitació	i	per	establir	vincles	amb	el	territori	i	amb	les	persones	beneficiàries,	en	
particular del grup experimental. 

La	tasca	principal	dels	agents	és	acompanyar	les	persones	beneficiàries	en	la	resolució	dels	
seus dubtes i necessitats per tal d’ampliar els seus coneixements, així com altres aspectes 
específics	de	l’ús	dels	dispositius	informàtics	o	d’internet.	Les	necessitats	en	tasques	de	
capacitació han estat majoritàries pel que fa als tipus d’interaccions entre els agents. 

En	 el	 cas	 del	 grup	 experimental	 de	 persones	 beneficiàries,	 aquest	 seguiment	 ha	 estat	
proactiu, se’ls ha trucat periòdicament i/o convocat de forma presencial. Com que les per-
sones	beneficiàries	van	arribar	en	diferents	fases,	es	va	fer	una	tasca	molt	intensiva	en	un	
subconjunt	 format	per	90	persones	per	 tal	d’identificar	 les	seves	principals	necessitats	 i	
dimensionar les càrregues de treball dels agents TIC. En aquests casos, els agents TIC 
es van dedicar amb molt de detall als continguts bàsics que oferia el projecte Connectem 
Barcelona gràcies a la cessió de Càritas i Daleph. 

Oficina Tècnica

L’Oficina	 Tècnica	 s’encarrega	 d’efectuar	 les	 tasques	 de	 coordinació	 entre	 els	 diferents	
agents principals del projecte (interns i externs), convoca i lidera les sessions de treball 
interdisciplinàries periòdiques de seguiment i avaluació del projecte, i també hi participa.
El seu funcionament ha estat clau en la fase de captació i consolidació de les persones 
beneficiàries	 i	esdevindrà	encara	més	 rellevant	en	 les	 fases	següents	amb	el	seguiment	
quantitatiu.

5.3.1.2 Projecte pilot: privacitat i digitalització 
democràtica dels centres educatius
Privacitat i digitalització democràtica dels centres educatius és un projecte pilot adreçat a 
4 centres educatius de primària i secundària de la ciutat de Barcelona per implementar una 
plataforma virtual d’aprenentatge que incorpori les eines digitals que es necessiten en el dia 
a dia dels centres i que, al mateix temps, assegurin la privacitat i els drets digitals dels alum-
nes i de tota la comunitat educativa de cada centre; eines que puguin competir en usabilitat 
i	eficàcia	amb	les	eines	més	utilitzades	del	mercat	corporatiu	i	substituir-les.
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El conjunt es basa en programari lliure i consta de:

•	 Servidors segurs per a l’emmagatzematge de dades.
•	 Un paquet d’aplicacions comercialment madures i adaptades a les necessitats de la 

comunitat educativa.
•	 El desplegament d’un servei tècnic i de capacitació permanent amb accions d’acom-

panyament personalitzades per als centres per a la seva capacitació, coneixement i 
utilització.

Amb el procés creixent de digitalització de les escoles, moltes de les eines que el profes-
sorat, l’alumnat i els famílies empren als centres són solucions gratuïtes, però privatives, on 
hi ha un risc creixent de pèrdua de control sobre la informació que s’hi diposita i les dades 
personals que es generen per part de tota la comunitat educativa.

D’altra banda, cada vegada s’és més conscient dels riscos que comporta l’ús d’eines priva-
tives no auditables en què les dades generades queden recollides en servidors dels quals 
no es té el control.

El projecte pilot pretén implementar eines digitals auditables que es poden fer servir àm-
pliament arreu, però adaptades a les necessitats de la comunitat educativa de Barcelona, 
i testar-ne el maneig durant almenys un curs escolar perquè després es pugui replicar i 
estendre’n l’ús al màxim de centres educatius, garantint en tot moment els drets digitals de 
l’alumnat.

El projecte pilot s’ha dissenyat en col·laboració estreta amb la direcció d’Innovació De-
mocràtica de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’AFFAC 
(Associacions	Federades	de	Famílies	d’Alumnes	de	Catalunya)	i	l’Xnet.

A més, el projecte permet evitar desigualtats i diferències entre els centres i les manera 
d’aproximar-se al món digital. També assegura la privacitat i l’exercici dels drets digitals als 
alumnes a través d’eines digitals lliures i segures, i comporta una millora substancial per 
a la integració del conjunt de la comunitat educativa en l’era digital. A més a més, permet 
un aprenentatge digital des de la perspectiva més positiva, redueix els perills relacionats 
amb el mal ús d’aquestes eines per a tota la comunitat i garanteix la privacitat de dades de 
l’alumnat, alhora que facilita la formació al professorat i l’adaptació a les necessitats pe-
dagògiques	específiques	del	centre.	D’altra	banda,	facilita	el	desplegament	d’una	infraes-
tructura digital per a l’ensenyament en remot que es pot posar en marxa de manera àgil i 
immediata davant qualsevol necessitat.

Els objectius del projecte són els següents:

•	 Desenvolupar i desplegar eines de programari lliure i auditable als centres educatius 
que siguin robustes, usables i competitives per a les principals necessitats de l’edu-
cació digital.

•	 Promoure l’ús d’infraestructures que siguin completament segures, lliures i que de-
fensin la privacitat de les dades personals i altres drets vinculats a l’era digital, com 
ara la inviolabilitat de les comunicacions en línia, especialment quan aquestes involu-
cren menors d’edat.

•	 Desplegar accions formatives i d’acompanyament en l’ús d’aquestes tecnologies al 
professorat i a la resta de la comunitat educativa dels centres.

•	 Fomentar els usos democràtics de la tecnologia i l’agilitat en l’ús de diverses platafor-
mes, així com evitar la creació de clients captius d’un únic producte.

•	 Desenvolupar l’esperit crític envers internet i els entorns digitals.
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El projecte va començar el gener del 2021. Durant el primer trimestre del 2021 es va exe-
cutar el desenvolupament i la integració de les eines digitals en un entorn compartit. En 
paral·lel, es va crear el sistema de replicació per instal·lar-lo als centres educatius partici-
pants. El segon trimestre del 2021 es va destinar a la instal·lació dels servidors i les eines 
digitals lliures als centres educatius. També es va formar el professorat i la resta de la co-
munitat educativa. En el darrer trimestre del 2021, es van implementar petits evolutius i es 
va mantenir la capacitació, l’assessorament i el seguiment tècnic als centres. El projecte és 
fruit de la col·laboració entre el Comissionat d’Innovació Digital i la Direcció d’Innovació De-
mocràtica de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. El projecte 
segueix en execució amb una perspectiva de replicació a centres cívics, casals de barri i 
biblioteques de Barcelona.

5.3.2 Impuls de la intel·ligència artificial ètica

5.3.2.1 Mesura de Govern de l’estratègia municipal 
d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència 
artificial

Context i antecedents

El Plenari del Consell Municipal va aprovar per unanimitat, el 26 de juny de 2020, una de-
claració institucional en què s’explicitava el suport a un model tecnològic municipal ètic 
i	confiable.	Aquest	model,	basat	en	l’humanisme	tecnològic,	vol	facilitar	 l’avenç	científic,	
preservar el lideratge tecnològic de la ciutat i garantir nous drets digitals per a la ciutadania 
i la seva participació en el control sobre l’ús que es fa de les tecnologies al sector públic. 
L’Ajuntament de Barcelona, doncs, està compromès amb una transició digital justa, que 
protegeixi els drets de la ciutadania i impulsi el progrés i l’adaptació de la ciutat a la revolu-
ció	tecnològica	global	del	segle	XXI.

La	intel·ligència	artificial	(IA)	ja	és	una	realitat	a	la	ciutat	de	Barcelona	i	al	seu	Ajuntament	i,	
per tant, la mesura de govern s’emmarca en un context en què l’aplicació d’una estratègia 
pot ser més efectiva: en la fase embrionària de la implantació de la IA als serveis públics. És 
per això que aquesta mesura de govern té un component eminentment pràctic; d’una ban-
da, d’impuls de la IA basada en els drets humans, i, de l’altra, d’establiment de mecanismes 
de governança i gestió com són, per exemple, la creació d’un registre públic d’algoritmes o 
la implantació de les auditories corresponents per tal d’avaluar-ne el risc.

Aquesta Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència 
artificial	representa	el	primer	pas	en	el	desenvolupament	dels	pilars	bàsics	per	a	l’aplica-
ció	de	 les	tecnologies	emergents,	en	especial	 la	 intel·ligència	artificial,	a	 l’Ajuntament	de	
Barcelona, i contribueix a protegir els drets de la ciutadania davant l’automatització de les 
decisions que l’afecten.

Vivim en societats complexes, diverses i dinàmiques caracteritzades per les incerteses. Les 
demandes i les necessitats també són cada vegada més nombroses i l’heterogeneïtat és 
un valor i una riquesa, però també demana noves aproximacions per part de les adminis-
tracions per garantir igualtat i equitat —missió fonamental de les institucions públiques—.
 
Als	ajuntaments	ens	caldran	totes	les	eines	i	recursos	per	fer	front	de	manera	eficient	i	efi-
caç als molts reptes que es plantegen i que no tenen una resposta senzilla ni ràpida. La in-
tel·ligència	artificial	i	les	tecnologies	emergents	representen	un	canvi	de	paradigma	a	l’hora	
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d’entendre la gestió pública: es tracta de passar d’un model d’administració reactiva a un 
model d’administració proactiva. 

A	escala	europea,	s’ha	apuntat	que	fins	a	un	30%	de	perceptors	potencials	d’ajudes	públi-
ques no les sol·liciten perquè desconeixen que existeixen. Si l’Administració coneix bé la 
realitat dels seus ciutadans a partir de les dades, recollides amb consentiment previ, serà 
capaç d’anticipar-se i oferir a la ciutadania un servei determinat sense esperar que sigui la 
ciutadania qui ho demani.

La combinació de la gestió del “good data” i la IA ha de permetre a les institucions arribar 
de manera més personalitzada i directa a la ciutadania, a partir d’un coneixement més 
acurat. És per això que l’Administració estarà en disposició de prestar serveis públics més 
sensibles a la diversitat social i, alhora, més capaços de garantir la universalitat. Així, l’apli-
cació de tecnologies emergents basada en els drets humans farà possible serveis públics 
més forts i de millor qualitat institucional i democràtica, així com un estalvi de recursos 
temporals i econòmics. Alhora, seran més resilients i capaços d’adaptar-se més bé al canvi 
per tal de reduir, d’aquesta manera, les incerteses. 

En aquest context, aquesta mesura de govern planteja un desenvolupament de la inte-
l·ligència	artificial	 i	 les	 tecnologies	emergents	emmarcat	en	els	principis	de	 l’humanisme	
tecnològic, els drets digitals i el foment de les tecnologies democràtiques, assumint que és 
fonamental complir els punts següents: 

•	 Mantenir	i	incrementar	el	control	democràtic	sobre	la	intel·ligència	artificial	per	part	de	
les institucions públiques i la ciutadania. 

•	 Assegurar a través de la transparència i l’auditabilitat que els models algorítmics i 
les bases de dades sobre les quals s’apliquen segueixen criteris de drets humans i 
d’interès públic.

•	 Aclarir el règim de responsabilitat pels danys que pugui causar la creació i l’ús de 
solucions basades en IA per part de l’Administració, però també per part d’empreses 
i desenvolupadors.

Objectius de la mesura de govern

En l’actual moment de disrupció tecnològica és urgent i imprescindible una política pública 
d’ús de les tecnologies emergents per impulsar la transformació digital de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la mateixa ciutat tot garantint els drets i les llibertats fonamentals de la ciuta-
dania, de manera alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 
2030. 

Les actuacions de l’Ajuntament han d’estar sempre orientades a promoure i garantir una 
igualtat efectiva de la ciutadania i dels grups en què s’integra per tal d’evitar qualsevol 
mena de discriminació i protegir els drets fonamentals. Les actuacions que impliquin l’ús 
de tecnologies emergents com la IA no han de ser-ne una excepció. 

D’altra banda, també és responsabilitat municipal conciliar les normatives de protecció 
de dades, privacitat i transparència amb l’automatització de procediments prevista en la 
legislació bàsica i el dret que les decisions públiques no siguin totalment automatitzades i 
adoptades sense cap control humà, aspectes en els quals la IA incideix de manera especial.

Per tot això, l’Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència 
artificial	planteja	els	objectius	següents:	
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Per a la ciutat: 
•	 Impulsar la transició digital a la ciutat de Barcelona mitjançant l’ús de les tecnologies 

emergents i en concret de la IA, com a eina de progrés social i des dels principis de 
l’humanisme tecnològic, posant la ciutadania i els seus drets al centre. 

•	 Promoure un model de ciutat oberta, inclusiva i resilient, en el qual la tecnologia esti-
gui sempre al servei de la ciutadania i impacti d’una manera social positiva. 

•	 Abordar els reptes de la transformació digital buscant un compromís públic i privat, 
i establint mecanismes de coordinació i participació per avançar en la bona gover-
nança del futur digital de la ciutat. 

•	 Impulsar el lideratge de la ciutat de Barcelona en altres institucions nacionals i inter-
nacionals, en l’àmbit de l’humanisme tecnològic, la transició digital, i en concret en 
l’ús de les tecnologies emergents obertes i democràtiques pel bé comú. 

Per a l’Ajuntament de Barcelona:
•	 Potenciar la transformació digital del mateix Ajuntament de Barcelona, emprant la IA 

com a eina per millorar els serveis públics alhora que es garanteix que el desenvolu-
pament, el desplegament i la utilització de la IA compleix els requisits d’una tecnolo-
gia	fiable.

•	 Promoure la IA com una eina per avançar cap a un model de governança intel·ligent, 
més	eficaç	i	eficient	en	la	resolució	de	reptes	i	en	la	gestió	de	les	polítiques	públiques	
de l’Ajuntament. 

•	 Establir els mecanismes interns de governança per garantir els drets humans com a 
pilar fonamental del desenvolupament digital i assegurar processos de participació 
ciutadana per al seguiment i la millora contínua d’aquests mecanismes. Determinar 
principis rectors, marc ètic, pràctiques de gestió responsable i orientacions tècniques 
que guiïn qualsevol aplicació d’IA perquè estigui basada en els drets humans i sigui 
tècnicament	robusta	i	confiable.

•	 Promoure models de desenvolupament de la IA que siguin transparents i auditables a 
través del foment de les tecnologies, el programari lliure i el coneixement obert.

•	 Desenvolupar les eines tècniques per garantir el respecte als drets humans en el dis-
seny, la privacitat, el dret a entendre la presa de decisions, mitigar els biaixos de les 
dades i els algoritmes i assegurar la supervisió humana en les decisions automatitza-
des de les màquines, quan aquestes afectin les persones. 

La mesura de govern proposa vint actuacions que es desenvoluparan en el període 2020-
2023 (algunes de les quals ja estan en funcionament), així com els principis rectors i els 
criteris tècnics que regiran la implantació de la IA a l’Ajuntament de Barcelona.

Els principis rectors són:

•	 Acció i supervisió humana.
•	 Solidesa tècnica i seguretat.
•	 Privacitat i governança de les dades.
•	 Transparència i informació.
•	 Diversitat, inclusió i equitat.
•	 Compromís social i ambiental.
•	 Responsabilitat, rendició de comptes i control democràtic.



79Memòria de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 2021

Les 20 actuacions previstes per al període 2021-2023 són:

•	 Desenvolupament de projectes pilot.
•	 Creació d’un registre municipal d’algoritmes d’IA. 
•	 Inventari de possibles serveis i necessitats de la IA a l’Ajuntament de Barcelona.
•	 Revisió del marc normatiu per a l’aplicació de la IA a l’Ajuntament de Barcelona.
•	 Definició	de	metodologies	de	treball	i	protocols.
•	 Publicació d’una guia d’aplicació de la IA a l’Ajuntament de Barcelona. 
•	 Procediment administratiu basat en la dada.
•	 Clàusules per a la licitació de solucions basades en IA.
•	 Comunicació interna. 
•	 Formació interna.
•	 Comunicació amb la ciutadania.
•	 Promoció	d’espais	de	reflexió	i	debat	sobre	l’impacte	de	la	intel·ligència	artificial	en	

els serveis públics. 
•	 Promoció i ús de dades com a bé públic. 
•	 Aliances i col·laboracions amb l’ecosistema de la IA local. 
•	 Acció internacional per a un model urbà d’IA basada en els drets digitals.
•	 Establiment	de	l’Observatori	Internacional	d’Intel·ligència	Artificial	Urbana.
•	 Comissió transversal per a l’impuls de la IA ètica a l’Ajuntament de Barcelona.
•	 Creació d’un consell assessor de persones expertes en IA, ètica i drets digitals de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
•	 Pacte de ciutat per a l’impuls de l’humanisme tecnològic a la ciutat de Barcelona.

5.3.2.2 Llei europea sobre intel·ligència artificial

L’abril del 2021, la Comissió Europea va presentar la proposta per a una llei europea sobre 
intel·ligència	artificial.	A	través	d’EUROCITIES,	Barcelona	ha	participat	en	els	debats	per	
construir una posició comuna envers la llei.

La	participació	activa	dels	governs	locals	en	els	elements	de	supervisió	definits	en	la	llei	o	
la prohibició explícita sense excepcions sobre la utilització de sistemes de reconeixement 
biomètric a l’espai públic en temps real són exemples d’aquest posicionament. 
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5.3.3 Activitats transversals

5.3.3.1 Acte “Humanism in the Digital Age: The Urban 
Contribution”
El 15 d’octubre de 2021 va tenir lloc l’esdeveniment “Humanism in the Digital Age: The 
Urban Contribution”, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb Digital 
Future Society. L’acte va reunir més de 30 personalitats per debatre sobre l’impacte social 
de la tecnologia, especialment en l’escenari de les tecnologies emergents que ens trobem, 
com	ara	la	intel·ligència	artificial	 i	 l’automatització	algorítmica.	La	digitalització	global	se-
gueix ampliant la bretxa de la desigualtat, així com la bretxa digital, ja que la digitalització 
no es produeix de manera homogènia a escala mundial. 

L’esdeveniment va explorar com construir una transició digital que no deixi ningú enrere, 
que protegeixi i reforci els drets humans en l’era digital i que situï les persones del planeta 
al centre del desplegament tecnològic. Es va debatre i es van abordar els reptes als quals 
les nostres societats s’estan enfrontant des de la perspectiva tecnològica centrada en l’és-
ser	humà	a	través	de	temes	com	la	inclusió	digital,	la	intel·ligència	artificial	ètica	i	els	drets	
digitals.

5.3.4 Coalició de ciutats pels drets digitals 
La Coalició de Ciutats pels Drets Digitals va ser fundada per Barcelona, Nova York i Am-
sterdam el 2018 amb l’objectiu d’impulsar polítiques que garanteixin la protecció dels drets 
digitals de les persones a escala global. La Coalició treballa entorn dels cinc principis de la 
seva Declaració:

i. Accés universal i igualitari a internet i alfabetització digital
ii. Privacitat, protecció de dades i seguretat
iii. Transparència, rendició de comptes i no-discriminació de dades, continguts i algo-

ritmes
iv. Democràcia participativa, diversitat i inclusió
v. Estàndards de servei digital oberts i ètics

La Coalició articula la seva tasca en diversos projectes i activitats, i Barcelona en lidera la 
coordinació en l’àmbit tècnic. Durant el 2021, cal destacar les accions següents:

Seminaris web mensuals d’intercanvi de bones pràctiques. Cada 
mes, la Coalició organitza un seminari web per a les ciutats membres, 
en el qual una o més ciutats presenten exemples de bones pràctiques 
(projectes, polítiques, serveis) relacionats amb la digitalització basada 
en drets. 

Primera trobada política d’alt nivell. L’octubre del 2021, els repre-
sentants polítics de més de 10 ciutats europees de la Coalició es van 
reunir	 a	Amsterdam	per	 traçar	 l’estratègia	 i	 definir	prioritats	per	 als	
anys següents. Les tinentes d’alcaldia d’Amsterdam i Barcelona van 
fer de co-hosts de la reunió.
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Marc de governança dels drets digitals. Durant l’any 2021, la Coali-
ció, en col·laboració amb UN-Habitat i Open Society Foundations, ha 
impulsat la creació d’un Marc de governança dels drets digitals, un 
projecte que té com a objectiu establir les bases normatives per ga-
rantir els drets digitals a les ciutats. Aquest document inclou la redac-
ció d’un document normatiu, que es va dur a terme en cocreació amb 
experts d’altres ciutats, així com la implementació pilot d’aquest marc 
en quatre ciutats europees, que es durà a terme durant 2022-2023.

Llançament del Global Observatory of Urban AI. L’estiu del 2021, 
els Ajuntaments de Barcelona, Amsterdam i Londres, en col·laboració 
amb el CIDOB, van llançar l’Observatori Global d’IA Urbana, una ini-
ciativa que té com a objectiu seguir la regulació, el desenvolupament i 
el	desplegament	de	la	intel·ligència	artificial	a	les	ciutats	membres	de	
la Coalició; produir i actualitzar estàndards de polítiques per a regula-
cions	i	aplicacions	ètiques	en	aquest	àmbit	a	les	ciutats;	identificar	els	
obstacles que impedeixen el desplegament d’un ús just, transparent 
i responsable de la IA a les zones urbanes; i contextualitzar les con-
tribucions de les ciutats a la IA global i les tendències tecnològiques. 
En el marc de l’Smart City Expo World Congress 2021, l’Observatori 
Global	d’Intel·ligència	Artificial	Urbana	va	presentar	el	seu	primer	in-
forme, “AI Ethics in policy and action: city governance of algorith-
mic-decision	systems”	(“Ètica	de	la	intel·ligència	artificial	en	les	políti-
ques públiques: governança municipal dels sistemes algorítmics per 
a la presa de decisions automatitzada”). Aquest informe estableix un 
marc ètic per orientar l’aplicació que fan les ciutats dels sistemes de 
presa de decisions mitjançant algoritmes.
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Projecte Connectem 
Barcelona
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Direcció de Serveis
d’Informació i Atenció
Ciutadana

6.

La Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana és la responsable 
del sistema de canals i mitjans a través dels quals l’Ajuntament 
dona resposta a les demandes d’informació i orientació de la 
ciutadania, facilita dur a terme els tràmits administratius i atén 
els suggeriments i les comunicacions d’incidències sobre la 
ciutat i els serveis municipals. 



84 Ajuntament de Barcelona

La missió de la Direcció és, a través de la informació i l’atenció ciutadana, fer àgil, senzilla 
i transparent la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament, i que els ciutadans i ciutadanes 
puguin exercir els seus drets i deures de la manera més fàcil i efectiva. 

El sistema d’informació i atenció ciutadana és complex i està adaptat a les necessitats de 
la ciutadania. Està format per una pluralitat de canals i eines, tant presencials com no pre-
sencials.

A través d’aquests canals i eines, es pot:
•	 Gestionar tràmits municipals.
•	 Fer consultes sobre el que hi ha i el que passa a Barcelona, i com desplaçar-se per 

la ciutat.
•	 Rebre informació sobre els serveis i les activitats municipals.
•	 Obtenir informació sobre tràmits i gestions públiques.
•	 Opinar, comunicar incidències i fer suggeriments sobre la ciutat i els serveis munici-

pals.
 

6.1 Canals d’atenció

barcelona.cat

010

900 226 226

OAC

OAE

Altres serveis 
d’atenció telefònica

Xarxes socials

Lloc web

Telèfon d’informació

Telèfon del Civisme

Oficines d’Atenció Ciutadana

Oficina d’Atenció a les Empreses

010 Metropolità, atenció telefònica dels Centres de Serveis Socials, dels Punts d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD), Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) i centraleta de l’Ajun-
tament.

Twitter

A través del lloc web municipal es poden fer consultes, gestions i comunicar queixes i suggeriments.
L’Oficina Virtual de Tràmits https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca és un espai 
en línia per a les persones que volen fer gestions amb l’Ajuntament.

És un servei que té com a objectiu ajudar la ciutadania a resoldre els seus dubtes i informar sobre la 
ciutat, els tràmits municipals, l’agenda d’actes i altres temes d’interès, mitjançant el compte @barcelo-
na_010.

El telèfon 010 és un servei d’informació municipal i general sobre equipaments, agenda d’actes i serveis. 
Per mitjà d’aquest telèfon també es poden fer tràmits municipals.

El telèfon del civisme atén els avisos i les reclamacions de la ciutadania sobre la neteja, el manteniment 
de l’espai urbà i els serveis municipals.

Tretze oficines on rebre informació i dur a terme tramitacions municipals. Per oferir un servei més ade-
quat, s’atén amb cita prèvia.

Oficina d’acompanyament per facilitar-te tots els tràmits municipals necessaris per desenvolupar una 
activitat econòmica a la ciutat. S’atén amb cita prèvia.

ATENCIÓ EN LÍNIA

ATENCIÓ PRESENCIAL

ATENCIÓ TELEFÒNICA

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
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Oficina de Troballes

Quiosc

Oficina municipal on es gestiona la recepció i devolució dels objectes perduts. S’atén amb cita prèvia.

Terminal d’autoservei electrònic

Els tràmits més sol·licitats i tota la informació de la ciutat es pot consultar als terminals d’autoservei. 
Estan situats a les OAC i en algunes biblioteques, centres cívics i centres comercials, entre d’altres.

L’OAC et truca Atenció remota telefònica o per videoconferència

ATENCIÓ REMOTA

6.2 Eines del sistema d’informació i atenció ciutadana

•	 El sistema de gestió d’incidències i reclamacions de l’Ajuntament (IRIS) recull les 
peticions de la ciutadania sobre el funcionament de la ciutat i la prestació dels 
serveis públics municipals, així com les consultes efectuades mitjançant el canal 
web.	És	un	sistema	implantat	en	tota	l’organització	municipal	i	que	està	certificat	
a la norma ISO. L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania diversos canals 
per poder presentar aquestes peticions, com ara els canals presencials, el canal 
telefònic, el canal web, app bústia ciutadana, fulls de queixes i suggeriments, així 
com les instàncies registrades sobre els temes recollits al sistema. 

•	 El sistema d’Agenda i Equipaments de l’Ajuntament de Barcelona (NASIA) manté 
la informació sobre “què hi ha” a Barcelona, tant equipaments públics com equi-
paments privats d’interès públic (hospitals, farmàcies, restaurants, comerços, lo-
cals d’oci...), i “què passa” a la ciutat (esdeveniments, activitats lúdiques, cursos, 
tallers, manifestacions, talls de trànsit...). Aquest sistema dona servei al personal 
d’informació	del	010	i	de	les	Oficines	d’Atenció	Ciutadana,	que	hi	cerquen	la	in-
formació demanada per les persones interessades, als diferents webs municipals i 
altres aplicacions municipals que fan ús d’aquesta informació. 

•	 El sistema ITACA és la base de dades que conté el Catàleg de Tràmits disponibles 
de l’Ajuntament de Barcelona. S’integra tècnicament dins del Portal de Tràmits de 
l’Ajuntament i, per tant, el poden consultar els ciutadans (24 hores al dia, els 365 
dies de l’any). Indica els diferents canals disponibles per a cada tràmit: telemàtic, 
presencial, telefònic, mòbil i quiosc. A banda, ITACA inclou la relació de tots els 
protocols interns d’atenció i tramitació dels operadors de la Direcció de Serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana (900 / 010 / OAC / OAE) en la seva relació diària 
amb la ciutadania.

•	 Eina d’atenció ciutadana, que s’integra amb diferents sistemes d’informació 
municipals, per recollir les interaccions que la ciutadania té amb l’Ajuntament 
(sol·licitud o enviament d’informació, tramitacions, atencions i serveis). El perso-
nal	 informador	de	les	Oficines	d’Atenció	Ciutadana	utilitzen	aquest	sistema	com	
a	escriptori	unificat	d’atenció.	Això	els	permet	accedir	a	 la	fitxa	dels	ciutadans	 i	
ciutadanes que atenen, obrir les aplicacions de tramitació arrossegant les dades 
identificatives	 i	 de	contacte	del	 ciutadà,	 i	mantenir	 un	 registre	de	 les	atencions	
efectuades. Aquest sistema també es fa servir per fer comunicacions informatives 
personalitzades a les persones que ens donen el consentiment, partint de la infor-
mació del seu domicili i de les seves interaccions amb l’Ajuntament recopilades al 
sistema.
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6.3 Sistemes per a la recollida d’indicadors i política de 
qualitat

•	 STIAGENDA és el sistema que gestiona	la	cita	prèvia	de	les	OAC	i	altres	oficines	
d’atenció presencial de l’Ajuntament.

•	 RAT (Registre d’Activitats i Tràmits) és una aplicació que permet consultar els comp-
tadors de la tramitació que es fa presencialment i telefònicament.

•	 CUIC (Cisco	Unified	 Intelligence	Center)	és	una	aplicació	vinculada	a	 la	centraleta	
telefònica a través de la qual s’obtenen dades de les atencions telefòniques.

•	 Orchestra és un sistema gestionador d’esperes en l’atenció presencial, del qual 
s’obtenen dades sobre nombre i temps d’atenció.

•	 STIAGENDA	 permet	 obtenir	 dades	 de	 la	 cita	 prèvia	 de	 les	 OAC	 i	 altres	 oficines	
d’atenció presencial de l’Ajuntament.

•	 L’aplicació d’administració dels quioscos d’autoservei ofereix informació sobre el 
seu ús.

•	 Google Analytics permet obtenir informació sobre l’ús de les pàgines web.

•	 BI IRIS facilita informació sobre les comunicacions ciutadanes de queixes, suggeri-
ments o sol·licituds d’actuació.

•	 A través del sistema de l’Eina d’Atenció Ciutadana s’obté informació sobre deman-
des d’atenció ciutadana i de les comunicacions ciutadanes de queixes, suggeriments 
i peticions d’actuació. 

•	 Qdoc és el sistema de gestió documental que permet que tota la Direcció compar-
teixi documents sobre procediments, manuals i instruccions. 

El sistema d’atenció ciutadana es regeix per una política de qualitat, i, per tant, la seva 
activitat està auditada (el marc de referència és la Norma ISO 9001:2015).
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6.4 Organigrama

Direcció de Serveis d’Informació
i Atenció Ciutadana

Supor Tècnic
Secretària Direcció

Departament de
Serveis Presencials

Departament de
Projectes i Gestió
de la Informació

Departament
d’Operacions i 

Processos d’Atenció 
Especialitzada

Departament
d’Avaluació

d’Incidències
i Qualitat

Servei de
Processos

Oficines	d’Atenció	
Cituadana

Servei d’Atenció
Presencial

Servei de Cerca
i Gestió de
Continguts

Servei d’Atenció
Telefònica

Oficina	de
Troballes

Projectes
Servei de Nous 
Canals i Gestió 

Diferida

Oficina	d’Atenció
a l’Empresa

Direcció

Departament de Serveis Presencials 

Departament de Projectes i Gestió de la Informació

Departament d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada 

Departament d’Avaluació d’Incidències i Qualitat

Total equip DIAC

4 persones

176 persones

8 persones

25 persones

10 persones

223 persones

Recursos humans DIAC (en data (31/12/2021)

Despeses de personal

Despeses en béns corrents i serveis

TOTAL

10.551.986,70 €

9.700.618,28 €

20.352.604,98 €

G741777
Nota
Suport

G741777
Nota
Ciutadana
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6.5 CONTEXT 2021: la crisi sanitària de la covid-19 
continua impactant en l’atenció ciutadana

Durant l’any 2021 es consoliden les tendències d’evolució en l’atenció ciutadana que es 
van iniciar en l’escenari de pandèmia del 2020:

•	 Les limitacions de l’atenció presencial:

•	 La pandèmia ha comportat la implantació d’un conjunt de mesures sanitàries que 
limiten els aforaments i estableixen distàncies de seguretat. Això implica que s’han 
reduït les posicions d’atenció presencial a la ciutadania. La capacitat d’atenció 
presencial s’ha estancat, perquè continuen en vigor les restriccions per la 
pandèmia. 

•	 Això obliga a repensar l’atenció presencial. Reforçant els canals telefònics i te-
lemàtics, l’atenció presencial s’ha d’orientar a donar resposta als col·lectius 
que tenen dificultats per accedir als altres canals i a les demandes d’atenció 
complexes i especialitzades. 

•	 El creixement de l’atenció no presencial

•	 Increment de la demanda d’atenció telefònica. Les trucades al 010 han aug-
mentat molt i aquest increment ha obligat a adaptar l’atenció a la demanda i am-
pliar, per tant, la capacitat del servei, tant tecnològicament com respecte als re-
cursos humans.  

•	 Increment de la tramitació pel web. S’ha fet un treball intens, en coordinació 
amb la Direcció d’Administració Electrònica i amb el conjunt de l’organització mu-
nicipal, per augmentar el nombre de tràmits municipals tramitables a través 
de l’Oficina Virtual de Tràmits. L’objectiu és que qualsevol tràmit municipal es 
pugui gestionar per internet, per adaptar-nos a l’actual Llei de procediment admi-
nistratiu comú i a les necessitats de la ciutadania. 

•	 El teletreball i el seu impacte en l’organització. 

Aquestes tendències representen reptes de futur que hem d’entomar des del conjunt 
de l’organització municipal. 

•	 D’altra banda, en el marc de l’impuls que ha donat la Gerència Municipal a la 
direcció per valors dins l’organització de l’Ajuntament, la Direcció de Serveis d’In-
formació	i	Atenció	Ciutadana	s’hi	ha	alineat	i	ha	engegat	un	projecte	específic	de	
comunicació clara amb la ciutadania. 
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Les dades bàsiques d’activitat de la Direcció d’Atenció Ciutadana durant l’any 2021 són les 
següents:

6.6 Destacats 2021

6.6.1 Atenció presencial

2.304.858 trucades ateses
599.634 persones ateses a les OAC
6.221.746 visites al Portal de Tràmits
290.841 persones usuàries dels quioscs
5.302.837 tramitacions a través d’OAC, telèfon, web i quioscs 
(inclou el tràmit de cita)
8.708.192 informacions d’equipaments i agenda de la ciutat
384.224 comunicacions rebudes pel sistema IRIS
16.110 atencions a l’Oficina d’Atenció a les Empreses

Atencions a les oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) 2020-2021

•	 Les posicions d’atenció a les OAC són un 67% de les que hi havia abans de la pan-
dèmia, a causa de la limitació d’aforament i la distància social establertes en compli-
ment de les mesures sanitàries relatives a la covid-19. 

•	 Aquestes limitacions fan que no s’hagi pogut recuperar el volum d’atencions anterior 
a la pandèmia. Tot i això, encara que les atencions hagin disminuït un 52% respecte al 
2019 (abans de la pandèmia), la tramitació a les OAC només s’ha reduït un 19% en 
el mateix període. Això s’explica perquè s’han prioritzat les atencions presencials 
que impliquen una tramitació (especialment els tràmits de Població) sobre les 
que només requereixen una informació. Les atencions informatives s’han derivat 
cap al canal telefònic, que es poden oferir sense que la ciutadania s’hagi de desplaçar. 
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•	 El personal de les OAC que, per les limitacions d’aforament, no pot treballar atenent 
la ciutadania presencialment, està fent tasques de back office o en el servei L’OAC et 
truca. 

•	 Amb motiu de la limitació de l’atenció presencial, el 2020 es va posar en marxa el 
servei L’OAC et truca, que s’ha continuat desenvolupant durant el 2021. El servei 
permet als ciutadans agafar una cita per a una atenció telefònica o videotrucada. En 
la	data	concertada,	un	informador	de	les	oficines	d’Atenció	Ciutadana	contacta	amb	
el ciutadà i pel mitjà que el ciutadà hagi seleccionat (trucada o videotrucada) propor-
ciona la informació o fa el tràmit que el ciutadà necessita. El servei disposa d’una eina 
segura per a les videotrucades i un espai al núvol per intercanviar documents que ga-
ranteix	la	confidencialitat	de	la	informació	compartida.	En	demanar	la	cita,	el	ciutadà	
rep un correu electrònic amb les indicacions per a la videotrucada i per poder lliurar 
documents a l’Ajuntament necessaris per fer el tràmit. El 2021, des del servei L’OAC 
et truca s’han fet 70.477 atencions i 168.709 tramitacions.

•	 S’ha continuat amb les obres de millora i adaptació a l’administració electrònica de 
les OAC. Concretament, s’han fet actuacions a les OAC de l’Eixample, Sarrià - Sant 
Gervasi i Sant Andreu.

OAC Sant Andreu

Servei OAC et truca
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•	 A	part	de	l’atenció	a	les	OAC,	s’ha	de	destacar	que	l’Oficina	d’Atenció	a	les	Empreses	
ha fet, el 2021, 16.110 atencions (un 90% més que l’any 2020). Al novembre es va 
inaugurar,	en	col·laboració	amb	Barcelona	Activa	i	Promoció	de	Ciutat,	l’oficina	Bar-
celona International Welcome Desk, un servei d’atenció al talent internacional.

6.6.2 Atenció telefònica

•	 El servei continua la seva evolució creixent com a canal d’atenció. El nombre de tru-
cades ateses el 2021 s’ha incrementat un 28% respecte del 2020 i s’ha situat entre 
les 166.000 i les 217.000 trucades mensuals. 

•	 L’increment de la demanda ha implicat la necessitat d’ampliar el servei, tant pel que 
fa als recursos tecnològics com humans.  

•	 El 90% dels ciutadans que truquen diàriament han estat atesos el mateix dia en què 
han contactat per telèfon amb el servei. En el segon semestre de l’any, aquest per-
centatge s’eleva pràcticament al 100%.

Barcelona 
International 
Welcome Desk
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6.6.3 Atenció per internet: Oficina Virtual de Tràmits (OVT)

•	 L’Ajuntament ha fet un esforç important per incloure més tramitacions pel canal in-
ternet. Això ha comportat que la tramitació pel canal internet s’hagi incrementat un 
28,8% respecte del 2020 i un 73,7% respecte del 2019.

•	 L’augment de la tramitació pel canal web també està motivat pel fet que, per faci-
litar-la,	s’han	baixat	els	nivells	d’identificació	i	signatura	electrònica.	

•	 Les tramitacions electròniques han superat el 1.970.000, amb una mitjana d’uns 
150.000 tràmits mensuals.

Pagament per internet de tributs, multes o preus públics

Justificants	de	residència	o	convivència

Duplicats de tributs, multes o preus públics

Comunicació de peticions, queixes, agraïments o suggeriments

Registre	de	notificacions	electròniques:	alta	i	modificació	de	dades

Informació sobre llicència d’activitat alimentària

Presentació d’instàncies al Registre electrònic de l’Ajuntament

Consulta dels permisos necessaris per fer obres

Comunicació del conductor del vehicle per multes 

Estimació del valor de l’impost de plusvàlua

Sol·licitud de domiciliació bancària

Informació sobre el dia de recollida de mobles al carrer

Certificat	de	pagaments	de	tributs,	multes	o	preus	públics

Autoliquidació de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Certificat	d’empadronament	signat	pel	Secretari	de	l’Ajuntament

Consulta	sobre	informació	fiscal	i	tributària

Emissió	de	certificat	negatiu	de	deute	amb	l’Ajuntament

Altres tràmits

222.965

190.532

155.584

123.349

116.852

98.996

64.970

56.263

54.966

48.671

46.127

41.133

39.638

36.952

36.428

36.082

33.352

564.900

1.970.760

Tràmits més demanats pel canal internet 2021
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•	 L’evolució en la tramitabilitat a través del canal internet s’observa en l’augment dels 
tràmits que abans només es podien fer pel canal presencial i que ara són tramitables 
per	l’OVT	(tramitables	amb	identificació	o	sense).	

Evolució de la tramitabilitat a l’OVT 2019-2021

•	 Quant a la disminució de gestions no tramitables, s’ha d’assenyalar que s’han elimi-
nat de l’OVT processos que no eren pròpiament administratius sinó que es tractava 
d’informacions	de	serveis.	Han	estat	incorporats	als	webs	específics	de	la	temàtica	a	
la qual pertanyen. 

•	 Per fer encara més fàcil la tramitació en línia des de l’OVT, la ciutadania disposa d’un 
xat de suport a la tramitació. L’eina facilita una resposta instantània sobre la loca-
lització d’un tràmit dins del portal, dona informació sobre la gestió, deriva als canals 
d’atenció més adients o, en alguns casos, fa el tràmit si la situació ho requereix. S’hi 
accedeix mitjançant la icona “Necessiteu Ajuda?”. El 2021, s’han atès per xat 7.215 
peticions de 5.610 ciutadans diferents.

 

Consultes al xat de suport a la tramitació per internet

Tramitables	sense	identificació

Tramitables	amb	identificació

Tramitables fora de la OVT (Iris i altres webs)

No tramitables

TOTAL

38

151

34

409

632

41

181

35

386

643

43

225

36

162

466

2019 2020 2021

TIPUS DE CONSULTES

MOSTRA	DE	250	XATS
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6.6.4 Tramitació a través de Barcelona a la butxaca

•	 Barcelona a la butxaca és l’aplicació mòbil de 
l’Ajuntament de Barcelona que ofereix els prin-
cipals serveis mòbils municipals per a la ciuta-
dania en un sol punt d’accés. 

•	 Aplega informació d’actualitat, serveis i també 
permet fer les tramitacions municipals més 
usuals. 

•	 En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet un esforç 
per adaptar el format dels tràmits més habituals 
per tal que es puguin gestionar des del mòbil, i 
d’aquesta manera facilitar a la ciutadania el pro-
cés per aquest canal.  

Volant de residència del Padró municipal d’habitants

Consultar	els	mètodes	d’utentificació

Per	altres	tràmits	podeu	consultar	l’Oficina	Virtual	de	Tràmits

Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta

Cita	amb	les	Oficines	d’Atenció	Ciutadana	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Certificat	negatiu	de	deute	amb	l’Ajuntament	de	Barcelona

Consulta	de	fotografies	i	filmacions	per	infraccions	de	trànsit

Serveis de cita prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona

Identificació	de	persona	conductora	en	relació	a	multes	de	trànsit

Servei de teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona

Gestions amb la Targeta Blanca per l’ús del Servei Públic de Transport

Altres

7.931

6.450

4.729

5.084

2.161

1.958

1.412

1.326

1.137

745

432

801

34.166

Detall dels tràmits utilitzats des de l’Aplicació BCN Butxaca 2021

Aquesta informació fa referència als accessos de l’aplicació Barcelona a la butxaca als 
tràmits	esmentats	no	poden	diferenciar	en	aquests	moments	els	que	han	finalitzat.

G741777
Nota
autentificació
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6.6.5 Comunicació clara: Pla de millora de la informació i 
usabilitat de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT)

•	 S’està	treballant	per	millorar	la	comunicació	i	la	usabilitat	de	l’Oficina	Virtual	de	Trà-
mits, juntament amb la Direcció de Comunicació Digital. Aquest treball enllaça amb 
el valor de la comunicació clara, impulsat per la Gerència Municipal i prioritari per a 
l’Ajuntament de Barcelona dins de la gestió basada en els valors.

Manteniment de l’espai urbà
Recollida i neteja de l’espai urbà*
Informació, tràmits i atenció al ciutadà
Mobilitat
Prevenció i seguretat
Transports públics
Sanitat i salut pública
Urbanisme, obres i habitatge
Oci /lleure
Bitàcoles
Cultura
Serveis socials
Hisenda
Esports
Educació
Promoció econòmica, comerç i mercats
Gestions municipals
Consultes web
Altres temes
Total

3 Estudis d’usuaris
de la OVT

Assessorament experts 
comunicació digital

Benchmark altres
administracions

Millores en la localització de continguts
•	 Cercador de la OVT
•	 Cercador Google
•	 Ordenació de resultats per rellevància
•	 Navegació per menús
•	 Filtres

Continguts informatius
•	 Guia d’estil
•	 Llenguatge comprensible per la ciutadania

Millores d’usabilitat
•	 Home
•	 Pàgines informatives de tràmits

Indicadors
•	 Definició	i	seguiment	d’indicadors	que	

permeten avaluar el grau d’assoliment de 
les millores implementades

60.621
60.222
54.567
31.972
13.582
7.252
7.447
4.379

644
323

1.132
6.522

14.629
1.087

387
507

38.508
79.232
1.211

384.224

55.344
55.519
40.867
26.665
11.463
6.653
7.532
5.363

618
1.042
1.136
6.590

22.540
1.422

333
676

37.528
94.476
1.089

376.856

15,8%
15,7%
14,2%
8,3%
3,5%
1,9%
1,9%
1,1%
0,2%
0,1%
0,3%
1,7%
3,8%
0,3%
0,1%
0,1%

10,0%
20,6%
0,3%

100%

14,7%
14,7%
10,8%
7,1%
3,0%
1,8%
2,0%
1,4%
0,2%
0,3%
0,3%
1,7%
6,0%
0,4%
0,1%
0,2%

10,0%
25,1%
0,3%

100%

TEMÀTIQUES 2021 2020S S

Anàlisi àrees de millora

1

2

3

4

Pla de millora
de la informació
i usabilitat
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•	 El nombre de comunicacions ciutadanes continua augmentant de manera sostinguda. 

•	 El sistema IRIS es va posar en marxa el 2005 i requeria una actualització que es va 
implantar el 2021 com a IRIS 2.0.  

•	 El projecte IRIS 2.0 sorgeix arran de la necessitat d’agilitzar el procés de gestió de 
totes les peticions que els ciutadans/nes envien a l’Ajuntament de Barcelona, mit-
jançant la revisió i creació de certes funcionalitats de cara a impulsar una evolució 
tècnica, visual i funcional de l’eina. 

•	 Mantenint	la	filosofia	del	sistema	IRIS	anterior,	s’han	inclòs	una	sèrie	de	novetats	que	
milloraran l’alta i la gestió de les peticions.

És el primer mòdul al que té accés l’usuari/a al connectar-se a l’aplicació. Consisteix en 
oferir un espai personal a l’usuari/a des d’on pot accedir als indicadors principals sobre 
la seva gestió	en	funció	del	seu	perfil.

La multifitxa	és un conjunt d’incidències, suggeriments i/o queixes transmeses per un 
ciutadà sota una mateixa comunicació.

Funcionalitat que permet tramitar una única vegada la	resolució	de	vàries	fitxes	similars	
responent als diferents ciutadans de manera agrupada per canal de resposta i idioma.

Aquest espai de comunicacions permet a l’usuari/a comunicar-se de forma interna amb 
altres usuaris/es dins d’IRIS, externa, amb una persona o entitat per correu electrònic i 
ema el sol·licitant.

Aquesta novetat fa referència al mòdul de Fitxes, que permet a l’usuari/a realitzar con-
sultes	ràpides	i	avançades	sobre	les	fitxes	que	s’estan	gestionant	al	sistema.

Incorporació d’un cercador intel·ligent en el Web que millora i facilita la cerca de la 
temàtica correcta per part de la ciutadania.

Es reforça la documentaicó de suport de l’aplicació amb el manual d’usuari, guies ràpi-
des, vídeos demostratius i l’autoformació.

Mòdul Inici

Multifitxa

Unifitxa

Espai
comunicacions

Fitxes

Web

Suport

Renovació 
tecnológica 

ajustada a les 
noves funcionalitats 

definides.

Revisió de
temàtiques.

Anàlisi	i	redefinició
dels processos de 
treball i les eines 
d’administració.

Validació i 
estandarització del 

catàleg d’integracions 
d’Iris amb la resta 
d’aplicacions de 
l’Ajuntament de 

Barcelona.

Simplificació	
i usabilitat del 

sistema.

G741777
Nota
tecnològica

G741777
Nota
documentació
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6.6.7 Sistema NASIA (Nou ASIA)

•	 El 2021 s’ha fet una renovació tecnològica de l’aplicació corporativa ASIA, sistema 
que recopila la informació i les dades referents a equipaments, entitats i agenda de 
Barcelona.

•	 El Nou ASIA (NASIA) permet enriquir la informació de servei amb descripcions comu-
nicatives per mostrar als webs municipals (abans, aquestes descripcions es gestiona-
ven en un altre sistema) i incorpora una mediateca de continguts audiovisuals. 

•	 També facilita el manteniment de la informació amb la funcionalitat d’edició conjunta 
de múltiples registres i ofereix una millor explotació de la informació d’horaris, preus i 
ubicacions per part dels webs municipals.

•	 D’altra banda, amb aquesta nova aplicació l’actualització de la informació als webs 
és immediata. A més, permet accedir-hi des dels equipaments municipals que estan 
fora de la xarxa de l’IMI. Aquestes dues millores són molt rellevants pel que fa a les 
modificacions	d’agenda	d’última	hora.

6.6.8 Evolució de les tramitacions i atencions per canal 
2018-2021

Tramitacions per canal i evolució 2018-20121 (atenció: inclou el tràmit de cita)

OAC
Telèfon
Web
Quiosc
Total

*Inclou el tràmit de cita

1.532.902
787.490

1.491.556
258.385

4.070.333

1.617.703
650.881

1.741.970
293.643

4.304.197

1.1139.914
839.994

1.868.503
97.400

3.945.811

1.557.611
1.267.236
2.395.421

82.569
5.302.837

Tràmits per canal 2018 2019 2020 2021
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Atencions per canal i evolució 2018-2021

OAC
Telèfon
Web
Quiosc
Total

1.239.079
1.539.123
6.656.681

516.945
9.951.828

1.260.541
1.466.207
5.809.163

603.946
9.139.857

526.283
1.805.262
6.153.485

216.604
8.701.634

599.634
2.304.858
6.221.746

290.841
9.417.079

Atencions 2018 2019 2020 2021

•	 En l’evolució 2018-2021, tant de les atencions com de les tramitacions des dels di-
versos canals d’atenció ciutadana (abans i després de la pandèmia), es poden com-
provar les tendències generals:

•	 La tramitació per internet i telèfon (tramitació no presencial) augmenta de manera 
molt important. A partir del 2020, el nombre de tramitacions presencials baixa, 
però molt menys que el nombre d’atencions presencials. Això s’explica perquè 
es prioritzen les atencions que comporten tramitació per sobre de les atencions 
merament informatives.

•	 L’atenció telefònica creix considerablement. L’atenció a través del canal web (vi-
sites al Portal de Tràmits) es manté en valors similars i l’atenció presencial dis-
minueix a causa de les limitacions que comporten les mesures sanitàries per la 
covid-19. 
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Telèfon 010

Oficines d’Atenció Ciutadana

Oficina Virtual de tràmits

6.7 Valoració que fan les persones usuàries dels serveis 
d’atenció ciutadana

La Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana, amb l’objectiu d’esbrinar les ne-
cessitats de les persones usuàries dels seus serveis i adaptar-s’hi, fa un conjunt d’enques-
tes i estudis, emmarcats i avalats pel sistema d’estudis d’opinió pública de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Aquestes	enquestes	permeten	conèixer	el	perfil	de	les	persones	usuàries	i	què	pensen	dels	
serveis d’atenció ciutadana.

L’enquesta	a	les	persones	usuàries	de	l’Oficina	Virtual	de	Tràmits	es	va	fer	per	primera	ve-
gada	el	2021.	Atès	el	pes	creixent	de	l’oficina	com	a	canal	de	tramitació	ciutadana,	és	molt	
important saber l’opinió de les persones que l’utilitzen.  

La valoració atorgada als serveis d’atenció ciutadana és la següent:

Qualitat Esperada
Qualitat Percebuda

Qualitat Esperada
Qualitat Percebuda

Qualitat Esperada
Qualitat Percebuda

7,2
8

8,2
8,6

6,6
7,2

7,5
8,1

8,4
8,8

7,2
8,3

8,4
8,7

6,8
8,2

8,3
8,8

2017

2017

2021

2018

2018

2019

2019

2021

2021
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•	 És destacable que la valoració de la qualitat percebuda després de rebre el servei 
sempre és més alta que l’esperada abans de rebre’l. 

Sexe

Dona

Home

Edat

< 18

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 a 74

75 +

No sap / no contesta

Nacionalitat

Espanyola

Altres Unió Europea

Resta països

Llengua habitual

Català

Castellà

Català - Castellà

Anglès

Àrab

Francès

Italià

Portuguès

Rus

Urdú

Altres

No sap / no contesta

56,7%

43,3%

 
0,1%

3,9%

20,3%

25,9%

22,1%

13,3%

10,4%

3,8%

0,1%
 

72,9%

4,4%

22,8%

 

28,2%

64,9%

1,8%

0,8%

0,7%

0,3%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

2,5%

0,1%
 

56,7%

43,3%

 
0,0%

9,6%

29,9%

25,2%

16,0%

11,4%

5,8%

1,8%

0,1%

 
48,8%

9,6%

41,7%
 

18,7%

71,2%

0,0%

1,8%

1,0%

0,9%

0,5%

1,3%

0,7%

0,9%

2,8%

0,2%
 

44,1%

55,9%

 
0,0%

6,0%

20,8%

28,4%

26,6%

14,6%

3,4%

0,2%

0,1%

 
89,4%

4,4%

6,1%
 

45,6%

52,1%

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3%

-
 

010 Oficines atenció ciutadana Oficina virtual tràmits

Perfil usuaris enquestes serveis - comparatiu canals (2021)
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Nivell d’estudis

< primaris

Primària, EGB, ESO

Batxillerat, PREU, BUP, COU

Secundaris professionals

Universitaris

Postuniversitaris

No sap / no contesta

Situació laboral

Per compte propi

Per compte d’altri

Jubilat/ada - pensionista

Aturat/ada - busca feina

Tasques de la llar

Estudiant

No sap / no contesta

Residència habitual

Barcelona

Resta Catalunya (1)

Resta Espanya

Estranger

No sap / no contesta

 

1,1%

14,8%

21,7%

15,8%

34,5%

11,4%

0,6%

 

16,7%

46,5%

17,3%

13,7%

2,3%

2,5%

1,1%
 

83,2%

-

16,4%

0,1%

0,3%

 
0,5%

11,4%

28,1%

16,2%

28,7%

14,8%

0,3%
 

14,4%

50,0%

9,5%

17,4%

1,9%

6,3%

0,5%
 

93,2%

-

6,4%

0,2%

0,2%

 
0,2%

5,2%

10,9%

17,6%

39,9%

26,3%

0,0%
 

22,7%

63,5%

4,7%

5,4%

1,1%

2,5%

0,2%

 
67,7%

28,3%

3,8%

0,1%

0,2%

010 Oficines atenció ciutadana Oficina virtual tràmits

(1) Dada només disponible per a l’enquesta d’usuaris de l’OVT. A partir del 2022 s’ha inclòs per a la resta d’enquestes.

6.8 Reptes de futur i projectes clau 
•	 Canvi de la centraleta telefònica, que permetrà millorar el servei. 

•	 Pròrroga i ampliació del contracte de l’atenció telefònica del 010. A causa de l’aug-
ment de la demanda d’atenció telefònica, aquest contracte ja es va ampliar el 2021.

•	 Entrada	en	servei	de	la	nova	Oficina	Multiservei	d’Atenció	Ciutadana.

•	 Adaptació de l’atenció presencial a les condicions de la tornada a la normalitat. 

•	 Continuar	treballant	en	la	millora	de	la	comunicació	i	usabilitat	de	l’Oficina	Virtual	
de Tràmits, així com en l’optimització dels tràmits per als telèfons mòbils.
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Oficines OAC de 
Barcelona
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Direcció de Serveis 
d’Administració 
Electrònica

7.

Una de les principals missions de la Direcció de Serveis d’Ad-
ministració Electrònica (DAE) és impulsar la implantació de 
l’administració electrònica, com a motor de transformació di-
gital integral de la gestió i millora dels serveis que l’Ajuntament 
de Barcelona presta a la ciutadania.

Per aconseguir aquest objectiu, la DAE impulsa i participa en 
l’estratègia per a la transformació digital i l’adopció de l’ad-
ministració electrònica que ha de comportar una gestió més 
eficient,	més	fàcil	per	a	la	ciutadania	i	més	segura.
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La DAE exerceix un paper d’acompanyament integral, de coordinació dels diferents agents 
transversals: de les àrees o externs necessaris per assolir la digitalització dels procedi-
ments administratius i del sistema de gestió corporatius. 

Per reeixir en aquesta transformació cal desenvolupar una estratègia de gestió del canvi 
que afectarà tots els àmbits de la nostra organització.

Una	de	les	funcions	específiques	d’aquesta	Direcció	és	l’impuls	i	la	coordinació	dels	pro-
cessos d’interoperabilitat a l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és afavorir l’intercanvi de 
dades i documents entre administracions per tal de donar compliment al dret de la ciutada-
nia de no presentar documentació generada per qualsevol administració.

Una altra de les nostres línies de treball és la participació en la difusió de tots els projectes, 
accions i elements facilitadors que siguin necessaris per a l’administració electrònica.

7.1 Eines i recursos
L’any	2021	ha	estat	encara	marcat	per	la	pandèmia	de	la	covid-19,	cosa	que	ha	significat	
una continuació en l’impuls de noves estratègies per a la gestió municipal i en la facilitació 
de la relació amb la ciutadania per mitjans telemàtics, en moments en què era impossible 
la tramitació presencial. Tot i això, de manera progressiva, s’ha pogut tornar a l’activitat 
administrativa de manera presencial.

El model de transformació digital de l’Ajuntament es basa en unes eines, construïdes per 
l’Institut Municipal d’Informàtica: 

•	 OVT- Nou Portal de Tràmits, que permet fer tràmits de manera telemàtica i accedir a 
la consulta de l’estat dels nostres tràmits. Conté un Espai de l’Informador perquè els 
treballadors públics puguin fer tràmits telemàtics en nom dels interessats.

•	 GPA- Gestor de Procediments Administratius.
•	 RPA- Registre de procediments administratius. Repositori de tots els procediments 

administratius de l’Ajuntament en què es detallen les seves característiques.
•	 OGE- Operador Genèric d’Expedient. Aplicació que permet als òrgans gestors 

tramitar els expedients de diferents procediments, que no tenen un sistema d’in-
formació per a la seva tramitació.

•	 Mòduls	comuns:	e-Notificació,	PDIB	(passarel·la	d’interoperabilitat),	M.	C.	de	Signa-
tura, Registre.

•	 E-arxiu.
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7.1.1 Recursos humans

7.1.2 Recursos econòmics

Direcció de Serveis 
d’Administració Electrònica

TOTAL

Capítol 2

TOTAL

3

3

167.080,71 

167.080,71 

1

1

4

4

Dones

Import

Homes TotalDepartament

Pressupost executat

7.2 Activitats 

7.2.1 Accés telemàtic a la tramitació administrativa, ús de 
mecanismes d’identificació i signatura de fàcil adquisició 
per part de la ciutadania 
Segons	 la	nostra	Política	d’Identificació	 i	Signatura,	 el	 nivell	 de	 seguretat	dels	 sistemes	
d’identificació	i	signatura	o	segell	electrònic	per	acreditar	la	identitat	d’usuaris	i	signataris	
per mitjans electrònics es determina en funció del nivell de seguretat del tràmit correspo-
nent. Concretament, en el context d’un servei o tràmit electrònic es vetllarà per garantir la 
protecció	de	la	confidencialitat	de	les	dades	implicades	mitjançant	mecanismes	d’identifi-
cació i signatura electrònica adients.

En aquest sentit, s’estableix, com a criteri general, el nivell mitjà de seguretat en els siste-
mes	d’identificació	i	signatura	o	segell	electrònic	per	acreditar	la	identitat	d’usuaris	i	signa-
taris en la tramitació administrativa municipal. Es podrà requerir l’establiment d’un nivell de 
seguretat baix per a tràmits o serveis electrònics que reuneixin determinats requisits. 

Els	òrgans	que	impulsin	o	modifiquin	tràmits	electrònics	podran	proposar	un	nivell	de	se-
guretat diferent, atenent criteris de proporcionalitat, seguretat i garantia jurídica, segons la 
corresponent anàlisi de riscos que assumeix la gerència corresponent, detallant el tràmit, 
les dades a les quals es tindrà accés, les aplicacions involucrades, si hi ha traspàs de dades 
entre	sistemes	 (indicant	quins	sistemes	 i	dades),	quin	mecanisme	concret	d’identificació	
és més adequat, etc., així com qualsevol altra particularitat que permeti avaluar el risc que 
s’assumeix.
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• Constitució de colònies esta-
bles de gats urbans 

• Presentació de documentació 
en relació amb el Registre Cen-
sal d’animals de companyia i 
animals salvatges en captivitat 

• Presentació del certificat de 
revisió de calderes

• Al·legacions contra l’aprovació 
d’instruments de planejament 
urbanístic

• Notificacions Autoritas

• Notificacions resolucions 
Acords Cartipàs Secretaria 
General

• Petició d’assistència al Comitè 
d’Obres i Mobilitat (GIAT) 

• Al·legacions Fons d’Infància
• Premi Ignasi Fina
• Substitucions de sancions per 

mesures alternatives 
• Premi Consell Municipal d’Im-

migració
• Ajuts Campanya Vacances 

d’Estiu

• Suspensió execució sancions 
circulació

• Al·legacions i recursos multes 
covid-19

• Ajuts a la rehabilitació d’ele-
ments comuns a la ciutat de 
Barcelona: sol·licitud i gestions 
posteriors 

• Ajuts a la rehabilitació d’ele-
ments comuns a la ciutat de 
Barcelona: sol·licitud i gestions 
posteriors

• Premi Jove de Còmic Sant 
Martí

• Notificacions resolucions 
Acords Cartipàs Secretaria 
General

• Ajuts habitatge vulnerables 
• Ajuts econòmics urgents per 

a infants fins a 16 anys (Fons 
0-16)

• Tràmit de sol·licitud de partici-
pació en un procés selectiu a 
Parcs i Jardins

• Peticions de plantació als esco-
cells dels arbres de la ciutat

Drets Socials 

Seguretat i Prevenció

Institut Municipal d’Habitatge i 
Rehabilitació 

Institut Municipal del Paisatge 
Urbà

Districte de Sant Martí 

Recursos

Institut Municipal de Serveis 
Socials 

Parcs i Jardins

Àrea d’Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports

Ecologia Urbana

Gerència Municipal

Mobilitat

Totes les propostes d’assignació de nivell han de ser acceptades per l’òrgan responsable 
del Registre de procediments (la Direcció d’Administració Electrònica) a l’efecte d’incorpo-
rar-les en l’actuació administrativa.

Durant el 2021, la Direcció d’Administració Electrònica ha dut a terme avaluacions de riscos 
de	26	tràmits	municipals	en	què	s’ha	proposat	la	utilització	de	mecanismes	d’identificació	i	
signatura de nivell baix (tipus idCAT Mòbil) per a la ciutadania, entitats i empreses.

A continuació es detallen els tràmits de les propostes impulsades, actualment disponibles 
ja	en	nivell	baix	per	a	la	ciutadania	a	la	nostra	Oficina	Virtual	de	Tramitació:
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• eNotificacions manuals de 
Planejament Urbanístic 

• Al·legacions i recursos Auto-
ritas

• Sol·licitud per instal·lar un 
moble-plataforma a l’ampliació/
implantació temporal i extraor-
dinària de terrassa a causa de 
la covid-19

• Regularització de terrassa ex-
cepcional i provisional autorit-
zada a causa de la covid-19

Urbanisme

L’ús	del	mecanisme	d’identificació	digital	idCAT	Mòbil	cada	vegada	està	més	estès	entre	la	
ciutadania i permet la interacció telemàtica de manera àgil quan cal una autenticació o una 
signatura	al	nostre	Portal.	No	s’ha	identificat	cap	incident	de	seguretat	relacionat	amb	l’ús	
del mecanisme en el temps que fa que s’utilitza, segons informació de l’AOC.

L’objectiu de la DAE en el futur és avaluar la factibilitat d’emprar-lo per a la majoria dels 
tràmits municipals canviant l’estratègia i estudiant els tràmits per grups, ateses les seves 
característiques en relació amb la protecció de dades. Aquesta nova metodologia permetria 
valorar de manera més àgil i accelerar el canvi.

En aquest sentit, s’està treballant l’alineació entre el Catàleg de Tràmits i el Catàleg de 
Procediments de l’Ajuntament de Barcelona, cosa que permetrà establir per a cada proce-
diment (i per a tots els tràmits que en depenen) un mateix nivell de seguretat i, per tant, els 
mecanismes	acceptats	a	l’Oficina	Virtual	de	Tramitació.	Aquest	nivell	hauria	de	venir	deter-
minat per les dades a les quals accedeix la ciutadania en fer el tràmit i la prestació directa 
que	en	rep.	Aquesta	feina	no	s’ha	fet:	això	dificulta	avançar	i	obliga	a	mirar	cas	per	cas.

7.2.2 Impuls a la notificació electrònica
La	notificació	electrònica	és	un	element	estratègic	per	a	l’administració	electrònica	que	ve	
regulada a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú i al RD 203/2021 que aprova 
el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

Les persones jurídiques, les entitats i els professionals estan obligats a relacionar-se te-
lemàticament amb les administracions, per la qual cosa, com a administració, la llei ens 
obliga	a	remetre’ls	les	notificacions	per	via	telemàtica.	D’altra	banda,	les	persones	físiques	
poden escollir la manera de relacionar-se amb les administracions, per això hem de tenir el 
seu	consentiment	per	enviar-los	les	notificacions	per	via	telemàtica.

Pel	que	fa	a	la	notificació	electrònica,	disposem	de	diferents	eines:	

1. Registre de subscriptors al servei de notificació electrònica: aquest servei té dues 
finalitats:	

•	 Registrar les dades de contacte (adreça electrònica i/o mòbil) dels destinataris per 
poder-los	enviar	un	missatge	d’avís	quan	posem	una	notificació	a	la	seva	dispo-
sició.

•	 Registrar	el	consentiment	de	 les	persones	físiques	que	volen	rebre	 les	notifica-
cions per mitjans electrònics. 
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2. Sistema d’e-notificació: constituït per dues eines tecnològiques:

•	 Mòdul comú de notificació electrònica: eina tecnològica que es connecta als 
diferents	sistemes	d’informació,	per	gestionar	de	manera	automàtica	les	notifica-
cions electròniques dels diferents procediments que es tramiten. També permet 
gestionar	les	notificacions	en	paper	a	les	persones	no	obligades.

•	 Aplicació de notificació electrònica manual:	aplicació	que	permet	fer	notifica-
cions electròniques de manera individual i manual. També s’hi pot consultar i des-
carregar	les	evidències	de	la	notificació.	Està	pensada	per	als	procediments	que	
no tenen un sistema d’informació per a la seva gestió i baixa volumetria. 

Des	del	setembre	del	2020,	quan	es	va	implantar	la	notificació	electrònica	a	diferents	pro-
cediments de l’Institut Municipal d’Hisenda, s’està portant a terme la implementació de la 
notificació	electrònica	de	manera	progressiva	en	diferents	àrees	i	procediments	de	l’Ajun-
tament. 

Des de la Direcció d’Administració Electrònica mantenim reunions periòdiques amb el res-
ponsable	de	l’IMI	per	seguir	de	prop	i	impulsar	aquesta	implantació	de	la	notificació	elec-
trònica en els diferents procediments i àrees.

També	participem	en	el	comitè	de	seguiment	de	l’e-Notificació,	per	seguir	de	prop	i	impul-
sar	la	notificació	electrònica	a	l’Ajuntament	amb	les	àrees	que	més	notifiquen	de	manera	
automàtica, de les quals cal destacar Hisenda i Obres. 

Per	promoure	la	notificació	electrònica	per	a	aquells	procediments	que	encara	no	es	trami-
ten per mitjans electrònics, seguim mantenint reunions informatives i sessions formatives 
de l’eina e-Notificacions,	que	permet	fer	notificacions	manuals,	amb	diferents	òrgans	ges-
tors.

Durant l’any 2021 es van emetre 597.499 notificacions electròniques, cosa que compor-
ta un increment respecte del 2020 d’un 113,84%. 

En	 l’apartat	 7.2.7	 “Quadre	de	 comandament”	 es	poden	 veure	gràfics	 amb	dades	 sobre	
l’evolució	de	la	notificació	electrònica	a	l’Ajuntament	de	Barcelona.

Actualment,	disposem	de	41	procediments	que	ja	notifiquen	electrònicament,	dels	quals	25	
es van donar d’alta el 2021 i són els següents: 

• Recursos de procediments 
tributaris

• Inspecció
• Certificats

• Disciplinaris de recursos 
humans

• Processos selectius 
• Recursos d’expedients de 

recursos humans 
• Situacions administratives 

de recursos humans

• Recursos de convocatòries 
de subvencions de l’Àrea 
de Cultura, Educació, Cièn-
cia i Comunitat

• Reintegrament de subven-
cions

• Expedients de disciplina 
d’obres, d’activitats i d’ús 
de l’espai públic

• Retorn de taxes per ocupa-
ció de la via pública

• Claveguerons
• Sancionadors

Recursos humans Subvencions UrbanismeInstitut Municipal d’Hisenda
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• Ajuts a la rehabilitació 
d’elements comuns a la 
ciutat de Barcelona

• Ajuts per al foment de 
la protecció i millora del 
paisatge urbà a la ciutat de 
Barcelona

• Concessions de parcs i 
autoritzacions de platges

• Sancions de concessions 
de parcs i autoritzacions de 
platges

• Acords d’aprovació de normativa de l’Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat

• Exercici de drets de protecció de dades
• Expedients de serveis funeraris
• Llicències de mobilitat compartida
• Premis de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
• Procés d’elecció Sindicatura de Greuges BCN
• Tràmits relacionats amb el Reglament de participació 

ciutadana
• Resolucions i acords dels òrgans de govern en matèria de 

Cartipàs i altres actes d’organització municipal.

IM Parcs i Jardins AltresIM Paisatge Urbà

7.2.3 Digitalització de procediments 

Durant l’any 2021 s’ha col·laborat amb l’Operador Genèric d’Expedients (OGE) en la digita-
lització de 3 procediments. 

Dret d’accés a la informació pública 

S’ha treballat conjuntament amb el Departament de Transparència i l’IMI en la digitalització 
d’aquest procediment. L’expedient electrònic del dret d’accés es va posar en marxa el juny 
del 2021 i al llarg del 2021 s’han tramitat 295 expedients. 

Aquesta experiència ha servit de pilot per provar el funcionament de l’OGE i ha permès de-
purar incidències i implementar noves funcionalitats per millorar la seva usabilitat. 

Durant el 2022 està previst estendre l’ús de l’OGE a tots els òrgans gestors que tramiten 
expedients d’aquest procediment. 

Responsabilitat patrimonial 

S’ha col·laborat amb l’IMI i el Districte de Les Corts en la digitalització d’aquest procedi-
ment.	S’han	fet	reunions	de	treball	per	recollir	tota	la	informació	necessària	per	a	la	confi-
guració del procediment a l’eina, així com per generar totes les plantilles relacionades amb 
els diferents documents. 

El mes de juny del 2021 es van haver d’aturar les tasques, perquè el Districte no disposava 
de prou recursos per dedicar-se al projecte. Faltava fer tota la generació de casos d’ús i 
proves d’usuari i això requeria una dedicació intensiva per part del Districte, que en aquell 
moment no podien assumir.

Durant el 2022 està previst reiniciar les feines aturades, posar en marxa l’expedient electrò-
nic al Districte de Les Corts com a districte pilot i estendre-ho a la resta de districtes, quan 
el pilot de Les Corts estigui consolidat. 
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Certificats de Secretaria

S’ha cooperat amb l’IMI i la Secretaria General en la digitalització d’aquest procediment. 
S’han	celebrat	reunions	de	treball	per	recollir	tota	la	informació	necessària	per	a	la	confi-
guració del procediment a l’eina, així com per generar totes les plantilles relacionades amb 
els diferents documents. Durant les proves es van detectar una sèrie de canvis necessaris 
per implantar el procediment electrònic, que s’han portat a terme durant l’últim trimestre 
de l’any. 

Al llarg del 2022 està previst posar en marxa aquest procediment en electrònic. 

7.2.4 Impuls a la interoperabilitat

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d’informació de compartir dades i pos-
sibilitar l’intercanvi d’informació i coneixement entre ells. Permet garantir els drets dels 
ciutadans a no aportar documents i dades que ja són en poder de l’Administració, i alhora 
simplificar	i	facilitar	la	tramitació	administrativa	dels	procediments.

Des del 2009, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una passarel·la d’interoperabilitat, 
PDIB, que garanteix i facilita l’intercanvi de dades amb diferents sistemes d’informació de 
back	office.	La	majoria	dels	intercanvis	de	dades	via	PDIB	es	fan	a	través	del	servei	de	Via	
Oberta del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que disposa d’una passa-
rel·la que fa de node de comunicacions i s’encarrega d’agrupar totes les peticions dels ens 
públics catalans i els redirigeix cap a la Generalitat de Catalunya, l’Administració general 
de l’Estat, etc. 

Una altra manera d’accedir a dades d’altres administracions és manualment a través d’EA-
CAT, del servei de Via Oberta del Consorci AOC. En aquest cas, la DAE és la responsable 
de gestionar les persones usuàries que tenen accés a Via Oberta per consultar de manera 
manual els diferents serveis. Aquest any 2021 hem donat d’alta 138 usuaris de distintes 
àrees de l’Ajuntament, a més d’atendre diverses consultes sobre els serveis disponibles o 
dubtes sobre les consultes.

Mantenim reunions quinzenals amb el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per 
tractar de serveis comuns d’interoperabilitat i tot allò que afecta l’administració electrònica, 
a més de reunions periòdiques amb el responsable d’interoperabilitat IMI per al seguiment 
i	l’impuls	de	la	notificació	electrònica.

D’altra banda, fem acompanyament a les àrees en la gestió dels formularis de petició de 
serveis d’interoperabilitat d’AOC. 

A	l’apartat	7.2.7	de	“Quadre	de	comandament”	es	poden	veure	gràfics	amb	dades	sobre	
l’evolució de la interoperabilitat a l’Ajuntament de Barcelona.
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7.2.5 Projecte de gestió de les representacions a 
l’Ajuntament de Barcelona 

L’article 5 de la Llei 39/2015 reconeix la potestat de les persones interessades amb ca-
pacitat d’obrar d’actuar per mitjà de representant davant les administracions públiques i 
estableix, així mateix, que per formular sol·licituds, entaular recursos, desistir d’accions i 
renunciar a drets, s’ha d’acreditar la representació per qualsevol mitjà admès en dret que 
deixi	constància	fidedigna,	o	mitjançant	declaració	en	compareixença	personal	de	la	per-
sona interessada. 

Per donar forma a com les administracions han de gestionar aquesta potestat, l’article 6 
d’aquesta llei preveu l’existència de registres electrònics d’apoderaments, que permetran a 
la ciutadania actuar electrònicament davant les administracions, i en el qual es podran fer 
constar les representacions que les persones interessades atorguin a tercers per actuar, en 
el seu nom, de forma electrònica. 

Aquests registres caldrà que siguin interoperables per poder intercanviar dades a escala 
estatal.

Actualment, la majoria d’ajuntaments catalans està començant a construir les seves inte-
gracions amb l’eina Represent@ de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), per acon-
seguir aquest compliment. Paral·lelament, l’AOC treballa en la futura integració amb l’eina 
Apoder@ de l’Estat. 

L’eina Represent@ de l’AOC és un registre col·laboratiu, una base de dades d’autoritzacions 
per actuar en nom d’una altra persona (física o jurídica) a les administracions públiques 
(AP). Permet a la ciutadania/empreses atorgar representacions, sol·licitar representacions, 
inscriure representacions (que ja existeixen) i donar de baixa representacions.
D’altra banda, amb aquesta eina, els empleats de les AP poden ajudar el ciutadà a fer totes 
aquestes actuacions i consultar representacions durant els processos de tramitació admi-
nistrativa.

Durant el 2021, la Direcció d’Administració Electrònica ha celebrat reunions de seguiment 
amb els grups de treball CAOC, en els quals estan representats diferents ens catalans (ajun-
taments, Generalitat, Diputació), i ha incorporat les conclusions d’aquestes reunions en el 
procés de confecció de les línies de treball que s’expliquen més endavant.

Des de la Direcció s’assisteix a dos grups de treball, el propi de desplegament de l’eina Re-
present@, que s’ha reunit en 6 ocasions, i un grup jurídic-organitzatiu que treballa aquests 
dos aspectes concrets del projecte, del qual s’han convocat 3 sessions.

Aquestes sessions seguiran durant el 2022 per tal de reajustar el que sigui necessari i fer 
nostres les bones pràctiques i els criteris de desplegament dels ens que ja tenen el servei 
a producció.

A més, durant aquest any, la Direcció d’Administració Electrònica ha conceptualitzat totes 
les línies de treball necessàries per portar a terme la gestió electrònica de les representa-
cions en aquest context i té com a objectiu desplegar-les durant el 2022.

A continuació s’explica en què consisteixen aquestes línies de treball, quins resultats s’es-
peren	fruit	de	cadascuna	i	les	tasques	identificades.
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Representació puntual al Portal de tràmits 

S’ha	estat	treballant	per	oferir	la	possibilitat	d’actuar	amb	representació	a	l’Oficina	Virtual	
de Tràmits. S’estan treballant les pantalles necessàries per als tràmits que estan cons-
truïts tant amb l’arquitectura antiga del portal com amb la nova. En una primera fase, es 
planteja oferir la possibilitat d’acreditació puntual per al tràmit adjuntant la documenta-
ció corresponent. 

En una segona fase, es comprovarà de manera automàtica si la representació està ins-
crita al Represent@, i si no ho està, permetrà aportar la documentació acreditativa.

D’aquesta manera, es pretén facilitar que la ciutadania i l’empresa comencin a fer la 
tramitació, habilitant una via alternativa al Represent@ (ja que la ciutadania no està obli-
gada a donar d’alta la representació a aquesta eina).

Actualment, estan en curs les accions següents:
•	 Estudi de casos d’ús: determinar els casos d’ús coneixent les necessitats quant a 

la representació dels destinataris dels tràmits, activitats, obres, subvencions, etc.
•	 Validació de pantalles i format dels documents oferts a la ciutadania per formalitzar 

la representació puntual: acreditacions possibles per cobrir tots els casos d’ús.
•	 Planificació	del	desplegament	de	la	solució	als	diferents	paquets	de	tràmits	(tipo-

logies) del portal vell.
•	 Seguiment de la renderització de la representació (parametrització necessària a 

RPA). Seguiment dels evolutius necessaris a GPA per oferir la representació a l’OVT.
•	 En una fase posterior, permetre l’actuació via representant sense acreditar-la, si 

aquesta ja està inscrita al Represent@ (integració OVT amb el Represent@ a través 
del mòdul de Representació de l’Ajuntament). (Possibilitat de declaració responsa-
ble com a escenari intermedi).

Rol d’inscripció i consulta a les Oficines d’Atenció en Matèria de Registres

Un cop l’Ajuntament de Barcelona utilitzi el registre col·laboratiu del Represent@ com a 
registre d’apoderaments, caldrà que desplegui a les seves OAMR les eines necessàries 
perquè la ciutadania pugui anar de manera presencial a fer consultes o a inscriure, mo-
dificar	o	revocar	les	seves	representacions.	

Per tant, aquí es pretén facilitar l’inici de la tramitació per part de la ciutadania que vulgui 
fer-ho presencialment.
A més, i pensant en els operadors del front office de la casa, emprar l’eina Represent@ a 
través del portal de l’empleat públic, i fer-ho de manera compatible amb altres atencions.

Es treballa sobre els punts següents:
•	 Decidir	quines	oficines	d’atenció	de	l’Ajuntament	faran	aquestes	funcions.	Decidir,	

a més, quines posicions i si caldrà cita prèvia.
•	 Desplegar el portal de l’empleat públic del Represent@.
•	 Habilitar l’eina de generació de còpies autèntiques electròniques eCòpies, lligada 

als nostres escàners per permetre que els operadors de les OAMR escanegin la 
documentació aportada per la ciutadania i la pugin al Represent@. Aquesta docu-
mentació no caldrà registrar-la ni incorporar-la al nostre gestor documental, ja que 
quedarà registrada i guardada al mateix Represent@.
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Rol validador

S’ha	treballat	per	identificar	les	accions	necessàries	per	desplegar	el	procediment	de	vali-
dació de les inscripcions competència de l’Ajuntament de Barcelona, buscant un sistema 
àgil per validar les inscripcions que ens entrin, disposar de validadors, referents de la casa, 
que dominin l’eina i els criteris de validació corresponents.

•	 S’ha	fet	una	primera	identificació	d’unitats	i	persones	que	intervindran	en	el	procés	
de validació de les inscripcions que entrin tant pel portal de l’empleat públic (OAMR) 
com pel portal de la ciutadania del Represent@:
a)  i que siguin del tipus A (entrin pel link de la nostra OVT o per les nostres OAMR). 
b) o B (ens = Ajuntament de Barcelona, entrin per on entrin).

•	 Ara cal designar formalment i formar aquest col·lectiu tant en l’eina del Represent@ 
com en els criteris de validació de la documentació acreditativa (Guia Represent@).

Rol de consulta

El Represent@ ofereix la possibilitat que els ens que en formin part puguin consultar els 
apoderaments que hi constin, sigui manualment mitjançant l’EACAT o de manera automa-
titzada a través de les seves aplicacions de negoci. Caldrà decidir i habilitar les diferents 
modalitats de consum i oferir-les a les àrees de l’Ajuntament que les puguin necessitar.
Aquí	es	pretén	permetre	a	l’òrgan	gestor	que	verifiqui	la	validesa	de	les	representacions	per	
a un expedient electrònic concret i automatitzar en la mesura del possible aquestes consul-
tes dins de la tramitació electrònica, minimitzant el temps i garantint la veracitat i, per tant, 
la cobertura jurídica.

S’està en procés de:
•	 Identificar	les	persones	usuàries	i	formar-les	en	el	consum	de	la	consulta	manual	(via	

EACAT).
•	 Identificar	els	requeriments	per	a	les	aplicacions	de	negoci	de	cara	a	integrar-se	amb	

el mòdul de representació de l’Ajuntament (que cridarà els serveis corresponents del 
Represent@).

•	 Esbrinar com serà la traça de la consulta i com la incorporem a l’expedient electrònic.
•	 Conceptualitzar com el portal farà la consulta (fase 2 Representació puntual).

Rol d’administrador

Aquesta	figura	permetrà	administrar	l’eina	per	als	diferents	rols	desplegats	a	l’organització	
i per als tràmits habilitats a l’Ajuntament, de manera que es disposarà d’un responsable 
del Servei que mantingui l’eina i permeti actualitzacions i altes d’usuaris perquè continuï 
operativa i útil per als diferents rols de la casa que necessitin treballar amb representacions.

Dins	de	les	feines	associades	a	l’administració	s’ha	identificat	també	el	control	del	Catàleg	
de Tràmits publicat a l’eina. El Represent@ permet utilitzar el Catàleg de Tràmits estàndard 
(basat	en	el	Quadre	de	Classificació	Documental	dels	ens	locals)	o	carregar-ne	un	de	propi.	
L’Ajuntament ha de decidir quin camí seguirà i en funció d’això, les tasques seran unes o 
altres. 
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Mòdul de Representació de l’Ajuntament de BCN. Integració amb el Represent@, amb 
l’OVT, amb el GPA i amb la resta de BO

Aquesta peça tecnològica és el node per relacionar l’eina Represent@ amb els sistemes 
d’informació	de	l’Ajuntament,	tant	les	diferents	aplicacions	de	negoci	com	el	GPA,	l’Oficina	
Virtual	de	Tramitació	o	el	mòdul	comú	de	notificació	electrònica.

Aquest mòdul haurà d’oferir els diferents serveis del Represent@ a les peces de l’arquitec-
tura d’administració electrònica que els necessitin consumir en alguna de les seves moda-
litats.

S’han fet una sèrie de reunions amb l’IMI per entendre les diferents integracions necessàries 
i	s’han	identificat	les	següents:
•	 Integració del mòdul comú de representació amb l’eina Represent@ del CAOC. És 

capaç d’oferir tots els serveis disponibles (alta, consulta…). Actualment, l’IMI està 
licitant aquesta integració.

•	 Integració del mòdul amb el GPA.
•	 Integració del mòdul amb els diferents BO que el necessitin.
•	 Integració	amb	el	mòdul	de	notificació	electrònica.
•	 Integració amb l’OVT i amb el portal vell (si s’escau, en funció de quant de temps 

convisquin tots dos).

Altres capacitats de representació (món empresa)

Les casuístiques que es donen en l’àmbit de l’empresa generen una complexitat afegida 
que s’ha d’estudiar com es resoldrà a través del Represent@. La Generalitat està plantejant 
la solució via Canal Empresa amb integració amb el Represent@. Caldrà veure si aquesta 
solució serà extrapolable per a l’Ajuntament de Barcelona. 

S’han	mantingut	unes	quantes	reunions	amb	l’Oficina	de	Gestió	d’Empreses	de	la	Gene-
ralitat per fer el seguiment d’aquest tema i analitzar si es pot trobar una solució comuna. 

Dins de la línia de treball de la representació puntual també s’està treballant per donar sor-
tida a aquestes necessitats per part de les empreses o les entitats, diferents en funció del 
negoci (obres, activitats, subvencions, etc.).

L’Apoder@ presenta una sèrie de “capacitats” per actuar en la representació, que s’ha 
d’acabar de visualitzar com les desplegarà el Represent@. 
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7.2.6 Projecte de digitalització en origen 

Aquest projecte té com a objectiu digitalitzar el paper que entri a l’Ajuntament de Barcelo-
na. Se centra prioritàriament a digitalitzar els assentaments d’Ariadn@ com a punt d’entra-
da principal de la documentació aportada per la ciutadania.

Disposa d’un grup de treball format per la Secretaria General (Registre General), la Direcció 
Municipal d’Arxiu, l’Institut Municipal d’Informàtica, la Direcció d’Informació i Atenció Ciu-
tadana i la Direcció d’Administració Electrònica.

S’identifiquen	tres	fases	per	al	desenvolupament	del	projecte:	la	fase	de	l’operativa	a	les	
unitats de registre; la ubicació dels documents digitalitzats a la nova plataforma d’arxiu 
electrònic que fa poc s’ha posat en producció (Open Text) i que substitueix la que s’ha 
emprat	fins	ara	(Documentum),	i,	per	acabar,	la	recuperació	dels	documents	per	part	de	les	
unitats gestores.

Dins de la fase de registre d’entrada i ubicació de la documentació digitalitzada, durant el 
2021 s’ha treballat en les línies següents:

•	 Operativa del personal de registre
•	 Metadades necessàries per als documents digitalitzats 
•	 Tipologies documentals
•	 Evolutius necessaris a l’aplicació Ariadn@
•	 Integració amb el mòdul de digitalització segura d’Open Text
•	 Zona provisional del gestor documental

Dins de la fase de recuperació de la documentació, caldrà treballar:

•	 Operativa dels òrgans gestors per recuperar la documentació i moure-la a la zona 
d’expedients

•	 Anàlisi de la diferent casuística en funció de les aplicacions de back office existents 

Durant el 2021, dins de la fase de registre i ubicació de la documentació digitalitzada, va 
quedar	identificada	la	necessitat	de	construir	un	seguit	de	serveis	per	utilitzar	la	zona	pro-
visional del gestor documental Open Text, de manera que l’assentament es completés amb 
èxit incorporant la documentació.

L’IMI	va	gestionar	la	contractació	per	construir	aquests	serveis	que,	finalment,	es	van	adju-
dicar a VILT. No es va aconseguir acabar les proves necessàries per donar el vistiplau al ci-
cle complet d’assentament registral amb els documents aportats pel ciutadà correctament 
ubicats al nostre arxiu electrònic, i van passar al 2022.

En paral·lel, es treballa en l’adaptació d’Ariadn@ per encabir la nova operativa, s’incorporen 
les tipologies documentals proposades per la Direcció Municipal d’Arxius i s’adapta la Guia 
de l’Ariadn@ en conseqüència.

S’intenta protocol·litzar la instal·lació de drivers i dlls del mòdul de digitalització segura 
pensant en el desplegament a la resta d’unitats de registre. S’estudia també la compatibi-
litat amb altres sistemes ja existents de digitalització en origen (Finestreta única) i altres de 
futurs (eCòpies del projecte Represent@).
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Se	selecciona	l’Oficina	d’Informació	i	Tràmits,	de	la	Gerència	de	Seguretat	i	Prevenció,	com	
a pilot per desplegar totes les operatives i fer les proves pertinents abans d’estendre la so-
lució a tots els punts de registre. Es tracta amb aquests el format de l’avaluació del pilot i la 
recollida d’incidències de cara a possibles correccions i millores.

D’altra banda, es treballa la comunicació als òrgans gestors per explicar-los com han d’ac-
tuar per recuperar els documents digitalitzats i incorporar-los als seus expedients (un cop 
les adaptacions tecnològiques estiguin fetes i, per tant, preveure escenaris transitoris).

Un cop acabada la prova pilot està previst anar desplegant la solució de digitalització mi-
tjançant Ariadn@ a la resta d’unitats de registre durant el 2022 i seguir aprofundint en la 
recuperació dels documents i la seva incorporació als expedients electrònics de la manera 
més òptima possible.

7.2.7 Elaboració d’un quadre de comandament 
amb indicadors que permetin monitorar l’avenç de 
l’administració electrònica 

El seguiment de la implantació de l’administració electrònica i l’impuls dels processos d’in-
teroperabilitat a l’Ajuntament de Barcelona, missions principals de la Direcció de Serveis 
d’Administració Electrònica, requereix un sistema de governança i explotació de dades 
que mostri els indicadors més importants del grau d’assoliment dels objectius de la nostra 
unitat. 

L’últim trimestre del 2021 s’ha treballat en la conceptualització i construcció d’un quadre de 
comandament que permeti seleccionar i mostrar de manera visual i concreta aquells valors 
d’informació que són decisius per monitorar el desplegament de l’administració electrònica 
i detectar les àrees prioritàries d’actuació.

L’any	2021	ens	hem	centrat	en	dues	àrees	d’indicadors:	notificació	electrònica	i	interope-
rabilitat. 

L’any 2022 està previst tractar la resta d’àmbits que integren l’administració electrònica.

Podem	observar	un	avenç	notable	en	la	implementació	del	conjunt	d’indicadors	de	la	notifi-
cació electrònica. Concretament, durant l’any 2021 un total de 42 procediments municipals 
ja	incorporen	la	notificació	electrònica,	cosa	que	implica	que	s’ha	més	que	doblat	el	nom-
bre	de	procediments	i	el	volum	total	de	notificacions	electròniques	efectuades	respecte	de	
l’any anterior.
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La	notificació	de	sancions	de	trànsit	i	les	notificacions	de	procediments	sancionadors	no	
tributaris han estat les àrees de gestió que han incrementat de manera més important el 
volum	de	notificacions	electròniques.	També	destaquem	l’increment	del	volum	de	les	notifi-
cacions d’execució de tributs i multes, que quasi s’ha triplicat respecte al 2020.

En	 relació	amb	 les	característiques	de	 les	notificacions	electròniques,	observem	que	es	
consolida	el	fet	que	un	90%	d’aquestes	s’utilitzen	per	notificar	a	persones	jurídiques,	men-
tre que el 10% restant es dirigeix a persones físiques. 

Tot	i	aquesta	distribució,	l’any	2021	podem	observar	com	el	volum	de	notificacions	electrò-
niques a persones físiques, que legalment no estan obligades a relacionar-se de manera te-
lemàtica amb les administracions públiques, presenta un fort avenç. Concretament, aquest 
2021	gairebé	70.000	persones	físiques	van	ser	notificades	electrònicament,	més	del	doble	
respecte	de	l’any	anterior,	en	què	el	volum	de	notificacions	va	ser	de	26.716.	

Aquesta tendència creixent també la podem observar en l’evolució de persones físiques que 
s’inscriuen	en	el	Registre	de	Subscriptors	del	Servei	de	Notificació	Electrònica	de	l’Ajunta-
ment de Barcelona, que aquest 2021 s’ha incrementat en més de 20.000 nous subscriptors.

Procediments

Volumetries % increment de volumetries

141.771 154.430 279.436

597.499

2018 2019 2020 2021

8,93%

80,95%

113,82%

20202019 2021

4 6
16

42

2018 2019 2020 2021
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Evolució d’altes en el Registre de Subscriptors del Servei de Notifiació Electrònica

Totes	aquestes	dades,	juntament	amb	el	fet	que	més	d’un	50%	de	totes	les	notificacions	
electròniques, tant a persones físiques com jurídiques, són acceptades telemàticament, 
indiquen	el	progressiu	ús	i	consolidació	d’aquest	canal	de	notificació.

Un altre element que destacar és la consolidació del model d’interoperabilitat de dades 
entre l’Ajuntament de Barcelona i les diferents administracions públiques. 

L’Institut Municipal de Serveis Socials ha estat durant l’any 2021 l’ens municipal més actiu 
en la interoperabilitat de dades, amb més de la meitat de les interaccions totals, seguit pels 
diferents òrgans de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal d’Hisenda. 

Si	 ens	 fixem	en	 el	 volum	de	 les	 consultes	 de	 dades,	 podem	observar	 que	 s’han	 dirigit	
principalment a la Direcció General de Trànsit (DGT) per accedir al Registre de Vehicles i 
Conductors (23,06%), al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per consultar dades dels 
demandants d’ocupació (16,55%), i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 
per consultar dades de la Renda (9,22%)                      .

Volum de Consultes Volum d’Emissions

32.064.743

31.318.320

2020 20202021 2021
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La	finalitat	de	 la	consulta	de	dades	 interoperables	per	part	de	 l’Ajuntament	durant	 l’any	
2021 s’ha concentrat majoritàriament en:

•	 L’assessorament en serveis socials (consultes sobre demandants d’ocupació, deutes 
amb la Seguretat Social i prestacions per desocupació). Aquestes consultes són un 
55% de les consultes totals

•	 Gestió i recaptació en període voluntari (consultes del Registre de Vehicles i Conduc-
tors)

•	 Notificacions	i	comunicacions	administratives	(consulta	de	l’adreça	electrònica	viària-	
DEV)

Alhora, l’Ajuntament de Barcelona ha vist incrementat en més d’un 75% el volum d’emissió 
de dades respecte de l’any anterior, principalment, de peticions d’ajuntaments, consells co-
marcals i diputacions. La pràctica totalitat de consultes han estat relacionades amb dades 
del Padró Municipal de Barcelona.

7.2.8  Oficina tècnica per a l’impuls de l’administració 
electrònica
Durant	l’any	2021	s’ha	portat	a	terme	la	tramitació	per	contractar	els	serveis	d’una	Oficina	
Tècnica que doni suport a la Direcció en l’impuls de la implantació de l’administració elec-
trònica a l’Ajuntament. 

Els serveis contractats són els següents:

Seguiment i impuls de projectes per implantar l’administració electrònica. Visió inte-
gral de l’estat d’implantació

Fer seguiment de tots els projectes implicats en la implantació de l’administració electrò-
nica de l’Ajuntament per donar una visió integral de l’estat d’aquesta implantació. Impulsar 
i gestionar els projectes liderats directament per la Direcció d’Administració Electrònica. 

Sobre la base de la informació disponible dels diferents projectes en marxa relacionats 
amb	la	transformació	digital,	redefinir	prioritats,	identificar	dependències,	sinergies	i	riscos,	
accelerar	i	dinamitzar	les	accions	ja	iniciades	i	identificar-ne	de	noves.	
Elaborar les eines de coneixement necessàries perquè la Direcció d’Administració Electrò-
nica pugui tenir una visió global i integral, establir prioritats i fer el seguiment de la implan-
tació de l’administració electrònica a l’Ajuntament.

Definir	i	implantar	el	model	de	governança	i	seguiment	amb	els	diferents	actors	involucrats	
per recollir la informació necessària per tal de disposar en tot moment de la informació ac-
tualitzada en relació amb l’avenç dels seus respectius projectes i, per tant, aconseguir una 
visió integral.

Gestió del canvi

Involucrar les diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona i el seu sector públic en l’objec-
tiu de fer les coses d’una manera diferent, fugint de digitalitzar el model actual. Projectes 
o accions que facilitin el canvi cultural i la implantació del nou model de gestió i de relació 
amb tercers avançant des del model tradicional i en paper cap a un model digital dins d’una 
transformació global. La gestió del canvi inclou tant la comunicació interna i externa com 
les accions formatives que es necessitin per afavorir el canvi cultural. 
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Governança de la interoperabilitat

Elaborar un model de governança de la interoperabilitat que permeti canalitzar i gestionar 
la demanda de serveis per part dels diferents àmbits de l’Ajuntament, la detecció proactiva 
de necessitats de nous serveis i el seguiment dels indicadors d’ús de la plataforma d’inte-
roperabilitat. 

Digitalització de procediments i serveis.

Partint de l’arquitectura de suport a l’Administració electrònica, els serveis s’han de repen-
sar	 i	adaptar	a	 la	tramitació	sense	paper.	L’oficina	haurà	de	donar	suport	funcional	a	 les	
àrees per a la digitalització dels seus procediments, resolent-ne els dubtes i explicant el nou 
model i els seus components.

Tenir una visió integral de l’estat de la digitalització dels diferents procediments per a cada 
àmbit de l’organització. Donar suport a la DAE en la tasca de priorització i estratègia d’incor-
poració dels diferents àmbits de l’organització en l’adopció de l’administració electrònica.

Aquesta	oficina	està	integrada	per:

1. Cap	d’Oficina	
2. Consultors sèniors 
3. Consultors juniors 

El	contracte	es	va	adjudicar	a	finals	d’agost	i	l’Oficina	va	començar	a	treballar	el	setembre	
del 2021. 

El contracte té una durada de 30 mesos. 

7.3 Reptes 2022 
Crear un espai d’intranet que incorpori tota la informació sobre l’administració electrònica 
que necessiten saber els òrgans gestors per a la seva feina diària.

Establir una estratègia per a la gestió de la demanda de serveis d’interoperabilitat.

Definir	el	model	de	digitalització	en	origen	per	a	la	documentació	en	paper	que	aporta	la	
ciutadania en el front office. Habilitar les eines i adaptar l’operativa existent per encabir 
aquesta nova manera de treballar.

Possibilitar l’actuació mitjançant representant de ciutadania i empresa, incorporant la gestió 
electrònica de les representacions dins del model de tramitació dels diferents expedients 
electrònics.

Establir un marc de treball en què grups funcionals puguin recollir les necessitats pendents 
de l’administració electrònica, els criteris associats a la digitalització dels procediments 
administratius i treballar per acostar els desenvolupaments tecnològics i els requeriments 
de la transformació digital. Complementar l’enfocament del compliment normatiu amb l’ob-
jectiu de facilitar aquesta transició, tenint en compte les diferents velocitats existents a la 
nostra organització.

Consolidar l’ús de l’Operador Genèric d’Expedients per a la digitalització d’aquells procedi-
ments que actualment s’estiguin tramitant en paper. 
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8.

El Departament de Transparència i Bones Pràctiques impul-
sar i coordina el compliment de la normativa de transparència 
en allò que fa referència a la publicitat activa, el dret d’accés 
a la informació pública i les cartes de serveis. Vetlla per l’ac-
tualització permanent del portal de transparència municipal, 
obtenint la informació de les diferents àrees de l’Ajuntament 
i publicant-la; fa el seguiment i el control de la tramitació de 
les sol·licituds d’accés a la informació pública a l’organització 
municipal, prestant assessorament tècnic i jurídic a les unitats 
gestores de les sol·licituds; i vetlla per l’actualització anual de 
les cartes de serveis municipals. Les tasques del departament 
són transversals i engloben tot l’àmbit municipal, tant l’Ajunta-
ment com les entitats municipals dependents o vinculades.
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8.1 Funcions, naturalesa i organització

El Departament de Transparència i Bones Pràctiques és una unitat organitzativa adscrita a 
la Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports. Les principals tasques que 
desenvolupa són:

•	 Impulsar i coordinar el compliment de la normativa reguladora de la transparència en 
allò que fa referència a la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública.

•	 Fer el seguiment i el control de la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació 
pública a l’Ajuntament i entitats dependents, prestant assessorament tècnic i jurídic 
a les unitats gestores de les sol·licituds i centralitzant la interlocució amb la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

•	 Vetllar per l’actualització permanent del portal de transparència municipal, obtenint 
la informació a publicar de les diferents àrees de l’Ajuntament, publicant-la al portal 
i fent seguiment del posicionament de l’Ajuntament en els diversos índexs de trans-
parència.

•	 Dialogar amb la resta de departaments municipals i entitats dependents o vinculades 
a l’Ajuntament per tal d’establir criteris generals de compliment i bones pràctiques en 
la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública.

•	 Vetllar per l’actualització anual de les cartes de serveis municipals.
•	 Liderar i coordinar nous projectes per millorar la publicitat activa i el dret d’accés a la 

informació pública. 
•	 Proposar i executar accions i activitats de formació i de sensibilització en temes de 

publicitat activa i dret d’accés a la informació pública. 

Les tasques del Departament són transversals i engloben tot l’àmbit municipal, tant l’Ajun-
tament com les entitats municipals dependents o vinculades, és a dir, els instituts, les em-
preses municipals o amb participació municipal majoritària i els consorcis, les fundacions i 
les associacions adscrites a l’Ajuntament.

Per relacionar-se amb tot l’àmbit municipal hi ha una xarxa de referents de transparència 
integrada per un referent de cada gerència, districte i entitat vinculada o dependent. En 
total, es disposa de referents de transparència en 70 òrgans i entitats.

El Departament té adscrita la dotació de personal següent:

1 Cap de departament (vacant durant tot l’any 2021; en procés de cobrir)
1 Tècnica superior en dret
1 Tècnica superior en organització
1 Tècnica mitjana en enginyeria
1 Auxiliar administratiu
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8.1.1  Tasques en l’àmbit de la publicitat activa 

•	 Fer seguiment del compliment, per part de l’Ajuntament i de les seves entitats muni-
cipals, de les obligacions de publicitat activa marcades per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre.

•	 Donar suport tant a les direccions de l’Ajuntament com a les entitats municipals sobre 
el compliment de les obligacions de publicitat activa.

•	 Revisar la qualitat i la vigència dels continguts del portal de transparència de l’Ajunta-
ment i de les entitats municipals dependents o vinculades a l’Ajuntament.

•	 Recopilar i actualitzar els continguts del portal de transparència de l’Ajuntament.
•	 Elaborar les estadístiques d’ús del portal de transparència.
•	 Generar	fitxers	en	dades	obertes	dels	continguts	publicats	al	portal	de	transparèn-

cia de l’Ajuntament i mantenir el corresponent dataset del portal municipal de dades 
obertes.

•	 Generar	informació	gràfica	per	publicar	al	portal	de	transparència	de	l’Ajuntament.
•	 Impulsar projectes per a la millora contínua del portal i de la seva actualització.
•	 Seguiment de les bones pràctiques en matèria de publicitat activa per part de la resta 

d’administracions públiques.

8.1.2  Tasques en l’àmbit del dret d’accés a la informació 
pública 

•	 Rebre i centralitzar totes les sol·licituds d’accés a la informació pública de l’Ajunta-
ment i les seves entitats dependents (instituts i empreses).

•	 Comunicar a la persona sol·licitant que l’Administració municipal no és l’administració 
competent, quan s’escaigui.

•	 Comunicar a la persona sol·licitant l’enllaç des d’on pot accedir a la informació públi-
ca, en el cas que ja estigui publicada. 

•	 Obrir expedient i fer acusament de recepció de les sol·licituds d’accés a la informació 
pública, i informar la persona sol·licitant de la identitat de l’òrgan gestor, la identitat de 
l’òrgan resolutori i el termini per resoldre la seva sol·licitud.

•	 Derivar a l’òrgan gestor les sol·licituds d’accés a la informació pública i comunicar-li 
el número d’expedient assignat i el termini per resoldre-les. 

•	 Donar suport tècnic i jurídic als òrgans gestors en la tramitació de les sol·licituds d’ac-
cés a la informació pública derivades.

•	 Fer el seguiment de la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública.
•	 Fer les gestions perquè l’Ajuntament publiqui, de manera activa, la informació que es 

demani reiteradament. 
•	 Establir criteris interpretatius generals per resoldre les sol·licituds d’accés a la infor-

mació pública. Publicar les resolucions desestimatòries o estimatòries parcials de les 
sol·licituds d’accés a la informació pública al portal de transparència.

•	 Actuar com a interlocutor davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública (GAIP), en el cas que s’hi faci una reclamació.

•	 Informar anualment el síndic de greuges de Catalunya sobre l’aplicació de la llei de 
transparència per part de l’Ajuntament.
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8.1.3  Tasques en l’àmbit de les cartes de serveis 

•	 Demanar anualment als referents de cada una de les cartes l’actualització de les da-
des (indicadors i compromisos de serveis) i si cal, revisió de la informació existent.

•	 Revisar que la informació obtinguda és coherent.
•	 Crear les noves cartes actualitzades (versió catalana i castellana).
•	 Publicar les cartes al portal de transparència.

Creació d’una nova carta de serveis:

•	 Contactar amb la persona referent de la nova carta per tal d’explicar-li en què consis-
teix una carta de serveis.

•	 Lliurar-li documentació perquè pugui elaborar el catàleg de serveis que servirà de 
base per a la creació de la carta.

•	 Revisar la documentació rebuda.
•	 Confeccionar la nova carta de serveis per garantir la seva homogeneïtat amb la resta 

de cartes existents i tramitar-ne l’aprovació per part de la Comissió de Govern.
•	 Traduir la carta al castellà i publicar-la al portal de transparència.

Aprovació de cartes per la Comissió de Govern:

Tant en el cas de cartes noves com si es volen afegir i/o suprimir serveis a una carta ja exis-
tent, la carta ha de ser aprovada per la Comissió de Govern.

•	 Demanar	un	informe	al	referent	de	la	carta	en	què	es	motivi	la	modificació,	supressió	
o incorporació de serveis o la necessitat de creació d’una nova carta.

•	 Proposar al regidor o regidora competent en l’àmbit de transparència que sotmeti la 
carta corresponent a l’aprovació de la Comissió de Govern, amb l’informe previ de 
l’àrea propietària dels serveis.

•	 Publicar la carta a la Gaseta Municipal i al portal de transparència, en català i castellà.

8.2 Activitat del portal de transparència
L’article 5.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, disposa que les administracions públi-
ques han de tenir un portal de transparència on es publiqui tota la informació que dicta la 
llei. El portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona, publicat el 24 de desembre de 
2015, incorpora informació tant de l’Ajuntament com de totes les entitats municipals que hi 
estan vinculades, i s’organitza en vuit àmbits:

•	 Informació institucional i organitzativa
•	 Acció de govern
•	 Gestió econòmica i administrativa
•	 Informació de rellevància jurídica i documental 
•	 Participació i relació amb la ciutadania
•	 Urbanisme i ecologia
•	 Transparència, integritat i bon govern
•	 Dret d’accés a la informació pública

En data gener del 2022, aquests 8 àmbits estan subdividits en un total de 70 apartats 
temàtics	que,	al	seu	torn,	se	subdivideixen	en	subapartats	fins	a	arribar	a	un	total	de	682	
ítems	de	classificació	(d’acord	amb	el	mapa	web	del	portal)	de	la	informació	enllaçada	o	
publicada.
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D’altra banda, el gener del 2022 el portal consta d’un total de 213 pàgines publicades (més 
les 213 versions en castellà) de les quals es revisa periòdicament l’actualització.
El portal de transparència té dues classes de continguts:

•	 Continguts publicats exclusivament al portal de transparència. En aquest cas, tot 
i que l’elaboració dels continguts correspon a la unitat organitzativa que genera o 
centralitza la informació, el Departament és el responsable de recollir-los, revisar-los, 
uniformitzar-los si s’escau, i publicar-los al portal, així com de vetllar perquè la unitat 
gestora de la informació la remeti per a la seva actualització amb la periodicitat que 
s’hagi establert.

•	 Continguts que estan publicats en altres webs municipals i que s’enllacen des del 
portal de transparència per facilitar-ne l’accés. Els responsables d’actualitzar aquests 
continguts són els responsables del web corresponent. En aquest cas, el Departa-
ment periòdicament revisa que els seus continguts estiguin actualitzats i, en cas con-
trari, ho comunica al responsable del web.

8.1 Indicadors d’ús del portal de transparència 
La mitjana de visites mensuals al portal de transparència durant l’any 2021 va ser d’11.029, 
cosa que representa el 7,9% del total de visites al web de l’Ajuntament. L’any 2020 havia 
estat de 10.396, que correspon al 7,8% del total de visites del web de l’Ajuntament. És a 
dir, després de la baixada de l’any 2020 atribuïble a la situació de pandèmia, ha repuntat 
lleugerament l’interès ciutadà en la informació de transparència.

Visites

Pàgines vistes

Visitants (únics)

137.003

254.844

102.421

124.755

227.659

94.206

132.349

248.557

99.793

2019 2020 2021Temàtica

Totals anuals

Portal de transparència. Visites mensuals 2020 i 2021

Les dades mensuals mostren que aquest increment es concentra en el primer semestre de 
l’any, que és el període del 2020 en què el descens en les visites havia estat més acusat:



126 Ajuntament de Barcelona

Portal de transparència. Posició en nombre de visites, en % sobre el total de webs 

Pel que fa a la posició del portal de transparència en el rànquing dels webs municipals per 
nombre de visites, en valors mitjans l’any 2021 ha estat el 84è web més visitat entre 632 
webs municipals (en el “top 13%”), mentre que l’any 2020 hauria estat el 80è web més vi-
sitat entre 586 webs municipals (també en el “top 13%”).

Mensualment, es pot veure que, en els darrers dos anys, la majoria de mesos el portal 
es troba en el “top 16%” dels webs municipals més visitats. Tenint en compte el caràcter 
predominantment administratiu de la informació de transparència, aquesta posició es pot 
considerar molt correcta, i la tendència estable d’aquesta dada mostra que el portal de 
transparència no perd capacitat d’atracció amb el transcurs del temps des que es va posar 
en funcionament.

En relació amb les descàrregues de documents, com s’ha esmentat anteriorment, molta 
de la informació de transparència municipal es publica en webs sectorials, en aquest cas 
el portal de transparència s’ocupa de facilitar l’enllaç al web on es pot trobar publicada 
la	informació.	Per	tant,	no	es	pot	atorgar	gaire	significació	a	la	relació	de	documents	més	
descarregats, atès que molts dels documents de transparència que susciten més interès 
públic i que la ciutadania localitza a través del portal, en realitat es localitzen en altres webs 
municipals, i no en el mateix portal.

Tot i això, es presenta la relació de documents més descarregats l’any 2021 entre els docu-
ments que estan publicats directament en el portal de transparència pròpiament dit:

Tarifes dels serveis funeraris que operen a Barcelona
•	 Ordenances	fiscals	2021-2022
•	 Ordenança de tanteig i retracte – consulta pública prèvia
•	 Promoció interna, convocatòries i mobilitat de personal
•	 Ordenança de terrasses
•	 Cost de campanyes de publicitat institucional
•	 Contractes emergència amb situació pandèmica covid-19
•	 Resums de contractació de l’Ajuntament de Barcelona i entitats municipals
•	 Cartes de serveis

El 2021, la informació en format obert més consultada (és a dir: els enllaços al portal muni-
cipal de dades obertes amb un nombre de clics més alt) ha estat:

•	 Dades dels càrrecs electes, comissionats i gerents
•	 Dades de la plantilla municipal
•	 Contractes
•	 Subvencions i transferències
•	 Compatibilitats autoritzades
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8.3 Incorporació de nous continguts al portal

A continuació es detallen les tasques realitzades l’any 2021 per incorporar continguts nous 
al portal de transparència o bé millorar-ne la qualitat dels existents.

Publicitat activa de la tramitació de normativa

S’ha publicat la documentació dels expedients dels processos d’aprovació de la normativa 
municipal següent, aprovada durant el 2021:

•	 Modificació	puntual	de	l’Ordenança	de	terrasses
•	 Ordenances	fiscals	per	a	l’exercici	2022	i	successius
•	 Regulació general dels preus públics municipals i preus públics per a l’any 2022 i 

successius
•	 Preus públics dels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions espor-

tives municipals per a l’any 2022 i successius
•	 Preus privats per a l’any 2022 i successius
•	 Ordenança	no	fiscal	sobre	el	servei	de	desplegament	de	conductes	portafibra	òptica	

a l’interior del clavegueram
•	 Modificació	de	l’Ordenança	sobre	l’ús	de	les	vies	i	els	espais	públics	de	Barcelona	i	

de l’Ordenança del procediment sancionador
•	 Nova declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatges tens
•	 Modificació	del	Reglament	orgànic	del	Consell	Tributari
•	 Decret de l’Alcaldia pel qual es declaren “Platges sense fum”
•	 Modificació	de	l’Ordenança	de	prestacions	patrimonials	públiques	no	tributàries	dels	

serveis de cementiris
•	 Modificació	del	Reglament	del	Consell	de	 la	Formació	Professional	de	 la	ciutat	de	

Barcelona

Es publica l’estat de la tramitació normativa i tota la documentació vinculada, convenient-
ment anonimitzada: projecte inicial, memòries, informes, al·legacions presentades en perío-
de	d’informació	pública	i	projecte	definitiu.

Publicitat de la realització de consultes públiques prèvies

En totes les tramitacions de normativa esmentades més amunt en les quals l’òrgan impul-
sor de la normativa ha considerat adient substanciar una consulta pública prèvia, i a petició 
d’aquest, les consultes públiques prèvies s’han publicitat a través del portal de transparèn-
cia. 

Addicionalment, també s’ha donat publicitat, a petició dels òrgans impulsors, a les consul-
tes següents corresponents a avantprojectes normatius que, o bé no han tingut continuïtat, 
o la seva tramitació s’ha integrat en la d’altres normes, o estan actualment en tràmit:

•	 Reglament d’integració d’escoles privades de primer cicle d’educació infantil al servei 
d’escoles bressol municipals

•	 Modificació	de	l’Ordenança	de	circulació	de	vianants	i	vehicles
•	 Nou reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
•	 Ordenança municipal amb l’objectiu de regular els equipaments d’allotjament de do-

tació a la ciutat de Barcelona
•	 Modificació	del	Reglament	d’honors	i	distincions	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
•	 Modificació	del	Decret	de	recollida	porta	a	porta	de	Sant	Andreu	del	Palomar
•	 Regulació normativa de la plataforma digital de participació decidim.barcelona
•	 Reglament de participació ciutadana
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•	 Ordenança	fiscal	3.16	de	taxes	per	la	utilització	del	domini	públic	municipal	a	favor	
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

•	 Ordenança	fiscal	3.17	de	taxes	d’instal·lacions	de	transport	d’energia	elèctrica,	gas,	
aigua i hidrocarburs

•	 Ordenança	fiscal	3.9	de	taxes	per	estendre	xarxes	de	comunicacions	electròniques
•	 Creació de l’òrgan de participació sectorial de l’acord de ciutat per a l’estratègia 

d’economia social i solidària 2030
•	 Ordenança	 fiscal	 per	 a	 l’establiment	d’una	 taxa	pel	manteniment	dels	 serveis	que	

presta l’SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona
•	 Nou Reglament del Consell Municipal de les Persones Grans de Barcelona

Publicació de la justificació de les aportacions econòmiques als grups polítics 

El	Plenari	del	Consell	Municipal,	el	març	del	2019,	va	regular	la	justificació	de	les	aporta-
cions econòmiques fetes per l’Ajuntament als grups polítics municipals. L’acord, vigent a 
partir de les eleccions municipals del 2019, disposa que per a cada exercici, i durant el 
segon semestre de l’exercici següent, cal publicar en el portal de transparència:

•	 La relació detallada de les despeses anuals aportada pels grups municipals.
•	 L’informe	anual	de	control	de	la	intervenció	municipal	sobre	la	justificació	de	les	des-

peses dels grups municipals.

El primer període temporal afectat per aquesta disposició és el segon semestre de l’any 
2019. Des de mitjan 2020 el Departament de Transparència i Bones Pràctiques va estar 
col·laborant amb la Gerència de Recursos, responsable de l’execució de l’acord, per tal de 
publicar la informació del 2019 al portal tan bon punt es rebés l’informe de la Intervenció. 
La publicació va tenir lloc el novembre del 2021.

Incorporació de les dades d’absentisme 

La disposició addicional 54 (apartat 4) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018, comporta l’obligació de publicar en el portal de trans-
parència	les	dades	de	l’absentisme,	classificades	per	causa,	amb	una	periodicitat	com	a	
mínim semestral. Durant l’any 2020 es va treballar amb la Gerència de Persones i Desenvo-
lupament	Organitzatiu	per	publicar	aquesta	informació.	La	publicació	definitiva	es	va	fer	per	
primer cop el gener del 2021, i actualment és d’actualització trimestral.

Incorporació de la informació del “personal adscrit”

La llei de transparència disposa que les administracions han de publicar “la relació dels llocs 
ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l’Administració 
que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter 
permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el 
règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.” Per tal de donar compli-
ment a aquesta obligació, entre els mesos d’abril i setembre del 2021 el Departament de 
Transparència i Bones Pràctiques va portar a terme una operació de recollida de dades 
entre els òrgans de contractació dels districtes i les gerències de l’Ajuntament, que va per-
metre publicar les dades el setembre del 2021. Es preveu actualitzar aquesta informació 
amb periodicitat anual.
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8.3 Activitat del dret d’accés a la informació pública

Les principals tasques portades a terme pel Departament de Transparència i Bones Pràcti-
ques dins de l’àmbit del dret d’accés són:

•	 Recepció, control i seguiment de la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informa-
ció pública.

•	 Recepció de les reclamacions presentades per la ciutadania davant de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) i suport a les unitats respon-
sables per a la seva tramitació.

A continuació s’exposa l’activitat de l’any 2021 relacionada amb aquestes tasques.

8.3.1 Sol·licituds d’accés a la informació pública
Les dades del nombre de sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes posen de 
manifest la recuperació, amb escreix, del ritme d’entrada de sol·licituds, que el 2020 s’ha-
via vist afectat per la pandèmia de covid-19. El total de 572 sol·licituds rebudes el 2021 no 
només supera àmpliament les 300 del 2020, sinó que implica un increment d’un 23% res-
pecte de les 466 que s’havien rebut el 2019, darrer any abans de la pandèmia.

Entrades per mes – Anys 2019, 2020 i 2021

Les temàtiques sobre les quals es demana informació són molt heterogènies. Tot i això, la 
documentació / informació que més es requereix és:

•	 Expedients de protecció de la legalitat urbanística (inspeccions, sancionadors)
•	 Expedients de llicències d’obres o d’activitats
•	 Enunciats de proves de processos selectius (per accedir a l’ocupació pública) antics
•	 Accés a l’expedient d’un procés selectiu per part d’un participant que no ha obtingut 

plaça
•	 Informació estadística sobre multes i sancions, habitatge, impostos (especialment 

l’IBI)
•	 Gestió dels animals (àrees de gossos, coloms, colònies de gats, senglars...)

D’acord amb la normativa reguladora del procediment del dret d’accés, un cop entra la 
sol·licitud al Departament, aquest disposa de 5 dies hàbils per determinar quin n’és l’òrgan 
gestor, i derivar-li la sol·licitud perquè la tramiti. 
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Nombre d’expedients, per dies de derivació. Any 2021

L’any 2021 es van emprar, de mitjana, 3,50 dies naturals en aquest procés, mentre que la 
mitjana els anys 2020 i 2019 havia estat respectivament de 6,83 i de 5,90 dies naturals. 
És	a	dir,	s’ha	produït	una	millora	evident,	fins	i	tot	comparant	amb	la	situació	anterior	a	la	
pandèmia. 

Aquesta millora es pot atribuir a causes diverses: en primer lloc, el canvi normatiu del març 
del 2021, d’acord amb el qual els dies de derivació es descompten del termini que té la 
unitat gestora per tramitar la sol·licitud, ha fet que dur a terme una tasca ràpida de deri-
vació sigui molt més important que abans; en segon lloc, s’ha efectuat una reorganització 
interna de les tasques del departament que ha comportat destinar més recursos a aquesta 
feina;	finalment,	l’increment	sostingut	de	les	sol·licituds	d’accés	ha	implicat	que	les	unitats	
gestores de la sol·licitud estiguin ja més familiaritzades amb el procés i, al mateix temps, el 
Departament ha adquirit més expertesa sobre en quines unitats administratives es troba la 
informació més habitual.

El percentatge dels expedients que es van poder derivar a la unitat gestora en un termini de 
5 dies naturals o menys, és a dir, dins del termini establert de 5 dies hàbils, ha estat d’un 
80%.	En	el	gràfic	següent	es	pot	veure	que	encara	hi	ha	alguns	expedients	amb	terminis	de	
derivació anormalment llargs, corresponents a sol·licituds que, en el moment de l’entrada al 
registre,	no	van	ser	tipificades	com	a	sol·licituds	d’accés	a	la	informació	pública	i,	per	tant,	
inicialment no van arribar al Departament. Com es pot veure, de vegades pot arribar a pas-
sar	molt	de	temps	fins	que	les	unitats	de	l’Ajuntament	que	reben	la	instància	la	identifiquen	
com un dret d’accés i pensen a donar-ne trasllat al Departament per demanar indicacions 
sobre com gestionar-la. Tot i això, aquesta problemàtica està disminuint respecte de l’any 
anterior, també gràcies al fet que el conjunt de l’organització coneix més bé el dret d’accés.

El 2021, el 74% de les peticions van correspondre a les gerències i districtes de l’Ajunta-
ment, i la resta, a les entitats dependents (instituts i empreses). 

Les gerències amb un nombre més gran de sol·licituds tramitades han estat la Gerència 
d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, amb 110; la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, amb 28; la Gerència d’Urbanisme, amb 26; el Districte de 
Gràcia, amb 25, i el Districte d’Horta-Guinardó, amb 24. 

Pel que fa a les entitats dependents, les que n’han tramitat més han estat l’Institut Municipal 
de Serveis Socials, amb 42; l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, 
amb 21, i l’Institut Municipal d’Hisenda, amb 19.
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8.3.2 Reclamacions a la GAIP

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan enca-
rregat per la llei de transparència de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a 
la informació pública per part de les administracions catalanes. Les resolucions, expresses 
o presumptes, en matèria d’accés a la informació pública poden ser objecte de reclamació 
gratuïta i voluntària davant de la GAIP.

El nombre de reclamacions presentades davant de la GAIP en relació amb sol·licituds d’ac-
cés a la informació pública presentades a l’Ajuntament i les seves entitats dependents està 
experimentant un creixement sostingut:

Desistiment

Acord de mediació

Inadmissió

Desestimació

Pèrdua d’objecte

Estimació parcial

Estimació

Total

 

13

1

27

6

5

52

 

1

21

2

28

10

12

74

3

1

11

12

56

10

19

112

2019 2020 2021

Evolució de les resolucions de la GAIP

No obstant això, en termes relatius, el 2021 el nombre de reclamacions disminueix després 
del repunt del 2020: el 2019, 2020 i 2021 el nombre de reclamacions és un 11,2%, 24,7% i 
19,6%, respectivament, respecte del total de sol·licituds d’accés presentades.

Addicionalment, cal tenir en compte que moltes de les reclamacions presentades a la GAIP 
no corresponen pròpiament a sol·licituds d’accés a la informació pública, sinó a altres pro-
cediments sobre els quals la GAIP també es considera competent:

•	 Accés dels electes a la informació municipal
•	 Sol·licituds d’informació dels representants sindicals
•	 Accés d’interessats a un expedient d’un procediment administratiu en tràmit

L’any 2021 hi va haver bastantes reclamacions corresponents a aquests casos; aquest és 
l’origen de l’augment important de les reclamacions que s’han resolt per pèrdua sobrevin-
guda del seu objecte (és a dir, perquè s’ha lliurat la informació durant la tramitació de la 
reclamació).

Entre aquestes sol·licituds que no són pròpiament dret d’accés, i les sol·licituds d’accés 
que, malgrat les disposicions de la Instrucció reguladora de l’exercici del dret d’accés a 
l’Ajuntament, no passen pel Departament de Transparència i Bones Pràctiques, hi ha un 
nombre elevat de reclamacions en les quals la sol·licitud reclamada no havia estat objecte 
de supervisió prèvia per part del Departament. L’any 2021 s’ha tractat de 64 reclamacions, 
el 57% del total de reclamacions, molt per sobre del 49% de l’any 2020. 
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D’altra banda, el percentatge de sol·licituds d’accés que són objecte de reclamació a la 
GAIP només es pot calcular en el cas de les sol·licituds que han passat prèviament pel De-
partament de Transparència i Bones Pràctiques. L’any 2021 va ser del 8% de les sol·licituds 
supervisades, cosa que millora el valor del 2020, d’un 11%. 

De les 112 reclamacions rebudes l’any 2021, la majoria (77) corresponen a sol·licituds d’in-
formació de l’Ajuntament. La resta pertanyen a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Reha-
bilitació (12), l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (10), l’Institut Barcelona 
Esports (6), l’Institut de Cultura de Barcelona (2) i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, 
l’Institut Municipal de Serveis Socials, BSM i BIMSA, amb una cadascun.

8.3.3 Altres activitats relacionades amb el dret d’accés a 
la informació

Expedient electrònic 

Arran de l’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, l’Ajuntament de Barcelona va començar un projecte per 
construir una plataforma genèrica de gestió d’expedients electrònics. El procediment del 
dret d’accés a la informació pública va ser escollit com a projecte pilot per provar la nova 
plataforma. 

L’any 2021 va culminar la fase de proves d’acceptació d’usuari, que estava realitzant el 
Departament de Transparència i Bones Pràctiques amb l’IMI des del 2020, i el 21 de juny de 
2021 es va posar en funcionament l’expedient electrònic del dret d’accés. Inicialment, s’ha 
posat en funcionament només per als expedients del dret d’accés en què la unitat gestora 
és el Departament de Transparència i Bones Pràctiques. Per als expedients amb altres 
unitats gestores, en aquesta fase inicial s’està aplicant un sistema híbrid pel qual aquestes 
unitats trameten la documentació en format electrònic al Departament i aquest la incorpora 
a l’aplicació, per tal de mantenir la integritat de l’expedient electrònic. Durant l’any 2022, 
un cop estiguin depurades les incidències i implementades algunes millores d’usabilitat, es 
preveu anar ampliant el seu ús a la resta d’unitats gestores (que, sobre el paper, poden ser 
qualsevol de les unitats organitzatives de l’Ajuntament, amb la complexitat que això com-
porta pel que fa al desplegament de l’eina).

L’ús de l’expedient electrònic ha de permetre complir les previsions de la Llei 39/2015 pel 
que fa a la tramitació electrònica dels procediments administratius. Des de la posada en 
funcionament, el 21 de juny, l’any 2021 es van gestionar 295 sol·licituds d’accés a la infor-
mació pública amb l’expedient electrònic.
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8.4 Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents que descriuen el tipus de serveis que l’Ajuntament 
ofereix a la ciutadania, d’acord amb el contingut que estableix l’article 59 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, que també determina que l’administració pública ha de garantir que 
els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de 
qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics. 
També s’estableix l’obligació de fer públiques les cartes de serveis existents.

Des del Departament de Transparència i Bones Pràctiques:

•	 S’assessora	els	referents	en	l’elaboració	del	catàleg	de	serveis,	a	partir	d’unes	fitxes	
homogènies en les quals per a cada servei es demana la mateixa informació (la que 
determina la llei de transparència).

•	 S’elabora la carta de serveis un cop validat el catàleg de serveis, tasca que es fa cen-
tralitzadament per assegurar que totes les cartes tenen el mateix format i la mateixa 
informació. Les cartes són validades pel seu responsable.  

•	 S’impulsa, amb periodicitat anual, el procés de revisió i d’actualització dels valors 
dels indicadors i compromisos de la carta. Cada carta inclou un annex amb el segui-
ment d’aquests valors.

•	 Es publiquen les cartes actualitzades al portal de transparència, sense perjudici que 
cada àrea o entitat vulgui publicar la seva carta en el seu web sectorial.

A	finals	del	2021	l’Ajuntament	disposa	de	24	cartes	de	serveis:	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Atenció Ciutadana

Cementiris 

Comerç, Restauració i Consum

Cultura

Fundació Mies Van de Rohe

Drets de Ciutadania i Participació 

Drets Socials 

Barcelona Activa 

Institut Municipal d’Educació

Institut Municipal d’Esports

Arxiu Municipal

Documentació i accés al coneixement

Habitatge

Institut Municipal d’Hisenda

Parc d’atraccions Tibidabo

Medi ambient i serveis urbans

Mercats 

Mercabarna 

Mobilitat i infraestructures

Serveis municipals

Població

Urbanisme

Districtes

Guàrdia Urbana

Per completar el mandat de la Llei de Transparència, resta per acabar d’elaborar la carta de 
serveis del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS), 
en la qual s’ha estat treballant durant el 2021.

Cal	fer	una	menció	especial	a	l’actualització	de	la	Carta	de	Serveis	de	Districtes,	que	final-
ment	es	va	poder	assolir	l’any	2021	gràcies	a	una	reorientació	de	la	carta.	Les	dificultats	
en l’actualització anual havien posat de manifest que l’enfocament que s’havia fet en un 
primer moment complicava molt l’actualització de la carta. Així, juntament amb la Gerència 
de Coordinació Territorial i de Proximitat, durant el 2021 es va portar a terme una operació 
amb	els	districtes	per	reordenar	i	homogeneïtzar	la	informació,	per	tal	de	reflectir	les	dades	
(indicadors i compromisos) de cadascun dels districtes, i no únicament dades globals, com 
es	feia	fins	llavors.	Amb	aquest	canvi,	s’espera	que	les	actualitzacions	anuals	successives	
costaran menys de fer. 
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8.5 Formació

Una de les funcions que té assignada el Departament és proposar accions i activitats de 
formació i de sensibilització en temes de transparència i de bones pràctiques. 

8.5.1 Trobada de referents de transparència
El 23 de març de 2021 es va organitzar una trobada de referents de transparència per tras-
lladar-los diferents novetats normatives, principalment el nou Decret 8/2021, de 9 de febrer, 
sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. També se’ls va informar so-
bre els nous recursos disponibles per a la tramitació de les sol·licituds d’accés: el servei, en 
proves,	d’anonimització	de	documents	electrònics,	i	l’aplicació	web	de	notificació	electrò-
nica. Altres temes que es van tractar són la pròxima posada en funcionament de l’expedient 
electrònic del dret d’accés i el seu impacte sobre les unitats gestores, i el nou sistema de 
publicació al portal de les subvencions atorgades.

La introducció a la trobada va anar a càrrec del gerent de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports i del comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Go-
vern. Es va portar a terme a través de videoconferència, amb una assistència de 60 perso-
nes, la qual cosa mostra l’interès que va despertar.

8.5.2 Trobada de referents de transparència de les entitats 
dependents
Arran de la trobada anterior, des de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Funda-
cions es va demanar que es fes una segona trobada, aquest cop limitada als referents de 
transparència de les entitats municipals amb personalitat jurídica pròpia, per tal de revisar 
qüestions	d’afectació	més	específica	a	aquestes	entitats.	En	concret,	es	va	tractar	l’obliga-
torietat per a aquestes entitats de publicar la informació de transparència en els seus webs 
propis, revisant la informació a publicar i proporcionant un recull de recursos disponibles 
per facilitar aquesta tasca.

La trobada va tenir lloc el 28 de setembre de 2021, amb més de 40 persones assistents.
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8.6 Avaluació de la transparència

Actualment, hi ha dues entitats externes que avaluen anualment el compliment de la trans-
parència a les administracions locals catalanes: el Síndic de Greuges de Catalunya i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB): amb els indicadors Infoparticipa.
Addicionalment,	el	2021	 l’organització	Verificat	va	publicar	un	baròmetre	de	 l’accés	a	 la	
informació pública als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

8.6.1 Síndic de Greuges 
D’acord amb l’article 92 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, el Síndic de Greuges de 
Catalunya és l’òrgan competent per avaluar el compliment d’aquesta llei a tot l’àmbit d’apli-
cació; ha d’elaborar un informe anualment i presentar-lo al Parlament.

El 12 d’abril de 2021 el Síndic va publicar el seu informe del 2020, amb més de quatre 
mesos de retard, a causa de la pandèmia de covid-19 i a la dissolució del Parlament de 
Catalunya (institució en la qual el Síndic ha de presentar l’informe) amb motiu de la cele-
bració d’eleccions el 14 de febrer de 2021. Per aquest motiu, l’anàlisi de l’informe del 2020 
s’ha incorporat en la memòria del 2020. D’altra banda, en la data de redacció d’aquesta 
memòria encara no s’ha publicat l’informe del Síndic relatiu al 2021.

Els informes del Síndic fan consideracions i recomanacions de caràcter general per a totes 
les administracions sense personalitzar en cap en concret. Tot i això, la documentació pu-
blicada inclou també una anàlisi qualitativa dels portals de transparència feta per experts 
en l’àmbit organitzatiu i institucional. Com que l’anàlisi no pot ser exhaustiva, s’escull un 
mostreig de 12 entitats de les diferents tipologies. L’any 2020, l’Ajuntament de Barcelona va 
formar part de la mostra i el resultat de l’anàlisi és força positiu (https://www.sindic.cat/site/
unitFiles/7741/Informe%20an%C3%A0lisi%20experts%202020%20(desembre%202020).
pdf), amb la valoració general següent:

“La dimensió de l’Ajuntament de Barcelona, l’esforç que dedica a 
la publicitat activa i la seva trajectòria en matèria de gestió de da-
des i transparència provoquen que la seva informació en matèria 
de transparència no sigui comparable amb la de la resta d’ens de 
l’estudi. El volum d’informació és abundant –fins i tot en el cas dels 
ens instrumentals– i només en casos puntuals caldria aprofundir‐hi 
més. El reptes en un ens que publica tanta informació són l’estruc-
turació, l’actualització i la intel∙ligibilitat, i el resultat és en general 
molt positiu. Així, malgrat la complexitat de l’estructura de l’Ajun-
tament i del seu sector institucional, la informació és generalment 
accessible. Els buits ocasionals provenen de la manca de certa pro-
funditat o d’informació que podria ser més detallada.”

Pel que fa a la publicitat activa, una anàlisi de les bases de dades resultat de l’avaluació 
que el Síndic posa a disposició pública permet concloure (malgrat que el Síndic no inclou 
cap tipus de rànquing a la seva memòria) que l’Ajuntament de Barcelona és, dins dels grups 
d’Ajuntaments més grans de 50.000 habitants, el segon ajuntament en grau de publicació 
dels “elements fonamentals de publicitat activa” escollits per l’equip avaluador del Síndic.

En relació amb el dret d’accés, i a diferència dels anys precedents, si bé la unitat gestora de 
la sol·licitud presentada per la ciutadana oculta hi va donar resposta en termini, el Síndic fa 
algun retret a la manera de donar-hi resposta. En concret, la unitat gestora només va lliurar 

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/7741/Informe%20an%C3%A0lisi%20experts%202020%20(desembre%202020).pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/7741/Informe%20an%C3%A0lisi%20experts%202020%20(desembre%202020).pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/7741/Informe%20an%C3%A0lisi%20experts%202020%20(desembre%202020).pdf
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informació	parcial,	sense	dictar	resolució,		i	amb	una	motivació	insuficient	de	la	denegació	
de les dades que no es van lliurar. En anys successius caldrà incidir més amb les unitats 
gestores en els aspectes formals, com l’obligació de dictar resolució en les sol·licituds d’ac-
cés en què no es lliuri part de la informació sol·licitada.

L’informe del Síndic també inclou una entrevista dels avaluadors amb els responsables de  
Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona. En l’entrevista, hi van par-
ticipar el comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern amb una 
tècnica del Departament de Transparència.

8.6.2 Indicadors Infoparticipa
El segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una 
certificació	que	atorga	des	de	l’any	2012	el	grup	de	recerca	ComSET	de	la	Universitat	Autò-
noma de Barcelona, a partir de les avaluacions que fa dels webs municipals que publiquen 
informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són 
els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines 
formes de participació posen al seu abast. En el cas dels ajuntaments, s’avaluen entre 41 
i 52 indicadors, depenent de l’edició, i s’atorga el segell de transparència als ajuntaments 
que compleixen amb un mínim dels indicadors avaluats.

La intervenció del Departament en aquesta avaluació consisteix a revisar les valoracions 
preliminars,	notificar	a	ComSET	les	possibles	correccions	i,	en	cas	d’incompliment	d’algun	
indicador, vetllar perquè es corregeixi en el termini atorgat.

L’any 2021, per tercer any consecutiu, l’Ajuntament va assolir la puntuació màxima a l’ava-
luació. Els resultats dels ajuntaments catalans en l’edició 2021, consultables a https://www.
mapainfoparticipa.com/index/home/8, indiquen que 121 dels 947 ajuntaments catalans (el 
12,7%) aconsegueixen el segell, i d’aquests, 39 (el 4,1%) assoleixen una puntuació del 
100%. Amb motiu de l’acte de lliurament dels segells Infoparticipa, al qual va assistir el 
comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern el 10 de maig de 
2021 es va publicar una nota de premsa “L’Ajuntament de Barcelona torna a rebre un premi 
per la seva transparència informativa”.

L’històric de resultats de l’Ajuntament en aquests indicadors es pot consultar a l’enllaç ht-
tps://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/barcelona. 

El comissionat 
Michael Donaldson 
recollint el segell 
Infoparticipa

https://www.mapainfoparticipa.com/index/home/8
https://www.mapainfoparticipa.com/index/home/8
https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/barcelona
https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/barcelona
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8.6.3 Baròmetre de l’accés a la informació pública als 
municipis de l’AMB
L’organització	Verificat,	amb	el	suport	del	bufet	Besllum,	va	realitzar	durant	el	primer	se-
mestre de 2021 un estudi de sol·licitant ocult entre els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per avaluar-hi l’aplicació del dret d’accés a la informació pública. L’informe 
resultant es va publicar l’octubre del 2021 amb el títol  “Un exercici de transparència: barò-
metre de l’accés a la informació pública als municipis de l’AMB” (https://www.verificat.cat/
transparencia/el-barometre-de-la-transparencia-dels-municipis-de-lamb). L’estudi atorga 
una puntuació a diferents aspectes formals del procés de tramitació de les sol·licituds, i 
l’Ajuntament	hi	obté	una	qualificació	de	“Bona	gestió”,	amb	72	punts,	de	manera	que	és	
el	segon	ajuntament	més	ben	qualificat	entre	la	mostra	objecte	de	l’estudi.	Com	a	punt	a	
destacar, les sol·licituds en què es basa la valoració van ser presentades poc abans de la 
posada en funcionament de l’expedient electrònic, que resoldre alguns dels problemes me-
todològics que van afectar negativament la puntuació rebuda; en cas d’haver estat tramita-
des mitjançant l’expedient electrònic, la valoració rebuda per les sol·licituds hauria estat de 
“Molt bona gestió”, amb 84 punts.

https://www.verificat.cat/transparencia/el-barometre-de-la-transparencia-dels-municipis-de-lamb
https://www.verificat.cat/transparencia/el-barometre-de-la-transparencia-dels-municipis-de-lamb
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8.7 Reptes per a l’any 2022

•	 No incrementar el % de reclamacions sobre sol·licituds de dret 
d’accés a la informació pública supervisades

•	 Començar a desplegar l’expedient electrònic del dret d’accés a 
la informació pública a la resta d’unitats gestores

•	 Revisar la instrucció del dret d’accés per adaptar-la al nou de-
cret de transparència publicat al DOGC el febrer del 2021

•	 Aprovar la carta de serveis del Servei de Protecció Civil, Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS)

•	 Mantenir el 100% de compliment dels indicadors Infoparticipa
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Oficina del Delegat de 
Protecció de Dades

9.

L’Oficina	del	Delegat	de	Protecció	de	Dades	(ODPD)	es	crea	el	
maig del 2018 coincidint amb l’exigència marcada per l’entrada 
en vigor del Reglament general de protecció de dades (RGPD).
Com a part de les obligacions legals del nou RGPD, es nome-
na una persona delegada de protecció de dades (DPD), amb 
categoria de director/a.
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9.1 Missió

L’Oficina	del	Delegat	de	Protecció	de	Dades	té	una	triple	missió:

a) Assessorar les gerències municipals en matèria de protecció de dades per al 
compliment de la normativa vigent, i supervisar l’observança de l’RGPD i altres dis-
posicions de protecció de dades aplicables, d’acord amb els procediments interns 
ratificats	per	la	Taula	de	Protecció	de	Dades.

b) Cooperar amb l’autoritat de control competent (APDCAT) i actuar com a punt de 
contacte respecte dels tractaments responsabilitat de la corporació en la gestió dels 
expedients i les peticions sol·licitades per l’autoritat.

c) Tutelar els drets de la ciutadania, actuar de manera prèvia a les reclamacions en 
què ho requereixin les autoritats de control o mitjançar directament amb les persones 
afectades, en els processos de tutela de drets respecte a les persones que actuen 
com a responsables dels tractaments municipals.

9.2 Context  

Malgrat que la situació pandèmica ha continuat durant el 2021, la seva afectació a les fun-
cions	base	de	l’Oficina	del	Delegat	de	Protecció	de	Dades	no	ha	tingut	l’impacte	del	2020	i	
s’han recuperat amb normalitat les línies del Pla d’acció municipal en la matèria.

En aquest sentit, la consolidació del Registre d’activitats de tractament, amb un nou web de 
política	de	privacitat	i	un	treball	intensiu	en	la	definició	dels	principals	procediments	interns	
de gestió de la protecció de dades en l’àmbit municipal, ha posat les bases per a la conse-
cució de la resta dels objectius de mandat que conclourà amb una auditoria de compliment 
normatiu en protecció de dades de l’organització municipal.

També ha estat l’any de la implementació de metodologies internes de treball, que garan-
teixin el nivell d’accountability i d’orientació al risc de la gestió de protecció de dades a la 
Corporació, tal com demana l’RGPD.

S’han posat en marxa eines de gestió interna com el RISCENT per al control d’expedients 
i altres temes relacionats amb l’ODPD i s’ha desenvolupat, entre d’altres, la metodologia 
d’avaluació i gestió de riscos de privacitat, d’acord amb les noves guies que han generat 
les autoritats de control al llarg del 2021.

Totes	aquestes	eines	s’han	de	convertir	en	peces	clau	per	a	 la	gestió	eficient	del	model	
d’auditoria de compliment previst per al 2022 i la metodologia de millora contínua basada 
en el control de les mesures de privacitat des del disseny dels nous projectes.
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9.3 Organització interna i funcions

9.3.1 Organigrama de l’ODPD

Gerència d’Àrea Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports

Director ODPD
(Dlegat de Protecció de 

Dades)

Suport Jurídic Coordinació Tècnica

Suport de Gestió

Oficina	del	Delegat	de
Protecció de Dades

5 2 7

Dones Homes Total

Denominació:	Oficina	del	Delegat	de	Protecció	de	Dades	 	 Personal	adscrit
Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos
Nivell Associat: 28

Missió:
Desenvolupament, coordinació i impuls de la normativa de la protecció de dades s tota 
l’organització municipal.

1

2

2

7

2

9.3.2 Recursos humans

9.3.3 Funcions regulades per l’Ajuntament de Barcelona:

•	 Exercir les funcions que la llei obliga a complir a la persona que té el càrrec de delegat 
de protecció de dades. 

•	 Garantir i assegurar el compliment de la normativa general de protecció de dades 
dins l’organització municipal.

•	 Coordinar	i	centralitzar	les	relacions	amb	les	figures	i	els	òrgans	de	control	municipals	
i externes implicades en la protecció de dades.

•	 Assegurar la gestió i el bon funcionament de les actuacions relatives a registres, drets 
d’accés, consultes, control i altres activitats relacionades amb la protecció de dades.

•	 Establir les metodologies de disseny i desenvolupament d’aplicacions amb tracta-
ments de dades de caràcter personal, i fer-ne el control.
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•	 Intercanviar, difondre, formar i impulsar el coneixement sobre polítiques, estàndards i 
bones pràctiques relatius a la protecció de dades.

•	 Impulsar l’elaboració i la posada en marxa de mesures, polítiques i actuacions relati-
ves a la protecció de dades.

•	 Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les seves com-
petències.

•	 Representar la Gerència, per delegació d’aquesta, en les matèries pròpies de les se-
ves competències.

9.3.4 Funcions regulades per l’article 39 de l’RGPD:
•	 Informar i assessorar de les seves obligacions la persona responsable o encarregada 

del tractament i els treballadors i treballadores que s’ocupen del tractament. 
•	 Supervisar el compliment de l’RGPD i d’altres disposicions de protecció de dades 

que siguin aplicables, així com de les polítiques del personal responsable o encarre-
gat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació 
de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les 
operacions de tractament i en les auditories corresponents.  

•	 Oferir l’assessorament que se li sol·liciti sobre l’avaluació d’impacte relativa a la pro-
tecció de dades, i supervisar-ne l’aplicació. 

•	 Cooperar amb l’autoritat de control competent. 
•	 Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al 

tractament, inclosa la consulta prèvia relativa a l’avaluació d’impacte, i fer consultes, 
si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

9.3.5 Funcions de la Taula de Protecció de Dades:
•	 Validar propostes de polítiques de protecció de dades d’àmbit municipal i fer-ne la 

coordinació, en col·laboració amb el delegat de protecció de dades. 
•	 Aquestes propostes poden ser elaborades per grups de treball de la Taula o per altres 

òrgans administratius municipals i se n’ha d’informar la Direcció de Serveis Jurídics.
•	 Col·laborar amb els ens dependents i les empreses municipals per aplicar aquestes 

polítiques de protecció de dades, en coordinació amb el delegat de protecció de 
dades.

•	 Informar de les propostes de normativa interna que garanteixin la implantació correc-
ta de les polítiques de protecció de dades que s’aprovin, així com aquelles que asse-
gurin	el	compliment	de	les	disposicions	de	l’RGPD	i	la	resta	de	normativa	específica.

•	 Validar models de clàusules informatives, de consentiment i contractuals aplicables 
als diversos tractaments de dades de caràcter personal.

•	 Participar en projectes municipals, quan se li requereixi, per donar suport en l’àmbit 
de la privacitat de les dades de caràcter personal.

•	 Recollir les consultes i els dubtes de les àrees municipals i analitzar-les o vehicular-les 
als òrgans municipals competents perquè els resolguin.

•	 Establir plans de formació interna en matèria de protecció de dades personals en 
coordinació amb el delegat de protecció de dades.
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9.4 Activitat
En aquest apartat es fa una llista de les activitats dutes a terme durant l’any 2021.

L’activitat de l’ODPD ha estat marcada per dues línies d’activitat: 

1. Activitats derivades de les funcions normatives regulades per l’RGPD.
2. Activitats	derivades	de	les	actuacions	definides	al	PAM	2019-2023.

Governança i representació institucional

Suport a les gerències i OA 
(responsables executius del tractament)

Consultes i gestió de drets de la ciutadania 

Interlocució amb l’APDCAT 

Consolidació del model de governança

Metodologia en protecció de dades en els nous 
projectes municipals

Coordinació del Registre d’activitats de tractament 
i procediments administratius

Generalització de l’ús dels recursos formatius i 
autoformatius

Pla sistemàtic d’auditoria en protecció de dades

Funcions normatives de l’RGPD Pla d’actuació municipal 2019-2023

9.4.1 Funcions normatives de l’RGPD

9.4.1.1 Governança i representació institucional

En	aquest	apartat	s’engloben	les	funcions	encomanades	a	la	direcció	de	l’Oficina:

•	 De representació davant les autoritats de control i de mediació amb la ciutadania, en 
funció del seu nomenament com a DPD.

•	 De desenvolupament i impuls del model de governança de protecció de dades en el 
grup municipal.

 
Quant a la representació institucional, destaquem:

•	 La continuïtat del DPD municipal com a membre del Consell Assessor de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades.

•	 En l’àmbit de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), el DPD mu-
nicipal ha coordinat el grup de treball de protecció de dades de la Comisión de la 
sociedad de la información, innovación tecnológica y agenda digital de la FEMP.

•	 Representants de l’ODPD, també s’han integrat al Grup de treball d’AA.PP de l’Aso-
ciación Profesional Española de Privacidad.

En matèria de governança:

•	 S’han	adaptat	els	procediments	de	modificació	de	tractaments	en	el	Registre	d’activi-
tats	de	tractament,	regulat	per	la	Instrucció	per	la	qual	es	fixen	els	criteris	d’aplicació	
del Reglament general europeu de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals a l’Ajun-
tament	de	Barcelona,	a	fi	d’incloure	els	criteris	d’alt	risc	potencial	dels	tractaments	en	
la seva tramitació.
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•	 S’han desplegat tots els procediments previstos en la instrucció esmentada.
•	 S’ha	modificat	la	definició	i	l’accés	a	les	clàusules	informatives	dels	tractaments	a	la	

Seu electrònica d’acord amb els nous requeriments de l’APDCAT.

9.4.1.2 Suport a les gerències i l’OA (responsables de tractament) 
 
L’àrea de suport a les gerències ocupa una bona part de la dedicació de l’ODPD, encami-
nada al suport en les obligacions dels ens responsables de tractament que, en el cas de 
l’Ajuntament de Barcelona i d’acord amb la instrucció interna aprovada, són les gerències 
sectorials, territorials o de les entitats del grup municipal.

Les accions s’han distribuït entre els blocs de suport transversal a totes les gerències i 
d’acompanyament	en	els	nous	projectes	específics.	En	el	primer	grup,	les	àrees	principals	
de suport han estat: 

•	 Suport als principis generals d’orientació al risc i de responsabilitat proactiva (ac-
countability).

•	 Suport legal al compliment de la normativa de protecció de dades i a l’exercici dels 
drets per part de la ciutadania i les autoritats de control.

•	 Suport tecnològic en la protecció des del disseny i per defecte.
•	 Formació sectorial i de projecte en protecció de dades i com a reforç de les mesures 

d’eliminació de riscos operatius.
•	 Manteniment del Registre d’activitats de tractaments (RAT), gestionat per l’ODPD en 

funció de la instrucció municipal en la matèria.
•	 Formació contínua dels referents i les referents en protecció de dades designats per 

les gerències.

Des	de	l’àrea	legal,	s’han	dut	a	terme	informes	específics	en	matèria	de	protecció	de	dades	
sobre les iniciatives següents: 

•	 Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya sobre llicències d’obres.
•	 Informe sobre l’afectació a la privacitat en la tramitació d’una nova ordenança regula-

dora de la subjecció d’immobles als drets de tanteig i retracte.
•	 Informe sobre el nivell de responsabilitat dels concessionaris de serveis públics en 

matèria de protecció.
•	 Informe sobre les pautes de gravació de sessions, en format audiovisual, en audiència 

pública i de les sessions plenàries de Districte.
•	 Informe sobre el nivell de responsabilitat en protecció de dades en els expedients 

patrimonials del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
•	 Informe sobre les pautes de tractament de dades en l’arxiu de vídeos i documentació 

de les víctimes del tardofranquisme.
•	 Protocol per a la gestió de càmeres de videovigilància en domicilis privats en què es 

presta el Servei d’Atenció Domiciliària.
•	 Revisió dels contractes d’encàrrec de tractament i de corresponsabilitat dels òrgans 

municipals (en què destaca el sector de drets socials) amb diversos agents: Correos, 
Càritas, Creu Roja, SIRESA, TMB, Barcelona Regional, etc.

•	 Revisió de convenis amb la UPF, Consorci d’Educació de Barcelona, codi de conduc-
ta en l’àmbit d’atenció social.

•	 Elaboració del contracte de corresponsabilitat amb CaixaBank servei Money to Pay 
per a ajuts de l’IMSS.

•	 I, en general, suport continuat a la revisió de clàusules informatives en formularis de 
recollida de dades personals. 
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Des de l’Àrea de Coordinació Tècnica s’ha fet el seguiment dels nous projectes de des-
envolupament informàtic de l’Ajuntament de Barcelona (IMI), considerats de possible risc 
atenent a la privacitat des del disseny, seguint la metodologia Agile/SCRUM-IMI:

•	 Comunicacions al ciutadà (adreça d’internet)
•	 Validació de la nova política de galetes als webs municipals
•	 e-subvencions
•	 Casals d’avis
•	 Anàlisi de viabilitat del control d’aforaments mitjançant càmeres i drons

Així	com	d’altres	evolutius	informàtics	que	implicaven	o	modificaven	el	tractament	de	da-
des de caràcter personal:

•	 Diversos projectes del sector de drets socials: 
•	 Projecte SISFAM. Suport al plec de condicions tècniques sobre traspàs de dades 

entre SIAS i l’aplicació Grupo 5.
•	 Projecte SIRIUS: centralització de la gestió dels professionals dels centres de Ser-

veis Socials.
•	 Projecte d’internalització del sistema d’intel·ligència col·lectiva als sistemes infor-

màtics de prestació de serveis socials.
•	 Projecte MES BARCELONA. Mecanisme per a l’energia sostenible de Barcelona 
•	 Projecte A-VICI i enregistrament de trucades: suport tecnològic
•	 Nou desenvolupament informàtic per a l’aplicació de l’ordenança de mesura de soroll.
•	 Protocol ‘Territori bretxa 0’
•	 Projecte	pilot	paquet	ofimàtic	Moodle	(LOPD	compliant) a tres escoles de la ciutat de 

Barcelona
•	 SIHAB, sistema d’informació d’habitatge: suport als requisits tècnics de privacitat i 

possible avaluació d’impacte

També s’han coordinat i revisat les avaluacions d’impacte internes i/o externes dels projec-
tes:

•	 Recollida de residus “Porta a Porta”
•	 MIMAL

Cursos:

•	 Realització del curs de seguretat del CCN

Diferents atencions a consultes tècniques a noves iniciatives:

•	 Preprojecte d’implantació del sistema “Landing Zone” d’Azure
•	 Traspàs	segur	de	fitxers	amb	externs:	Tranxfer...
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9.4.1.3 Consultes i gestió de drets de la ciutadania  

La gestió dels drets de la ciutadania es materialitza en dues funcions bàsiques:

•	 La resolució de dubtes plantejats per la ciutadania mitjançant la nova temàtica de 
“Contacte amb el DPD”, introduïda al sistema IRIS.

•	 La intermediació en l’exercici de drets de la ciutadania amb les gerències responsa-
bles de la seva resolució.

Quant al primer concepte, aquest enllaç de “Contacte” s’ha introduït en totes les clàusules 
informatives dels tractaments, així com a la Seu electrònica municipal.

Durant l’any 2021 s’han resolt: 69 peticions IRIS.

Respecte a la gestió de l’exercici 
de	drets,	en	el	gràfic	següent	se’n	
detalla la distribució.

Tal	com	es	pot	apreciar	en	el	gràfic,	
si bé la major part de les consultes 
i la gestió dels drets de la ciutada-
nia continuen sent relatives al dret 
de supressió, s’ha experimentat un 
canvi en el sentit que el dret d’opo-
sició ha passat a ocupar la segona 
posició (l’any 2020 el dret d’accés 
ocupava aquest lloc), seguit del 
dret d’accés i altres.

Aquest increment de les peticions de l’exercici d’oposició ha estat provocat pel volum de 
sol·licituds generat arran de la implantació del servei de recollida de residus porta a porta al 
Districte de Sant Andreu, que en alguns casos han estat exercits directament a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i que estan comptabilitzats en l’apartat corresponent.

En xifres absolutes, el nombre de peticions d’exercicis de drets continua sent molt baix 
tenint en compte el gran volum de tractaments de dades personals que l’Ajuntament de 
Barcelona	fa	cada	any.	Un	fet	que	es	pot	interpretar	com	una	mostra	de	confiança	de	la	
ciutadania vers el tractament de les seves dades personals per part de la corporació, si 
bé és important ressaltar que caldrà millorar la informació prèvia en el llançament de nous 
serveis que impliquin un canvi rellevant en el tractament de dades personals, com ho indica 
l’interès demostrat en el nou servei de recollida de residus porta a porta. 

Entre	les	peticions	d’exercici	dels	drets	d’accés,	rectificació,	supressió,	oposició,	limitació	
del tractament i portabilitat de les dades per part de la ciutadania, el sentit estimatori i el 
sentit desestimatori de les respostes estan força equilibrats (pràcticament el 50% cadas-
cun). 
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La majoria de les peticions deses-
timades són les sol·licituds d’opo-
sició/supressió de dades del ser-
vei de recollida de residus porta a 
porta del Districte de Sant Andreu. 
La resta de desestimacions tenen 
a veure amb defectes de forma de 
les sol·licituds.

En la distribució per sectors, com 
es pot deduir dels comentaris an-
teriors, destaca la Gerència d’Eco-

logia Urbana, que ha rebut un nombre considerable de peticions d’exercicis de drets d’opo-
sició i supressió.

Pel que fa a les derivacions a altres administracions, la immensa majoria han estat peticions 
de supressions de dades de la Gerència de Seguretat i Prevenció que han estat contesta-
des informant que la competència en el tractament de dades era de la Direcció General de 
la Policia.

Finalment, cal destacar que la totalitat de les peticions han estat contestades dins el termini 
de resolució que marca la normativa (un mes prorrogable a dos mesos si és necessari a 
causa de la complexitat i el nombre de sol·licituds, segons l’art. 12.3 de l’RGPD).

9.4.1.4 Interlocució amb l’APDCAT

En aquest apartat, s’inclouen els 
expedients gestionats, sota la tu-
tela o a petició de l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades (APD-
CAT), quant a autoritat de control 
competent en la matèria per a les 
AA.PP catalanes, que inclou, tant 
les peticions de tutela de drets de 
la ciutadania (PT), els expedients 
començats per part de l’APDCAT, 
fase informativa (IP) o de proposta 
de sanció (PS), així com els deri-
vats	de	la	notificació	de	violacions	
de seguretat (NVS), resultants dels 
incidents gestionats per tot el grup 
municipal.

Per sectors, s’ha reduït considerablement el volum d’expedients de la Gerència de Segure-
tat i Prevenció i ha augmentat el de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica. 

També, i derivat dels aspectes comentats abans, s’incrementa el nombre d’expedients ges-
tionats per la Gerència d’Ecologia Urbana, motivat principalment per les denúncies i tuteles 
de drets interposades per la ciutadania pel servei de recollida de residus porta a porta al 
Districte de Sant Andreu. 
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Relatiu a aquest projecte, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha enviat a l’Ajunta-
ment dos requeriments d’informació prèvia i dues tuteles de dret, les quals han estat esti-
mades	parcialment	i	han	generat	les	modificacions	pertinents	en	el	projecte.

Les	notificacions	de	violacions	de	seguretat	han	estat	provocades	majoritàriament	per	l’en-
viament	indegut	de	correus	electrònics	i	per	robatori	de	notificacions	en	paper	a	l’empresa	
encarregada de distribuir-les.

S’han enregistrat dos procediments sancionadors que afecten l’IMH, un derivat d’un reque-
riment d’informació prèvia del 2020 i un altre del 2021.

Per	contra,	han	augmentat	significativament	els	procediments	de	tutela	de	drets,	tant	da-
vant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades com davant el delegat de Protecció de 
Dades.

Les principals tipologies d’aquests expedients, convenientment despersonalitzats, es des-
criuen amb més detall a l’Àrea de protecció de dades de la intranet municipal.

9.4.2 Pla d’actuació municipal 2019-2023

9.4.2.1 Consolidació del model de governança 
   
Si bé les principals accions de consolidació del model de governança intern es van fer du-
rant els dos primers exercicis del mandat, cosa que va impulsar la posada en marxa de la 
instrucció aprovada el 2019, durant el 2021 es van efectuar tasques de conceptualització 
importants en les matèries següents:

•	 Regulació de tots els procediments operatius de protecció de dades no inclosos en la 
instrucció i la seva aprovació per la Taula de Protecció de Dades.

•	 La conceptualització del Pla d’auditoria de compliment normatiu, aprovada per la 
Taula de Protecció de Dades i posteriorment pel Comitè de Gerents Sectorials.

•	 Pel que fa a les comissions sectorials o transversals, destacar les col·laboracions en 
els temes següents:
•	 Aplicació a la CMAAD, quant a la normativa a aplicar en l’anonimització i l’accés 

a documents.
•	 Criteris a aplicar des del punt de vista de la protecció de dades respecte de les 

dades tractades a la Direcció de Joventut i Infància.
•	 Adaptació a la nova LO 7/2021 en tot el que està relacionat amb les videocàmeres de 

gestió policial.
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9.4.2.2 Metodologia en protecció de dades en els nous projectes 
municipals 

•	 Suport a la direcció en el disseny i conceptualització de l’auditoria interna a l’Ajun-
tament de Barcelona per executar el 2022, especialment pel que fa a la gestió de la 
informació, el seu emmagatzematge, l’explotació i la valoració dels riscos segons la 
metodologia de l’autoritat de control.

•	 Anàlisi	i	desenvolupament	del	sistema	d’informació	de	l’oficina	DPD	per	al	suport	i	la	
gestió del Mapa de Riscos dels tractaments i el seu control normatiu en protecció de 
dades.

•	 Interrelació del Registre d’activitats de tractament (RAT) i el Mapa de Riscos (“MA-
TRIX”	-	“MINIMATRIX”),	per	a	la	posterior	recollida	de	controls	normatius	previs	als	
nous projectes (evolució de l’antic formulari DANTE).

•	 Desenvolupament	del	sistema	de	generació	de	fitxes	de	tots	els	tractaments	del	re-
gistre i la seva publicació a la Seu electrònica, cosa que permet l’enllaç directe des 
dels clausulats informatius de formularis a la segona capa informativa del tractament 
implicat, d’acord amb les darreres prescripcions de l’autoritat de control.

•	 Automatització	parcial	dels	informes	sobre	nous	tractaments	i	propostes	de	modifica-
ció duts a terme per la referent del Registre d’activitats de tractament.

9.4.2.3 Coordinació del Registre d’activitats de tractament i 
procediments administratius 

Coordinar el Registre de tractaments de dades personals amb el Registre de procedi-
ments	administratius	a	fi	d’optimitzar	la	implantació	de	l’administració	electrònica.

•	 Implantació de procediments abreujats en funció del risc dels nous tractaments: crea-
ció	i	modificació	de	tractaments.

•	 Estandardització	dels	informes	de	l’ODPD	en	els	procediments	de	creació	i	modifica-
ció de tractaments al RAT.

•	 Millora de clàusules informatives de capa 1 i capa 2, amb generació automatitzada 
dels PDF informatius de la segona capa i enllaç directe d’aquesta des de la capa 1, 
cosa que permet l’accés directe a un tractament dins del RAT de la seu electrònica, 
així com la seva crida parametritzada des dels diferents mòduls de l’administració 
electrònica.

•	 Coordinació dels registres auxiliars dels diversos ens del grup municipal que operen 
amb autonomia de gestió i disposen de registres de tractament propis.

•	 Instauració	de	l’emissió	d’informes	DANTE	en	els	procediments	de	modificació	i	crea-
ció de tractaments.

9.4.2.4 Generalització de l’ús dels recursos formatius i 
autoformatius   
  
Generalitzar l’ús dels recursos formatius i autoformatius	generats	des	de	l’Oficina	del	
Delegat de Protecció de Dades per a tot el grup municipal, com a punt clau del reforç de la 
“cultura de la privacitat”.

Al marge de la continuïtat de les accions sectorials sol·licitades o impartides a les diferents 
gerències, s’ha establert un nou mecanisme formatiu que permeti disposar d’un mòdul 
bàsic	en	protecció	de	dades	a	disposició	de	tot	l’Ajuntament,	a	fi	de	reservar	les	sessions	
sectorials, com a mecanisme de formació especialitzada en la seva matèria.
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El 2021, s’ha implantat aquest mòdul bàsic de protecció de dades a la formació impartida 
a través de l’entorn virtual d’aprenentatge. 

Les	dades	des	de	l’inici	fins	al	gener	del	2022	són	les	següents:

Persones que han fet el curs 

Persones que han superat el curs

Persones que no han superat el curs

1483

1397

86

119

101

18

1602

1498

104

Període 18/10/21-19/11/21 22/11/21-26/01/22 TOTALS

Dades de participació del curs bàsic en protecció de dades a l’entorn virtual d’aprenentatge

Quant	a	les	formacions	específiques,	destaquem	les	que	s’han	fet	en	els	sectors	següents:

•	 Formació als referents en protecció de dades
•	 Sessió formativa en principis LOPD - BÚSTIA ÈTICA
•	 Sessió formativa en principis generals LOPD – Districte 10 – Sant Martí
•	 Sessió formativa en principis generals LOPD - promoció de la infància
•	 IM de Parcs i Jardins: recursos humans
•	 IM de Parcs i Jardins: contractació i serveis jurídics
•	 Sessió formativa en principis generals i tècnics LOPD - IMI - WIFI Ciutadà
•	 IMI – Direcció d’Explotació i Sistemes
•	 IMI – Administració
•	 IMH 

9.4.2.5 Pla sistemàtic d’auditoria en protecció de dades   
 
Elaborar un pla sistemàtic d’auditoria i protecció de dades, des de les auditories preven-
tives	fins	al	control	de	l’acompliment.

Establiment d’un pla de compliment general: 

•	 Aprofitant	l’aparició	de	diverses	guies	de	les	autoritats	de	control	en	matèria	de	com-
pliment normatiu i avaluació de riscos en protecció de dades, s’ha desenvolupat una 
metodologia de control normatiu, adaptada a les funcions de l’Ajuntament de Barce-
lona i basada en:
•	 El “Listado de cumplimiento normativo”, de l’AEPD.
•	 La Guia pràctica per a l’Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades, de 

l’APDCAT.
•	 La Guía para la gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de da-

tos personales, de l’AEPD.
•	 El resultat ha estat un qüestionari amb 5 blocs de controls, amb un total de 287 

preguntes que cobreixen els aspectes de compliment requerits per les autoritats de 
control, amb els objectius següents:
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1. Completar la documentació del Registre d’activitats de tractament de la seu elec-
trònica, amb la relativa a l’anàlisi de riscos i d’altres que permetin demostrar el 
compliment normatiu de cada gerència.

2. Generar una metodologia de millora contínua que faciliti l’actualització de l’audi-
toria a partir dels nous projectes TIC de la Gerència.

3. Detectar actuacions correctores que cal fer durant la fase de control.
4. Generació de l’informe final d’auditoria en l’àmbit de l’Ajuntament.

•	 En paral·lel, s’ha fet el desenvolupament d’una eina interna per gestionar l’auditoria 
de	compliment	normatiu	per	tal	que	aprofités	al	màxim	tota	la	informació	ja	disponi-
ble, tant al Registre d’activitats de tractament com a la Política de Privacitat i la gestió 
de projectes TIC amb seguiment per part de l’ODPD al llarg del 2021, per minimitzar 
d’aquesta manera l’esforç de control previst per a la fase operativa de l’auditoria el 
2022.

El pla va ser presentat i aprovat al Comitè de Gerents Sectorials i Districtes de l’Ajuntament 
en la sessió del 24 de novembre de 2021.

9.4.3 Altres indicadors de gestió

Les activitats i els serveis prestats 
des de l’ODPD es concentren ma-
joritàriament en el bloc de “Suport 
a les gerències” en qualitat de res-
ponsables de tractament (52%).

Això es completa amb el 31% 
dedicat a la coordinació de drets 
amb la ciutadania i a la col·labora-
ció amb les autoritats de control. 

L’altre 17% correspon a la governança i representació institucional i a la interlocució amb 
l’APDCAT.

Dintre de les activitats de suport a les gerències, el suport legal ha estat el que més han 
requerit les gerències.
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En	el	gràfic	es	pot	veure	la	distribució	quantitativa	d’actuacions	repartida	per	les	diverses	
àrees sectorials i districtes. També s’inclou el bloc “Ajuntament transversal” (el segon co-
mençant per la dreta), que aglutina aquesta mena d’accions comunes.

Pel que fa a la coordinació de drets 
de la ciutadania, l’exercici del dret 
de supressió continua sent el més 
sol·licitat amb el 67% del total, se-
guit de l’exercici del dret d’accés 
amb el 16%. Com es pot compro-
var, no hem tingut cap exercici de 
dret de limitació ni de portabilitat 
durant el 2021.

Des de l’entrada en vigor de la ins-
trucció	per	la	qual	es	fixen	els	crite-
ris d’aplicació del Reglament gene-
ral europeu de protecció de dades 
i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets di-
gitals a l’Ajuntament de Barcelona, 
modificada	per	la	Comissió	de	Go-
vern el 9 desembre de 2021 i pu-
blicada a la Gaseta Municipal el 30 
de desembre de 2021, s’han creat 
11 nous tractaments, se n’han re-

cuperat	2	i	una	quarantena	de	tractaments	han	estat	modificats,	ja	que,	com	es	pot	apre-
ciar, el Registre d’activitats de tractament és un registre viu que canvia constantment.

9.5 Reptes per al 2022  

Governança

Si bé la implantació del model de governança de la protecció de dades es pot con-
siderar acabat, el desplegament del Pla d’auditoria de compliment normatiu en pro-
tecció	 de	 dades	 el	 2022	 pot	 identificar	 alguna	 acció	 de	 reforç	 que	 es	 considerés	
pertinent implementar abans que acabi el mandat polític.

Metodologia

•	 El principal objectiu en l’aspecte metodològic seria la substitució de l’actual procedi-
ment DANTE, d’avaluació de nous tractaments, pel qüestionari de control de compli-
ment generat pel Pla d’auditoria, cosa que permetria el manteniment dels paràmetres 
de control normatiu i la valoració de riscos dels nous tractaments, des del comença-
ment dels nous projectes o grans evolutius informàtics. 

•	 Transformar el qüestionari de compliment normatiu en un formulari autoemplenable 
per part dels usuaris o gestors de projecte, incloent-hi la valoració inicial de riscos.
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Formació

•	 Extensió del curs bàsic en Protecció de Dades sobre la plataforma EVA a tota l’orga-
nització en paral·lel amb el desenvolupament de l’auditoria de compliment.

•	 Nou curs formatiu en Procediments Interns de Protecció de Dades per al personal 
jurídic	i	específic	que	hagi	de	gestionar	aquesta	temàtica.

•	 Formació en la metodologia d’avaluació de risc en protecció de dades per a referents 
tècnics i funcionals en projectes TIC.

•	 Impuls a sessions de tractament transversal:
•	 Institut Municipal d’Hisenda.
•	 Àrea de Drets Socials.
•	 Taller de casos pràctics sectorials.

Auditoria

•	 Realització del procés de control de compliment a tot el grup municipal (excloent-hi 
les societats mercantils).

•	 Emissió i seguiment de recomanacions de compliment derivades del procés anterior.
•	 Elaborar els plans sectorials corresponents a les gerències d’àrea de la Corporació.
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Direcció de Serveis de 
Relacions Internacionals

10.

Durant l’any 2021, l’acció internacional de l’Ajuntament va po-
sar èmfasi en diversos temes prioritaris de la política municipal, 
com són els fons europeus de recuperació, l’agenda digital, 
l’acció europea, la lluita contra el canvi climàtic, la transforma-
ció feminista o els drets socials, entre d’altres. 
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10.1 Aspectes destacats de l’any 

10.1.1 Fons europeus de recuperació 
El desembre del 2020, el Govern municipal i els actors destacats de la ciutat van presentar 
l’estratègia	“Barcelona,	fem	plans	de	futur”,	que	identifica	les	àrees	prioritàries	per	impul-
sar transformacions urbanes a través de fons europeus i la maximització de les capacitats 
municipals per captar fons de les convocatòries Next Generation EU (NGEU). Durant els 
mesos següents, es van explicar les prioritats i es va buscar generar sinèrgies amb altres 
ciutats. Així, la tercera tinenta d’alcaldia es va reunir amb els alcaldes de les altres tres ca-
pitals catalanes i amb tinents d’alcaldia de ciutats com Florència, París, Londres o la Haia 
per contrastar estratègies i explorar oportunitats de cooperació. Així mateix, l’alcaldessa, el 
primer tinent i la tercera tinenta van presentar el pla de recuperació i els reptes de futur al 
cos consular de la ciutat.

Quant als fons NGEU, s’ha de destacar la feina de la secretaria tècnica creada per treba-
llar	en	l’elaboració	del	conjunt	de	projectes	que	optarien	a	aquest	finançament	(el	“dossier	
Barcelona”). El programa Europa de la Direcció de Relacions Internacionals va formar part 
d’aquesta secretaria, coordinant tasques com l’organització de la demanda, el monitoratge 
de la publicació de convocatòries i la presentació de projectes en temps i qualitat. 

També cal destacar que el 16 de juny la Comissió Europea va donar llum verda al Pla na-
cional de recuperació i resiliència presentat per Espanya per a l’execució dels fons Next 
Generation EU. En aquest context, el 7 de juliol l’alcaldessa Ada Colau i la tinenta d’alcaldia 
Laia Bonet van rebre a l’Ajuntament el secretari d’estat per a la Unió Europea, Juan Gonzá-
lez-Barba, per tractar sobre estratègies de Barcelona per a l’execució dels fons europeus.

10.1.2 Agenda digital
S’ha impulsat la internacionalització de l’agenda digital i reforçat la veu de Barcelona de 
diverses maneres, entre les quals:

•	 S’han establert mecanismes de cooperació en el marc dels fòrums internacionals de 
ciutat amb altres grans ciutats europees (París, Brussel·les, Londres, Gant). 

•	 S’han donat a conèixer les polítiques i prioritats de Barcelona per a una transició digi-
tal justa en l’àmbit UE (amb reunions amb la vicepresidenta Vestager i el vicepresident 
Dombrovskis),	ONU	(participació	en	una	reunió	amb	l’Oficina	de	l’Enviat	Especial	per	
a la Tecnologia de l’ONU) i els Estats Units (participació en una conferència a la Uni-
versitat de Stanford). 

•	 S’ha articulat internament, mitjançant una taula transversal de tots els departaments 
implicats, la incidència sobre la Llei de serveis digitals europeus, sota el guiatge de 
l’aliança de ciutats que impulsa Barcelona amb Amsterdam, París, Viena, Porto, Var-
sòvia i d’altres. 

•	 S’ha posat en marxa l’Observatori Global de IA Urbana, sota la direcció del CIDOB, els 
governs de Londres i Amsterdam, la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals i ONU-Ha-
bitat.	L’Observatori	té	per	objectiu	la	identificació	i	l’intercanvi	de	bones	pràctiques	en	
IA respectuosa amb els drets humans a les ciutats, i l’elaboració d’eines de política 
pública útils per al desenvolupament d’IA ètica a les ciutats.

•	 S’ha impulsat des de Barcelona un model de transició digital justa. La recuperació de 
la presencialitat ha permès dur a terme debats polítics i estratègics de profunditat, per 
exemple, en el marc de la primera reunió política de la Coalició de Ciutats pels Drets 
Digitals, celebrada a Amsterdam el mes d’octubre. 
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•	 S’ha contribuït al debat europeu i global sobre ètica, drets i digitalització celebrant la 
conferència “Humanisme en l’era digital: la contribució urbana”, que va reunir tinents 
d’alcaldia de París, Rotterdam i Bordeus, l’eurodiputat ponent de la Llei d’intel·ligèn-
cia	artificial,	alts	càrrecs	de	la	Comissió	Europea,	expertes	de	renom	i	professionals	
destacats del sector.

10.1.3 Acció europea
El novembre del 2021, les ciutats europees van tornar a escollir Barcelona com a membre 
del Comitè Executiu de la xarxa que les agrupa, Eurocities. En unes eleccions amb set 
candidatures per a quatre places a cobrir, Barcelona va quedar en primera posició amb 86 
vots, per davant de Gant, Leipzig, Tallin, Madrid, Eindhoven i Ljubljana. Es tracta del màxim 
suport obtingut per la ciutat en unes eleccions competitives entre les ciutats membres de 
la xarxa.

Aquella mateixa setmana, l’alcaldessa de Barcelona va ser nomenada vicepresidenta per a 
Europa de la xarxa de ciutats contra el canvi climàtic C40, al mateix temps que l’alcalde de 
Londres n’era escollit el nou president. 

Els dos nomenaments constaten el reconeixement de què gaudeix Barcelona per part de 
les grans ciutats europees i globals, i consoliden el lideratge de la ciutat en àmbits estratè-
gics com l’acció climàtica i la Unió Europea, àmbits al voltant dels quals es va desenvolupar 
una part important de l’acció internacional de l’Ajuntament durant la segona meitat de l’any. 

10.1.4 Lluita contra el canvi climàtic
Pel que fa a la dimensió internacional de l’acció climàtica, durant l’any 2021 es va participar 
en reunions i esdeveniments rellevants, en els quals Barcelona va tenir sempre un paper 
destacat. 

A l’abril, l’alcaldessa va assistir a una reunió amb António Guterres organitzada per les Na-
cions Unides i la xarxa C40 en la qual van participar alcaldes, alcaldesses i representants 
de 14 ciutats referents al món en la lluita per l’emergència climàtica, amb l’objectiu de com-
partir les actuacions que les ciutats estan duent a terme. Ada Colau va subratllar que és a 
les ciutats on s’estan plantejant els principals reptes i on s’estan desenvolupant mesures 
pioneres i innovadores, i Guterres va remarcar que “en aquest món que canvia ràpidament, 
les ciutats són més importants que mai“.

El 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, celebrat a Barcelona 
a l’octubre en el marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible de la ciutat, va 
culminar amb l’adopció del Barcelona Challenge for Good Food and Climate, instrument 
que inclou compromisos i indicadors de transformació dels sistemes alimentaris urbans per 
mitigar el canvi climàtic.

La participació en la COP26 de Glasgow encapçalada per l’alcaldessa, en què Barcelona 
va constituir una de les principals veus de les ciutats, va permetre visibilitzar el compromís 
amb la lluita contra el canvi climàtic, i també reivindicar la inversió dels estats i els organis-
mes internacionals en polítiques clau, com el transport públic, la mobilitat sostenible i les 
polítiques de justícia climàtica. En el marc de la cimera, l’alcalde de Londres va assumir for-
malment la presidència de la xarxa C40 de ciutats contra el canvi climàtic, mentre que Ada 
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Colau va assumir-ne la vicepresidència i el seu lideratge a Europa. Tots dos van presentar el 
compromís “Cities Race to Zero” en la principal taula de ciutats de la COP26. 

Finalment, s’ha de recordar que la quarta cimera anual d’alcaldes i alcaldesses de l’Urban 
20, que va tenir lloc el setembre a Roma amb l’objectiu de presentar la declaració de les 
ciutats –“Advancing a Green, Just & Local Recovery in the G20 and Beyond”– a la presidèn-
cia del G20, també va emfatitzar el paper de les ciutats en la lluita climàtica. L’alcaldessa 
Ada Colau, que va intervenir en una sessió amb els alcaldes i alcaldesses de les ciutats de 
Jakarta, Istanbul, Tòquio, Hèlsinki, Amsterdam, Johannesburg, Durban, Londres, Freetown, 
Osaka, Rotterdam, Montreal i Sao Paulo, va insistir en una transició climàtica justa i respon-
sable i va explicar iniciatives de Barcelona. 

10.1.5 Transformació feminista, drets socials
Cal destacar la reivindicació que va fer l’alcaldessa del paper de les ciutats en la transfor-
mació feminista –(i) publicació d’un article conjunt de les alcaldesses i alcaldes de la xarxa 
CHANGE (Barcelona, Ciutat de Mèxic, Freetown, Londres, Los Angeles i Tòquio) pel Dia 
Internacional de la Dona, i (ii) participació, juntament amb diverses líders feministes d’arreu 
del món, en una sessió de governs locals sobre lideratge feminista en el marc del 65è pe-
ríode de sessions de la Commission for the Status of Women de les Nacions Unides, que 
va	tenir	lloc	el	mes	de	març−	i	la	seva	participació	en	la	primera	Cimera	Social	de	Ciutats	
Europees, que va congregar unes 70 ciutats el 6 de maig, un dia abans de la Cimera Social 
que va reunir els caps d’estat i de govern de la UE a Porto. Concretament, l’alcaldessa va 
remarcar els cinc punts per a una Europa més social en un panel de debat d’alt nivell amb 
els alcaldes i alcaldesses de París, Porto, Rotterdam, Munic, Braga i Glasgow. D’altra ban-
da,	a	finals	de	juliol	Barcelona	va	ser	escollida	per	Eurocities	per	ser	la	seu	de	la	reunió	anual	
del Fòrum d’Afers Socials de l’any 2022; l’Ajuntament va presentar una proposta centrada 
en l’ús de la innovació social per fer front a les desigualtats en un context postpandèmic. 
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10.2 Accions
Les	accions	i	iniciatives	es	presenten	classificades	segons	les	línies	d’acció	de	la	Mesura	de	
Govern “Barcelona, Ciutat Global. Pla Director de Relacions Internacionals 2020-2023”, el 
primer Pla director de relacions internacionals de l’Ajuntament, que es va presentar el juliol 
del 2020. Aquest pla està estructurat en 24 línies d’acció agrupades dins de cinc objec-
tius estratègics que segueixen la lògica dels cinc principis que articulen l’Agenda 2030: (1) 
partenariats i aliances, (2) prosperitat, (3) persones, (4) planeta i (5) pau. Dins de cada línia 
d’acció, les accions es presenten per ordre cronològic. 

10.2.1 Partenariats i aliances: barcelona, ciutat global
Reforçar les aliances estratègiques, en els àmbits local i internacional, per projectar Barce-
lona, la seva ciutadania i les polítiques municipals al món. 

Línies d’acció:

10.2.1.1 Reforçar les aliances estratègiques i potenciar projectes 
d’aprenentatge, de cooperació i de cocreació de polítiques 
conjuntes amb altres ciutats del món.

16a Reunió de Directors de Relacions Internacio-
nals i Coordinadors de la Unió de Ciutats Capitals 
Iberoamericanes, (UCCI). Es va celebrar amb 50 
participants de 29 ciutats el 16 de febrer. Barcelona 
va estar representada per Relacions Internacionals.    

Memòria de la participació de l’Ajuntament a Euroci-
ties durant l’any 2020. Al mes de març, el programa 
Europa de la Direcció de Relacions Internacionals va 
acabar d’elaborar-la a partir de les aportacions dels 
diferents operadors municipals. 

Reunió amb el tinent d’alcaldia d’Educació, Primera 
Infància, Famílies i Nous Aprenentatges de París, 
celebrada el 21 d’abril amb la comissionada Maria 
Truñó.

Reunió amb el cap del Departament de Treball i 
Desenvolupament Econòmic de Munic, Clemens 
Baumgärtner, celebrada el 10 de maig amb el tinent 
d’alcaldia Joan Subirats. L’objectiu: intercanviar 
experiències en ciència, recerca i universitats.

Visita d’una delegació de Praga
Els dies 28 i 29 de juny, el tinent d’alcaldia de Trans-
ports de Praga va visitar Barcelona amb una delega-
ció per conèixer l’experiència de la ciutat en diversos 
temes.
Va ser la primera delegació rebuda per la Direcció 
de Relacions Internacionals des del principi de la 
pandèmia.

Reunió del Comitè Executiu Polític d’Eurocities. L’11 
de març, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet hi va parti-
cipar, remarcant el contacte constant amb alcaldes 
i institucions de la UE per assegurar que els fons de 
recuperació arriben a les ciutats.  

Sessions en línia del CIDOB “Cap a una recuperació 
sostenible del centre de la ciutat”, organitzat pel CI-
DOB i l’Ajuntament amb la col·laboració d’Eurocities. 
La sessió del dia 9 d’abril va oferir un diàleg entre 
representants polítics en què van intervenir la tinenta 
Laia Bonet i càrrecs polítics d’Amsterdam, Florència, 
Gant, Ljubljana, Nantes i Praga.

Trobada amb el copresident de l’Assemblea Par-
lamentària Euro-Llatinoamericana. El 3 de maig, la 
tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en aquesta 
trobada, organitzada per Casa Amèrica Catalunya i 
l’Oficina	del	Parlament	Europeu	a	Barcelona.

Diàleg de l’alcaldessa amb l’alcalde de Milà “El futur 
de les ciutats entre cultura i mobilitat”. Va tenir lloc el 
27 de maig a la Casa Seat dins del programa “Guest 
Cities”.

Reunió del secretari de Relacions Internacionals de 
la regió de Brussel·les amb la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet celebrada el 6 de juliol. Es va parlar sobre les 
possibilitats de cooperació i la participació en xarxes 
com Metropolis i Eurocities.
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Secretaria tècnica encarregada d’elaborar els pro-
jectes Next Generation EU. El programa Europa de 
la Direcció de Relacions Internacionals va formar 
part d’aquesta secretaria –creada per treballar en 
l’elaboració dels projectes que optarien a aquest 
finançament–,	coordinant	tasques	com	l’organització	
de la demanda, el monitoratge de la publicació de 
convocatòries i la presentació de projectes en temps 
i qualitat.

Ronda de contactes amb agents econòmics i socials 
de la ciutat per compartir l’estratègia dels fons eu-
ropeus, iniciada durant la primera setmana de febrer 
pel tinent d’alcaldia Jaume Collboni. Les dues prime-
res reunions, a les quals també va assistir la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet, es van fer amb representants 
d’UGT i CCOO.  

Reunions posteriors a la presentació del pla per cap-
tar fons europeus “Barcelona, fem plans de futur” (15 
de desembre de 2020). Durant el mes de gener la ti-
nenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en reunions 
amb ciutats, amb l’objectiu de saber com es prepa-
raven per als fons europeus i per a la transformació 
digital: Florència (13 de gener); la Haia (15 de gener); 
Londres (26 de gener) i Leipzig (27 de gener).

Reunió amb el secretari d’estat per a la Unió Eu-
ropea, celebrada a Barcelona el 7 de juliol amb 
l’alcaldessa Ada Colau i la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet. Entre els objectius: tractar sobre estratègies 
de Barcelona per a l’execució dels fons europeus.

Reunió de la Lord Mayor de Dublín amb la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet el 14 de setembre. L’objectiu: 
intensificar	la	cooperació	en	ciència,	tecnologia	i	
digitalització. 

Reunió amb la secretària d’estat per a Assumptes 
Internacionals i de la UE d’Hamburg. Celebrada el 5 
d’octubre amb la tinenta d’alcaldia Laia Bonet.

Reunió de l’alcaldessa de Tunis amb l’alcaldessa Ada 
Colau, celebrada a l’Ajuntament el 16 de novembre. 
A més, es van organitzar reunions i visites com a part 
de la cooperació entre ciutats.

17a assemblea anual de MedCités, celebrada els 
dies 1 i 2 de desembre a Montpeller amb la participa-
ció de la tinenta d’alcaldia Laura Pérez, del director 
de Justícia Global, David Llistar, i de la Direcció de 
Relacions Internacionals.

Informe del CIDOB sobre polítiques de recuperació 
dels centres de set ciutats europees, publicat el 
mes de desembre amb el títol “Towards a just urban 
transition in Europe: The case of post-pandemic city 
centre recovery”. Es basa en el grup de treball que 
es va posar en marxa a iniciativa de l’Ajuntament en 
col·laboració amb Eurocities.

Reunions amb tinents d’alcaldia i representants 
de Marsella, Bordeus, Rennes i Estrasburg. Man-
tingudes durant el mes de setembre per la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet amb l’objectiu de reforçar la 
cooperació entre ciutats.

Acord de col·laboració amb Bogotà, signat per les 
alcaldesses Ada Colau i Claudia López el 8 de no-
vembre al Saló de Cent. L’objectiu: aprofundir en els 
vincles ja existents en àmbits com els drets socials, 
la justícia de gènere, l’educació i la cultura i afegir-ne 
d’altres,	com	la	planificació	urbana,	l’economia	social	
i el turisme.

Acord de col·laboració amb Medellín. Es va signar a 
Barcelona	el	19	de	novembre	aprofitant	la	presència	
a la ciutat de l’alcalde Daniel Quintero. Dona conti-
nuïtat a programes de cooperació iniciats fa anys i 
inclou àmbits com la participació de l’Ajuntament en 
la capacitació institucional per promoure el dret a la 
ciutat.

Reunió virtual sobre l’agermanament amb Colònia. 
Organitzada el 23 de novembre per la Delegació de 
la Generalitat de Catalunya a Alemanya.

10.2.1.2 Establir una agenda de treball amb les institucions de la 
Unió Europea per reforçar el paper transformador de Barcelona i 
maximitzar les oportunitats polítiques i financeres de la ciutat en 
l’àmbit europeu.
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Consulta pública de la Comissió Europea per a una 
regulació de l’allotjament turístic. L’Ajuntament, 
juntament amb ciutats europees majoritàriament 
turístiques, hi va participar; el 13 de desembre es va 
publicar una posició conjunta.

Reunió del Consell Polític pel Dret a la Ciutat de la 
CGLU, celebrada per primer cop el 9 de febrer amb 
la participació de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet.

Assemblea General d’Eurocities, en què Barcelona 
va ser escollida per formar part del Comitè Executiu 
de la xarxa, celebrada a Leipzig del 3 al 5 de novem-
bre. Hi va participar la tinenta d’alcaldia Laia Bonet.

Consell Mundial de la CGLU, celebrat del 15 al 18 de 
novembre en el marc de l’SCEWC. Hi van partici-
par en diverses sessions l’alcaldessa Ada Colau i la 
tinenta Laia Bonet.

Reunió de presidència de la CGLU, celebrada el 22 
de febrer. L’alcaldessa, enviada especial de la CGLU 
davant l’ONU, va informar sobre les iniciatives dutes 
a terme per aconseguir l’estatus d’observadora 
permanent davant l’Assemblea General de l’ONU i 
va presentar la Capitalitat Mundial de l’Alimentació 
Sostenible 2021.

13è Congrés Mundial de Metropolis, celebrat del 8 
al 13 de novembre a Canton. La tinenta d’alcaldia 
Laura Pérez va participar de manera virtual al Consell 
d’Administració i a un subfòrum sobre sistemes de 
governança diversos i inclusius.

10.2.1.3  Defensar el municipalisme internacional i incidir en 
les agendes globals per reforçar el paper de les ciutats en la 
governança mundial, a través de les xarxes municipalistes.

10.2.1.4 Aprofundir de manera estratègica en les relacions amb el 
cos diplomàtic i les comunitats estrangeres a Barcelona.

Reunions bilaterals de l’alcaldessa amb el cos diplomàtic
•	 18 de gener: ambaixador de Portugal, Joao Mira Gomes, amb motiu del torn de la 

presidència	de	la	UE	que	exercia	el	país	fins	al	mes	de	juny.
•	 21 de gener: ambaixador d’Itàlia, Riccardo Guariglia.
•	 26 de gener: nou cònsol general de França, Olivier Ramadour. 
•	 17 de febrer: nou cònsol del Japó, Yasushi Sato (també amb els tinents d’alcaldia 

Jaume Collboni i Laia Bonet).
•	 10 de març: ambaixador de Suïssa, Hanspeter Mock (també amb la tinenta d’alcaldia 

Laia Bonet).
•	 13 de maig: ambaixador del Regne Unit, Hugh Elliott, i cònsol general, Lloyd Milen 

(també amb la tinenta d’alcaldia Laia Bonet). 
•	 16	de	setembre:	nou	cònsol	general	de	la	Xina	a	Barcelona,	Zhu	Jingyang.
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Reunions de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet amb el 
cos diplomàtic. A banda de les reunions esmentades 
al punt anterior, la tinenta es va reunir amb diversos 
cònsols i representants diplomàtics, com la nova 
cònsol general de Turquia, el nou cònsol general de 
França, el cònsol general del Japó o el cònsol gene-
ral de l’Argentina.

Reunió de l’Ajuntament amb el cos consular de 
la ciutat, presidida per l’alcaldessa el 16 de març; 
també hi van participar els tinents d’alcaldia Jaume 
Collboni i Laia Bonet. L’objectiu principal: analitzar i 
compartir la situació i els reptes de futur de la ciutat.

Comiat	de	la	cònsol	general	de	la	Xina, celebrada 
virtualment el 28 d’abril amb la participació de l’alcal-
dessa i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet.

Trobada amb el cos consular sobre la campanya 
d’estiu i la seguretat ciutadana, celebrada el 17 de 
maig amb els tinents d’alcaldia Laia Bonet i Albert 
Batlle.

Benvinguda	al	nou	cònsol	general	de	la	Xina, mit-
jançant una reunió amb els tinents d’alcaldia Jaume 
Collboni i Laia Bonet el 29 de juny en el marc del 
MWC. 

Celebració del 72è aniversari de la República Popular 
de	la	Xina, organitzada el 28 de setembre pel conso-
lat general del país amb la intervenció de la tinenta 
Laia Bonet.

Felicitació del nou any xinès, celebrada amb la par-
ticipació de l’alcaldessa l’11 de febrer, que va gravar 
el missatge al Saló de Cent conjuntament amb la 
cònsol xinesa. 

Reunió amb el nou ambaixador de l’Índia, celebra-
da amb els tinents d’alcaldia Jaume Collboni i Laia 
Bonet el 20 d’abril. Es va compartir la voluntat d’obrir 
una seu consolar.

Concert i activitats del Dia d’Europa. El 12 de maig, 
la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va donar la benvin-
guda al concert, que es va celebrar al Saló de Cent. I 
els dies 10 i 11 de maig es va oferir un monòleg i una 
xerrada organitzades per Biblioteques de Barcelo-
na, amb la col·laboració de la Direcció de Relacions 
Internacionals.

Inauguració del Consolat de Filipines, efectuada el 7 
de juny, amb la participació de la tinenta d’alcaldia 
Laia Bonet.

Inauguració de la nova seu del Consolat d’Itàlia, 
celebrada el 6 de juliol amb la participació de l’alcal-
dessa Ada Colau.

10.2.1.5 Impulsar les relacions amb les entitats d’àmbit 
internacional amb seu a Barcelona i enfortir les seves capacitats i 
el seu impacte a la ciutat.

Consell Econòmic de Casa Àsia, celebrat el 25 de 
maig. Hi va participar el director de Relacions Inter-
nacionals, Felip Roca.

Celebració del vintè aniversari de Casa Àsia, efectuat 
el 7 de juny amb la participació de l’alcaldessa Ada 
Colau i la ministra Arancha González Laya, entre 
d’altres.

Acte del 110 aniversari de Casa Amèrica Catalunya, 
celebrat el 26 de maig amb la intervenció de la tinen-
ta d’alcaldia Laia Bonet.

Lliurament de les medalles Fundació Olof Palme, 
presidit per la tinenta Laia Bonet el 21 de desembre 
al Saló de Cent. Es va guardonar dones que llui-
ten contra la pandèmia: Carmen Cabezas, Gemma 
Craywinckel, Laura Lechuga i Yolanda Lejardi.
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10.2.1.6 Impulsar la capitalitat euromediterrània de Barcelona.

Reunió del secretari general de la Unió per la Mediterrània amb la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet, celebrada el 8 de febrer, amb l’objectiu de seguir reforçant el paper de Barcelona a 
la Mediterrània després del 25è aniversari del Procés de Barcelona. 

Reunió amb el secretari general de la Unió per la 
Mediterrània, mantinguda el 27 de setembre amb 
l’alcaldessa Ada Colau i la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet en el context de la primera celebració del Dia 
de la Mediterrània.

Seminari War & Peace del CIDOB. El 23 de gener, 
la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va intervenir en el 
seminari, en el qual es va oferir la preestrena del 
documental del CIDOB Bouncing back. World politics 
after the pandemic.

Presentació a l’Ajuntament de l’agenda de recerca 
per al 2021 del programa Ciutats Globals del CIDOB, 
celebrada el 4 de maig al Saló de Cent en un acte 
encapçalat per la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el 
director del CIDOB, Pol Morillas.

Debat sobre el paper de les ciutats a Europa orga-
nitzat per la Fundació Feltrinelli el 22 de setembre al 
Born CCM. Hi van participar l’alcaldessa Ada Colau, 
la professora Saskia Sassen i Stefano Boeri, presi-
dent de la Triennal de Milà.

Il·luminació de la façana de l’Ajuntament en el Dia de 
la Mediterrània, celebrat per primera vegada el 28 de 
novembre.

Presentació del CIDOB al personal de l’Ajuntament 
de l’informe sobre els temes que marcaran el 2021, 
efectuada el 28 de gener amb els equips municipals 
implicats en l’acció exterior.

Conferència en línia de l’alcaldessa a la London 
School of Economics, celebrada el 8 de juny amb el 
títol “La resposta de les grans ciutats als reptes del 
segle	XXI”.

Jornada del Diplocat sobre el rol internacional de les 
ciutats en el context de pandèmia, celebrada el 14 
de desembre amb el director de Relacions Interna-
cionals, Felip Roca, Saskia Sassen i Paul Costello, 
director de GMF Cities de la German Marshall Fund.

Il·luminació de la 
façana de l’Ajunta-
ment en el Dia de la 
Mediterrània

10.2.1.7 Promoure la reflexió i el pensament especialitzat sobre 
el paper de Barcelona a l’escena internacional, donant suport a 
institucions i promovent iniciatives.
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Reunió de la tinenta d’alcaldia d’Innovació de París 
amb la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el comissionat 
Michael Donaldson, celebrada el 3 de març. 

Reunió amb el regidor d’Afers Econòmics, Ocupació, 
Smart	City	i	Simplificació	Administrativa	de	Brusse-
l·les, feta el 13 d’abril amb la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet i el comissionat Michael Donaldson.

Presentació de les polítiques digitals de Barcelona 
en una conferència de la Universitat de Stanford, 
efectuada el 19 de maig per la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet.

Presentació de l’Observatori Global d’Intel·ligència 
Artificial, feta per Barcelona, Londres i Amsterdam el 
30 de juny. Es tracta d’una iniciativa impulsada en el 
marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals.

Reunió de l’ambaixador representant permanent 
d’Espanya en el Consell d’Europa amb la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet, mantinguda el 5 d’agost; el 
Consell està treballant en la normativa internacional 
sobre IA i drets humans.

Primera reunió política de la coalició Cities for Digital 
Rights, celebrada a Amsterdam els dies 14 i 15 d’oc-
tubre amb la participació de la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet i tinents d’alcaldia d’Amsterdam, Londres, 
Milà,	Brussel·les,	Bordeus,	Sofia,	Tirana	i	Utrecht.

Diàleg amb Gant sobre aspectes del model de dades 
i les polítiques públiques, celebrat el 10 de març 
amb la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, el comissionat 
Michael	Donaldson	i	Sofie	Bracke,	tinenta	d’alcaldia	
de Gant. 

Reunió amb l’eurodiputada Christel Schaldemose, 
ponent de la Llei de serveis digitals, mantinguda amb 
la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, com a presidenta del 
Knowledge Society Forum d’Eurocities, i represen-
tants de Berlín i Viena, amb l’objectiu de presentar 
esmenes a la llei per part de la City Alliance on Short 
Term Holiday Rental.

Reunió de l’Excom polític d’Eurocities amb Valdis 
Dombrovskis, comissari de comerç de la CE i vice-
president executiu d’”Una economia que funcioni 
per a les persones”, celebrada el 16 de juny amb la 
participació de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet.

Fòrum Zéro Carbone de Nantes, efectuat el 8 de 
juliol amb la intervenció de la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet.

Conferència anual del Fòrum de Societat del Co-
neixement d’Eurocities, celebrada el 22 de setembre 
amb la participació de la tinenta d’alcaldia Laia Bo-
net i organitzada per Rennes de forma virtual. El 6 de 
setembre, la tinenta i el comissionat Michael Donald-
son es van reunir amb representants de Rotterdam, 
ciutat amb la qual Barcelona presideix el fòrum, amb 
l’objectiu	de	planificar	l’acció	conjunta.

Primera jornada “Humanism in the digital age: the 
urban contribution”, celebrada el 15 de novembre 
i inaugurada per la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, la 
secretària d’estat de Digitalització, Carme Artigas, i la 
directora de Digital Future Society, Cristina Colom.

Sessió amb ciutats europees. La tinenta Laia Bonet 
va moderar una sessió sobre transformació digital 
amb tinents d’alcaldia de París, Rotterdam i Bordeus.

10.2.2 Prosperitat: Barcelona, capital de l’humanisme 
tecnològic
Posicionar	Barcelona	com	a	concentrador	científic	i	tecnològic	que	promou	un	model	de	
desenvolupament tecnològic amb les persones al centre, i amb incidència sobre l’agenda 
digital i d’innovació europea i internacional. 

Línies d’acció:

10.2.2.1 Impulsar accions, aliances i estratègies dirigides a 
fomentar una agenda digital basada en l’humanisme tecnològic, 
especialment en relació amb la Unió Europea i en el marc del 
Fòrum de la Societat del Coneixement d’Eurocities, així com de la 
Coalició de Ciutats pels Drets Digitals.
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Diàleg d’alcaldes amb el comissari europeu de Mer-
cat Intern, Thierry Breton, efectuat el 2 de desembre 
en el marc de la iniciativa Intelligent Cities Challenge. 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va intervenir en un 
panel sobre transformació verda i digital. 

Marc comú per abordar la digitalització a les ciutats 
garantint els drets humans acordat per la coalició Ci-
ties for Digital Rights. El 14 de desembre, la coalició 
Cities for Digital Rights va publicar el primer esbo-
rrany del marc de governança dels drets digitals per 
donar suport a les ciutats per mantenir un enfoca-
ment basat en els drets humans.

Primera reunió 
política de la coalició 
Cities for Digital 
Rights. Amsterdam, 
14 i 15 d’octubre.

10.2.2.2 Acompanyar les accions de projecció internacional 
de la ciutat per atraure talent i oportunitats, i facilitar 
contactes, intercanvis i aliances amb altres ciutats i xarxes 
per tal de fomentar la dimensió econòmica de la ciutat i la 
internacionalització de les seves empreses com a eix del 
desenvolupament econòmic local.

Reunió amb el secretari d’estat de l’Espanya Global. Manuel Muñiz va visitar Barcelona el 
23	i	24	de	març	amb	l’objectiu	principal	d’intensificar	la	presència	de	la	ciutat	en	l’estratègia	
exterior i en la projecció de la reputació de país. El dia 24 es va reunir amb l’alcaldessa Ada 
Colau i el tinent d’alcaldia Jaume Collboni a l’Ajuntament. 

Acord Ajuntament-Generalitat per impulsar la candidatura de Barcelona com a seu de la 
nova Agència Europea per a Emergències Sanitàries (HERA), fet públic el 27 d’abril.

Smart	 City	 Expo	World	 Congress,	 Tomorrow.Mobility	 i	 PUZZLEX. L’edició del 2021 de 
l’SCEWC va començar el 16 de novembre i es va celebrar conjuntament amb l’edició pilot 
de	Tomorrow.Mobility	i	PUZZLEX,	la	nova	iniciativa	sobre	materials	del	futur.	
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Presentació de la Conferència Mundial d’Educació 
Superior de la UNESCO 2022, celebrada el 29 de 
novembre al paranimf de la Universitat de Barcelo-
na, amb la participació de la sotsdirectora general 
de la UNESCO per a l’Educació, Stefania Giannini, 
l’alcaldessa Ada Colau i el ministre d’Universitats, 
entre d’altres.

Smart City Asia Conference, celebrada el 18 de 
gener i organitzada per Yokohama. La tinenta Laia 
Bonet va destacar el model per a una transició digital 
justa de Barcelona.

IURC-China Thematic Webinar: Urban Planning 
on Innovation Districts, celebrat el 23 de juliol amb 
diversos representants de l’Ajuntament.

Asia Smart City Conference de Yokohama, celebrada 
el 26 d’octubre amb la participació del comissionat 
Michael Donaldson.

Agermanament amb Shenzhen. L’alcaldessa Ada Co-
lau i l’alcalde de Shenzhen, Qin Weizhong, van signar 
telemàticament el 22 de novembre un acord de 
quatre anys que promou la col·laboració en diversos 
àmbits com el comerç, les inversions, la biotecnolo-
gia, les tecnologies de la informació o les energies 
renovables.

Eutopia Week, trobada anual de la xarxa de deu 
universitats europees, celebrada del 22 al 26 de 
novembre. Per part de l’Ajuntament, van participar 
en la inauguració –celebrada al Saló de Cent– la 
tinenta d’alcaldia Laia Bonet i la delegada de Ciència 
i Universitats, Júlia Miralles de Imperial.

Primera Tribuna España-Indonesia, organitzada el 25 
de març per Casa Àsia i el Centre for Strategic and 
International Studies. Hi va participar la Direcció de 
Relacions Internacionals.

Cicle Barcelona-Shanghai Bridge, organitzat per 
l’Ajuntament per commemorar els vint anys de 
l’agermanament de les dues ciutats. Va englobar 
prop d’una vintena d’activitats i esdeveniments pre-
sencials i en línia que van començar el 15 d’octubre.

Acord de col·laboració amb la Prefectura de Kyoto, 
signat virtualment l’11 de novembre. Inclou àmbits 
com desenvolupament econòmic i social, start-ups, 
smart city, innovació tecnològica i dades obertes, 
turisme, indústries creatives i culturals.

Taula rodona amb Tòquio sobre la creació de l’IMI, 
efectuada el 10 de novembre.

10.2.2.3 Acompanyar l’acció cultural en el seu paper de projecció 
exterior de Barcelona.

10.2.2.4 Reforçar la vinculació i l’intercanvi de coneixement amb 
ciutats de la regió d’Àsia-Pacífic, especialment en l’àmbit de la 
innovació digital.

Agermanament amb 
Shenzhen. 
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10.2.2.5 Donar suport als centres de recerca, universitats i entitats 
socials del territori que treballen en temes d’impacte i interès 
internacional.

Seminari de l’IBEI sobre ODS i governança, celebrat els dies 18 i 19 de març. La tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet va intervenir en la cloenda i el comissionat Miquel Rodríguez va parti-
cipar en una taula sobre governança multinivell i ODS.

10.2.3 Persones: Barcelona, ciutat de drets
Promoure la defensa dels drets, el feminisme i la diversitat en l’acció internacional de l’Ajun-
tament, per tal de contribuir a espais i agendes europees i globals favorables als drets hu-
mans, la igualtat de gènere i el reconeixement de nous drets digitals i climàtics.   

Línies d’acció:

10.2.3.1 Consolidar la ciutat de Barcelona com a actor global amb 
veu pròpia en la construcció d’un escenari mundial que busqui 
la resolució de les desigualtats econòmiques i socials, i que 
contribueixi a reforçar el sistema de drets humans a través del 
reconeixement i la garantia de nous drets. 

Budapest Forum-Building sustainable democracies, celebrat el 17 de setembre. La tinenta 
d’alcaldia Laura Pérez va participar presencialment en el debat “Ciutats europees com a 
fortaleses democràtiques?” i en la signatura de la Declaració del Pacte de Ciutats Lliures. 

Inauguració del III Fòrum Mundial “Ciudades y Territorios de Paz”. L’alcaldessa Ada Colau 
hi va participar el 26 d’octubre de forma virtual en un panel amb la cap de govern de Ciutat 
de Mèxic, l’alcaldessa de Bogotà, l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, l’alcaldessa de 
Managua i Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid.

10.2.3.2 Promoure al si de les xarxes municipalistes un discurs 
favorable als drets humans i el reconeixement a la tasca dels 
governs locals per garantir-los 

Primera Cimera Social de Ciutats Europees, organitzada per la Comissió Europea i Euroci-
ties el 6 de maig amb la participació d’unes 70 ciutats. L’alcaldessa Ada Colau va intervenir 
en un panel de debat d’alt nivell, juntament amb els alcaldes i alcaldesses de París, Porto, 
Rotterdam, Munic, Braga i Glasgow.

Bureau Executiu de la CGLU, celebrat del 18 al 20 de maig telemàticament. Van participar 
en les sessions representants de les direccions de Relacions Internacionals, Justícia Global 
i Cooperació Internacional, Drets de Ciutadania i d’Immigració i Refugi.

Elecció de Barcelona com a seu de la reunió del 2022 del Fòrum d’Afers Socials d’Euroci-
ties,	feta	pública	a	finals	de	juliol.	L’Ajuntament	va	presentar	una	proposta	centrada	en	l’ús	
de la innovació social per fer front a les desigualtats. 
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10.2.3.3 Donar suport a les accions de respecte i protecció als 
drets humans, a la igualtat de gènere i a la diversitat en les 
actuacions de l’Ajuntament de Barcelona, promovent l’intercanvi 
de bones pràctiques i la generació d’estratègies i polítiques 
conjuntes amb altres ciutats.

Article conjunt de les alcaldesses i alcaldes de la xarxa CHANGE pel Dia Internacional de 
la Dona. El 8 de març, les alcaldesses i alcaldes de les ciutats cofundadores de la City Hub 
and	Network	for	Gender	Equity	(CHANGE)	−Barcelona,	Ciutat	de	Mèxic,	Freetown,	Londres,	
Los	Angeles	i	Tòquio−	van	publicar	l’article	“8M:	Ciutats	unides	per	la	igualtat	de	gènere“.	

Sessió de governs locals amb motiu de la Commission for the Status of Women de les 
Nacions Unides. El 65è període de sessions de la Commission for the Status of Women de 
les Nacions Unides (CSW65) es va celebrar del 15 al 26 de març en format digital. El 17 de 
març, l’alcaldessa va participar en la sessió “Lideratge feminista global: les cures al centre” 
juntament amb diverses líders feministes d’arreu del món.

Premi Casa Àsia 2021. El 5 de novembre, el ministre José Manuel Albares va lliurar el premi 
a	la	parlamentària	afganesa	Fawzia	Koofi	en	la	categoria	de	diversitat	i	interculturalitat.	En	
representació de l’Ajuntament, hi va intervenir el director de Relacions Internacionals, Felip 
Roca.
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Reunió amb el secretari general de les Nacions 
Unides per reivindicar el paper de les ciutats en la 
lluita contra l’emergència climàtica, mantinguda el 
16 d’abril amb la participació de l’alcaldessa Ada 
Colau i alcaldes, alcaldesses i representants de 14 
ciutats referents al món en la lluita per l’emergència 
climàtica. 

Reunió sobre la COP26 de Glasgow de l’ambaixador 
del Regne Unit amb l’alcaldessa Ada Colau i la tinen-
ta d’alcaldia Laia Bonet, celebrada el 13 de maig. 

Suport de l’alcaldessa Ada Colau a la declaració de 
C40 “Urban Nature Declaration”, feta pública el mes 
de	juliol	i	que	significa	el	compromís	de	31	alcaldes	i	
alcaldesses. 

Quarta cimera anual d’alcaldes de l’Urban 20, cele-
brada a Roma el 3 de setembre amb la intervenció 
telemàtica de l’alcaldessa Ada Colau. Van participar 
en la sessió els alcaldes i alcaldesses de Jakarta, 
Istanbul, Tòquio, Hèlsinki, Amsterdam, Barcelona, 
Johannesburg, Durban, Londres, Freetown, Osaka, 
Rotterdam, Montreal i Sao Paulo. 

VII Fòrum Global del Pacte de Polítiques Alimentàries 
Urbanes de Milà (19-21 d’octubre de 2021). L’alcal-
dessa Ada Colau va participar en la inauguració i la 
cloenda del fòrum. Organitzat per l’Ajuntament en 
col·laboració amb el Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, hi van participar 500 tècnics i responsa-
bles polítics de ciutats. La cloenda va donar el tret de 
sortida al “Barcelona Challenge for Good Food and 
Climate”, impulsat per un grup de 14 ciutats.

Article impulsat per l’alcaldessa de París i signat per 
més de 50 alcaldes i alcaldesses d’arreu del món per 
alertar	sobre	el	punt	d’inflexió	de	la	qüestió	climàti-
ca, entre les quals l’alcaldessa de Barcelona. Es va 
publicar a La Vanguardia el 22 d’abril.

Reunions de l’alcaldessa amb els alcaldes de Lon-
dres i Los Angeles. El 21 de juliol, l’alcaldessa Ada 
Colau va mantenir una reunió virtual amb l’alcalde de 
Londres, a qui va reemplaçar en la vicepresidència 
europea de C40, i el 29 es va reunir amb l’alcalde de 
Los Angeles i president de C40, Eric Garcetti, amb 
motiu del seu nomenament en la Comissió Directiva 
de C40.

Seminari web de C40 en què diversos alcaldes i al-
caldesses assumeixen compromisos relacionats amb 
la COP26, celebrat el 22 de juliol amb la participació 
de l’alcaldessa Ada Colau. Van signar la crida a l’ac-
ció els alcaldes i alcaldesses de ciutats com Accra, 
Barcelona, Houston, Los Angeles, Londres, Milà, Sao 
Paulo i Seattle.

Declaració. Alcaldes/esses i governadors/ores de 
28 ciutats van signar la declaració “Urban 20 calls 
on G20 to empower cities to ensure a green and just 
recovery”.

Jornades al CIDOB preparatòries de la COP26 de 
Glasgow, efectuades els dies 6 i 7 d’octubre en 
col·laboració amb l’ambaixada britànica a Espanya, 
l’Ajuntament de Glasgow i les xarxes C40 i Euroci-
ties. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en 
la sessió inaugural juntament amb l’ambaixador del 
Regne Unit a Espanya, el regidor de digitalització 
de Glasgow i la tinenta d’alcaldia de Los Angeles 
Jeanne Holm.

10.2.4 Planeta: Barcelona green deal
Promoure	un	marc	polític	i	financer,	europeu	i	internacional,	favorable	al	model	de	transició	
ecològica justa del Barcelona Green Deal. 

Línies d’acció:

10.2.4.1 Donar suport a les iniciatives d’incidència política que 
reforcin el compromís de Barcelona contra el canvi climàtic, i que 
busquin el reconeixement internacional dels governs locals en la 
transició ecològica.
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Reunió preparatòria, celebrada el 31 d’octubre a 
Londres convocada per l’alcalde Sadiq Khan.

Formalització dels lideratges de C40. El 2 de novem-
bre, l’alcalde Sadiq Khan va assumir formalment la 
presidència de C40, mentre que l’alcaldessa Ada 
Colau va assumir la vicepresidència de la xarxa i el 
seu lideratge a Europa.

Posteriorment, la tinenta d’alcaldia Janet Sanz i el 
regidor Eloi Badia van participar en diferents actes i 
trobades bilaterals de la COP26.

Cimera del Clima COP26. L’alcaldessa Ada Colau va viatjar a Londres i Glasgow per participar en diverses 
trobades relacionades amb la COP26 i la xarxa C40:

Reunió del Comitè de Direcció de C40, celebrada l’1 
de novembre a Glasgow.

Presentació del compromís “Cities Race to Zero” a 
la principal taula de ciutats de la COP26, celebrada 
el 3 de novembre amb la intervenció de l’alcaldessa 
Ada Colau, l’alcaldessa de Freetown i l’alcalde de 
Londres.

VII Fòrum Global del 
Pacte de Polítiques 
Alimentàries Urbanes 
de Milà 

Cimera del Clima 
COP26. Glasgow
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10.2.4.2 Impulsar i acompanyar iniciatives internacionals que 
contribueixin a consolidar Barcelona com a ciutat referent 
en l’àmbit de l’economia verda, les estratègies de mitigació i 
adaptació, les energies renovables o l’urbanisme i la mobilitat 
sostenibles. 

Reunió d’alcaldes europeus de la xarxa C40, celebrada l’1 de març amb la participació de 
l’alcaldessa Ada Colau i centrada en aspectes com el paper de les ciutats per fer efectiu el 
Green New Deal o la recuperació “justa i verda” per a Europa.  

Barcelona, escollida membre del comitè executiu del Milan Urban Food Policy Pact 2021-
2023. Durant el mes de març es van fer les votacions; Barcelona va sortir escollida amb 
l’impuls de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.

Fòrum d’alt nivell sobre turisme sostenible de Portugal, organitzat el 14 de maig pel Minis-
teri d’Economia de Portugal en el marc de la presidència portuguesa del Consell Europeu. 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va representar Barcelona en la sessió “Fomentar la transició 
verda i sostenible en territoris i regions”. 

10.2.5 Pau: Barcelona, ciutat compromesa amb el 
multilateralisme
Promoure la reforma del sistema multilateral per fer-lo més inclusiu, amb possibilitats de 
participació activa de les ciutats en l’escenari internacional, i defensar-hi els interessos de 
Barcelona i els seus habitants. 

Línies d’acció:

10.2.5.1 Promoure la participació de l’Ajuntament de Barcelona 
en els processos internacionals vinculats a les grans agendes de 
ciutat –els drets socials, l’humanisme tecnològic i el Barcelona 
Green Deal, sota l’empara de l’Agenda 2030. 

Debat de les Nacions Unides sobre inclusió digital, celebrat el 16 de febrer amb la interven-
ció de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet. 

Presentació del “Council on Urban Initiatives”, celebrada el 3 de novembre a Londres. Ini-
ciativa d’ONU Habitat, LSE Cities i UCL-IIPP constituïda inicialment per divuit alcaldes i 
alcaldesses –entre les quals, la de Barcelona–, activistes i acadèmics. Ada Colau va parti-
cipar en un panel d’alcaldesses amb les de Freetown i Bogotà.

10.2.5.2 Acompanyar institucionalment les iniciatives solidàries de 
la ciutat que abordin temes globals.

Trobada de suport a la Declaració de Barcelona que demana l’alliberament mundial de les 
patents de les vacunes contra la covid-19, celebrada el 13 d’abril al Saló de Cent per re-
marcar el suport de l’alcaldessa Ada Colau a la declaració. 
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10.2.5.3 Acompanyar institucionalment l’acció exterior de 
l’Ajuntament en matèria de drets humans.

Commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, celebrat 
el 28 de gener i presidit per l’alcaldessa Ada Colau. Polònia és el país convidat.

Crida de les ciutats a la solidaritat amb Myanmar. El 6 d’abril, l’alcaldessa Ada Colau, com 
a enviada especial de la CGLU davant l’ONU, va participar en una consulta sobre la crisi de 
Myanmar amb l’alta comissionada per als Drets Humans de l’ONU. 

Reunió de l’expresident Ernesto Samper amb la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, mantinguda 
a l’Ajuntament el 10 de novembre.  

10.2.6 Butlletí intern mensual “Ciutat global”
Durant l’any 2021, se’ns van publicar les edicions següents:

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Desembre del 2020 - 
gener del 2021
Febrer
 
Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost i setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre del 2021 - 
gener del 2022

L’Ajuntament posa en marxa un pla per captar fons europeus de 
recuperació i assolir un model de ciutat més sostenible
S’aprova la convocatòria de subvencions per a la justícia global per 
7 milions d’euros
L’alcaldessa reivindica el paper de les ciutats en la transformació 
feminista
Barcelona i diverses ciutats d’arreu del món incideixen sobre el seu 
paper en la qüestió climàtica
Ada Colau remarca els cinc punts per a una Europa més social en 
la primera Cimera Social de Ciutats Europees
L’Ajuntament subratlla la importància dels fons europeus per a les 
ciutats
Ada Colau liderarà a Europa C40, xarxa que agrupa les principals 
ciutats compromeses amb la lluita climàtica
L’alcaldessa participa en la quarta Cimera anual d’alcaldes de 
l’Urban 20
200 ciutats reunides a Barcelona reclamen sistemes alimentaris que 
combatin l’emergència climàtica  
Barcelona, una de les principals veus de les ciutats a la Cimera del 
Clima de Glasgow
Barcelona i Budapest defensen la preservació de la democràcia a 
Europa

Núm. Període Tema destacat



172 Ajuntament de Barcelona

Signatura de l’acord 
amb la ciutat de 
Bogotà

Reunió amb el Cos 
Consular al Saló de 
Cent
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Reunió amb l’alcalde 
de Londres, Sadiq 
Khan

Assemblea 2021 
d’Eurocities a Leipzig
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Direcció de Serveis de 
Drets del Animals

11.

La Direcció de Drets dels Animals parteix d’una Ordenança de 
protecció, tinença i venda d’animals aprovada el juliol del 2014 
(BOPB 15/09/2014) que està en vigor i es fonamenta en diver-
sos preceptes, dels quals cal destacar els punts següents (re-
collits a la Declaració Municipal per la Convivència i els Drets 
dels Animals del 1998):

“Tots els animals, sigui quina sigui la seva espècie, tenen el dret 
a ser respectats. No han de ser víctimes de maltractaments, 
d’esforços desmesurats, d’espectacles violents ni actes cruels 
que els comportin patiments físics o psíquics.”
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“Els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels seus propie-
taris, tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. És per 
això que és responsabilitat de les persones posseïdores d’un animal mantenir-lo d’acord 
amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin mo-
lestar la resta de la ciutadania. Per tal de facilitar la millora de la convivència mútua i del 
civisme cal adaptar i millorar les condicions de la ciutat.”

El desplegament efectiu de l’Ordenança ha d’anar acompanyat d’una gran tasca sensibi-
litzadora, que ha seguit la lògica de l’acció preventiva com el millor mètode de gestió. La 
prevenció	resulta	ser	més	eficaç,	efectiva	i	econòmica,	quan	la	comparem	amb	el	mètode	
reactiu. Aquest últim no soluciona mai els problemes d’arrel, tot i ser molt habitual en molts 
casos, idealment hauria de ser considerat només com una forma d’actuar davant de situa-
cions inesperades o excepcionals.

11.1 Centre d’acollida d’animals de companyia (CAACB) 

11.1.1 Activitat al CAACB 2019-2021. Indicadors de gestió 
Des de l’Ajuntament es treballa perquè els animals tinguin la millor estada possible al centre 
d’acollida, a través de dues línies: millorar el centre actual i fer possible un nou centre 
que superi l’actual pel que fa a la qualitat i les atencions prestades als animals. Per entendre 
en quin punt ens trobem actualment, es faciliten una sèrie d’indicadors per tenir “una foto” 
del	moment	en	què	el	Govern	va	agafar	el	relleu	de	l’anterior	mandat	fins	al	dia	d’avui.

Per poder prestar el servei al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB) amb 
la qualitat desitjada, s’han fet millores a la infraestructura existent i s’ha reforçat l’equip 
humà. Entre les reformes, destaquen la remodelació i renovació del paviment dels boxes, 
la creació de dues gàbies de seguretat, una nova sala per atendre les visites i la necessària 
reorganització a la zona d’administració per millorar els vestidors i l’àrea d’administració. 

Les	entrades	d’animals	sense	identificar	han	augmentat	també,	gràcies	al	treball	d’inspec-
ció i control dut a terme per l’Ajuntament. D’altra banda, la feina de conscienciació sobre 
l’obligatorietat	d’identificar	l’animal	amb	un	xip	ha	de	seguir	i	potenciar-se	encara	més,	ja	
que la tendència és negativa.

Aquest any van entrar al CAACB 712 gossos, un 10% menys que el 2020 i un 40% menys 
que els anys anteriors. És preocupant que quasi la meitat dels gossos que han entrat al 
CAACB	no	porten	microxip,	fet	que	dificulta	la	recuperació	per	part	del	seu	tenidor.	Tanma-
teix, durant aquest any s’han pogut tornar als seus tenidors 242 gossos que havien entrat 
al CAACB perquè s’havien perdut. 

En relació a les adopcions, el 2021 s’han gestionat 325 adopcions de gossos, que han reduït 
el nombre de gossos de llarga estada i especialment dels gossos potencialment perillosos.
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ABANDONATS= Entrats-Rescatats-Comissats o Intervinguts per GUB-Peticions de Serv. Socials—Peticions 
Judicials

ABANDONATS= Entrats-Rescatats-Comissats o Intervinguts per GUB-Peticions de Serv. Socials—Peticions 
Judicials

El gran repte en gats és la identificació per poder facilitar-ne la recuperació

L’any 2021 han entrat al CAACB 673 gats, una xifra lleugerament superior a la de l’any ante-
rior. Malgrat això, segueix la dinàmica descendent registrada els darrers 4 anys i el nombre 
de gats adoptats es manté en nivells semblants als de l’any 2020, amb 416 gats adoptats. 
El nombre de gats perduts o abandonats és relativament elevat, com es pot veure en el 
gràfic,	però	la	seva	baixa	identificació	fan	complicada	la	seva	recuperació.	Tanmateix,	es	va	
aconseguir retornar als seu propietaris 114 gats.
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Les	campanyes	per	fomentar	 l’adopció	i	 la	 identificació	dels	animals	són	prioritàries,	es-
pecialment	en	el	cas	dels	gats,	ja	que	ens	trobem	amb	menys	d’un	14%	d’identificació.	La	
identificació	és	fonamental	per	poder	trobar	la	persona	responsable	i	facilitar	el	retorn	de	
l’animal.

11.1.2 NouCAACB
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha encarregat a Aigües de Barcelona (en endavant, AB) 
l’informe de capacitat i afectacions de la xarxa de clavegueram existent del polígon indus-
trial Coll de Montcada pel nou bombament del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia 
de Barcelona (en endavant, CAACB) al terme municipal de Montcada i Reixac.

L’informe	defineix	 l’alternativa	més	òptima,	que	és	 la	de	menys	 longitud	 i	menys	alçària	
manomètrica, ja que la major part del traçat ressegueix la xarxa viària existent i afecta mí-
nimament els terrenys del Parc de Collserola.

L’aportació de cabal procedent del CAACB (3 l/s) a la xarxa de clavegueram del polígon 
industrial no ocasionaria problemes de capacitat hidràulica als trams existents, ja que:
•	 L’estudi revisat preveu que l’aportació des del CAACB a la xarxa del polígon industrial 

es faci en horari nocturn, moment en què la xarxa funciona en menor mesura.
•	 El cabal aportat és gairebé marginal en comparació amb la capacitat hidràulica que 

ofereix.

Ara bé, a partir de les inspeccions amb càmera CTTV, es constata que els col·lectors que 
hi ha presenten problemes estructurals greus i d’estanquitat. En l’informe de la inspecció 
s’observen zones localitzades amb el col·lector col·lapsat i altres trams, concretament en-
tre el pou 1294 i el 1315, amb una “regata” longitudinal a la base del col·lector de formigó 
ocasionada per possibles abocaments de productes químics des d’alguna connexió del 
polígon industrial que han malmès i debilitat el formigó.

Com que és viable la connexió al col·lector del polígon industrial de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, BCASA prepara un avantprojecte per avaluar els costos de connexió i perquè 
aquesta solució s’incorpori al projecte executiu del nou CAACB. 
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11.2 Protecció dels animals 

11.2.1 Servei d’incidències i gestió d’animals de no 
companyia
En relació amb el servei d’incidències i gestió d’animals de NO companyia, la tendència 
s’ha mantingut estable i constant pel que fa a la recollida d’animals salvatges urbans, però 
s’ha registrat un augment de la recollida de la resta de tipologies d’animals gràcies a inter-
vencions	puntuals	i	d’ofici	(entre	animals	domèstics	i	de	granja).

En la categoria d’animals salvatges urbans, s’inclouen principalment: coloms, tórtores, ga-
vines i cotorres. Els ocells constitueixen la principal fauna urbana salvatge recollida, amb 
moltíssima diferència respecte a la resta de tipologies animals.

11.2.2 Activitat disciplinària
El Departament de Protecció dels Animals és responsable de tramitar els expedients san-
cionadors tractats per infraccions recollides en l’Ordenança de protecció, tinença i venda 
d’animals (OPTVA) i el text refós de la Llei de protecció dels animals (TRLPA).

L’any 2021 es van imposar 601 sancions per infraccions de les condicions de tinença i be-
nestar dels animals a la ciutat. Així mateix, l’any 2021 es van atendre un total de 163 denún-
cies ciutadanes, que van ser totes comprovades per GUB o bé en inspeccions conjuntes 
GUB i Departament de Protecció dels Animals.

En aplicació de la protecció dels animals i el seu benestar, l’any 2021 un total de 123 ani-
mals de companyia van ser comissats, dels quals: 
•	 43 animals van ser comissats per maltractament 
•	 22 cadells comissats perquè provenien del comerç irregular
•	 58 animals comissats perquè es tractava de síndromes de Noè: un domicili amb 37 

gats i un domicili amb 21 gossos



179Memòria de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 2021

A) PROCEDIMENT ORDINARI

Durant el període corresponent entre gener i desembre del 2021 s’han fet 524 tràmits.

Expedients començats el 2021

En el període entre gener i desembre de 2021 s’han iniciat 270 expedients, un 20% menys 
que l’any anterior. Aquesta informació correspon al nombre d’expedients que durant el pe-
ríode referenciat s’han preparat en l’Acord d’inici.

L’import corresponent als expedients començats en el període considerat és d’1.778.002,67 
€. Aquest import no indica si s’ha pagat o no, ni tampoc la possibilitat de pagar amb des-
compte.

Agents denunciants

Els expedients iniciats durant aquest període han estat conseqüència de 125 informes 
emesos	des	de	l’Oficina	de	Protecció	dels	Animals	(OPAB),	127	butlletes	formulades	per	la	
Guàrdia Urbana, i 18 per actes realitzades per agents de la Policia de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra.

OPAB 

GUB 

Mossos d’Esquadra
 
TOTAL 

Pròpies de l’OPTVA 

TRLPA 

Sanitat 

Gossos potencialment perillosos 

Disciplina de mercat 

LOPSC 

Altres 

TOTAL 

125

127 

18 

270

37

27

2

185

0

0

3

254

46,3 

47,0

6,7

100 

14,6

10,6

0,8

72,8

0

0

1,8

100

1.102.235,07 € 
 

596.243,24 € 
 

 79.524,36 € 

1.778.002,67 € 

Origen denúncies

Categories Règim Sancionador

Nombre

Acumulat 2021

%

%

Import

B) PROCEDIMENT SIMPLIFICAT

Expedients tractats 2021

En el període entre gener i desembre del 2021 s’han tramitat 254 expedients. La distribució 
dels expedients tramitats, per categories del règim sancionador de l’OPTVA, es mostra a 
continuació
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11.2.3 Accions per a la promoció de les adopcions 

11.2.3.1 Campanya d’adopcions per a gossos i gats de llarga 
estada al CAACB 

L’any 2020 es va començar la campanya de promoció de gossos i gats de llarga estada al 
CAACB “Adopta un invisible”, que ha continuat el 2021, amb la mateixa dinàmica de visua-
litzar els animals que fa temps que són al centre, a través de les xarxes socials. 

11.2.3.2 Campanyes millor adopta

Han tingut continuïtat també les campanyes “Millor adopta”, amb el suport de la Fundación 
Affinity,	que	es	va	emprendre	al	setembre,	coincidint	amb	la	Mercè	i	es	va	estendre	fins	a	
finals	de	desembre	(https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/millor-adopta).
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11.2.3.3 Tallers de promoció del voluntariat i la tinença 
responsable

Un dels eixos fonamentals per tal que les entitats puguin desenvolupar aquesta tasca im-
prescindible és el voluntariat. 

El voluntariat és fonamental per atendre els animals que han estat abandonats, gestionar 
el control de les colònies de gats de carrer, donar suport a les famílies en situació de risc 
d’exclusió amb animals i atendre persones sense xarxa familiar que per raons de salut han 
de deixar temporalment els seus animals en cases d’acollida. Per això, el Departament de 
Protecció dels Animals ha volgut promocionar 8 tallers de foment i promoció del voluntariat 
i la tinença responsable.

Els 8 tallers organitzats i proposat a la ciutadania s’insereixen en aquest marc, amb l’objec-
tiu d’ampliar els coneixements sobre aquest àmbit, les possibilitats d’adopció i voluntariat, i 
al mateix temps sensibilitzar per evitar els abandonaments i les males pràctiques. Els tallers, 
sobretot pel que fa als continguts, es van organitzar conjuntament amb algunes entitats i 
empreses del sector i van tenir el suport del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB). Paral·lelament, el Departament de Comunicació d’Economia, Recur-
sos, Promoció Econòmica i Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona s’ha encarregat 
de	difondre’ls	a	través	dels	canals	oficials	i	de	publicar-ne	el	formulari	d’inscripció,	mentre	
que	Airun	Serveis	Culturals	SL	s’ha	 fet	 càrrec	de	planificar,	 coordinar	 i	 fer	 el	 seguiment	
d’aquests tallers. El nombre de participants ha estat de 55 persones.
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11.2.3.4 Comunicació contínua

WEB

El web barcelona.cat/benestaranimal es manté actualitzat amb les últimes notícies que sur-
ten amb temes d’animals a Barcelona (subvencions, normativa, inspeccions i tancaments 
de botigues, foment del voluntariat...). 

També s’hi fa difusió dels animals invisibles que es mouen per xarxes socials. 

XARXES SOCIALS

El foment de les adopcions dels animals del CAACB i les activitats de voluntariat es duu a 
terme a través de l’Instagram AdoptaloveAnimales. 

A més, el Departament de Comunicació d’Economia, Recursos, Promoció Econòmica i 
Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona es va fer càrrec de difondre i promocionar els 
tallers, a través dels canals següents:
•	 Perfil	Twitter	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
•	 Perfil	Instagram	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
•	 Pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, secció Benestar animal:

https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca

11.3 Colònies de gats

Una colònia controlada de gats és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai 
públic o privat i que són controlats i alimentats amb pinso sec. Actualment, hi ha gairebé 
500 persones voluntàries acreditades amb el carnet de gestió de colònies de gats.

El sistema de captura, esterilització i retorn (CER) és el que es fa servir per controlar les 
colònies. Un cop capturats els gats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que 
no	pateixin	cap	malaltia	contagiosa,	se’ls	esterilitza	i	se’ls	fa	una	marca	a	l’orella	per	identifi-
car-los. Als gats mascles, se’ls fa la marca a l’orella dreta i a les femelles, a l’orella esquerra. 
Finalment, se’ls retorna a la colònia d’on van ser capturats.

11.3.1 Punt municipal d’esterilització
El Punt Municipal d’Esterilització de gats de carrer del Viver Tres Pins és l’espai del qual dis-
posen les entitats per esterilitzar els gats de manera gratuïta. El nombre de gats esterilitzats 
el 2021 ha estat de 576 exemplars.

https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca
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11.3.2 Programa de control de colònies de gats urbans
Enguany s’ha actualitzat l’inventari de colònies i de gats, en col·laboració amb les entitats 
gestores de les colònies i podem mostrar les dades des que es va començar a aplicar el 
sistema CER.

Colònies

Gats
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Comparant l’any 2021 amb el 2020 s’observa una disminució del nombre de colònies de 
gats d’un 3,3% i del nombre de gats del 3,6 %.
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11.3.3 Subvenció específica per a la gestió i cura de les 
colònies de gats urbans
Des	del	2012	fins	al	2019,	la	subvenció	municipal	per	a	les	entitats	de	control	de	colònies	de	
gats de carrer s’articulava mitjançant convenis de col·laboració. Aquest procediment, per 
indicació	de	la	Intervenció	Municipal,	es	va	modificar	a	la	via	de	subvenció	amb	concurrèn-
cia. En aquest sentit, el 19 de març de 2020 la Comissió de Govern va aprovar inicialment 
les bases generals reguladores per sol·licitar i atorgar subvencions del Departament de Pro-
tecció dels Animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i la gestió 
de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona, que van ser publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 de març de 2021.

L’objecte d’aquesta convocatòria ordinària és la concessió de subvencions mitjançant con-
currència pública competitiva destinada a persones jurídiques sense ànim de lucre, per al 
desenvolupament de les tasques de control i gestió de la població de les colònies de gats 
urbans.

L’àmbit de la convocatòria es divideix en onze zones territorials de la ciutat de Barcelona. 

L’import de la convocatòria va ser de 160.000 euros.

11.3.4 Pla estratègic de gats 
L’objecte del Pla estratègic de gats és arranjar tot el que és relatiu a l’univers del gat a la 
ciutat de Barcelona, i fer-ho a través d’un marc lògic entenedor, alhora que des d’un enfo-
cament prospectiu amb una previsió de 5 i 10 anys i, per tant, disposant d’un document 
estratègic que posi les bases de com ha de ser la relació de la ciutat de Barcelona amb la 
població de gats que hi viu.

Els grans objectius del Pla estratègic de gats de Barcelona 2020-30 són:

•	 Fer	una	reflexió	conjunta	amb	els	actors	més	rellevants	entorn	de	les	polítiques	pú-
bliques que tenen com a destinatari els gats a la ciutat de Barcelona, a partir d’eixos 
de treball segmentat.

•	 Fixar els valors que han de regir el futur Pla estratègic de gats de Barcelona i establir 
una visió compartida per parts de tots els components del mapa d’actors al voltant 
dels gats a la ciutat de Barcelona.

•	 Disposar d’un document estratègic, però també d’alta operativitat que permeti ”en-
dreçar” totes les actuacions que cal abordar amb l’horitzó 2030, i que alhora en per-
meti	un	seguiment	eficaç.

•	 Discernir les actuacions que cal que siguin executades en el marc d’un pla de mandat 
i aquelles altres que van dirigides a un horitzó més llunyà amb perspectiva 2030.

El	pla	es	classifica	en	4	eixos,	que	inclouen	diverses	propostes	d’actuacions	(47),	dels	quals	
es derivaran els diversos projectes i accions per desenvolupar-les. 
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11.3.5 Actuacions en colònies de gats 
Durant l’any 2021 s’han fet un seguit d’inversions per millorar l’estat de les colònies de gats 
assilvestrats. Entre les diferents actuacions, les més destacades són:

•	 Repartiment de pinso: s’han repartit més de 4.000 kg de pinso en 5 tandes diferents 
entre les entitats que gestionen les colònies a la ciutat.

•	 Protecció de colònies contra els porcs senglars: instal·lació de punts d’alimentació 
protegits per evitar atraure els senglars. Durant el 2021 s’han protegit els punts d’ali-
mentació de 9 colònies de gats assilvestrats.

•	 Millora del Punt Municipal d’Esterilització: instal·lació de diferents elements per millo-
rar la seguretat del recinte. S’han inclòs xarxes per protegir contra els gavians, càme-
res de seguretat i passeres per millorar l’accessibilitat.

•	 Isolació de la colònia 09-04 (carrer de Fra Juníper Serra) per protegir els gats assilves-
trats davant les obres que començaran al solar adjacent.

11.4 Espais per a gossos 

La Direcció dels Drets dels Animals està treballant en la implementació de  les Zones d’Usos 
Compartits (ZUC), que són espais no segregats, establerts per Decret d’Alcaldia en horaris 
determinats, on els animals podran anar sense lligar sempre que restin al costat de la per-
sona propietària o conductora i sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a 
les	ordres	verbals.	Tal	com	s’estableix	a	l’OPTVA,	es	defineixen	les	ZUC	en	franges	horàries	
determinades per a la conducció de gossos deslligats i es garanteix que, com a mínim, hi 
haurà un espai d’aquestes característiques a cada barri.

Les ZUC completaran el desplegament de les diferents tipologies d’espais per a gossos a 
la	ciutat	de	Barcelona,	que	actualment	disposa	d’espais	segregats	per	a	aquesta	finalitat,	
com són les Àrees per a Gossos (AG) de menys de 400 m2, Àrees d’Esbarjo per a Gossos 
(AEG) de més de 400 m2 i, en temporada de bany, la Platja per a Gossos.

La implementació de les ZUC anirà acompanyada d’una sèrie d’actuacions de foment de la 
convivència i de la tinença responsable de gossos, amb especial èmfasi de les necessitats 
de	col·lectius	específics,	com	són	els	gossos	pigall,	i	la	corresponsabilitat	de	les	parts	im-
plicades	en	la	resolució	dels	conflictes.	El	missatge	de	les	diferents	actuacions	es	recollirà	
en una campanya de comunicació a diferents nivells. 

11. 4.1 Diagnòstic de les zones d’usos compartits
Al llarg del 2021 s’han treballat les propostes efectuades pels districtes i a partir de les pro-
postes (81) s’ha dut a terme un estudi de diagnòstic de 40 ZUC a la ciutat, de les quals es 
van	mostrejar	4	per	districte.	El	mostreig	va	començar	a	finals	d’octubre	i	al	llarg	del	mes	
de novembre, cada ZUC va ser visitada 10 dies en franges horàries de matí i de tarda/nit, 
combinant dies laborables amb festius i de cap de setmana.

El resultat de l’avaluació valora l’adequació de les ZUC proposades pels districtes en funció 
dels usos habituals, característiques de l’espai i les incidències detectades. El resultat de 
la diagnosi indica que un 85% de les ZUC són aptes o poden ser adaptades fàcilment i es 
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recomana el trasllat de la ZUC en 6 casos concrets dels 41 espais mostrejats. Es va haver 
de mostrejar una ZUC addicional per manca de gossos en una de les escollides. 

Només 4 de les ZUC proposades s’han valorat negativament per l’absència de gossos o 
per la presència d’altres activitats que les fan incompatibles com a usos compartits. Per 
facilitar la il·lustració dels resultats, es va retornar als districtes la informació de la diagnosi. 
En aquests quadres es resumeix amb codi de colors i pictogrames les valoracions obtingu-
des, així com les propostes d’adaptació.

11.4.2 Platja de gossos 
A	partir	de	l’estiu	del	2018	la	platja	per	a	gossos	va	quedar	definitivament	aprovada	per	De-
cret d’Alcaldia (BOPB del 6 de juliol de 2018). Això ha permès obrir la platja amb regularitat 
en els mesos compresos entre juny i setembre (ambdós inclosos). L’àrea ha estat oberta 
des del 29 de maig al 12 de setembre. Durant tot l’estiu, 14.188 gossos han gaudit d’aquest 
espai a la platja de Llevant. La superfície de l’espai s’ha mantingut en els prop de 1.000 m2 

que ja tenia l’estiu anterior. 

Maig (obertura 
29/05/2021)

Agost

Setembre

Total

3.540

6.221

1.215

10.976 gossos

5.210

5.672

1.139

12.021 gossos

3.986

3.501

1.494

8.981 gossos

6.483

3.828

1.023

14.188 gossos

Nombre de gossos

En data 16 de 
setembre de 2018

En data 15 de 
setembre de 2019

En data 27 de 
setembre de 2020

En data 15 de 
setembre de 2021

Cal	destacar	que	aquest	any,	el	nombre	de	gossos	usuaris	ha	crescut	molt	significativament	
en	relació	a	2020	i	fins	i	tot	ha	sigut	clarament	superior	als	anys	anteriors.

L’àrea ha disposat d’un informador ambiental amb dedicació exclusiva que han dut a terme 
tasques de seguiment, informació als usuaris i repartiment de bosses de recollida d’excre-
ments. Per motius de seguretat, l’aforament d’aquesta platja ha estat limitat a 60 gossos i 
141	persones	identificats	degudament.

Sobre la neteja de l’àrea, s’ha mantingut una neteja manual continuada (matí i tarda), no 
només de l’àrea de gossos, sinó també s’ha tingut cura de les passarel·les de fusta, de 
l’espigó i de la zona d’accés i aparcament. Durant la nit s’ha fet una neteja mecànica amb 
el tractor que neteja les platges.
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11.5 Fauna urbana

11.5.1 Senglars

11.5.1.1 Antecedents

La presència de porcs senglars a l’àrea urbana és un problema multifactorial, relacionat 
amb l’augment de la densitat de senglars global, el canvi d’usos dels espais naturals, la 
presència de fonts d’aliment en àrees urbanes i l’accessibilitat al medi urbà. La solució tam-
bé ha de ser multifactorial i requereix una gestió integral en què participin tots els agents 
implicats, combinant estratègies i protocol·litzant les actuacions dutes a terme. A continua-
ció, exposem l’estat de la qüestió i les accions empreses per reconduir la situació actual.

11.5.1.2 Incidències registrades per la guàrdia urbana i la seva 
evolució

Des de l’any 2010, la Guàrdia Urbana registra les incidències relacionades amb la presència 
de senglars a la via pública. Des del 2016 s’observava una disminució dels caos, però el 
2021 s’han superat les xifres del 2016.

Incidències 616 676 499 664 708 757 1187 667 463 633 585 1202

2010Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incidències amb porcs senglars registrades per la Guàrdia Urbana a l’àrea urbana de Barcelona del 2010 al 2021.

Com	cada	any,	les	incidències	han	seguit	un	patró	estacional,	amb	un	pic	a	finals	de	pri-
mavera (maig i juny). Posteriorment, es va observar un segon pic més baix al principi de la 
tardor (setembre i octubre).

Incidències relacionades amb la presència de porcs senglars a Barcelona el 2021, per mesos.
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Porcs senglars capturats i rendiment de les captures programades fets a Barcelona del 2014 al 2021.

11.5.1.3 Captures 

Per tenir un control sobre les incidències amb porcs senglars a l’àrea urbana de Barcelona 
s’han	d’implementar	les	captures	programades	als	punts	conflictius	on	es	concentren	les	
incidències	als	diferents	districtes	i	en	el	període	de	l’any	en	què	són	més	eficients.	Aquesta	
acció ha de ser continuada i homogènia als diferents districtes. Les dades recopilades al 
llarg	dels	anys	mostren	una	disminució	significativa	de	les	incidències	quan	es	duen	a	terme	
les captures programades combinades amb el desbrossament més ampli de les franges de 
seguretat.

Les 10 captures programades el 2021 varen servir per capturar 47 senglars, la qual cosa 
es correspon amb una mitjana de 4,70 senglars per operació. Tot i l’augment del rendiment 
de les captures programades en comparació amb les captures reactives, el rendiment mitjà 
de les captures programades durant el 2021 ha estat encara menor que el rendiment de les 
captures programades el 2020, que ja era el rendiment més baix en els darrers cinc anys, 
comparable al dels anys 2017 i 2018, i per sota del 2016 i 2019. Cal insistir en la necessitat 
de	planificar	correctament	les	captures	programades,	en	relació	amb	les	ubicacions	amb	un	
nombre més alt d’incidències, fent servir els mètodes de captura més adaptables i adients i 
en les èpoques de l’any amb més presència de porcs senglars a l’àrea urbana, que és quan 
els	mètodes	de	captura	física	col·lectiva	mostren	una	eficàcia	i	un	rendiment	més	alts	i,	per	
tant, un cost econòmic inferior per senglar capturat.

L’eficiència	de	les	captures	programades	és	més	elevada	en	el	període	d’abril	a	agost,	quan	
les captures són més efectives, que de setembre a març, quan el rendiment mitjà de les 
captures	és	molt	inferior,	tal	com	es	mostra	a	la	figura.

Les captures amb les dues gàbies trampa ubicades al recinte de les Llars Mundet i al Parc 
del Laberint s’han activat el 2021 i s’han dut a terme 41 actuacions amb la retirada 36 porcs 
senglars.
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11.5.2 Control ètic de la població de coloms
Quan la densitat de coloms en una ciutat supera el nombre considerat tolerable (d’una mi-
tjana de 300-400 coloms/km2, tot i que pot variar segons les característiques de la ciutat), 
és imprescindible establir mesures per controlar-ne la població.

La superpoblació de coloms, com és el cas de la ciutat de Barcelona, segons els últims 
censos, amb uns 103.226 ± 14.353 exemplars a l’àrea urbana, pot arribar a ser un problema 
de salut pública, ja que alguns exemplars poden patir malalties o ser portadors d’agents 
patògens que es transmeten a les persones (zoonosi). 

A les zones més afectades per la presència de coloms es produeix, en el seu entorn, una 
habituació dels ciutadans envers aquesta situació, que condueix a una disminució de la 
percepció	del	risc	i	del	nombre	d’incidències	comunicades	a	les	autoritats,	cosa	que	difi-
culta	quantificar	la	presència	i	l’impacte	real	dels	ocells	en	aquestes	àrees.

Per tal de donar resposta a la preocupació i demanda de la ciutadania, tant de control de la 
superpoblació com de respecte envers la naturalesa i la biodiversitat, el consistori barceloní 
ha decidit encetar el control de les poblacions mitjançant pinso impregnat amb nicarbazina, 
un preparat que inhibeix la formació del rovell de l’ou i que produeix una infertilitat reversi-
ble, si se’n deixa de subministrar. L’objectiu d’aquesta política és reduir l’abundància de les 
colònies de coloms en punts determinats d’alta densitat a la ciutat de Barcelona.

Després de l’any de tractament 2021, els resultats mostren una reducció de 562 coloms 
(–26,95%) respecte a les 2085 tractades a començaments de l’any. Els comptatges del mes 
de desembre donaven 1523 coloms.

Des que va començar el tractament, la reducció total de coloms és de 2278 (–59,93%) res-
pecte de les 3801 tractades a l’inici del projecte l’any 2017.

El creixement entre tractaments es podria haver reduït amb un inici puntual del tractament 
del 2021, el qual va començar a principis del mes de març quan s’aconsella fer-ho a mitjan 
febrer.	Cal	tenir	en	compte	que	fins	passades	unes	tres	setmanes	des	de	l’inici	del	tracta-
ment,	els	coloms	no	arriben	a	un	nivell	de	nicarbazina	en	sang	suficient	per	inhibir	la	posta,	
per	tant,	fins	a	començaments	d’abril	els	coloms	es	poden	haver	reproduït	amb	un	ritme	
elevat.

En tots els districtes s’ha experimentat un descens rellevant, encara que no és uniforme. 
Les interferències que provoquen els grans alimentadors i els alimentadors regulars s’han 
incrementat des que es va engegar el projecte. Tot i que no fan que els coloms deixin d’in-
gerir el fàrmac, sí que causen distorsions en el sistema. El seu efecte es deixa notar més 
en els períodes entre tractaments, en els quals es constaten crescudes en el nombre de 
coloms.

Dissuadir aquestes persones de donar aliment als coloms és el que ha provocat que, des 
del mes de maig, impulsem un programa de formació als informadors, agents cívics, edu-
cadors	socials	 i	policia	de	barri	dels	districtes	per	 identificar	els	grans	alimentadors,	els	
regulars i els esporàdics. Estem abordant com interaccionar amb aquestes persones per tal 
d’aconseguir	que	redueixin	la	quantitat	d’aliment	aportat	o,	fins	i	tot,	que	deixin	d’alimentar.
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

252

339

515

777

766

1.263

161 (147)

151 (139)

210 (193)

235 (214)

147 (131)

261 (241)

Número d’incidències registrades a IRIS

Coloms en espais 
públics

Any Alimentadors animals en via pública 
(relatives a coloms)

El total d’incidències registrades a l’IRIS vinculades amb coloms ha estat de 1.504. S’ob-
serva un increment del 67,7% respecte de l’any anterior. Altres incidències tractades pro-
venen de les sol·licituds d’intervenció per part dels districtes i serveis municipals. Durant el 
2021 s’han gestionat 11 incidències per solucionar problemes per l’alta densitat de coloms 
relacionades	amb	la	presència	d’alimentadors	i	també	per	nidificacions	en	edificis.	La	ges-
tió d’aquests casos comporta que un tècnic visiti la incidència i emeti una avaluació de 
la incidència i proposta d’actuació. En 4 casos, el personal del Servei d’Ecopatología de 
Fauna Salvatge (SEFaS) es va encarregar de la gestió, mentre que en 7 ocasions, ho va fer 
personal de la Direcció de Serveis de Drets dels Animals.

11.5.3 Gestió d’incidències amb abelles i vespa asiàtica
El total d’eixams d’abelles mel·líferes retirats el 2021 ha estat de 139, cosa que mostra una 
davallada	significativa	enfront	dels	964	expedients	del	2020.
Les actuacions de retirada de nius de Vespa velutina han estat de 343 el 2021, xifra que és 
un 20% més elevada que la del 2020, que van ser 279.

11.6. Activitat del consell i comissió permanent

La Comissió Permanent del Consell s’ha reunit 4 vegades el 2021. Una de les seves princi-
pals funcions és acordar l’ordre del dia del Consell dels Animals. 
Els consells, ordinaris i extraordinaris, convocats el 2021 han estat dos, un de cada tipus.

S’han	aprovat	4	grups	de	treball	sobre	la	modificació	de	l’OPTVA	i	millores	normatives,	pro-
tecció de gats, ocells urbans i d’altres, així com convivència amb gossos a l’espai públic.

11.6.1 25è aniversari del consell

El 15 de desembre de 2021 es va celebrar al Saló de Cent els 25 anys del Consell de Convi-
vència, Defensa i Protecció dels Animals, amb l’assistència de les entitats que pertanyen al 
Consell, especialment les que en formen part des de l’inici, representants de l’OPAB, de la 
Direcció dde Drets dels Animals, els anteriors presidents del Consell  i representants polítics 
de diversos grups municipals.
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Celebració del 25è 
aniversari del Consell 
al Saló de Cent el 15 
de desembre de 2021

11.7 Altres activitats

11.7.1 Formacions impartides
A	petició	del	Servei	de	Gestió	de	Conflictes,	es	van	organitzar	tres	jornades	formatives	per	
als equips, de 4 hores/jornada, els dijous 14, 21 i 28 d’octubre. En total, s’han impartit dotze 
hores de formació.

Des del 2021 el Servei de Drets dels Animals s’ofereix als districtes per fer formació a in-
formadors, policia de barri, agents cívics, personal provinent dels plans d’ocupació que 
desenvolupen	 les	 seves	 tasques	 a	 l’espai	 públic,	 etc.,	 per	 tal	 d’identificar	 les	 tipologies	
d’alimentadors (puntuals/esporàdics, regulars i grans alimentadors), determinar la freqüèn-
cia	de	l’alimentació,	les	franges	horàries	i	planificar	les	intervencions	per	conèixer	les	mo-
tivacions de l’acció.

Al llarg del 2021 es va impartir formació als districtes següents:

Sant Martí

Ciutat Vella

Eixample

Sarrià

Nou Barris

20/5

23/7

20/9

7/7

17/6

Informadors POM

Informadors POM

Informadors POM / Tècnics 
de barri i prevenció

Informadors POM

Guàrdia Urbana

Maig-juny

Juliol (novembre/desembre)

Setembre-novembre

Juliol

Districte Dates Formació Adreçada a Temps dedicat al projecte Espècie
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11.7.2 Tramitació i aprovació del reglament del Comitè 
Científic i d’Ètica del Zoo
El reglament respon a aquesta previsió normativa i regula la naturalesa, les funcions i la 
composició del Comitè, el nomenament, el cessament i les obligacions dels seus i de les 
seves membres i l’organització i el funcionament del Comitè, en aplicació i desplegament 
de la legislació vigent i de la mateixa Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals.

En data 10 de juny de 2021, la Comissió de Govern va aprovar el projecte normatiu del re-
glament	de	funcionament	del	Comitè	Científic	i	d’Ètica	en	relació	amb	el	Zoo	de	Barcelona.

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, en 
sessió de 15 de setembre de 2021, va aprovar inicialment el reglament de funcionament del 
Comitè	Científic	i	d’Ètica	en	relació	amb	el	Zoo	de	Barcelona.	En	data	22	de	setembre	de	
2021 es va publicar al BOPB l’anunci d’aprovació inicial del reglament esmentat i es va obrir 
un període d’informació pública de trenta dies hàbils per a la presentació d’al·legacions al 
text aprovat. El 2 de desembre es van resoldre les al·legacions presentades. El 3 de gener 
de	2022	es	va	publicar	al	BOPB	el	reglament	de	funcionament	del	Comitè	Científic	i	d’Ètica	
del Zoo.

11.7.3 IRIS, OPAB i interpel·lacions
El	total	de	fitxes	que	han	entrat	al	Servei	el	2021	ha	estat	de	3.479.	Per	donar-hi	resposta	de	
manera homogènia, s’ha creat una guia amb respostes tipus sobre fauna urbana i benestar 
animal	a	fi	de	facilitar	la	gestió	de	les	fitxes	IRIS.	El	document	inclou	una	sèrie	de	respostes	
per als casos que s’ha detectat que originen un volum més alt d’incidències. Aquesta tasca 
s’ha	fet	recopilant,	sintetitzant	i	protocol·litzant	la	gran	majoria	de	fitxes	IRIS	de	manera	que	
incloguin les diferents casuístiques gestionades. Es recullen 31 tipus de respostes per a 8 
temàtiques diferents segons l’espècie i l’entorn de la incidència. També incorporen un re-
compte d’adreces i telèfons d’emergències relacionats amb animals. La guia s’ha compartit 
amb els districtes per facilitar la tasca d’atenció a la ciutadania i les entitats.

El volum anual de peticions/comunicacions al correu de l’OPAB és d’entre 5.000 i 5.500.

El 2021 hem donat resposta a 43 interpel·lacions rebudes sobre diferents temàtiques. 
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Bcn pel canvi Horta Guinardó

CIUTADANS

ERC

IRIS 

JUNTS	X	CAT

PACMA

REGISTRE

Síndic de Greuges

Síndica de Greuges de Barcelona

Total general

1

4

6

1

21

1

1

4

4

43

Etiquetes de fila Recompte d’EMISSOR
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Institut Barcelona Esports12.

L’Institut Barcelona Esports (IBE) es va constituir com a en-
titat pública empresarial local de l’Ajuntament de Barcelona, 
de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la 
Carta de Barcelona, i va començar les seves activitats l’1 de 
maig de 2005.

A partir del dia 1 de gener de 2009, l’Institut Barcelona Esports 
es	configura	com	un	organisme	autònom	local	de	l’Ajuntament	
de Barcelona i el 31 d’octubre de 2008, el Plenari del Consell 
Municipal aprova els nous estatuts.

https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca
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12.1 Missió 

L’IBE té com a missió dissenyar i impulsar polítiques que permetin gestionar de manera 
eficaç	l’esport	de	Barcelona,	com	un	dels	elements	protagonistes	per	augmentar	la	qualitat	
de vida de la ciutadania i per desenvolupar i projectar la ciutat.

És funció d’aquest Institut promoure l’activitat esportiva a la ciutat de Barcelona, tant mit-
jançant programes propis com donant suport als projectes associatius, federatius i d’altres 
agents del sector esportiu que hi desenvolupen la seva activitat.

Les seves funcions s’estructuren en quatre grans àmbits d’acció:

•	 La dotació i la gestió dels equipaments esportius municipals.
•	 La promoció de l’activitat esportiva entre tota la ciutadania.
•	 L’organització, directa o en col·laboració amb altres entitats, d’esdeveniments de tots 

els nivells, tant pròpiament esportius com amb continguts més teòrics i d’anàlisi i 
reflexió	sobre	el	fet	esportiu	en	general.

•	 La relació amb altres organismes i institucions, nacionals i internacionals, per captar 
noves activitats per a Barcelona i per fer xarxa amb altres ciutats del món.

Per tant, l’IBE dona suport i participa en la gestió de l’esport i l’activitat física de manera 
innovadora	 i	eficaç	per	contribuir	al	desenvolupament	de	 la	ciutat	 i	 la	seva	projecció	 in-
ternacional des de la pràctica esportiva, així com al seu augment entre els ciutadans i les 
ciutadanes i a l’adquisició d’hàbits de vida saludables.

12.2 Recursos

L’any 2021 s’ha fet efectiva la nova estructura de l’IBE, aprovada pel Consell Rector de 
l’Institut,	en	la	sessió	del	22	de	juliol	de	2020,	amb	la	nova	Direcció	de	Planificació	Estratè-
gica i Innovació i la vinculació orgànica a la Gerència de l’IBE dels departaments d’Adminis-
tració i Comunicació, així com la Secretaria Jurídica, segons mostra l’organigrama.

Gerència

Direcció	de	Planificació	
Estratègica i Innovació

Departament
d’Administració

Secretaria
Jurídica

Departament de 
Comunicació

Direcció de Serveis
d’Instal·lacions i Obres

Departament d’Obres
i Projectes

Departament de
Promoció Esportiva

Direcció de Promoció i
Esdeveniments Esportius
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A més a més, l’IBE també participa en representació de l’Ajuntament de Barcelona en altres 
entitats, com ara:

•	 Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB)
•	 Fundació Barcelona Olímpica (FBO)

12.2.1 Pressupost

Els recursos de l’IBE s’han dedicat a fomentar la promoció esportiva entre tots els col·lec-
tius	de	la	ciutat,	especialment	entre	els	que	tenen	més	dificultats	per	accedir-hi,	organitzar	i	
donar suport a esdeveniments esportius. També s’han centrat a fer el seguiment de la ges-
tió dels equipaments adscrits a l’Institut i donar suport als adscrits als districtes, així com 
invertir en obres de millora i condicionament en instal·lacions esportives. 

L’any 2021 havia de representar la sortida de la crisi ocasionada per la pandèmia de la co-
vid-19 al llarg del 2020. Tanmateix, aquesta sortida no ha estat tan ràpida ni tan senzilla com 
es	volia	creure.	Els	nous	coneixements	científics,	les	mesures	sanitàries,	les	campanyes	de	
vacunació i l’evolució mateixa de la pandèmia han avenç un avenç per fer front a la situació 
d’emergència, però les noves variants del virus han generat noves onades de contagis que 
han anat incidint poc o molt en el funcionament ordinari de la nostra societat.

Per tant, aquest any ha representat el principi del retorn a la normalitat, però patint els efec-
tes socials i econòmics de la situació passada i encara sense recuperar el funcionament 
habitual d’abans de la pandèmia. Això ha permès anar recuperant serveis i activitats del 
sector esportiu per a la ciutadania, tot i que mantenint algunes de les mesures del 2020 
orientades a donar suport al món associatiu i empresarial esportiu per garantir la seva sal-
vaguarda	i	regeneració	en	aquest	impàs	fins	a	la	total	normalització	de	la	nostra	societat.

Resultat pressupostari (en euros). Institut Barcelona Esports, 2021

a) Operacions corrents

b) Operacions de capital

1. Total operacions no financeres

c)	Actius	financers

d)	Passius	financers

2. Total operacions financeres

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

Ajustos

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals

4. Desviacions de finançament negatives de 
l’exercici

5. Desviacions de finançament positives de 
l’exercici

II. TOTAL AJUSTOS

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

30.454.368,32

3.823.948,38

34.278.316,70

-

34.278.316,70

32.442.799,16

3.900.769,02

34.278.316,70

-

36.343.568,18

1.606.636,05

796.577,41

316.664,06

2.086.549,40

- 1.988.430,84

-76.820,64

- 2.065.251,48

-

-

-

- 2.065.251,48

2.086.549,40

21.297,92

- 3.144.254,88

- 697.534,36

- 3.841.789,24

-

-

-

- 3.841.789,24

3.958.972,74

117.183,50

Conceptes
Drets reconeguts 

nets
Obligacions

reconegudes netes Ajustos
Resultat

pressupostari 2021
Resultat

pressupostari 2020
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El pressupost liquidat per l’Institut Barcelona Esports de l’any 2021 va donar com a resultat 
un superàvit de 21.297,92 euros, a conseqüència de:

•	 El reconeixement d’obligacions per un import de 36.343.568,18 euros i es van liquidar 
drets per un import de 34.278.316,70 euros, cosa que va donar un resultat pressu-
postari	inicial	de	dèficit	de	2.065.251,48	euros.

•	 Una	bona	part	d’aquest	dèficit,	1.606.636,05	euros,	es	va	finançar	amb	l’estalvi	de	
l’Institut,	i	es	va	destinar	a	la	liquidació	definitiva	de	les	indemnitzacions	a	les	entitats	
concessionàries de les instal·lacions esportives municipals, amb motiu de la suspen-
sió dels contractes durant l’any 2020 per la pandèmia de la covid-19.

•	 Una	altra	part,	796.577,41	euros,	es	va	afrontar	amb	finançament	afectat	provinent,	
principalment, de l’Ajuntament de Barcelona en concepte d’ajuts per al sector espor-
tiu per pal·liar els efectes de la pandèmia de la covid-19, i de la Diputació de Barce-
lona,	pel	conveni	que	se	signa	anualment	per	finançar	esdeveniments	esportius	de	
rellevància per a la ciutat de Barcelona.

•	 En canvi, hi ha un ajust negatiu en el resultat pressupostari de 316.664,06 euros, a 
conseqüència	de	no	haver-se	gastat	tot	el	finançament	afectat,	rebut	de	l’Ajuntament	
de Barcelona, de 400.000 euros per a la posada en marxa del Barcelona Sports Hub, 
un nou concentrador d’esports i tecnologia creat amb la intenció de convertir la ciutat 
en un referent internacional en el sector sports tech i millorar la competitivitat econò-
mica de les empreses, organitzacions i institucions d’aquest sector. La previsió és que 
aquest	finançament	afectat	no	gastat	durant	el	2021	s’executi	l’any	2022.

Aquest any 2021, encara ha mostrat els efectes de la pandèmia de la covid-19 amb alguns 
trets particulars pel que fa al pressupost, que podem resumir en els aspectes següents:

En l’apartat dels ingressos

•	 Augment dels ingressos per cànon de les instal·lacions esportives municipals, amb 
motiu de la recuperació dels nivells d’activitat de les instal·lacions esportives munici-
pals.

•	 Augment de les transferències de l’Ajuntament de Barcelona, principalment per dues 
transferències excepcionals rebudes per a la resolució dels contractes del CEM La 
Bordeta i del CEM Can Toda.

•	 Més ingressos per part de l’Ajuntament de Barcelona per l’augment de les inversions 
a fer pel seu compte.

3

4

5

6

8

Taxes i altres ingressos

Transferencies corrents

Ingressos patrimonials

Venda d’inversions reals

Actius	financers

245.000,00

23.032.200,00

1.600.000,00

-

-

24.877.200,00

-

5.548.671,09

-

4.150.000,00

8.048.879,22

17.747.550,31

1.072.747,09

28.193.671,09

1.187.950,14

3.823.948,38

34.278.316,70

392.263,06

25.591.296,87

609.138,48

539.035,31

27.131.733,72

Ec Text Econòmic Pressupost inicial Modificació 
pressupost

Drets liquidats 
(2021)

Drets liquidats 
(2020)

Ingressos (en euros). Institut Barcelona Esports, 2021
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En l’apartat de les despeses

•	 Important augment del capítol 4 de les transferències corrents, del qual destaquem:
•	 Durant la convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys 

per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar de la ciutat de Barcelona corres-
ponent al curs 2020-2021, es van adjudicar subvencions per un import de prop de 
2.500.000 euros.
En la convocatòria d’enguany per al curs 2021-2022 s’han adjudicat subvencions 
per un import de prop de 3.600.000 euros, amb la realització de dues convoca-
tòries a causa de l’alt nombre de sol·licituds rebudes.

•	 La resolució de dos contractes de concessions (CEM La Bordeta i CEM Can Toda), 
que ha comportat una transferència inicial de 5.282.041,40 euros, pendent de la 
liquidació	definitiva	durant	l’any	2022.

•	 Forts increments del capítol 6 d’inversions i 7 de transferències de capital pels motius 
exposats anteriorment, l’augment durant l’any 2021 de les inversions fetes per comp-
te de l’Ajuntament de Barcelona.

•	 L’IBE, com a part de les fundacions Barcelona Olímpica (FBO) i de Navegació Oceà-
nica Barcelona (FNOB), ha seguit mantenint la seva aportació anual al pressupost de 
funcionament ordinari a totes dues organitzacions.

1

2

3

5

6

7

Despeses de personal

Despeses en bens
corrents i serveis

Despeses	financeres

Transferencies corrents

Inversions reals

Transferències de capital

3.413.673,61

6.823.041,03

-

14.523.485,36

117.000,00

-

24.877.200,00

6.339,05

3.906.647,04

5.000,00

6.553.612,19

5.508.439,88

1.767.512,15

17.747.550,31

3.234.944,29

8.265.845,87

238,11

20.941.770,89

2.390.901,56

1.509.867,46

36.343.568,18

3.420.012,66

10.729.688,07

5.000,00

21.077.097,55

5.625.439,88

1.767.512,15

42.624.750,31

3.231.874,25

10.984.708,86

15.520.370,18

824.309,27

412.260,40

30.973.522,96

Ec Text Econòmic Pressupost inicial Modificació 
pressupost

Obligacions
reconegudes (2021)

Obligacions
reconegudes (2020)

Pressupost
definitiu

Despeses (en euros). Institut Barcelona Esports, 2021

12.2.2 Personal

TDirectius/directives

Tècnics/tècniques

Administratius/ives i auxiliars

Total

2

18

5

25

2

19

7

28

-

2

1

3

4

39

13

56

Categoria Homes Dones Vacants Total

Recursos humans 2021 (31 de desembre). Institut Barcelona Esports, 2021
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12.3 Instal·lacions esportives adscrites a l’IBE

L’IBE té adscrites 71 instal·lacions esportives municipals distribuïdes per tots els districtes 
de la ciutat, de les quals 41 són centres esportius municipals amb una oferta esportiva 
diversificada	 i	que	 inclouen	 la	figura	de	 l’usuari	 individual	 (abonat),	24	són	 instal·lacions	
especialitzades, més orientades a l’activitat de clubs i entitats que practiquen modalitats 
específiques	i	6	són	instal·lacions	especialitzades	d’ús	lliure	a	l’espai	públic.	

1. CEM Parc de la Ciutadella
2. CEM Can Ricart
3. CEM Colom
4. CEM Sant Sebastià
5. CEM Marítim
6. CEM Joan Miró
7. CEM Estació del Nord
8. CEM Aiguajoc Borrell
9. CE Piscina Sant Jordi
10. CEM Sagrada Família
11. CEM Piscines Bernat Picornell
12. CEM La Bordeta
13. CEM L’Espanya Industrial
14. CEM Les Corts
15. CEM Can Caralleu
16. CEM Putxet
17. CEM Claror
18. CEM Perill
19. CEM Can Toda
20. CEM Sardenya
21. CEM Carmel
22. CEM Olímpics Vall d’Hebron
23. CEM Mundet
24. CEM Guinardó
25. CEM Horta
26. CEM Can Dragó
27. CEM Can Cuyàs
28. CEM Artesania
29. CEM Cotxeres Borbó
30. CEM Turó de la Peira
31. CEM Bon Pastor
32. CEM Sant Andreu
33. CEM La Sagrera
34. CEM Trinitat Vella
35. CEM Júpiter
36. CEM Can Felipa
37. CEM Bac de Roda
38. CEM Vintró “Joan Alentorn”
39. CEM Nova Icària
40. CEM Maresme
41. CEM La Verneda

Centres esportius municipals Instal·lacions esportives especialitzades

Instal·lacions esportives adscrites a l’IBE. Institut Barcelona Esports, 2021

42. Instal·lació Esportiva Espai de Mar
43. Instal·lacions Esportives de l’Escola Industrial 
44. Pistes Municipals de Tenis Montjuïc
45. Escola Municipal d’Hípica La Foixarda
46. Complex Esportiu Municipal Pau Negre-Parc 

del Migdia
47. Piscina Municipal de Montjuïc
48. Pistes Municipals d’Aeromodelisme de Mont-

juïc
49. Camp Municipal de Rugbi La Foixarda
50. Centre Municipal d’Escalada La Foixarda
51. Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de 

Rozas
52. Camp Municipal de Softbol
53. Fossars Municipals de Tir amb Arc
54. Estadi Municipal d’Atletisme Joan Serrahima
55. Camp Municipal d’Agility
56. CM de Tenis de Taula Reina Elisenda
57. CM d’Esgrima Reina Elisenda
58. Pavelló Poliesportiu Municipal El Carmel
59. CM de Tenis Vall d’Hebron
60. Piscina Municipal de La Clota
61. Velòdrom Municipal d’Horta
62. Pistes Municipals de Tenis i Pàdel Bon Pastor
63. CM de Vela
64. Base Nàutica Municipal de la Mar Bella
65. CEM Mar Bella

Instal·lacions d’ús lliure a l’espai públic
66. Àrea d’Escalada Túnel de la Foixarda
67. Parc Esportiu Urbà Jardins Àurea Cuadrado
68. Parc Esportiu Urbà Nou Barris
69. Parc Esportiu Urbà Mar Bella
70. Parc Esportiu Urbà Baró de Viver
71. Parc Esportiu Urbà La Marina



200 Ajuntament de Barcelona

12.4 Barcelona i l’esport. Principals dades

La ciutat de Barcelona té una llarga 
tradició de vinculació amb l’esport. 
Amb una societat civil sempre 
dinàmica	 i	participativa,	 ja	a	finals	
del	segle	XIX	es	van	fundar	els	pri-
mers clubs esportius, dels quals 
encara n’hi ha alguns en actiu. 
L’any 1992 Barcelona va celebrar 
els	 XXV	 Jocs	 Olímpics,	 cosa	 que	
va comportar el reconeixement 
de tots els agents que, dia a dia, 
treballen per a la promoció de l’es-
port, però també un nou impuls a 
la pràctica esportiva amb la cons-
trucció de nous equipaments esportius i una nova conscienciació de l’activitat física. 

% pràctica esportiva població adulta12

% pràctica esportiva població escolar

Inscripcions al programa L’Esport a l’escola

Ajuts a infants i adolescents 6-17 anys

Import ajuts a infants i adolescents 6-17 anys

Entitats i clubs esportius 

Entitats homologades promoció escolar

Entitats i grups usuaris d’instal·lacions
esportives municipals13

Subvencions ordinàries esportives atorgades14

 
Import subvencions atorgades

Instal·lacions municipals adscrites a l’IBE

Persones abonades a les IEM el 31/12

71,6%

76,1%

80.258

13.621

2.950.491

>1.000

291

450

273

2.641.595

70

190.110

 

80.593

12.622

2.999.996

 

297

487

237

2.162.450

71

197.645

 

49.300

13.346

2.214.178

 

306

329

228

2.380.260

71

129.461

 

51.032

9.536

2.432.917

 
 

318

352

252

2.447.200

71

143.6191

2017-18

2018

2018

2018-19

2019

2019

2019-20

2020

2020

2020-21

2021

2021

Una ciutadania activa 

Un teixit associatiu compromès 

Un teixit associatiu compromès 

12 Les enquestes d’hàbits esportius tenen una periodicitat de 4-5 anys. Les darreres que s’han fet corresponen als anys 2017 
(població adulta) i 2018 (població en edat escolar).

13  Sense comptar centres educatius.
14  L’any 2020 es va publicar una convocatòria extraordinària de subvencions per donar suport a les entitats esportives davant 

de  la situació de la pandèmia amb un resultat de 213 sol·licituds atorgades i un total de 2.020.614,62 euros.
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Esdeveniments organitzats o que han rebut 
suport de l’IBE 

Participants en els esdeveniments

Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona

Altres esdeveniments internacionals

141

282.683

25

30

129

306.169

29

21

48

87.443

8

16

99

118.928

21

16

2018 2019 2020 2021

Seu de competicions d’alt rendiment i populars

15 Burson Cohn & Wolfe (www.bcw-global.com)

Una	mostra	de	la	implicació	de	la	ciutat	amb	l’esport	ha	estat	la	classificació	de	Barcelona	
en la 4a posició del rànquing BCW15 de les ciutats més fortament associades amb l’esport 
a escala mundial, a partir de les valoracions de les federacions esportives internacionals, 
representants dels mitjans de comunicació i experts de la indústria esportiva.

Aquesta	classificació	situa	Barcelona	en	quarta	posició,	només	per	darrere	Nova	York,	Lon-
dres i Los Àngeles, i per sobre Paris, Lausanne i Tokyo, que en anys anteriors es situaven 
en una posició superior.

http://www.bcw-global.com


202 Ajuntament de Barcelona

12.5 Línies d’actuació

El 2021 encara ha estat un any condicionat pels efectes de la covid-19, amb afectacions en 
la dinàmica de les activitats i competicions esportives pel que fa a les condicions en la seva 
organització, la seva interrupció o la limitació d’aforaments en el cas de l’ús de les instal·la-
cions esportives o l’assistència als esdeveniments i a les competicions. 

L’aplicació de les mesures sanitàries determinades en funció de l’evolució de la pandèmia 
ha fet de l’any 2021, novament, un any esportiu atípic o adaptat a les noves possibilitats de 
promoure i fer esport. 

Aquest escenari de continuïtat ha comportat que, d’una banda, tots els agents de l’esport 
de la ciutat, així com l’equip del mateix Institut Barcelona Esports estiguin preparats per 
seguir responent de manera adaptada i adequada als condicionants organitzatius derivats 
de la pandèmia i, de l’altra, ha fet necessari mantenir des de l’Ajuntament de Barcelona 
línies de suport i accions d’acompanyament iniciades en el marc del Pla de salvaguarda de 
l’esport de Barcelona endegat arran de l’impacte generat per la covid-19.

Aquest any, el món de l’esport ha acusat les conseqüències d’aquest impacte. Un dels 
àmbits en què més s’ha notat ha estat en l’ús dels equipaments esportius, ja que, tot i la 
recuperació progressiva que s’ha anat produint, el nombre de persones abonades a la xar-
xa de centres esportius municipals encara resta lluny de les quasi 200.000 persones que hi 
estaven abonades abans del març del 2020.  

Evidentment, les principals línies d’actuació de la política esportiva de la ciutat han estat 
supeditades a l’adaptació a aquesta conjuntura sostinguda de la pandèmia, però no s’ha 
deixat	de	treballar	per	desenvolupar	projectes	definits	en	el	full	de	ruta	previst	per	a	aquest	
mandat. 

En aquest any 2021, s’ha constituït el Gabinet d’Equitat de Gènere, que ja ha començat a 
formular les seves primeres propostes d’actuació, també s’ha elaborat des de Promoció 
Esportiva una guia sobre alimentació saludable en la pràctica esportiva en edat escolar, 
s’ha pogut recuperar l’organització d’esdeveniments en condicions gairebé normals, com 
per exemple la Marató de Barcelona (tot i haver-la de fer el mes de novembre), s’han resolt 
algunes situacions complicades de gestió d’instal·lacions, s’ha arribat a superar la xifra de 
6 milions d’euros dedicats al suport a l’esport promogut pels clubs i les entitats esportives 
i ha estat l’any de la presentació per part de l’Ajuntament del projecte d’impulsió del Bar-
celona Sports Hub.

A continuació destaquem les principals accions de l’any 2021 en cadascuna de les línies 
d’actuació	definides	per	l’IBE:

12.5.1 Accions de suport a l’esport de Barcelona
Malgrat el progrés en les condicions sanitàries al llarg de l’any, l’evolució de la pandèmia i 
les afectacions de les darreres onades han fet que es mantinguin algunes de les mesures 
del Pla de suport a l’esport de Barcelona que es va plantejar l’any 2020, com ara:
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12.5.2 Accés universal a la pràctica esportiva
Ajuts per a la pràctica esportiva dels infants i joves

•	 Subvencions a infants i adolescents entre 6 i 17 anys.

En el curs 2020-2021 hi van haver 13.693 sol·licituds de subvenció presentades, 
de	les	quals	finalment	es	van	concedir 9.536 per un import de 2.432.916,72 euros.
El darrer trimestre del 2021 s’ha fet la convocatòria de subvencions per al curs 
2021-2022 amb 16.370 sol·licituds presentades i 13.936 atorgades per un import 
de 3.574.132,89 euros.

Si l’any 2020 la pandèmia va canviar les vides dels barcelonins i barcelonines a 
partir del mes de març, amb la millora de la situació sanitària durant l’estiu es va 
preveure un curs 2020-2021 amb mesures de prevenció sanitària, però amb un 
desenvolupament normal de l’activitat. Per si de cas, en el procés d’homologació 
es van preveure les accions que havien de dur a terme les entitats si es produïa un 
augment de la incidència.

Malgrat aquesta previsió, les inquietuds davant la covid-19 es van deixar sentir en 
el volum d’activitats esportives, ja que moltes famílies van decidir no inscriure-hi 
els	seus	fills	i	filles	i	això	va	fer	que,	en	conseqüència,	algunes	activitats	amb	joves	
inscrits no es poguessin fer davant la falta d’efectius. Aquesta caiguda d’inscrip-
cions	es	va	reflectir,	òbviament,	en	el	volum	de	sol·licituds	de	subvencions,	que	es	
va reduir un 17,5%.

Malauradament, l’evolució de la pandèmia va tornar a provocar severes restric-
cions en l’àmbit esportiu durant el primer trimestre escolar, per la qual cosa es van 
activar els plans alternatius previstos en el procés d’homologació de les entitats.

Finalment, pel que fa al nou curs 2021-2022 cal destacar que la generalització de 
les vacunes i la millora de la situació sanitària han permès retornar als nivells pre-

•	 Reforç de la garantia de l’accés universal a l’esport

Ampliació del pressupost de la convocatòria ordinària de subvencions a infants i 
joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar per al curs 
2021-2022, amb una dotació de 3,5 milions d’euros.

•	 Normalització progressiva dels esdeveniments esportius

Amb l’evolució de la pandèmia, s’han pogut tornar a celebrar els esdeveniments 
esportius de la ciutat, mantenint les mesures de seguretat i alguns formats alterna-
tius	en	alguns	casos	o	traslladant-ne	la	celebració	a	finals	d’any,	quan	es	preveia	
que la pandèmia afectés menys.

•	 Suport	i	assessorament	des	de	l’Oficina	de	l’Esport	de	Barcelona

El	suport	de	l’Oficina	de	l’Esport	de	Barcelona	ha	estat	un	element	important	en	
l’assessorament i la formació del teixit associatiu per poder anar recuperant la nor-
malitat en el funcionament de les seves activitats.
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vis a la pandèmia, amb un 19,6% d’augment de sol·licituds que, unit a l’increment 
dels	barems	de	renda	per	unitat	familiar,	ha	significat	un	nou	rècord	d’ajudes	a	les	
famílies,	amb	gairebé	3,6	milions	d’euros,	cosa	que	significa	un	46,9%	més	que	el	
2020 i un 18,8% més que el màxim anterior, el 2019.

•	 Ajuts als participants dels Campus Olímpia.

L’any 2021 s’han atorgat 3.237 ajuts als participants dels Campus Olímpia per un 
import de 683.420,15 euros.
S’ha incrementat la demanda d’ajuts en un 29,96% en la campanya de Vacances 
d’Estiu.

12.5.3 Preus socials a les instal·lacions esportives 
municipals (IEM)
•	 Persones en situació d’atur.

5.527	persones	beneficiàries	al	llarg	de	l’any	amb	uns	ajuts	de	798.810,13	euros.
Tot i la lleugera recuperació del nombre d’abonats de les instal·lacions en relació 
amb	el	començament	de	l’any,	el	nombre	de	persones	beneficiàries	dels	ajuts	per	
a les persones en situació d’atur es manté per sota del de l’any passat (5.811 per-
sones).  

•	 Barcelona, ciutat refugi.

41	centres	esportius	amb	persones	abonades	han	ofert	fins	a	130	places	i	se	n’han	
beneficiat	fins	a	191	persones	al	llarg	de	l’any.
El nombre de centres i places s’ha mantingut com l’any anterior. El nombre d’usua-
ris ha augmentat en relació amb les dades del 2020 (168 persones usuàries).

•	 Persones amb diversitat funcional menors de 60 anys i posseïdores de Targeta rosa.

En	aquest	col·lectiu,	s’han	mantingut	 les	xifres	del	2020.	A	finals	d’any,	hi	havia	
1.969 persones abonades en aquesta modalitat, de les quals, el 48,6% eren dones. 

•	 Altres	col·lectius	específics
L’estructura	de	preus	públics	de	les	instal·lacions	també	preveu	bonificacions	per	
a	alguns	col·lectius	específics:

•	 Gent gran
•	 Infants i joves
•	 Preus familiars
•	 Famílies monoparentals
•	 Usuaris de Serveis Socials

Enguany ha tingut continuïtat la prova pilot d’una tarifa per a persones amb diver-
sitat	funcional	(amb	certificat	GDR)	no	posseïdores	de	Targeta	rosa.	La	prova	va	
començar el 2020 a cinc instal·lacions i enguany s’hi han acollit un total de 167 
persones (el 53,3% ja estaven abonades al centre i han canviat de modalitat de 
quota).
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12.5.4 Programa Convivim Esportivament!
El curs 2020-2021 hi han participat 2.400 infants i joves (43,9% noies), en 176 grups d’ac-
tivitat de 13 modalitats esportives i amb la implicació de 24 centres educatius i 26 entitats 
i serveis.

Dels 112 monitors/res que prenen part en el projecte, 39 han estat usuaris del programa 
Convivim i 53 són noies.

12.6 Suport a clubs i entitats
  

12.6.1 Ús dels equipaments esportius per part de les 
entitats
Més de 350 entitats entre clubs esportius i altres tipus d’entitats i grups de la ciutat, tant 
en l’àmbit federatiu com en l’escolar i del lleure, han fet la seva pràctica a les instal·lacions 
esportives municipals i 252 centres educatius en horari lectiu.

L’ús de les instal·lacions esportives s’ha tornat a veure afectat per les reduccions d’afora-
ment i d’horaris d’obertura que les autoritats competents han anat aprovant al llarg de l’any. 
En tot moment, les instal·lacions han anat adaptant el seu funcionament a la normativa per 
permetre que les entitats les poguessin utilitzar.

12.6.2 Homologació de les entitats organitzadores 
d’oferta esportiva
Hi ha hagut 318 entitats homologades en el curs 2020-2021 i 308 entitats en el curs 2021-
2022, amb 458 espais de pràctica esportiva per tota la ciutat i una oferta global de 5.483 
activitats.

La	disminució	en	el	nombre	d’entitats	homologades	ha	estat	deguda	a	les	dificultats	per	
subsistir d’algunes d’aquestes davant el període de restriccions sanitàries al qual han hagut 
de	fer	front	i,	sobretot,	a	la	dificultat	d’algunes	AFA	per	gestionar	les	seves	pròpies	activitats	
esportives extraescolars, de manera que s’han acordat amb entitats o empreses de servei 
ja homologades.

12.6.3 Subvencions ordinàries
S’han atorgat 252 subvencions a 177 entitats, per un import de 2.447.200 euros.

Durant	l’any	2021,	les	entitats	esportives	de	la	ciutat	es	van	beneficiar	de	la	convocatòria	
extraordinària de subvencions per fer front als efectes de la covid-19, un ajut de més de 
2.000.000	d’euros,	que	l’IBE	va	aprovar	a	finals	del	2020	i	va	resoldre	l’últim	dia	de	l’any.	Així	
doncs, el procés d’abonament es va dur a terme al llarg de l’any 2021, cosa que va facilitar 
molt la situació econòmica de les entitats i, en alguns casos, les va salvar de la dissolució, 
segons van explicar posteriorment. Aquests ajuts extraordinaris del 2020 van servir de pont 
i complement als ajuts corresponents a l’any 2021.
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12.6.4 Oficina de l’Esport de Barcelona (OEB)
L’Oficina	de	l’Esport	de	Barcelona,	que	va	ser	un	servei	clau	durant	tota	la	pandèmia	per	
ajudar les entitats a reorganitzar-se tant internament com en les seves relacions amb els 
socis i sòcies, el personal laboral i també les administracions per canals digitals, ha tornat 
a un volum normalitzat d’assessoraments, amb un gran èxit alhora pel que fa a les forma-
cions, que mantenen el seu format telemàtic davant la situació sanitària.

•	 612 assessoraments a 308 entitats ateses 
•	 19 sessions formatives i 4 d’informatives, amb 615 assistents totals

12.7 Promoció esportiva

12.7.1 L’escola fa esport a la ciutat
Al començament del curs 2020-2021 es van programar 46 activitats per promocionar l’edu-
cació física dins del PAE, amb 51.032 alumnes inscrits de 255 centres educatius, amb 
una caiguda d’inscripcions i participacions respecte als exercicis anteriors.

Així com en el curs 2019-2020 la pandèmia va afectar plenament el programa LEFEC, ja 
que	la	majoria	de	programes	es	fan	durant	l’últim	trimestre	escolar	i	el	confinament	es	va	
produir a mitjan març, en aquest cas les restriccions sanitàries es van produir durant el pri-
mer	trimestre	escolar	(finals	del	2020),	quan	gairebé	no	hi	ha	activitat	d’aquest	programa.

La	part	final	del	curs	es	va	desenvolupar	amb	normalitat,	prenent	 les	mesures	sanitàries	
oportunes, però l’afectació al programa ja s’havia produït, atès que de les 70.435 places 
que es van oferir al començament, el professorat només hi va inscriure 51.032 alumnes.

12.7.2 Instal·lacions esportives municipals
Hi ha 71 instal·lacions esportives municipals adscrites a l’IBE, de les quals 41 són cen-
tres	esportius	municipals	amb	una	oferta	esportiva	diversificada	i	que	inclouen	la	figura	de	
la persona usuària individual (abonada), 24 són instal·lacions especialitzades, més orienta-
des	a	l’activitat	de	clubs	i	entitats	que	practiquen	modalitats	específiques	i	6	són	instal·la-
cions especialitzades d’ús lliure a l’espai públic.

L’oferta d’espais esportius s’ha anat adaptant en funció de les restriccions que les auto-
ritats competents han anat aprovant a causa de la covid-19. Això ha comportat que s’es-
tablissin reajustaments constants dels serveis i de les dinàmiques de funcionament dels 
centres en cada publicació d’un nou decret (horaris d’obertura, percentatge d’aforament, 
ús o no de la mascareta segons els espais esportius, obligació de presentar el carnet covid 
per accedir al centre...).

Pel que fa al nombre de persones abonades als centres esportius municipals (CEM), l’any 
2021 va començar seguint la línia descendent de l’any anterior i el mes de febrer es va 
arribar a la xifra de 121.621 abonats, la més baixa dels darrers sis exercicis. És a partir del 
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mes de març del 2021 que es comença a produir el retorn dels usuaris a les instal·lacions 
esportives,	de	manera	progressiva	i	constant	però	lenta,	fins	arribar	als	150.000	abonats.	
Una progressió interrompuda una altra vegada el mes de novembre amb la sisena onada de 
la pandèmia, en establir-se la presentació del passaport covid com a requisit imprescindible 
per	accedir	als	CEM	(sales	d’activitats	dirigides	i	fitnes)	i	reaparèixer	antigues	limitacions	
d’aforament. 
A	finals	d’any,	el	nombre	d’abonats	a	les	instal·lacions	esportives	municipals	era	de	143.619	
persones clarament per sobre dels 129.461 amb els que es va tancar el 2020, però encara 
molt	lluny	dels	197.846	de	finals	de	2019.	La	recuperació	d’abonats	registrada	aquest	2021	
no ha estat homogènia en tots els CEM, si bé podem parlar d’un creixement del 20,3% dels 
abonats entre gener i desembre del 2021. 

12.7.3 Esdeveniments esportius de participació popular i 
de competició
Al llarg de l’any 2021 encara s’han sentit els efectes de les restriccions a causa de la pan-
dèmia de la covid-19 en l’organització dels esdeveniments esportius a la ciutat. La millora 
en les condicions sanitàries al llarg de l’any (amb les excepcions de les afectacions per les 
noves variants del virus en forma de noves onades i noves restriccions) ha permès anar 
recuperant el calendari d’esdeveniments progressivament, i també ha fet que els organit-
zadors	d’actes	programessin	celebrar-los	cap	a	finals	d’any,	de	manera	que	s’han	agrupat	
en el segon semestre de l’any.

En aquestes circumstàncies, i aplicant el model de cursa Model Run Barcelona generat al 
llarg de l’any 2020 a la ciutat per garantir les condicions de seguretat per als participants 
i el públic dels esdeveniments esportius, s’han pogut dur a terme els esdeveniments més 
significatius	de	la	ciutat	amb	una	participació	significativa,	com	ara	la	Cursa	de	la	Mercè	
(5.971 participants), la Mitja Marató (8.998 participants), la Marató (14.991 participants) o la 
Cursa dels Nassos (6.299 participants).

També cal destacar la consecució de dos rècords del món en la distància de 5 km en ruta 
a la Cursa dels Nassos Internacional.

En total, han estat 99 esdeveniments esportius organitzats o que han rebut suport per part 
de l’IBE al llarg de l’any 2021, amb una participació de 118.928 esportistes dels quals el 
45,12% eren dones.
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12.7.4 Barcelona Sports Hub
Després d’haver validat prèviament l’oportunitat d’impulsar la constitució d’un concentra-
dor d’innovació tecnològica aplicada a l’esport, l’IBE va presentar el 15 d’abril el Barcelona 
Sports Hub (BSH) en el marc de la primera edició de les jornades ReAct (organitzades per 
contribuir a la reactivació econòmica de la ciutat).  

L’objectiu del BSH és propiciar l’intercanvi de coneixement, talent, recursos i capacitats 
d’innovació en el món de la tecnologia i l’esport per millorar la competitivitat dels membres 
del concentrador. També té la voluntat de contribuir a potenciar la pràctica esportiva de la 
ciutat dins dels ODS de l’Agenda 2030, i fer de Barcelona una referència internacional en 
innovació tecnològica aplicada a l’esport.

Sota el lideratge inicial de l’Ajuntament, el Barcelona Sports Hub s’ha estat desenvolupant 
en col·laboració amb el sector privat del sistema esportiu (empresarial i associatiu) per crear 
el	seu	portafolis	de	serveis	i	definir	el	seu	model	de	governança,	funcionament	i	estructura.

Aquesta estructura té la voluntat d’incorporar totes les iniciatives del sector sports tech, i 
també els primers projectes que l’Ajuntament ja ha decidit posar en marxa, com ara: 

•	 la ubicació, mitjançant BSM, de la primera incubadora per a noves empreses de l’es-
port a l’Estadi Olímpic de Montjuïc President Lluís Companys.

•	 la primera edició del projecte B-STEP, gestionat des de Barcelona Activa SA, per 
acompanyar	noves	empreses	en	la	definició	dels	seus	projectes	i	del	seu	model	de	
negoci	per	tal	de	poder	estar	en	condicions	d’obtenir	finançament	o	les	condicions	de	
desenvolupament empresarial necessàries per continuar avançant.

•	 el projecte de renovació del Palau Municipal d’Esports (del carrer Lleida) perquè es-
devingui una instal·lació puntera tecnològicament i sigui la seu central del Barcelona 
Sports Hub. 

Barcelona Sports 
Hub

En	aquest	2021,	s’ha	definit	conceptualment	el	Barcelona	Sports	Hub,	se	n’ha	triat	la	imat-
ge	gràfica	(logotip)	per	explotar-la	comunicativament	i	s’ha	elaborat	el	primer	lloc	web	in-
formatiu del projecte. L’any 2022 haurà de ser l’any de constitució de la seva governança, 
la creació de la seva pròpia comunitat i la posada en marxa dels serveis que s’afegeixin als 
d’incubació	i	acceleració	ja	definits.
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12.8 Grans esdeveniments. Projecció internacional de la 
ciutat

Grans esdeveniments internacionals

•	 Copa d’Europa de Triatló-Barcelona 2021
•	 Estrella Damm Barcelona. Master 2021. World Pàdel Tour
•	 Cursa dels Nassos Internacional 5 km
•	 Final del circuit de Bàsquet 3x3 d’Espanya

Esdeveniments internacionals del calendari de ciutat

•	 CSIO Barcelona
•	 eDreams Mitja Marató de Barcelona
•	 Trial Indoor Barcelona
•	 Trofeu de Vela Conde de Godó
•	 Barcelona Roller Marathon Virtual
•	 Imagine Extrem Barcelona
•	 Marató Barcelona
•	 Down Urban Barcelona
•	 Barcelona Open Banc de Sabadell de Tenis
•	 24 h d’Ultrafons de Barcelona
•	 Internacional de Tenis en cadira de rodes. Trofeu Tram Barcelona
•	 Volta Ciclista a Catalunya

12.7.5 Cicle de conferències “El valor de l’esport en el 
segle XXI”
Al llarg de l’any s’han celebrat les conferències següents:

•	 L’esport com a eina de salut. L’esport, essencial per a la salut de les persones
•	 L’esport com a eina de salut. La ciutat, espai de pràctica esportiva
•	 L’esport com a eina de salut. Barcelona, capital mundial de l’alimentació sostenible

Enguany, les conferències, a conseqüència de les mesures sanitàries, s’han dut a terme 
virtualment, amb una mitjana de 300 visualitzacions.
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Imatges de la Zurich 
Marató de Barcelona 
2021
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Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona

•	 21 Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona

Les restriccions existents en la primera meitat de l’any i la previsió de millora en les condi-
cions sanitàries han fet que molts dels esdeveniments s’hagin traslladat al segon semestre 
de l’any, moment en el qual s’han celebrat la major part.

12.9 Esport i Dona

12.9.1 Participació de les dones en els programes de l’IBE
•	 69.240 dones abonades a les instal·lacions esportives municipals, la qual cosa sig-

nifica	el	48,21%	de	les	persones	abonades.
•	 Activa’t als Parcs: 1.047 dones participants (83,89% dels participants).
•	 Convivim Esportivament: 1.088 noies participants (51% dels participants).
•	 Ajuts per a activitats esportives fora d’horari lectiu: 3.319 noies (35,47%).
•	 Campus Olímpia: 11.917 noies (40,64%).
•	 Formacions Oficina de l’Esport de Barcelona: 252 dones inscrites (40,97%).
•	 Cursa de la Dona: 18.000 dones participants.
•	 Dia del Fitnes: 900 dones participants.
•	 Caminades Barnatresc: 4.088 dones participants (51,68%).
•	 Monitoratge de suport:	14	noies	beneficiàries	(menors	d’edat	–	16,47%	de	persones	

participants).
•	 Servei d’auxiliar de vestidor:	6	dones	beneficiàries	(majors	d’edat	–	37,5%	de	par-

ticipants).

12.9.2 Joventut esportiva, societat activa
Amb la situació de pandèmia, s’ha produït un descens important en el nombre de persones 
abonades a les instal·lacions adscrites a l’IBE al llarg del 2020, amb una afectació més gran 
entre les dones. El 2021, es va produir un increment de l’11,07% de dones abonades, en 
comparació	amb	les	dades	finals	de	l’any	anterior.

L’any	 2021	 s’han	 pogut	 tornar	 a	 celebrar	 els	 esdeveniments	 significatius	 de	 la	 pràctica	
esportiva entre les dones, com la Cursa de les Dones o el Dia del Fitness, tot i que amb 
participacions encara per sota de les anteriors a la pandèmia.

G741777
Nota
Fitness
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12.9.3 Premis Dona i Esport
S’ha celebrat una altra edició dels premis Dona i Esport (14a edició). L’any 2021 han estat 
premiades:
•	 Hortènsia Graupera (en la categoria de promoció esportiva, premi Mireia Tapiador, 

entre 17 candidatures presentades) i menció especial pòstuma per a l’Emma Roca
•	 Laia Sanz (en la categoria de dona esportista, entre 9 candidatures)
•	 Mediasport Jove pel documental Som marimachos (en la categoria de mitjà de comu-

nicació, entre 9 candidatures)
•	 AE Nou Barris (en la categoria de club esportiu de la ciutat, entre 12 candidatures)

També s’ha publicat el número 14 del Quadern Dones i Esport.

L’acte de lliurament dels premis Dona i Esport del 2021 va tenir lloc en format presencial, 
amb una important participació.

12.10 Esport i salut

Foment de la pràctica entre la gent gran

•	 21.179 persones majors de 64 anys abonades a les instal·lacions esportives en 
data 31 de desembre, un 57,17% de les quals són dones.

•	 Programa Activa’t als Parcs. 1.248 persones inscrites, un 83,89% de les quals són 
dones.

•	 Ens movem. 7 punts d’oferta, amb 290 persones inscrites.

La gent gran ha estat la població que més ha patit amb la situació excepcional que hem 
viscut enguany. La necessitat de moviment i relació social sovint s’han cobert mitjançant la 
pràctica esportiva. Al llarg d’aquest període s’ha intentat mantenir l’oferta d’activitats per a 
aquest col·lectiu, tot adaptant-se a les condicions de cada moment.

Foment de la pràctica entre persones amb diversitat funcional. Programa l’Esport 
Inclou

•	 Auxiliars de vestidors: 1.342 hores de servei adreçat a 22 persones.
•	 Monitors de suport per integrar aquests col·lectius en activitats ordinàries: 2.897 

hores de servei.
•	 Accions formatives: 12 accions formatives amb 212 participants.
•	 Subvencions ordinàries: s’han atorgat 135.000 euros a 57 projectes o activitats que 

promouen	específicament	la	inclusió	de	les	persones	amb	diversitat	funcional	en	l’ac-
tivitat física o l’esport.

•	 Actuacions transversals:	 tarifes	 específiques	 a	 les	 instal·lacions	 esportives,	 acti-
vitats	 i	grups	específics	en	 les	campanyes	d’activitats	d’estiu	 i	en	 les	activitats	de	
promoció en horari lectiu, activitats de sensibilització dins del programa L’escola fa 
esport a la ciutat i jornades obertes a la població, etc.

També s’han mantingut, en els períodes en què les condicions ho han permès, tots els ser-
veis i recursos de suport per a la pràctica de les persones amb diversitat funcional en els 
diferents equipaments i activitats. Aquests ajuts s’adrecen tant a les activitats adaptades i 
adreçades a aquesta població com a la seva integració dins d’activitats normalitzades, com 
són els serveis de monitors de suport o els auxiliars de vestidor.
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12.11 Instal·lacions esportives en constant creixement

•	 Posada en funcionament del nou Poliesportiu Municipal La Sagi, adscrit al districte 
de Sants-Montjuïc.

•	 Millora dels equipaments esportius municipals adscrits a l’IBE:

Total obres en equipaments esportius (PIM)   8.932.317,27 euros

Obres de millora i manteniment en equipaments
esportius municipals adscrits a l’IBE (PIM executat 
per IBE i BIMSA)       4.142.649,27 euros

Obres de millora i manteniment en equipaments
esportius municipals adscrits als districtes (PIM BIMSA)  4.789.668,00 euros

Manteniment ordinari (Capítol 2)    462.422,57 euros

•	 Suport a la gestió per garantir la seva oferta de serveis als ciutadans:

Pagament de consums          1.423.475,59 euros

Indemnització covid-19 (10%)        2.289.328,58 euros16 

Ajuts per al reequilibri financer de les instal·lacions
amb dèficit d’explotació           3.766.974,55 euros

Aportacions previstes als plecs (IEM subvencionades) 1.551.982,86 euros
Subvencions extraordinàries pels dèficits         1.490.510,84 euros
Compensació preus del CEM Aiguajoc Borrell          351.687,00 euros
Dèficits 2020 justificats per la covid-19            372.793,85 euros17 

Resolució de mutu acord de les concessions dels CEM La Bordeta i CEM Can Toda 
(5.282.041,40 euros)

16  1.501.308,86 euros compensats en temps de la concessió administrativa i 10.363 euros, en compra de material de tenis 
taula.

17  Dels quals 103.541,52 euros compensats en temps de la concessió administrativa. Les altres IEM tramitades amb pressu-
post  2022
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CEM 

Inst. especialitzades 
(amb abonats)

Altres inst. especialitzades

Total

Instal·lacions equilibrades

Instal·lacions deficitàries

71.756.887

5.376.503

1.786.420

78.919.810

74.258.440,88

6.008.534,89

1.712.789,22

81.979.764,99

28.346.501,97

53.633.263,02

81.175.466,59

5.752.234,16

1.757.954,05

88.685.654,80

27.852.997,69

60.832.657,11

-6.917.025,71

256.300,73

-45.164,83

-6.705.889,81

493.504,28

-7.199.394,09

87.271.860

5.562.242

2.017.722

94.851.825

-15.514.973

-185.739

-231.302

-15.932.015

Pressupost 2021 Tancament provisional 2021

Ingressos IngressosDespeses DespesesResultat Resultat

Pressupost de les IEM adscrites a l’IBE. Institut Barcelona Esports, 2021 (Dades abans d’auditoria)

Dades abans d’auditoria. Si considerem només les instal·lacions que han tingut un resultat negatiu de l’exercici i que recla-
men ser compensades per mantenir l’equilibri econòmic, el resultat és de –7.199.394,09 euros.

Campus Olimpia 
2021
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Fitness day 2021

Interior CEM Aigua-
joc Borrell
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Institut Municipal 
d’Informàtica

13.

L’any 2021 ha estat de nou un any condicionat per l’evolució 
de la pandèmia de la covid-19, que ha seguit despertant incer-
tesa a causa de les onades successives i que ens ha obligat a 
adaptar-nos a cada moment. En aquest context que ha marcat 
el dia a dia de l’activitat econòmica, social i relacional de la 
ciutat, si una cosa ha quedat clara és que les tecnologies de la 
informació s’han consolidat com un instrument indispensable 
a les nostres vides.

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca
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13.1 Introducció

En un context encara marcat per la pandèmia,  l’acció municipal també s’ha sabut adaptar 
a	les	circumstàncies	del	moment	i	hem	estat	capaços,	no	sense	dificultats,	de	complir	amb	
les nostres responsabilitats en relació amb la ciutat i els serveis que s’ofereixen a les per-
sones que hi viuen, treballen o ens visiten. Aquesta adaptació ha estat possible gràcies a 
l’esforç i la dedicació de les i els professionals de l’Institut Municipal d’Informàtica, que han 
continuat prestant suport a les necessitats de l’organització, a la vegada que no es deixava 
de banda l’execució del Pla de transició digital previst per al període 2020-2023.

El 2021 ha estat l’any en què hem superat l’equador de la legislatura i, malgrat la comple-
xitat del context, en aquest període s’ha executat un 46,2% del pressupost d’inversions 
previst. Aquestes inversions han estat orientades a la digitalització integral de l’Ajuntament, 
tant pel que fa a les infraestructures bàsiques necessàries per al funcionament dels siste-
mes	d’informació	corporatius	com	a	 la	modernització	de	 les	solucions	específiques	dels	
diferents serveis municipals i a la millora dels canals de relació amb la ciutadania.

En aquest sentit, mereixen una menció especial dues línies d’actuació. En primer lloc, les 
iniciatives vinculades a la protecció dels sistemes d’informació corporatius davant possi-
bles ciberatacs, que cada vegada proliferen més i dels quals no ens podem sentir al marge. 
Durant l’any passat, l’IMI va actuar en més de 600 alertes de ciberseguretat, de les quals 
83 van ser considerades incidents de seguretat que van requerir un seguit d’actuacions de 
mitigació.

D’altra banda, també cal destacar la posada en marxa del nou portal de tràmits, que ha de 
significar	un	punt	d’inflexió	en	la	relació	amb	les	empreses	i	la	ciutadania	per	a	la	millora	de	
l’experiència	de	la	persona	usuària	i	que	progressivament	incorporarà	tràmits	més	simplifi-
cats i senzills de gestionar.

13.2 Plantilla i pressupost

13.2.1 Plantilla
L’any 2021, l’IMI ha donat la benvinguda a 14 persones que s’han incorporat a l’organitza-
ció provinents de les borses de treball, i d’altres dependències municipals, en haver guan-
yat concursos de mèrits convocats per l’IMI. Aquestes incorporacions han compensat el 
descens de plantilla derivat de la jubilació de sis persones i la sortida de l’organització de 
companys i companyes que han començat una nova etapa professional en altres àmbits 
municipals. 

La plantilla es manté estable i en creixement. Malgrat que les xifres del 31 de desembre 
mostren un descens del personal d’estructura i del nombre total d’efectius (265 en relació 
als	269	de	finals	de	2020),	aquesta	situació	és	conjuntural.	El	personal	interí	amb	nomena-
ments temporals i el personal amb contracte de relleu ocupen llocs de treball estructurals. 
Només en situacions molt excepcionals es fan nomenaments per substitució o de caràcter 
temporal. 
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En l’apartat de provisió, s’ha impulsat la cobertura dels llocs de comandaments vacants. 
Concretament, al llarg del 2021 s’han convocat concursos de mèrits per ocupar vuit llocs 
de treball de cap de departament a les direccions d’Estratègia i Nous Projectes, Qualitat 
i Seguretat i Operacions i Sistemes. Actualment, ja hi ha 12 departaments que disposen 
d’aquesta	figura,	d’un	total	de	21.

Pel que fa a la formació, durant l’any 2021 s’ha incrementat notablement el nombre de per-
sones que han participat en activitats formatives. Això és degut, principalment, a la nova 
proposta de formació impulsada per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organit-
zatiu, mitjançant les píndoles d’aprenentatge virtual que s’adrecen al col·lectiu municipal 
i desenvolupen contingut d’interès general, com la nova plataforma de contractació o la 
protecció de dades personals. 

Com a novetat, l’IMI ha incorporat al catàleg de formació municipal dos cursos especí-
fics	per	al	personal	de	l’Institut.	Aquestes	formacions	han	de	permetre	al	personal	de	l’IMI	
aproximar-se a les metodologies ITIL Foundation i Fonaments d’Agile Scrum. Un total de 80 
persones s’han inscrit a aquestes activitats.

I un any més, l’IMI continua amb la seva labor de col·laboració amb entitats de formació i 
promoció de l’ocupació. El 2021 es van acollir nou estudiants universitaris de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (FIB, EEBE, ETSETB), La Salle-Universitat Ramon Llull i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, que han fet les pràctiques curriculars i/o extracurriculars a 
l’IMI. I també cinc estudiants de cicles formatius han realitzat les pràctiques a l’Institut, en 
el marc del projecte d’FP Dual a l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, seguim col·labo-
rant amb Barcelona Activa i hem donat suport a la inserció de quatre persones treballadores 
vinculades als Projectes Integrals amb Contractació (PIC)-Plans d’Ocupació. 

13.2.2 Pressupost
El pressupost general de l’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant, l’Institut) s’elabora, 
executa i liquida d’acord amb les seves bases d’execució, la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril,	d’estabilitat	pressupostària	i	sostenibilitat	financera,	el	RDL	2/2004,	de	5	de	març,	
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el RD 500/1990, 
de 20 d’abril, pel qual s’aprova el reglament pressupostari, així com els estatuts de l’Institut 
i la resta de normativa vigent que li sigui aplicable.

269 276 269 265

Funcionaris Laborals Fixes Temporals estructurals Temporals no estructurals
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Des de l’Institut Municipal d’Informàtica s’ha treballat per desenvolupar un nou Contracte 
Programa	que	doni	resposta	als	dèficits	estructurals	de	finançament	de	l’Institut	en	els	as-
pectes següents:

•	 Previsió pressupostària acurada de la despesa recurrent.
•	 Càlcul de la despesa recurrent d’exercicis futurs que origina el desenvolupament de 

nous projectes.
•	 Centralització del Contracte Programa en la Gerència de la qual depèn l’Institut.

Aquest nou model, des del punt de vista del pressupost, comporta que els ingressos es 
pressupostin pel concepte de Contracte Programa i no en el d’altres transferències co-
rrents. Aquest nou model s’ha implementat des de l’any 2018, cosa que facilita la compa-
rativa de l’evolució del Contracte Programa.

Pressupost de despeses corrents

El	pressupost	de	despeses	corrents	inicial	de	l‘exercici	2021	reflecteix	una	disminució	res-
pecte del pressupost del 2020 a causa de l’impacte de la rebaixa dels capítols 2 a 4 del 
3,4%, que es va aplicar de manera general a tot el Grup Municipal. Aquest decrement com-
porta una rebaixa del –4,93% sobre la previsió de liquidació de l’exercici 2020, però es situa 
en un increment de més d’un 10% en relació al pressupost de liquidació de 2019.

13.3 Millora de la gestió

Durant l’any 2021 s’ha emprès una línia de treball orientada a millorar la gestió de l’IMI. En 
aquest	context,	s’han	definit	els	objectius	següents:

•	 Posicionament: generació d’un nou model de relació amb l’Ajuntament, orientat a 
la proximitat i l’aportació de valor en la presa de decisions de les diferents àrees de 
l’organització executiva municipal.

•	 Eficiència: una organització en millora contínua, amb una revisió dels processos in-
terns de l’Institut que optimitzi la gestió i l’execució de les activitats que es desenvo-
lupen.

•	 Talent: impuls de les polítiques de desenvolupament professional amb la generació 
d’un	pla	de	formació	renovat	i	específic	de	l’Institut	que	permeti	l’adquisició	de	noves	
habilitats i garanteixi la creació del talent en les tecnologies de nova creació que són 
necessàries per cobrir la demanda de l’Ajuntament. 
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13.3.1 Posicionament
Iniciatives associades:

13.3.1.1 Posicionament estratègic: el rol de l’IMI davant la nova 
normalitat

Èmfasi en el lideratge TI amb un doble enfocament: 

•	 Participació	activa	en	la	definició	de	l’estratègia	municipal
•	 Integració en les principals unitats de negoci de l’Ajuntament

Els reptes serien:

•	 Estabilitat del model
•	 Reconeixement del rol per part de les àrees/gerències
•	 Relació amb les àrees tècniques de l’IMI

Nou model de relació amb l’IMH

El darrer trimestre de l’any 2021, l’equip del Departament d’Hisenda de la Direcció d’Estra-
tègia i Nous Projectes es va traslladar a les instal·lacions de l’Institut Municipal d’Hisenda.

Aquesta actuació s’emmarca dins l’objectiu estratègic de millora del model de relació amb 
l’Ajuntament, per tal de poder afrontar el repte compartit de la digitalització dels diferents 
sectors i instituts. 

La transformació digital no és un tema exclusiu de l’àrea de tecnologia, sinó de com les 
àrees de l’Ajuntament es transformen amb la tecnologia. En aquest nou model de relació 
hem	de	treballar	i	potenciar	la	figura	de	l’IMI	com	a	referent	estratègic	i	tecnològic,	així	com	
la proximitat amb l’Ajuntament.

El trasllat de l’equip a les dependències de l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) és una ac-
tuació més dins el marc de treball de millora del model de relació i de compromís amb 
aquest Institut.

Objectius

•	 Aportar valor estratègic en la presa de decisions de l’IMH, en línia amb el rol cada 
vegada més rellevant que tenen les TIC en les organitzacions.

•	 Contribuir des de la proximitat a millorar els serveis TIC de l’IMH, però mantenint el 
coneixement de la visió transversal i integradora de les TIC de l’Ajuntament.

•	 Millorar el model de relació i la presa de decisions compartint criteris a l’hora de 
prioritzar els temes pendents i les urgències.

•	 Potenciar el factor humà associat a la proximitat i empatitzar amb el dia a dia de 
l’IMH, entenent millor les necessitats del funcionament de l’usuari i dels processos de 
negoci en viure’ls in situ.

•	 Consolidar dintre de la plantilla de l’IMI totes les places vinculades a categories 
TIC existents a l’IMH, amb un trasllat progressiu de les que hi ha actualment a l’IMH.
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•	 Establir mecanismes de relació amb les empreses subcontractades que eliminin la 
necessitat del model presencial.

13.3.1.2 Apropar l’IMI a l’Ajuntament. Visió 360°

El projecte Visió 360° neix amb la voluntat de crear un espai de compartició d’informació 
que doni suport al model de relació entre l’IMI i les àrees de l’Ajuntament. Aquest espai 
ha de contribuir a disposar d’una visió 360° de les àrees i apropar l’IMI a l’Ajuntament.

Per	tal	de	determinar	l’abast	del	projecte	s’han	fet	3	workshops	per	reflexionar	sobre	com	
hauria de ser el model de relació, els principals reptes que tenim i establir línies de treball.
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reptes del Model 

de Relació

Què s’entén per 
“Model de 
Relació”

Priorització de les 
línies de treball i 

establiment de pla 
d’acció

À
m

bi
ts

 E
st

ra
tè

gi
cs

R
ep

te
s

Redissenyar el 
model de relació 
per a que aquest 
estigui enfocat i 

orientat a la visió 
client 

Potenciar la figura 
de l'IMI com a 

referent estratègic-
tecnològic de 

l'Ajuntament de 
Barcelona

Fomentar la 
transparència de 

l'IMI envers 
l'Ajuntament, per tal 
de garantir que es 
compren l'activitat 
duta a terme a l'IMI

Optimitzar la gestió 
del coneixement 

interna que 
potencia les 

sinèrgies entre els 
treballadors de l’IMI 

i permeten 
maximitzar el valor 

ofert als clients

Reforçar el 
coneixement que 
disposa l’IMI de 
l’Ajuntament de 

Barcelona, per tal 
de poder millorar 

l’ajust i l’encaix de 
l'IMI amb el seu 

client 

Posicionament
Estratègic

Reporting i 
Seguiment Comunicació

Gestió i 
Relacions

Comunicació

Reporting i 
Seguiment

Altres 

Gestió i 
Relacions

Gestió i 
Relacions

Gestió 
Coneixement

Posicionament
Estratègic

Gestió i 
Relacions

Gestió 
Coneixement

Línies d’acció identificades

13.3.2 Eficiència
Iniciatives associades:

a. Noves maneres de treballar
b. Millora del cicle de vida dels projectes
c. Optimització de la gestió d’actius 
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13.3.2.1 Noves maneres de treballar 

Les	eines	 i	els	mètodes	de	treball	col·laboratiu	ajudaran	a	definir	 i	 implementar	una	me-
todologia de treball basada en els processos o casos d’ús, executada amb tecnologies 
determinades i destinada als col·lectius i persones de l’Ajuntament i aportaran, així mateix, 
més	col·laboració,	agilitat,	flexibilitat,	productivitat	i	eficiència.		

Objectiu: corporativitzar el Microsoft Teams com a eina col·laborativa.

Fase 0: adopció inicial (mínims) + aprenentatge necessari (bones pràctiques, altres AP...)`

Futur pròxim: 
•	 Definició	del	servei	col·laboratiu	(contractes,	gestió,	abast,	dimensionament	de	l’equip	

IMI...)
•	 Encaix en el model actual de seguretat (polítiques a aplicar)
•	 Governança	de	la	plataforma	Office365	(rols,	permisos,	monitoratge,	operació,	políti-

ques de retenció...)

13.3.2.2 Millores del cicle de vida dels projectes 

L’objectiu	estratègic	de	millora	del	cicle	de	vida	dels	projectes	té	com	a	propòsit	identificar	
noves	maneres	de	treballar	que	optimitzin	la	gestió	de	projectes	i	la	facin	més	eficient.	Amb	
aquesta voluntat s’ha estructurat el cicle de vida en quatre etapes: conceptualització, pre-
paració, execució i transició a servei. 

La conceptualització i la preparació comprenen les etapes de redacció dels plecs i el 
temps	de	tramitació	del	contracte	fins	que	s’adjudica.	Entre	una	fase	i	l’altra	hi	ha	una	con-
tinuïtat en les línies de treball, de manera que es podria considerar globalment com una 
macrofase.
  
S’ha volgut posar el focus en aquesta macrofase per donar visibilitat a la importància 
d’aquest procés per garantir l’èxit dels projectes; en aquest sentit s’està treballant en un 
projecte de definició d’un marc de conceptualització dels projectes que doti l’organit-
zació de diferents eines i bones pràctiques que ajudin a la conceptualització i preparació 
dels projectes.
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13.3.2.3 Optimització de la gestió d’actius 

Emmarcat	en	els	objectius	2021-2022,	es	crea	l’Oficina	de	Gestió	d’Actius.	

La	Direcció	de	Planificació	d’Aprovisionament	TIC	 i	Gestió	Econòmica	ha	assumit	noves	
funcions dirigides a aconseguir una homogeneïtzació dels processos de tots els aprovi-
sionaments de l’IMI, així com una millor comunicació i transparència, tant externa com 
amb la resta de l’Ajuntament i el sector TIC. Entre les noves funcions, s’inclouen el suport 
a la gestió del llicenciament del programari propietari, que abastaria l’impuls de la seva 
contractació, el seu seguiment i adequació al llicenciament contractat i el suport a tots els 
departaments de l’IMI en les tasques esmentades.

Els objectius principals d’aquesta gestió de llicenciament per desenvolupar serien els se-
güents:

•	 Gestionar el servei de gestió d’actius de programari que es crearà.
•	 Facilitar la contractació del llicenciament del programari propietari.
•	 Garantir l’adequació del llicenciament dels productes propietaris a les necessitats 

reals de l’Ajuntament (auditories de programari), proposant mesures correctores i, 
eventualment, executant-les.

•	 Facilitar als departaments de l’IMI la comprensió sobre les fórmules de llicenciament 
dels diferents fabricants de programari.

Fabricants

Nombre de contractes de llicències

Despesa total de Cap 2

Despesa total de Cap 6

DESPESA TOTAL

30

41

9.581.034,49 €

2.681.688.18 €

12.262.722,67 €

Volumetries de la gestió d’actius, exercici 2021

13.4 Pla de transició digital

13.4.1 Introducció 
Durant l’any 2021 s’han consolidat els nous serveis i iniciatives adreçades a donar resposta 
TIC a la covid-19. També s’ha avançat per complir amb l’estratègia i els objectius de l’Ajun-
tament de Barcelona pel que fa a les TIC, en concret el Pla de transició digital, que és el 
full de ruta que inclou, entre d’altres, projectes del Pla TIC per a aquest mandat, els plans 
sectorials de cada gerència, el pla tecnològic de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) i el 
pla transversal. És liderat estratègicament per la Gerència d’Innovació i Transició Digital de 
l’Ajuntament de Barcelona i governat, coordinat i executat per l’IMI.
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El	Pla	de	transició	digital	té	com	a	objectiu	fer	l’administració	més	eficient	i	capaç,	amb	més	
capacitat per donar servei a una ciutadania cada vegada més digitalitzada. Els components 
clau per dur a terme el Pla intern de transició digital de l’Ajuntament de Barcelona són els 
següents: 

•	 El pla tecnològic recull totes les iniciatives —tant les pròpiament tecnològiques com 
d’altres de metodològiques i de construcció d’eines— que donin suport a les funcions 
pròpies de l’IMI, de transició interna de les persones i les seves capacitats, sempre 
amb un caràcter transversal.

•	 El pla sectorial és el conjunt dels diferents plans sectorials de les distintes àrees de 
l’Ajuntament i aplega un conjunt d’iniciatives que obeeixen a les necessitats i els ob-
jectius de cada gerència de l’Ajuntament de Barcelona i les actuacions alineades amb 
el Pla d’actuació municipal (PAM).

•	 El pla transversal lidera i impulsa la incorporació del nou model digital de l’Ajunta-
ment. Les iniciatives d’aquest pla transformen la relació amb la ciutadania cap a un 
model més proactiu a través de la robotització de les tasques de tramitació, assegu-
rant l’accés en línia amb seguretat.

A més a més, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, es relaciona en els àmbits TIC i 
Smart Cities amb la Comissió Europea, i treballa juntament amb altres ciutats europees en 
projectes europeus, de manera que Barcelona esdevé un dels models de referència per a 
molts països del continent.

13.4.2 Iniciatives destacades

Durant l’any 2021 s’ha continuat treballant en les iniciatives que es van iniciar l’any 2020 
derivades de la situació de crisi originada per la pandèmia i d’altres que formarien part del 
Pla de transició digital de l’IMI:

•	 Nou model de processament de dades
•	 Servei A-VICI
•	 Robotització de processos automàtics
•	 Impuls a l’administració digital
•	 NASIA
•	 IRIS

13.4.2.1 Nou model del Centre de Processament de Dades (CPD)

Objectius: 

•	 Millor control de les infraestructures, en desvincular-les del proveïdor, assegurant la 
sobirania tecnològica i la seva evolució en funció de les necessitats municipals.

•	 Posicionament estratègic adient per a l’ús futur de serveis al núvol orquestrats 
directament des del CPD municipal.

•	 Economies d’escala dels serveis bàsics de sistemes operatius i bases de dades en 
estar centralitzats aquests serveis en un únic proveïdor.

•	 Facilitat per canviar de proveïdor una vegada superada la durada dels contractes 
en estar desvinculat dels serveis productius i reduint les crisis de servei derivades 
d’aquesta mena de canvi.
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Projecte d’alta complexitat, que ha requerit:

•	 15 mesos de projecte 
•	 180 dies i 24 caps de setmana de migracions
•	 + 600 reunions 
•	 + de 15.000 hores de projecte 
•	 + de 750 servidors migrats
•	 + 26.000 bústies migrades
•	 + de 600 cables al Data Center
•	 + de 5 PB instal·lats 
•	 + de 50 servidors físics instal·lats 

I amb incidències sobrevingudes en la fase més delicada del projecte:

11 de febrer: fallada de la xarxa elèctrica que va afectar les proteccions del CPD.
2 de març: funcionament erràtic en un dels equips principals de distribució de càrregues 
que provocava discontinuïtats en la prestació del servei.

Accions següents: 

•	 Completar	el	període	de	configuració	fina	(fins	a	l’estiu).
•	 Revisar les debilitats detectades en l’arquitectura de programari de base.
•	 Servei de gestió d’identitats.
•	 Arquitectura OCP (entorn DevOps).
•	 Incrementar la resiliència d’aplicacions considerades crítiques.

13.4.2.2 Servei A-Vici | Eina d’atenció per videotrucada a la 
ciutadania

Durant l’any 2021 es consolida el nou servei digital A-Vici, vídeo d’Atenció Ciutadana i 
s’estén a altres àrees municipals a la cerca de diferents objectius:

•	 Proporcionar un nou canal de comunicació no presencial entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la ciutadania.

•	 Facilitar les eines per identificar el ciutadà o ciutadana sense l’ús de certificats 
digitals, mitjançant el servei de videotrucada.

•	 Subministrar les eines per intercanviar documents entre l’agent de l’Ajuntament 
i la ciutadania. 

•	 Recollir les evidències de l’acceptació de voluntat de la ciutadania.
•	 Oferir a la ciutadania un canal senzill sense la instal·lació d’eines de tercers.

13.4.2.3 Nou ASIA

Posada en marxa d’una nova versió de l’aplicació corporativa ASIA que donarà respos-
ta	a	alguns	desafiaments	que	plantejava	l’eina.

•	 La renovació tecnològica enfocada als nous canals de comunicació (web, mòbil i 
xarxes socials).

•	 Millor resposta automàtica. 
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•	 Un servidor menys pesant que donarà servei a més persones usuàries simultània-
ment.

•	 Menys temps de resposta durant la navegació.
•	 Simplificació	de	la	manera d’escalar dins del sistema.

Avantatges del nou NASIA 

•	 Permet actualitzar la informació des d’equipaments municipals que es troben fora de 
la xarxa de l’IMI (centres cívics, centres esportius o museus).

•	 L’actualització de la informació als webs que es nodreixen del nou sistema passa 
a ser immediata.

•	 Optimitza el manteniment i el fa més econòmic. 
•	 Guanya flexibilitat en les cerques.

13.4.2.4 IRIS 2.0 

De l’IRIS a l’IRIS 2.0: una gestió del canvi eficient 

L’evolució tecnològica i la maduresa adquirides han fet necessari adaptar l’IRIS a la realitat 
canviant i als nous requeriments detectats. Aquest és el motiu pel qual s’ha creat l’IRIS 2.0. 
Les millores dutes a terme són les següents: 

•	 Mòdul d’inici:	es	podran	consultar	dades	que	serviran	com	a	indicadors	del	perfil	de	
persona usuària.

•	 Espai de comunicacions: permet a la persona usuària comunicar-se tant amb altres 
persones usuàries com amb ciutadans i entitats.

•	 Multifitxa: es tracta d’un conjunt d’incidències, suggeriments i/o queixes transmeses 
per una persona des d’una mateixa comunicació.

•	 Unifitxa:	permet	tramitar	una	única	vegada	la	resolució	de	fitxes	similars	i	respondre	
els diferents ciutadans de manera agrupada per canal i resposta.

•	 Fitxes:	permet	a	la	persona	usuària	fer	consultes	ràpides	i	avançades	sobre	les	fitxes	
que s’estan gestionant al sistema.

•	 Web: s’incorpora un cercador intel·ligent al web.
•	 Suport: es reforça la documentació de suport de l’aplicació. 

13.4.3 Projectes europeus: l’IMI, líder de les 
administracions públiques catalanes
A l’IMI, el principal programa en el qual hem participat els darrers anys és Horitzó 2020, el 
programa marc de la Unió Europea que concentra gran part de les activitats de recerca i 
innovació per al període 2014-2020. Amb un pressupost de 76.880 milions d’euros, integra 
totes	les	fases	de	la	recerca	i	la	innovació	(des	de	la	generació	del	coneixement	fins	a	les	
activitats més relacionades amb el mercat). L’any 2021 s’ha posat en marxa el programa 
Horizon Europe, el nou programa de recerca i innovació de la UE per al període 2021-2027, 
i paral·lelament s’ha engegat el Next Generation EU com a instrument excepcional per 
finançar	la	reactivació	europea	després	de	la	pandèmia.	Europa	cerca	projectes	que	activin	
el continent, però sobretot incentiva els que tinguin un alt component de transformació di-
gital i de compromís ambiental.
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Durant	aquest	any	2021,	a	l’IMI,	a	més,	hem	seguit	participant	en	els	projectes	finançats	
per l’EIT Urban Mobility, el KIC – Knowledge and Innovation Community de mobilitat 
urbana amb seu a Barcelona. I s’ha col·laborat en la presentació de les primeres propostes 
de l’Ajuntament de Barcelona als fons Next Generation.

Principals projectes europeus: 

NeMo: Hyper-Network for electroMobility 
Millores a la mobilitat en els diferents mitjans de transport
IRIS - artificial Intelligence threat Reporting and Incident response System
Integrar una plataforma única adreçada a la internet de les coses
C-MobILE - Accelerating C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe
Mobilitat urbana connectada
PLEDGER
Nova arquitectura d’Edge Computing per a seguretat viària
DECIDIUM
Eina per fomentar la participació ciutadana
EIT Urban Mobility 
Promou el canvi modal cap a una mobilitat més sostenible
SOUL
Explotació de dades per a sistemes de mobilitat urbana

13.5 Ciberseguretat 

13.5.1 Govern de la seguretat

13.5.1.1 Comitès de Seguretat

Al llarg del 2021, a través de la celebració bimensual del Comitè de Seguretat, s’ha estat 
impulsant una millora de la gestió dels principals riscos als quals estan exposats els actius 
corporatius. 

A	través	de	diversos	fòrums	i	fonts	d’informació	estem	identificant	els	actius	crítics,	o	es-
sencials, i les amenaces a les quals estan exposats. Això ens permet prioritzar l’execució 
de les iniciatives o actuacions que ens aportaran un grau més alt de protecció, tant a curt 
com a llarg termini.

Objectius del mapa de riscos
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Actualment,	s’han	 identificat	25	riscos	que	afecten	tot	 l’Ajuntament,	 i	dels	quals	8	estan	
essent tractats avui en dia a través d’iniciatives o projectes. Addicionalment, estem en un 
procés	continu	d’identificació	i	catalogació	de	riscos	específics	dels	proveïdors	crítics	de	
l’Ajuntament, com els de serveis de CPD o d’infraestructures web.

Al llarg del 2021 s’han dut a terme tres projectes estratègics de ciberseguretat, que ens han 
permès mitigar riscos clau en la protecció de la informació.

•	 A l’octubre es va fer pública la licitació del nou Servei d’Operació de Seguretat 
(SOC) per a la prevenció, detecció i resposta d’incidents, que també engloba la ges-
tió	dels	serveis	informàtics	de	les	oficines	de	serveis	avançats	de	telecomunicacions	
(OSAT)	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.	Aquesta	contractació	significarà	un	salt	quali-
tatiu per a l’Ajuntament en les capacitats de protecció en matèria de ciberseguretat. 
El servei començarà a principis del 2022.

•	 Al llarg de l’any s’ha millorat la protecció dels accessos remots als sistemes cor-
poratius, implementant el segon factor d’autenticació a tots els accessos via POVI i 
aplicant una nova política de credencials.

•	 A través de diverses iniciatives, com l’anomenat pla Reacciona, s’està impulsant la 
creació d’una estratègia de protecció i resposta enfront d’atacs de programari de 
segrest que puguin afectar les infraestructures i els sistemes TIC de l’Ajuntament 
de Barcelona gestionats per l’IMI. En concret, el pla Reacciona és un protocol de 
resposta en què es detallen els rols, les responsabilitats respectives i les tasques a 
desenvolupar per fer front a un ciberincident de tipus programari de segrest durant les 
fases de detecció, anàlisi, contenció, erradicació, recuperació i revisió postincident, 
així com els aspectes bàsics que cal considerar durant la fase prèvia de preparació. 

13.5.1.2 Taula de Ciberseguretat de l’Ajuntament de Barcelona

Els nous models de treball a distància derivats de la covid-19 han obert un ventall de pos-
sibilitats més ampli als atacants. Tot això, sumat al fet que les organitzacions encara estem 
adaptant els processos i tecnologies al canvi, augmenta la vulnerabilitat.

Amb la missió de reduir els riscos d’incidents de ciberseguretat i preparar l’organització per 
a la possibilitat que algun dia es materialitzi un incident, s’ha creat la Taula de Cibersegu-
retat de l’Ajuntament de Barcelona, on es reuneixen els ens municipals següents:

•	 IMI - Institut Municipal d’Informàtica, en representació de tots els ens que hi tenen 
delegada la gestió de les TIC

•	 IMMB - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
•	 IMHAB - Institut Municipal de l’Habitatge
•	 ICUB – Institut de Cultura de Barcelona
•	 BIMSA - Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
•	 BCASA - Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
•	 ICB - Informació i Comunicació de Barcelona, SA
•	 Barcelona Activa
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•	 BSM - Barcelona Serveis Municipals
•	 ASPB - Agència de Salut Pública de Barcelona

Entre d’altres, aquesta taula busca promoure una cultura de seguretat de la informació a 
tota l’organització i ser un fòrum en el qual es pugui tractar quines solucions s’han d’imple-
mentar per fer front a les amenaces externes de manera coordinada.

Les primeres sessions, celebrades trimestralment des de la primavera del 2021, s’han en-
focat a analitzar la maduresa actual pel que fa a la protecció de la informació i fer propostes 
d’iniciatives a mitjà i llarg termini per millorar totes les línies de defensa.

Al llarg del 2022, s’espera que aquesta taula esdevingui una de les pedres angulars de la 
seguretat corporativa i sigui un fòrum en què els diferents ens municipals puguin exposar 
els seus problemes o troballes a l’hora d’implementar solucions de seguretat.

13.5.2 Gestió d’incidents de seguretat

83

35

Incidents de
seguretat
rellevants

Actuacions realitzades cada mes aproximadament sobre estacions 
de treball corporatives, en què la pesca i el programari maliciós en 
són les principals causes.

Al llarg del 2021 s’han registrat més de 80 incidents de seguretat amb una rellevància 
elevada,	que	han	estat	classificats	en	funció	de	la	seva	criticitat	i	la	seva	tipologia	a	través	
de les directrius estipulades a l’Esquema Nacional de Seguretat.

Tot i la implementació de diversos controls de seguretat en l’àmbit organitzatiu i tècnic, els 
incidents de seguretat de la informació són una realitat amb la qual hem de conviure i per a 
la	qual	hem	d’estar	preparats	per	poder-hi	donar	una	resposta	ràpida	i	eficaç.		
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13.6 El 2021 en dades
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Institut Municipal 
d’Informàtica (IMI)
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Smart City Expo 
(SCEWC)
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Smart City Expo 
(SCEWC)
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Pressupost executat 202114.

Gerència de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports
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Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports
Gerència d’Innovació i Transició 
Digital
Comissionat d’Agenda 2030
Comissionat d’Innovació Digital, 
Adm. Electrònica i Bon Govern
DS Drets dels Animals
DS Relacions Internacionals
DS d’Atenció Ciutadana
DS d’Anàlisi /Departament de 
Transparència
DS d’Administració Electrònica
Total Pressupost 2020 Gerència 
d’Àrea
Entitats adscrites a l’Àrea
Insitut Municipal d’Informàtica
Institut Barcelona Esports
Fundació BIT Habitat
Total Entitats
TOTAL ÀREA + ENTITATS 
ADSCRITES

197.792,54

53.088,36

286.139,95
340.548,65

2.524.274,47
82.823,52

9.700.618,28
67.022,18

166.082,38
13.418.390,33

13.418.390,33

519.447,06

167.900,00
90.920,00

203.400,00
2.890.224,09

50.000,00

3.921.891,15

Capítol 4
56.905.068,28
29.132.024,05

2.292.620,81
88.329.713,14
92.251.604,29

55.236,21

24.999,99

80.236,20

Capítol 6

0,00
80.236,20

Gerència d’Àrea/Gerència/
Comissionats/Direccions/
Departament

Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6

772.475,81

53.088,36

454.039,95
431.468,65

2.752.674,46
2.973.047,61
9.750.618,28

67.022,18

166.082,38
17.420.517,68

TOTALS
56.905.068,28
29.132.024,05

2.592.620,81
88.629.713,14

106.050.230,82

0,00

Capítol 7

300.000,00
300.000,00
300.000,00

TOTALSCapítol 7

G741777
Nota
Institut
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Annex I: Notes de premsa15.



237Memòria de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 2021

05/01/2021: Afectacions en el món de l’esport a causa de les noves mesures per contenir 
la propagació de la covid-19

29/01/2021: Constituït	 el	Comitè	Científic	 i	 d’Ètica	de	 l’Ajuntament	 en	 relació	al	Zoo	de	
Barcelona

04/02/2021: Collboni inicia ronda de contactes amb els agents econòmics i socials per prio-
ritzar l’ocupació de qualitat en la captació de fons europeus per a Barcelona

15/01/2021: L’Ajuntament renova el seu Centre de Processament de Dades per impulsar la 
transició digital

16/02/2021: Barcelona presenta davant les Nacions Unides la seva estratègia d’inclusió 
digital

24/02/2021: Barcelona publica la Memòria del Pla de xoc per a la inclusió digital

25/02/2021: Barcelona innova i posa en marxa un nou servei d’atenció ciutadana que per-
met fer tràmits per videoconferència

26/02/2021: Una inspecció a la botiga de cadells ”Ladridos” detecta importants incompli-
ments

26/02/2021: 490 empreses s’han adherit al “Compromís per a la Sostenibilitat Turística 
Destinació”

03/03/2021: El Zoo de Barcelona s’uneix a la Coalició global “Units per la Biodiversitat”

07/03/2021: 507 gossos i 413 gats adoptats a Barcelona en l’últim any

08/03/2021: L’Ajuntament de Barcelona i 6 fons de capital risc locals invertiran 50 milions 
d’euros en empreses emergents

10/03/2021: Barcelona presenta el projecte pilot que vol ajudar al petit comerç a prendre 
decisions a través de les dades obertes

12/03/2021: En marxa el projecte “CO-mida”, un mur verd per produir aliments i energia 
dissenyat per l’IAAC i guanyador de la convocatòria d’ajuts “La ciutat proac-
tiva”

17/03/2021: L’Ajuntament homologa els primers set inversors del mecanisme MESBarce-
lona, creat per impulsar la fotovoltaica i la rehabilitació energètica gratuïta a la 
ciutat

18/03/2021: Barcelona aprova la convocatòria de subvencions per a entitats que tenen cura 
de colònies de gats, dotada amb 160.000 euros

23/03/2021: Presentació del Barcelona Open Banc Sabadell – 68è Trofeu Conde de Godó.

25/03/2021: Barcelona aprova la convocatòria de subvencions per a entitats animalistes

25/03/2021: Presentades vuit candidatures a la Sindicatura de Greuges de Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/01/05/afectacions-en-el-mon-de-lesport-a-causa-de-les-noves-mesures-per-contenir-la-propagacio-de-la-covid-19/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/01/05/afectacions-en-el-mon-de-lesport-a-causa-de-les-noves-mesures-per-contenir-la-propagacio-de-la-covid-19/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/01/29/constituit-el-comite-cientific-i-detica-de-lajuntament-en-relacio-al-zoo-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/01/29/constituit-el-comite-cientific-i-detica-de-lajuntament-en-relacio-al-zoo-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/04/collboni-inicia-ronda-de-contactes-amb-els-agents-economics-i-socials-per-prioritzar-locupacio-de-qualitat-en-la-captacio-de-fons-europeus-per-a-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/04/collboni-inicia-ronda-de-contactes-amb-els-agents-economics-i-socials-per-prioritzar-locupacio-de-qualitat-en-la-captacio-de-fons-europeus-per-a-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/01/15/lajuntament-renova-el-seu-centre-de-processament-de-dades-per-impulsar-la-transicio-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/01/15/lajuntament-renova-el-seu-centre-de-processament-de-dades-per-impulsar-la-transicio-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/16/barcelona-presenta-davant-les-nacions-unides-la-seva-estrategia-dinclusio-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/16/barcelona-presenta-davant-les-nacions-unides-la-seva-estrategia-dinclusio-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/24/barcelona-publica-la-memoria-del-pla-de-xoc-per-a-la-inclusio-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/25/inclou-material-audiovisual-barcelona-innova-i-posa-en-marxa-un-nou-servei-datencio-ciutadana-que-permet-fer-tramits-per-videoconferencia/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/25/inclou-material-audiovisual-barcelona-innova-i-posa-en-marxa-un-nou-servei-datencio-ciutadana-que-permet-fer-tramits-per-videoconferencia/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/26/una-inspeccio-a-la-botiga-de-cadells-ladridos-detecta-importants-incompliments/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/26/una-inspeccio-a-la-botiga-de-cadells-ladridos-detecta-importants-incompliments/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/26/490-empreses-shan-apuntat-al-compromis-per-a-la-sostenibilitat-turistica-barcelona-biosphere-per-obtenir-el-distintiu/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/26/490-empreses-shan-apuntat-al-compromis-per-a-la-sostenibilitat-turistica-barcelona-biosphere-per-obtenir-el-distintiu/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/03/el-zoo-de-barcelona-suneix-a-la-coalicio-global-units-per-la-biodiversitat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/07/507-gossos-i-413-gats-adoptats-a-barcelona-en-lultim-any/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/08/lajuntament-de-barcelona-i-6-fons-de-capital-risc-locals-invertiran-50-milions-deuros-en-empreses-emergents/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/08/lajuntament-de-barcelona-i-6-fons-de-capital-risc-locals-invertiran-50-milions-deuros-en-empreses-emergents/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/10/barcelona-presenta-el-projecte-pilot-que-vol-ajudar-al-petit-comerc-a-prendre-decisions-a-traves-de-les-dades-obertes/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/10/barcelona-presenta-el-projecte-pilot-que-vol-ajudar-al-petit-comerc-a-prendre-decisions-a-traves-de-les-dades-obertes/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/12/en-marxa-el-projecte-co-mida-un-mur-verd-per-produir-aliments-i-energia-dissenyat-per-liaac-i-guanyador-de-la-convocatoria-dajuts-la-ciutat-proactiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/12/en-marxa-el-projecte-co-mida-un-mur-verd-per-produir-aliments-i-energia-dissenyat-per-liaac-i-guanyador-de-la-convocatoria-dajuts-la-ciutat-proactiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/12/en-marxa-el-projecte-co-mida-un-mur-verd-per-produir-aliments-i-energia-dissenyat-per-liaac-i-guanyador-de-la-convocatoria-dajuts-la-ciutat-proactiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/17/lajuntament-homologa-els-primers-set-inversors-del-mecanisme-mesbarcelona-creat-per-impulsar-la-fotovoltaica-i-la-rehabilitacio-energetica-gratuita-a-la-ciutat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/17/lajuntament-homologa-els-primers-set-inversors-del-mecanisme-mesbarcelona-creat-per-impulsar-la-fotovoltaica-i-la-rehabilitacio-energetica-gratuita-a-la-ciutat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/17/lajuntament-homologa-els-primers-set-inversors-del-mecanisme-mesbarcelona-creat-per-impulsar-la-fotovoltaica-i-la-rehabilitacio-energetica-gratuita-a-la-ciutat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/18/barcelona-aprova-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-entitats-que-tenen-cura-de-colonies-de-gats-dotada-amb-160-000-euros/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/18/barcelona-aprova-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-entitats-que-tenen-cura-de-colonies-de-gats-dotada-amb-160-000-euros/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/23/presentacio-del-barcelona-open-banc-sabadell-68e-trofeu-conde-de-godo/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/25/barcelona-aprova-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-entitats-animalistes/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/03/25/presentades-vuit-candidatures-a-la-sindicatura-de-greuges-de-barcelona/
G741777
Nota
"Ladridos"

G741777
Ratllat
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15/04/2021: Barcelona vol convertir l’Anella Olímpica en el referent internacional del sector 
‘Sportstech’

15/04/2021: Barcelona impulsa la Barcelona Innovation Coast, una plataforma que preveu 
crear 40.000 llocs de treball en els propers 10 anys

18/04/2021: Comença la fase de suport ciutadà a les candidatures a la Sindicatura de Greu-
ges de Barcelona

21/04/2021: L’Ajuntament	de	Barcelona	impulsa	l’ús	de	la	intel·ligència	artificial	per	millorar	
els serveis públics garantint el respecte als drets humans

22/04/2021: Torna el TRAM Barcelona Open després d’un any d’aturada per la covid-19

25/04/2021: Neix al Zoo una cria d’òrix blanc, una espècie ja extinta en estat salvatge

28/04/2021: Barcelona assaja a la plaça de les Glòries un paviment solar que genera ener-
gia elèctrica

02/05/2021: Barcelona anima a la ciutadania a instal·lar plaques fotovoltaiques als terrats 
de la ciutat

04/05/2021: L’Institut Barcelona Esports premiat per l’Athletic Club de Bilbao per les políti-
ques de protecció i bon tracte a la infància en l’esport

30/04/2021: El “Barcelona Green Deal” suposarà una inversió a la ciutat de 672 milions 
d’euros entre 2020 i 2023 per a la promoció econòmica

04/05/2021: Laia	Bonet	reclama	que	els	fons	europeus	serveixin	per	finançar	projectes	d’in-
novació urbana necessaris per transformar les ciutats

05/05/2021: Ajuntament i UOC posen en marxa el programa MatchImpulsa per avançar en 
la digitalització de l’Economia Social i Solidària

07/05/2021: Més de 600 empreses s’han adherit ja al “Compromís per a la Sostenibilitat 
Turística Destinació Barcelona Biosphere”

12/05/2021: Barcelona posa en marxa una prova pilot per personalitzar la digitalització dels 
comerços presencials

17/05/2021: L’Ajuntament de Barcelona reuneix el Cos Consular per abordar la campanya 
d’estiu

26/05/2021: Acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Barça per impulsar conjuntament el 
BCN Sports Tech Hub

27/05/2021: TMB crea el Consell Assessor per canalitzar i reforçar el diàleg amb la societat

04/06/2021: Barcelona llança la segona convocatòria d’ajuts a la innovació urbana “La 
ciutat proactiva”

08/06/2021: Presentat el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de natació artistica

21/06/2021: Barcelona presenta la Plataforma d’Innovació Urbana que agrupa un centenar 
de persones compromeses en impulsar la innovació per millorar la ciutat

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/15/barcelona-vol-convertir-lanella-olimpica-en-el-referent-internacional-del-sector-sportstech/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/15/barcelona-vol-convertir-lanella-olimpica-en-el-referent-internacional-del-sector-sportstech/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/15/barcelona-impulsa-la-barcelona-innovation-coast-una-plataforma-que-preveu-crear-40-000-llocs-de-treball-en-els-propers-10-anys/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/15/barcelona-impulsa-la-barcelona-innovation-coast-una-plataforma-que-preveu-crear-40-000-llocs-de-treball-en-els-propers-10-anys/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/18/comenca-la-fase-de-suport-ciutada-a-les-candidatures-a-la-sindicatura-de-greuges-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/18/comenca-la-fase-de-suport-ciutada-a-les-candidatures-a-la-sindicatura-de-greuges-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/21/lajuntament-de-barcelona-impulsa-lus-de-la-intelligencia-artificial-per-millorar-els-serveis-publics-garantint-el-respecte-als-drets-humans/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/21/lajuntament-de-barcelona-impulsa-lus-de-la-intelligencia-artificial-per-millorar-els-serveis-publics-garantint-el-respecte-als-drets-humans/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/22/torna-el-tram-barcelona-open-despres-dun-any-daturada-per-la-covid-19/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/25/inclou-material-audiovisual-neix-al-zoo-una-cria-dorix-blanc-una-especie-ja-extinta-en-estat-salvatge/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/28/inclou-material-audiovisual-barcelona-assaja-a-la-placa-de-les-glories-un-paviment-solar-que-genera-energia-electrica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/28/inclou-material-audiovisual-barcelona-assaja-a-la-placa-de-les-glories-un-paviment-solar-que-genera-energia-electrica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/02/barcelona-anima-a-la-ciutadania-a-installar-plaques-fotovoltaiques-als-terrats-de-la-ciutat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/02/barcelona-anima-a-la-ciutadania-a-installar-plaques-fotovoltaiques-als-terrats-de-la-ciutat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/04/linstitut-barcelona-esports-premiat-per-lathletic-club-de-bilbao-per-les-politiques-de-proteccio-i-bon-tracte-a-la-infancia-en-lesport/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/04/linstitut-barcelona-esports-premiat-per-lathletic-club-de-bilbao-per-les-politiques-de-proteccio-i-bon-tracte-a-la-infancia-en-lesport/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/30/el-barcelona-green-deal-suposara-una-inversio-a-la-ciutat-de-672-milions-deuros-entre-2020-i-2023-per-a-la-promocio-economica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/30/el-barcelona-green-deal-suposara-una-inversio-a-la-ciutat-de-672-milions-deuros-entre-2020-i-2023-per-a-la-promocio-economica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/04/laia-bonet-reclama-que-els-fons-europeus-serveixin-per-financar-projectes-dinnovacio-urbana-necessaris-per-transformar-les-ciutats/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/04/laia-bonet-reclama-que-els-fons-europeus-serveixin-per-financar-projectes-dinnovacio-urbana-necessaris-per-transformar-les-ciutats/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/05/ajuntament-i-uoc-posen-en-marxa-el-programa-matchimpulsa-per-avancar-en-la-digitalitzacio-de-leconomia-social-i-solidaria/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/05/ajuntament-i-uoc-posen-en-marxa-el-programa-matchimpulsa-per-avancar-en-la-digitalitzacio-de-leconomia-social-i-solidaria/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/07/mes-de-600-empreses-shan-adherit-ja-al-compromis-per-a-la-sostenibilitat-turistica-destinacio-barcelona-biosphere/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/07/mes-de-600-empreses-shan-adherit-ja-al-compromis-per-a-la-sostenibilitat-turistica-destinacio-barcelona-biosphere/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/12/barcelona-posa-en-marxa-una-prova-pilot-per-personalitzar-la-digitalitzacio-dels-comercos-presencials/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/12/barcelona-posa-en-marxa-una-prova-pilot-per-personalitzar-la-digitalitzacio-dels-comercos-presencials/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/17/lajuntament-de-barcelona-reuneix-el-cos-consular-per-abordar-la-campanya-destiu/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/17/lajuntament-de-barcelona-reuneix-el-cos-consular-per-abordar-la-campanya-destiu/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/26/acord-entre-lajuntament-de-barcelona-i-el-barca-per-impulsar-conjuntament-el-bcn-sports-tech-hub/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/26/acord-entre-lajuntament-de-barcelona-i-el-barca-per-impulsar-conjuntament-el-bcn-sports-tech-hub/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/27/tmb-crea-el-consell-assessor-per-canalitzar-i-reforcar-el-dialeg-amb-la-societat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/04/barcelona-llanca-la-segona-convocatoria-dajuts-a-la-innovacio-urbana-la-ciutat-proactiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/04/barcelona-llanca-la-segona-convocatoria-dajuts-a-la-innovacio-urbana-la-ciutat-proactiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/08/presentat-el-trofeu-internacional-ciutat-de-barcelona-de-natacio-artistica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/21/barcelona-presenta-la-plataforma-dinnovacio-urbana-que-agrupa-un-centenar-de-persones-compromeses-en-impulsar-la-innovacio-per-millorar-la-ciutat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/21/barcelona-presenta-la-plataforma-dinnovacio-urbana-que-agrupa-un-centenar-de-persones-compromeses-en-impulsar-la-innovacio-per-millorar-la-ciutat/
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22/06/2021: La Zurich Marató Barcelona torna el 7 de novembre

23/06/2021: Barcelona liderarà la xarxa Innpulso de ciutats innovadores

29/06/2021: El 10 d’octubre torna la Barcelona triatló by Santander 2021

30/06/2021: Barcelona,	Londres	i	Amsterdam	creen	l’Observatori	Global	d’Intel•ligència	Ar-
tificial	per	facilitar	l’aplicació	de	sistemes	ètics	de	IA	a	les	ciutats

1/07/2021: El 24 d’octubre torna la Vueling Cursa Bombers Barcelona

09/07/2021: Engega a Trinitat Nova el projecte pilot Connectem Barcelona per reduir la 
bretxa digital

15/07/2021: Les mencions a Barcelona en els mitjans digitals internacionals augmenten un 
69% durant els dies del MWC

22/07/2021: L’AI	&	Big	Data	Congress	abordarà	a	Barcelona	els	desafiaments	més	punters	
de	la	Intel·ligència	Artificial

29/07/2021: Barcelona	i	la	Fundació	Catalunya	Europa	s’alien	per	reflexionar	sobre	el	futur	
de les ciutats i la governança metropolitana

30/07/2021: El Zoo inicia el seu pla de restauració saludable inaugurant el restaurant de La 
Dama

03/08/2021: Barcelona dobla l’equip d’Agents TIC que ajuda a fer tràmits digitals amb l’ad-
ministració

05/08/2021: Barcelona distribueix 300 tauletes electròniques entre joves que cerquen feina 
a través de Barcelona Activa

16/08/2021: La campanya “Adopta un invisible” no fa vacances i permet trobar família a 
gats i gossos del CAACB

20/08/2021: Barcelona comença al Parc de l’Estació del Nord les obres de l’Àrea d’Esbarjo 
per a Gossos més gran de l’Eixample

12/09/2021: Barcelona acollirà entre el 19 i el 21 d’octubre el 7è Fòrum Global del Pacte 
de Ciutats de Milà, que tractarà sobre la necessitat de canviar com mengem

13/09/2021: David Escudé assisteix a la presentació de l’Estrella Damm Barcelona Master, 
quarta prova Master del World Padel Tour 2021

14/09/2021: Barcelona ha lliurat la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana 
de Natació

16/09/2021: La 43a edició Cursa de la Mercè, plat fort d’un complet programa d’activitats 
a Barcelona per celebrar “La Mercè més esportiva”

16/09/2021: El nou Pla Educatiu del Zoo genera experiències per conscienciar i educar 
sobre la biodiversitat

17/09/2021: L’Ajuntament subvenciona el projecte Barcelona Revolta’t que gestiona la ma-
tèria orgànica en quatre escoles i el restaurant Cocina Hermanos Torres

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/22/la-zurich-marato-barcelona-torna-el-7-de-novembre/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/23/barcelona-liderara-la-xarxa-innpulso-de-ciutats-innovadores/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/29/el-10-doctubre-torna-la-barcelona-triatlo-by-santander-2021/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/30/barcelona-londres-i-amsterdam-creen-lobservatori-global-dintelligencia-artificial-per-facilitar-laplicacio-de-sistemes-etics-de-ia-a-les-ciutats/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/06/30/barcelona-londres-i-amsterdam-creen-lobservatori-global-dintelligencia-artificial-per-facilitar-laplicacio-de-sistemes-etics-de-ia-a-les-ciutats/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/01/el-24-doctubre-torna-la-vueling-cursa-bombers-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/09/engega-a-trinitat-nova-el-projecte-pilot-connectem-barcelona-per-reduir-la-bretxa-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/09/engega-a-trinitat-nova-el-projecte-pilot-connectem-barcelona-per-reduir-la-bretxa-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/15/les-mencions-a-barcelona-en-els-mitjans-digitals-internacionals-augmenten-un-69-durant-els-dies-del-mwc/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/15/les-mencions-a-barcelona-en-els-mitjans-digitals-internacionals-augmenten-un-69-durant-els-dies-del-mwc/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/22/lai-big-data-congress-abordara-a-barcelona-els-desafiaments-mes-punters-de-la-intelligencia-artificial/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/22/lai-big-data-congress-abordara-a-barcelona-els-desafiaments-mes-punters-de-la-intelligencia-artificial/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/29/barcelona-i-la-fundacio-catalunya-europa-salien-per-reflexionar-sobre-el-futur-de-les-ciutats-i-la-governanca-metropolitana/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/29/barcelona-i-la-fundacio-catalunya-europa-salien-per-reflexionar-sobre-el-futur-de-les-ciutats-i-la-governanca-metropolitana/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/30/el-zoo-inicia-el-seu-pla-de-restauracio-saludable-inaugurant-el-restaurant-de-la-dama/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/30/el-zoo-inicia-el-seu-pla-de-restauracio-saludable-inaugurant-el-restaurant-de-la-dama/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/03/inclou-material-audiovisual-barcelona-dobla-lequip-dagents-tic-que-ajuda-a-fer-tramits-digitals-amb-ladministracio/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/03/inclou-material-audiovisual-barcelona-dobla-lequip-dagents-tic-que-ajuda-a-fer-tramits-digitals-amb-ladministracio/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/05/barcelona-distribueix-300-tauletes-electroniques-entre-joves-que-cerquen-feina-a-traves-de-barcelona-activa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/05/barcelona-distribueix-300-tauletes-electroniques-entre-joves-que-cerquen-feina-a-traves-de-barcelona-activa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/16/inclou-material-audiovisual-la-campanya-adopta-un-invisible-no-fa-vacances-i-permet-trobar-familia-a-gats-i-gossos-del-caacb/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/16/inclou-material-audiovisual-la-campanya-adopta-un-invisible-no-fa-vacances-i-permet-trobar-familia-a-gats-i-gossos-del-caacb/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/20/barcelona-comenca-al-parc-de-lestacio-del-nord-les-obres-de-larea-desbarjo-per-a-gossos-mes-gran-de-leixample/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/08/20/barcelona-comenca-al-parc-de-lestacio-del-nord-les-obres-de-larea-desbarjo-per-a-gossos-mes-gran-de-leixample/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/12/barcelona-acollira-entre-el-19-i-el-21-doctubre-el-7e-forum-global-del-pacte-de-ciutats-de-mila-que-tractara-sobre-la-necessitat-de-canviar-com-mengem/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/12/barcelona-acollira-entre-el-19-i-el-21-doctubre-el-7e-forum-global-del-pacte-de-ciutats-de-mila-que-tractara-sobre-la-necessitat-de-canviar-com-mengem/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/13/david-escude-assisteix-a-la-presentacio-de-lestrella-damm-barcelona-master-quarta-prova-master-del-world-padel-tour-2021/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/13/david-escude-assisteix-a-la-presentacio-de-lestrella-damm-barcelona-master-quarta-prova-master-del-world-padel-tour-2021/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/14/barcelona-ha-lliurat-la-medalla-dor-al-merit-esportiu-a-la-federacio-catalana-de-natacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/14/barcelona-ha-lliurat-la-medalla-dor-al-merit-esportiu-a-la-federacio-catalana-de-natacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/16/la-43a-edicio-cursa-de-la-merce-plat-fort-dun-complet-programa-dactivitats-a-barcelona-per-celebrar-la-merce-mes-esportiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/16/la-43a-edicio-cursa-de-la-merce-plat-fort-dun-complet-programa-dactivitats-a-barcelona-per-celebrar-la-merce-mes-esportiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/16/el-nou-pla-educatiu-del-zoo-genera-experiencies-per-conscienciar-i-educar-sobre-la-biodiversitat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/16/el-nou-pla-educatiu-del-zoo-genera-experiencies-per-conscienciar-i-educar-sobre-la-biodiversitat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/17/lajuntament-subvenciona-el-projecte-barcelona-revoltat-que-gestiona-la-materia-organica-en-quatre-escoles-i-el-restaurant-cocina-hermano-torres/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/17/lajuntament-subvenciona-el-projecte-barcelona-revoltat-que-gestiona-la-materia-organica-en-quatre-escoles-i-el-restaurant-cocina-hermano-torres/
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17/09/2021: Canvis de competències en el govern municipal

18/09/2021: Un nou curs escolar al Zoo de Barcelona

19/09/2021: La 43a Cursa de la Mercè torna a omplir els carrers de Barcelona d’esport, 
inclusió i solidaritat

28/09/2021: La Universitat Pompeu Fabra replica la Bústia Ètica de l’Ajuntament de Barce-
lona

29/09/2021: Laia Bonet ha estat designada presidenta de TMB pels consells d’administra-
ció de Metro i Bus

01/10/2021: Oriol Altisench s’incorpora a la regidoria de Mobilitat com a gerent adjunt

04/10/2021: Barcelona llança reptes d’innovació tecnològica per accelerar l’assoliment de 
l’Agenda 2030

05/10/2021: Barcelona serà la seu estatal del Diàleg sobre el futur de la digitalització que 
impulsen la Moncloa i les institucions europees

06/10/2021: El 10 d’octubre torna el Barcelona Triathlon by Santander, aplegant per primera 
vegada la prova popular i la Copa d’Europa

13/10/2021: Aquest cap de setmana se celebra el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 
de Tennis Platja

14/10/2021: El Zoo de Barcelona i el Govern Balear acorden ampliar el programa de reintro-
ducció d’espècies iniciat amb els ferrerets

14/10/2021: El proper diumenge 17 d’octubre se celebra l’eDreams Mitja Marató de Bar-
celona

14/10/2021: El Barcelona-Shanghai Bridge commemora els vint anys d’agermanament en-
tre ambdues ciutats

15/10/2021: Barcelona organitza per primera vegada els Tallers ‘Aprenem junts’ de promo-
ció del voluntariat i tinença responsable

19/10/2021: Barcelona	acull	la	constitució	de	la	Xarxa	de	Centres	d’Innovació	Urbana	sota	
el	paraigües	de	la	Xarxa	Innpulso

19/10/2021: L’Ajuntament	 finalitza	 les	 actuacions	de	millora	 i	 ampliació	del	CEM	Vintró,	
amb una inversió d’1,6 M€

20/10/2021: Tret de sortida de la Vueling Cursa Bombers Barcelona amb més d’11.000 
inscrits

20/10/2021: Barcelona sumarà un nou Ateneu de Fabricació Digital a Ca l’Alier, especialit-
zat en innovació urbana

21/10/2021: Barcelona debatrà sobre les desigualtats causades per la digitalització

23/10/2021: Tret de sortida a Trinitat Nova al projecte Connectem Barcelona amb l’entrega 
de 400 ordinadors a les famílies participants

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/17/canvis-de-competencies-en-el-govern-municipal/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/18/un-nou-curs-escolar-al-zoo-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/19/la-43a-cursa-de-la-merce-torna-a-omplir-els-carrers-de-barcelona-desport-inclusio-i-solidaritat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/19/la-43a-cursa-de-la-merce-torna-a-omplir-els-carrers-de-barcelona-desport-inclusio-i-solidaritat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/28/la-universitat-pompeu-fabra-replica-la-bustia-etica-de-lajuntament-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/28/la-universitat-pompeu-fabra-replica-la-bustia-etica-de-lajuntament-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/29/laia-bonet-ha-estat-designada-presidenta-de-tmb-pels-consells-dadministracio-de-metro-i-bus/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/09/29/laia-bonet-ha-estat-designada-presidenta-de-tmb-pels-consells-dadministracio-de-metro-i-bus/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/01/oriol-altisench-sincorpora-a-la-regidoria-de-mobilitat-com-a-gerent-adjunt/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/04/barcelona-llanca-reptes-dinnovacio-tecnologica-per-accelerar-lassoliment-de-lagenda-2030/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/04/barcelona-llanca-reptes-dinnovacio-tecnologica-per-accelerar-lassoliment-de-lagenda-2030/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/05/barcelona-sera-la-seu-estatal-del-dialeg-sobre-el-futur-de-la-digitalitzacio-que-impulsen-la-moncloa-i-les-institucions-europees/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/05/barcelona-sera-la-seu-estatal-del-dialeg-sobre-el-futur-de-la-digitalitzacio-que-impulsen-la-moncloa-i-les-institucions-europees/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/06/el-10-doctubre-torna-el-barcelona-triathlon-by-santander-aplegant-per-primera-vegada-la-prova-popular-i-la-copa-deuropa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/06/el-10-doctubre-torna-el-barcelona-triathlon-by-santander-aplegant-per-primera-vegada-la-prova-popular-i-la-copa-deuropa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/13/aquest-cap-de-setmana-se-celebra-el-trofeu-internacional-ciutat-de-barcelona-de-tennis-platja/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/13/aquest-cap-de-setmana-se-celebra-el-trofeu-internacional-ciutat-de-barcelona-de-tennis-platja/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/14/el-zoo-de-barcelona-i-el-govern-balear-acorden-ampliar-el-programa-de-reintroduccio-despecies-iniciat-amb-els-ferrerets/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/14/el-zoo-de-barcelona-i-el-govern-balear-acorden-ampliar-el-programa-de-reintroduccio-despecies-iniciat-amb-els-ferrerets/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/14/el-proper-diumenge-17-doctubre-se-celebra-ledreams-mitja-marato-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/14/el-proper-diumenge-17-doctubre-se-celebra-ledreams-mitja-marato-de-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/14/el-barcelona-shanghai-bridge-commemora-els-vint-anys-dagermanament-entre-ambdues-ciutats/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/14/el-barcelona-shanghai-bridge-commemora-els-vint-anys-dagermanament-entre-ambdues-ciutats/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/15/barcelona-organitza-per-primera-vegada-els-tallers-aprenem-junts-de-promocio-del-voluntariat-i-tinenca-responsable/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/15/barcelona-organitza-per-primera-vegada-els-tallers-aprenem-junts-de-promocio-del-voluntariat-i-tinenca-responsable/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/19/barcelona-acull-la-constitucio-de-la-xarxa-de-centres-dinnovacio-urbana-sota-el-paraigues-de-la-xarxa-innpulso/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/19/barcelona-acull-la-constitucio-de-la-xarxa-de-centres-dinnovacio-urbana-sota-el-paraigues-de-la-xarxa-innpulso/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/19/lajuntament-finalitza-les-actuacions-de-millora-i-ampliacio-del-cem-vintro-amb-una-inversio-d16-me/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/19/lajuntament-finalitza-les-actuacions-de-millora-i-ampliacio-del-cem-vintro-amb-una-inversio-d16-me/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/20/vueling-cursa-de-bombers-de-barcelona-2021/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/20/vueling-cursa-de-bombers-de-barcelona-2021/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/20/barcelona-sumara-un-nou-ateneu-de-fabricacio-digital-a-ca-lalier-especialitzat-en-innovacio-urbana/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/20/barcelona-sumara-un-nou-ateneu-de-fabricacio-digital-a-ca-lalier-especialitzat-en-innovacio-urbana/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/21/barcelona-debatra-sobre-les-desigualtats-causades-per-la-digitalitzacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/23/tret-de-sortida-a-trinitat-nova-al-projecte-connectem-barcelona-amb-lentrega-de-400-ordinadors-a-les-families-participants/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/23/tret-de-sortida-a-trinitat-nova-al-projecte-connectem-barcelona-amb-lentrega-de-400-ordinadors-a-les-families-participants/
G741777
Ratllat

G741777
Ratllat

G741777
Ratllat
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23/10/2021: El barri de Sants-Badal estrena el nou poliesportiu municipal La Sagi

24/10/2021: Barcelona tanca una primera inversió de 12,5M€ per instal·lar plaques solars 
gratuïtes	en	grans	edificis	industrials

26/10/2021: Barcelona	avança	en	l’electrificació	de	la	xarxa	de	bus	amb	l’equipament	de	
dues línies més d’alta demanda

28/10/2021: Barcelona dona suport a la campanya de promoció d’un llenguatge inclusiu 
vers les persones amb discapacitat

31/10/2021: El Zoo reintrodueix diversos exemplars d’espècies autòctones amenaçades

01/11/2021: La Barcelona Innova Week analitzarà com passar a l’acció per aconseguir ciu-
tats més sostenibles, justes i inclusives

03/11/2021: La	Xarxa	d’Ateneus	de	Fabricació	(XAF)	posa	en	marxa	el	Programa	Educatiu	
de Fabricació Digital

04/11/2021: L’Ajuntament llença la guia d’alimentació saludable “Mou-te i menja bé!” per 
respondre als dubtes més comuns sobre nutrició i esport en edat escolar

05/11/2021: Barcelona guanya les eleccions a la direcció de la xarxa de grans ciutats eu-
ropees

06/11/2021: El barri de Torre Baró inaugura l’espai esportiu del Campillo de la Virgen

08/11/2021: Barcelona i Bogotà enforteixen els seus vincles

10/11/2021: L’Ajuntament i la UOC impulsen la digitalització de l’economia social a Barce-
lona

12/11/2021: Barcelona subvenciona 11 projectes amb els ajuts a la innovació urbana de 
“La ciutat proactiva”

13/11/2021: Barcelona incoa un segon expedient sancionador de 250.000€ a “Milanuncios” 
per publicar al seu web anuncis il·lícits de venda d’animals

15/11/2021: Laia Bonet reivindica Barcelona com a referent europeu d’una transició digital 
justa

17/11/2021: David Escudé lloa “l’alt nivel” de la Trial Indoor de Barcelona, que aquest diu-
menge estrenarà una prova femenina

17/11/2021: Jaume Collboni i David Escudé lliuren la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a Ma-
nuel Ibern Alcalde i a Juli Pernas López “Almeida”

23/11/2021: Barcelona organitza les I Jornades de l’Agenda 2030 per analitzar el compli-
ment dels ODS

29/11/2021: Comença Barcelona+B, un projecte per sensibilitzar al teixit empresarial en 
l’assoliment dels ODS

02/12/2021: Barcelona crear els Premis AGENDA 2030 BCN per posar en valor iniciatives 
innovadores i inspiradores per assolir els ODS

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/23/el-barri-de-sants-badal-estrena-el-nou-poliesportiu-municipal-la-sagi/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/24/barcelona-tanca-una-primera-inversio-de-125me-per-installar-plaques-solars-gratuites-en-grans-edificis-industrials/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/24/barcelona-tanca-una-primera-inversio-de-125me-per-installar-plaques-solars-gratuites-en-grans-edificis-industrials/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/26/barcelona-avanca-en-lelectrificacio-de-la-xarxa-de-bus-amb-lequipament-de-dues-linies-mes-dalta-demanda/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/26/barcelona-avanca-en-lelectrificacio-de-la-xarxa-de-bus-amb-lequipament-de-dues-linies-mes-dalta-demanda/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/28/barcelona-dona-suport-a-la-campanya-de-promocio-dun-llenguatge-inclusiu-vers-les-persones-amb-discapacitat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/28/barcelona-dona-suport-a-la-campanya-de-promocio-dun-llenguatge-inclusiu-vers-les-persones-amb-discapacitat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/31/inclou-material-audiovisual-el-zoo-reintrodueix-diversos-exemplars-despecies-autoctones-amenacades/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/01/la-barcelona-innova-week-analitzara-com-passar-a-laccio-per-aconseguir-ciutats-mes-sostenibles-justes-i-inclusives/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/01/la-barcelona-innova-week-analitzara-com-passar-a-laccio-per-aconseguir-ciutats-mes-sostenibles-justes-i-inclusives/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/03/la-xarxa-dateneus-de-fabricacio-xaf-posa-en-marxa-el-programa-educatiu-de-fabricacio-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/03/la-xarxa-dateneus-de-fabricacio-xaf-posa-en-marxa-el-programa-educatiu-de-fabricacio-digital/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/04/lajuntament-llenca-la-guia-dalimentacio-saludable-mou-te-i-menja-be-per-respondre-als-dubtes-mes-comuns-sobre-nutricio-i-esport-en-edat-escolar/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/04/lajuntament-llenca-la-guia-dalimentacio-saludable-mou-te-i-menja-be-per-respondre-als-dubtes-mes-comuns-sobre-nutricio-i-esport-en-edat-escolar/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/04/lajuntament-llenca-la-guia-dalimentacio-saludable-mou-te-i-menja-be-per-respondre-als-dubtes-mes-comuns-sobre-nutricio-i-esport-en-edat-escolar/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/05/barcelona-guanya-les-eleccions-a-la-direccio-de-la-xarxa-de-grans-ciutats-europees/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/05/barcelona-guanya-les-eleccions-a-la-direccio-de-la-xarxa-de-grans-ciutats-europees/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/06/el-barri-de-torre-baro-inaugura-lespai-esportiu-del-campillo-de-la-virgen/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/08/barcelona-i-bogota-enforteixen-els-seus-vincles/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/10/lajuntament-i-la-uoc-impulsen-la-digitalitzacio-de-leconomia-social-a-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/10/lajuntament-i-la-uoc-impulsen-la-digitalitzacio-de-leconomia-social-a-barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/12/barcelona-subvenciona-11-projectes-amb-els-ajuts-a-la-innovacio-urbana-de-la-ciutat-proactiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/12/barcelona-subvenciona-11-projectes-amb-els-ajuts-a-la-innovacio-urbana-de-la-ciutat-proactiva/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/13/barcelona-incoa-un-segon-expedient-sancionador-de-250-000e-a-milanuncios-per-publicar-al-seu-web-anuncis-illicits-de-venda-danimals/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/13/barcelona-incoa-un-segon-expedient-sancionador-de-250-000e-a-milanuncios-per-publicar-al-seu-web-anuncis-illicits-de-venda-danimals/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/15/laia-bonet-reivindica-barcelona-com-a-referent-europeu-duna-transicio-digital-justa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/15/laia-bonet-reivindica-barcelona-com-a-referent-europeu-duna-transicio-digital-justa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/17/david-escude-lloa-lalt-nivel-de-la-trial-indoor-de-barcelona-que-aquest-diumenge-estrenara-una-prova-femenina/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/17/david-escude-lloa-lalt-nivel-de-la-trial-indoor-de-barcelona-que-aquest-diumenge-estrenara-una-prova-femenina/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/17/jaume-collboni-i-david-escude-lliuren-la-medalla-dor-al-merit-esportiu-a-manuel-ibern-alcalde-i-a-juli-pernas-lopez-almeida/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/17/jaume-collboni-i-david-escude-lliuren-la-medalla-dor-al-merit-esportiu-a-manuel-ibern-alcalde-i-a-juli-pernas-lopez-almeida/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/23/barcelona-organitza-les-i-jornades-de-lagenda-2030-per-analitzar-el-compliment-dels-ods/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/23/barcelona-organitza-les-i-jornades-de-lagenda-2030-per-analitzar-el-compliment-dels-ods/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/29/comenca-barcelonab-un-projecte-per-sensibilitzar-al-teixit-empresarial-en-lassoliment-dels-ods/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/11/29/comenca-barcelonab-un-projecte-per-sensibilitzar-al-teixit-empresarial-en-lassoliment-dels-ods/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/02/barcelona-crear-els-premis-agenda-2030-bcn-per-posar-en-valor-iniciatives-innovadores-i-inspiradores-per-assolir-els-ods/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/02/barcelona-crear-els-premis-agenda-2030-bcn-per-posar-en-valor-iniciatives-innovadores-i-inspiradores-per-assolir-els-ods/
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05/12/2021: Barcelona acollirà el 6è Fòrum internacional de Nacions Unides Europa sobre 
Col·laboracions Públic-Privades

10/12/2021: Els ajuts a la innovació de “La Ciutat Proactiva” permeten millorar l’habitabilitat 
de	cinc	finques	del	Raval

17/12/2021: L’IBE es dota d’un Gabinet d’Equitat de Gènere per promoure la igualtat i evitar 
la discriminació en el món de l’esport

18/12/2021: 120	joves	reflexionen	sobre	les	oportunitats	de	treballar	en	el	món	de	l’esport

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/05/barcelona-acollira-el-6e-forum-internacional-de-nacions-unides-europa-sobre-collaboracions-public-privades/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/05/barcelona-acollira-el-6e-forum-internacional-de-nacions-unides-europa-sobre-collaboracions-public-privades/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/10/els-ajuts-a-la-innovacio-de-la-ciutat-proactiva-permeten-millorar-lhabitabilitat-de-cinc-finques-del-raval/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/10/els-ajuts-a-la-innovacio-de-la-ciutat-proactiva-permeten-millorar-lhabitabilitat-de-cinc-finques-del-raval/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/17/libe-es-dota-dun-gabinet-dequitat-de-genere-per-promoure-la-igualtat-i-evitar-la-discriminacio-en-el-mon-de-lesport/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/17/libe-es-dota-dun-gabinet-dequitat-de-genere-per-promoure-la-igualtat-i-evitar-la-discriminacio-en-el-mon-de-lesport/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/18/120-joves-reflexionen-sobre-les-oportunitats-de-treballar-en-el-mon-de-lesport/
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