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Presentació

L’any 2020 el recordarem com l’any en què tot va canviar. L’any en què va succeir allò que 
semblava impensable. Però també va ser l’any en què la presència i l’ús de les tecnologies 
a la nostra societat es va accelerar. El 2020 hem utilitzat més que mai les eines i tecnolo-
gies digitals per treballar, per estudiar, per comunicar-nos amb la família i els amics. Per 
sentir-nos a prop, tot i trobar-nos lluny. Per mirar-nos i escoltar-nos, tot i no poder-nos 
tocar. 

És en aquest context, fortament marcat per la crisi generada per la covid-19, que vull 
agrair la feina feta a tot el personal de l’àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 
Gràcies al seu esforç i compromís hem aconseguit que l’Ajuntament seguís funcionant i 
atenent a la ciutadania. Ha sigut un any molt difícil, però l’administració municipal ha estat 
a l’alçada, i des de l’equip de govern n’estem molt orgullosos. 

A l’inici del confinament vam fer un gran esforç per garantir la continuïtat del serveis cor-
poratius i assegurar la connectivitat del personal municipal, i després vam posar les eines 
per a que milers de treballadors municipals poguessin treballar des de casa i per a que 
centenars de milers de barcelonins i barcelonines poguessin comunicar-se i fer tràmits 
amb l’Ajuntament de forma telemàtica o per la via telefònica. Un esforç reeixit que po-
ques administracions d’aquest país han pogut dur a terme i que es deu, en bona mesura, 
a la bona feina de diverses direccions i instituts d’aquesta àrea. 

Quan vam crear l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, a l’inici del mandat, 
ho vam fer convençuts que ens trobàvem en un moment clau de transició econòmica, 
energètica i digital. Volíem posar l’accent en què per assolir els objectius de desenvolu-
pament sostenible de l’Agenda 2030, calia una transformació econòmica verda i digital. 
Però no ens podíem imaginar que l’any 2020 acceleraria aquesta transformació de la 
manera en què ho ha fet. 

Aquest any hem descobert les enormes possibilitats de la digitalització en termes de 
sostenibilitat ambiental, eficiència i flexibilitat, així com de millora en la prestació de de-
terminats serveis. Però aquesta crisi també ha accentuat algunes de les amenaces actuals. 
La primera, la bretxa digital. Una bretxa que s’ha convertit en exclusió digital per a dife-
rents sectors de la societat i que està fent augmentar l’exclusió social existent. La segona, 
l’acceleració de nous riscos tecnològics vinculats a l’ús de dades de caràcter personal, 
inclosos els relacionats amb la salut.

Ens trobem a l’inici d’una nova dècada que probablement canviarà moltes coses al 
món, una dècada de grans transformacions. Barcelona té l’oportunitat d’impulsar alguns 
d’aquests canvis, de ser pionera de la transició social i econòmica en marxa. Per aconse-
guir-ho, hem fixat unes fites per implementar l’Agenda 2030 a la ciutat i diverses estra-
tègies per impulsar una transició digital justa, que permeti un desplegament equitatiu 
de les noves tecnologies, com el 5G, que tindran un enorme impacte en la vida social i 
econòmica. 

En aquesta memòria us presentem les mesures concretes que hem començat a desen-
volupar en el marc d’aquestes estratègies, així com les accions que hem posat en marxa 
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per donar resposta a les necessitats generades per la pandèmia de la covid-19, en tots 
els àmbits.

Hem aconseguit garantir els canals de comunicació i tramitació amb la ciutadania i asse-
gurar la continuïtat de la feina en remot de tot el personal municipal; hem posat en marxa 
polítiques per promoure la inclusió digital; vam fabricar material de protecció des dels 
Ateneus de Fabricació Digital; hem mantingut en funcionament els centres esportius mu-
nicipals tot i les restriccions; hem continuat garantint els drets dels animals i potenciant 
les campanyes d’adopció; i hem mantingut la col·laboració amb ciutats d’arreu del món 
per compartir les respostes per fer front a la pandèmia, entre moltes d’altres. 

Hem fet molta feina. I aquesta memòria n’és una mostra. És la memòria d’un any que 
recordarem sempre i que suposarà un punt d’inflexió en la nostra història, personal i col-
lectiva.

L’any 2020 ha posat en valor allò que ens uneix com a societat. Ens ha fet sentir que tots 
ens trobem en el mateix vaixell i que hem de remar junts si volem arribar a bon port. Ara 
ens cal aprofitar aquest moment per construir una societat més justa. Aquest ha de ser el 
nostre compromís com a servidors públics de la ciutat de Barcelona. Estic convençuda 
que ho aconseguirem. 

 
Laia Bonet Rull
Tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació territorial i me-
tropolitana
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Introducció

Teniu a les vostres mans la Memòria 2020 de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Es-
ports, una àrea creada en l’inici del nou mandat municipal, el juliol de 2019, i que agrupa 
els àmbits d’Agenda 2030, Innovació Digital, Informació i Atenció Ciutadana,  Adminis-
tració Electrònica, Transparència i Bon Govern, Protecció de Dades, Relacions Internacio-
nals, Drets dels Animals i Esports. 

Una àrea de nova creació i de caràcter transversal que té com a objectius:
• Impulsar la implantació i el seguiment del compliment dels objectius de desenvolupa-
ment sostenible definits en l’Agenda 2030.
• Desenvolupar una estratègia de transició digital per avançar en l’administració electrò-
nica i garantir els drets digitals dels ciutadans.
• Facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els ser-
veis públics promoguts per l’Ajuntament per afavorir el seu coneixement, la seva millora 
i el control democràtic de l’acció de govern.
• Atendre directament la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva relació amb 
l’Ajuntament, en particular, i amb la resta d’institucions, en general.
• Promoure les relacions bilaterals amb altres ciutats i enfortir la participació de Barcelo-
na en les principals xarxes i organismes internacionals on la ciutat té representació.
• Promoure la pràctica esportiva i l’esport escolar, així com els equipaments esportius 
necessaris per al seu desenvolupament.
• Protegir els animals i desenvolupar polítiques per garantir-ne els drets i la seva convi-
vència amb el conjunt de la ciutadania.

L’any 2020 ha sigut un any molt difícil per a tots i d’una gran complexitat per a l’adminis-
tració municipal. Els mesos de confinament i les posteriors restriccions a la mobilitat i a 
l’aforament dels espais han obligat l’administració a adaptar-se per poder seguir oferint 
serveis a la ciutadania. Alhora, la crisi social i econòmica generada per la pandèmia, ens 
ha obligat a desenvolupar noves polítiques que donessin resposta a la situació creada.

Un dels principals reptes al que hem hagut de fer front ha sigut com donar continuïtat a l’aten-
ció ciutadana. I aquí vull destacar l’enorme tasca feta per la Direcció d’Informació i Atenció 
Ciutadana, l’Institut Municipal d’Informàtica i la Direcció d’Administració Electrònica.  

La limitació en l’atenció presencial s’ha cobert amb un increment molt notable de l’aten-
ció i la tramitació telefònica, així com de la tramitació telemàtica. Un increment que ha 
sigut possible gràcies a l’ampliació i reconfiguració del servei de la DIAC, a les noves 
eines tecnològiques creades per l’IMI, i a la incorporació de nous tràmits a la tramitació 
electrònica impulsats per la Direcció d’Administració Electrònica. En aquesta memòria 
trobareu el detall dels canvis que han permès seguir oferint un servei d’atenció i tramita-
ció de qualitat al conjunt de la ciutadania des d’un enfocament multicanal.

L’altre gran repte de l’any ha sigut garantir que el conjunt d’empleats municipals de l’Ajun-
tament poguessin teletreballar durant gran part de l’any. En aquest sentit, cal destacar la 
tasca imprescindible de l’IMI, creant i mantenint les plataformes necessàries per treballar 
a distància i dotant progressivament al personal municipal dels ordinadors portàtils cor-
poratius necessaris per a realitzar la seva feina.
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El tercer gran repte de l’àrea ha sigut l’adaptació permanent a les successives restriccions 
decretades per a la pràctica esportiva. L’Institut Barcelona Esports ha hagut d’adaptar tant 
la seva política de promoció esportiva i de suport a les entitats, com la gestió dels equi-
paments esportius, que han viscut moments de gran dificultat pressupostària. La gestió 
eficaç de l’IBE ha permès mantenir oberts tots els equipaments i que amb l’aixecament 
progressiu de restriccions tornessin a guanyar abonats per a la pràctica esportiva.

L’impacte de la pandèmia ha sigut generalitzat i ha condicionat també la resta de ser-
veis de l’àrea. La direcció de Relacions Internacionals ha reorientat els seus objectius a la 
col·laboració amb altres ciutats del món per fer front tant a la pandèmia com a les seves 
conseqüències, entre les que destaca l’increment de les desigualtats. Entre elles, la desi-
gualtat en l’accés i l’ús de les eines digitals. 

Aquest ha sigut un eix d’acció important de l’àrea d’innovació digital, que ha desenvolu-
pat les seves polítiques a través de la Fundació BIT Habitat i la Xarxa d’Ateneu de Fabri-
cació Digital. S’ha desenvolupat un Pla de Xoc d’Inclusió Digital que ha permès donar 
resposta a situacions de desigualtat digital que la crisi de la covid-19 ha fet emergir i s’ha 
fomentat la innovació per oferir respostes a aquests nous reptes. Però també s’ha utilitzat 
la tecnologia per donar una resposta ràpida i eficaç a la crisi, com va demostrar la ràpida 
mobilització de la xarxa d’ateneus per fabricar material de protecció entre els mesos de 
març i juny.

La crisi que hem viscut també ha posat en valor la necessitat d’un creixement més sosteni-
ble i inclusiu. La resposta a la crisi ha d’incloure una transformació del model econòmic i 
energètic que ens permeti assolir els objectius de desenvolupament sostenible fixats per 
l’any 2030. En aquest sentit, des de l’àmbit d’Agenda 2030 s’ha desenvolupat l’estratègia 
de la ciutat per complir aquests objectius, s’han concretat les fites que ens proposem 
assolir i s’han començat a desenvolupar projectes concrets que ens permetin assolir-les, 
com el Mecanisme d’Energia Sostenible.

En l’àmbit de transparència cal destacar que l’Ajuntament ha mantingut la màxima pun-
tuació en el segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública 
local i ha continuat el creixement sostingut del nombre de visites al portal de transparèn-
cia, tot i que el nombre de peticions d’accés ha baixat degut a l’aturada provocada pel 
confinament. 

El confinament també ha afectat a l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades, degut a 
la generació de noves situa¬cions de tractament de dades personals, sovint de categoria 
especial, que han obligat a crear molts tractaments nous per permetre-les i a l’assessora-
ment continu de les gerènci¬es afectades. 

Finalment, en l’àmbit dels drets dels animals és important destacar que durant l’any 2020 
ha seguit creixent l’adopció de gossos del CAACB, superant els 500, i ha disminuït en un 
30-40% l’entrada de gossos al centre, gràcies especialment a les campanyes d’adopció 
impulsades a la xarxa.

Per acabar, vull aprofitar aquestes línies per destacar l’esforç  de totes les direccions i 
instituts adscrits en el procés de construcció de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i 
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Esports, i agrair la feina feta a tot el personal municipal de l’àrea. Sense l’esforç, el com-
promís, i la dedicació de tots i totes, no hagués sigut possible respondre positivament als 
reptes que hem hagut d’afrontar. 

Hem aconseguit donar resposta a les noves situacions creades i oferir noves solucions als 
problemes que han anat sorgint. És gràcies a aquesta organització, als milers de persones 
que formem l’equip municipal, que l’Ajuntament de Barcelona ha superat amb nota l’any 
2020, que sempre recordarem com l’any de la covid-19.

 
Xavier Patón
Gerent d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports
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Organigrama
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1. Presentació

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible va ser aprovada pels 193 estats mem-
bres de les Nacions Unides amb la finalitat d’avançar cap a una societat global més in-
clusiva, pròspera, justa i sostenible. Es desglossa en 17 objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS), dels quals deriven un total de 169 fites. Totes juntes configuren un pla 
d’acció que ha de permetre fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals del 
planeta, vetllar pel medi ambient, la prosperitat i la pau, i situar les persones al centre, 
amb voluntat de no deixar ningú enrere. Els ODS marquen el full de ruta per al desenvo-
lupament sostenible en un moment crucial. No cal dir que suposen un repte formidable 
per a la humanitat, que només es podran assolir amb enormes dosis d’intel·ligència i 
coratge de les institucions polítiques i de tots els espais de lideratge de la societat.

Un fet clau és que la Declaració de les Nacions Unides que aprova l’Agenda 2030 inter-
pel·la tant els estats com els actors estratègics dels països que la signen perquè implantin 
plans d’acció que permetin avançar i assolir-los. Les ciutats, indubtablement, estan entre 
els actors més rellevants, ja que és al medi urbà on es generen, principalment, tant les 
pautes d’insostenibilitat com les idees que haurien de permetre avançar cap a un model 
de desenvolupament realment sostenible.

L’Agenda 2030 és hereva dels anomenats objectius de desenvolupament del mil·lenni 
(ODM), vigents entre els anys 2000 i 2015 i molt centrats en la lluita contra la pobresa 
i la provisió de serveis bàsics. Però també ho és de l’Agenda 21, un marc de referència 
primordial per a les polítiques de desenvolupament sostenible. La diferència principal 
entre aquests documents i l’Agenda 2030 és que, mentre que els ODM estaven adreçats 
a països en vies de desenvolupament i les prioritats de l’Agenda 21 responien, en el seu 
moment, a una visió més aviat pròpia de països altament desenvolupats, els ODS partei-
xen d’una visió clarament més holística i universal, adreçada a totes les societats huma-
nes. Parlem d’una agenda integrada, transformadora i fonamentada en els drets humans, 
la justícia i l’equitat.

L’aplicació d’una única agenda a realitats tan diverses des del punt de vista geogràfic, cul-
tural o polític només és possible si es preveu un alt grau de flexibilitat a l’hora de localitzar 
els ODS a les diverses escales territorials. Per aquest motiu, l’adaptació de l’Agenda 2030 
a àmbits subestatals, tot i que no té la cobertura del mandat de les Nacions Unides, és una 
pràctica molt recomanada per aquesta institució i cada cop més estesa a regions i ciutats 
d’arreu del planeta. 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:
• Una millor integració de les iniciatives de planificació de l’Ajuntament, tant de les acci-
ons com dels relats.
• L’assoliment d’acords polítics amplis i de termini mitjà-llarg sobre les línies bàsiques del 
model de desenvolupament de la ciutat.
• Uns nivells més alts de compromís del sector privat a l’hora d’afrontar els reptes col·lec-
tius.
• Un millor alineament d’objectius en els múltiples espais de col·laboració entre l’Ajunta-
ment i les organitzacions de la societat civil.
• Més projecció i influència de Barcelona en les xarxes de ciutats i en els espais de coo-
peració internacional.



15

• L’enfortiment de la causa municipalista, amb vista a dotar els governs locals de més 
competències normatives i de gestió, i de més recursos.

A mitjan 2018, l’Ajuntament de Barcelona va assumir el repte de localitzar l’Agenda 2030. 
L’Informe sobre localització dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 2030 a 
Barcelona, presentat el 29 març de 2019, dibuixava una primera aproximació a la qüestió 
(l’alineament dels ODS amb els plans i polítiques municipals i una proposta d’indicadors) 
i plantejava les bases d’una possible política municipal per a l’Agenda 2030.

Passades les eleccions municipals del 26 de maig, el 10 de juliol es formalitza la constitu-
ció d’un nou govern municipal, que incorpora l’Agenda 2030 d’una forma explícita entre 
les seves missions, la qual dona nom a la tercera tinència d’alcaldia. Al Plenari del Consell 
Municipal de 30 de setembre, tots els grups municipals van aprovar una declaració a 
favor de l’impuls de l’Agenda 2030. Aquella mateixa setmana, en virtut del Decret d’Alcal-
dia S1/D/2019-2061, 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 
termini mitjà i llarg.

2. Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a 
la ciutat de Barcelona

El 31 de gener, al Plenari del Consell Municipal es va pre-
sentar l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de 
Barcelona (http://hdl.handle.net/11703/117334, disponible 
també en castellà i anglès). Amb aquesta estratègia, Barce-
lona assumeix la seva responsabilitat envers els ODS amb un 
enfocament propi, que incentiva la transparència, la reflexió, 
l’experimentació i la innovació, a través de projectes propis i, 
sobretot, compartits.

 
L’estratègia es fonamenta en les tres línies de treball següents:

 

Agenda 2030
a la Ciutat

Barcelona
2030

internacional
Agenda 2030

a 
l’Ajuntament

Generar consciència i 
complicitats per l’impuls de 

l’Agenda 2030 per part de 
tots els agents de la ciutat de 

Barcelona

Liderar des de l’Ajuntament el 
compliment de l’Agenda 2030 

a Barcelona

Posicionar, a nivell 
internacional, el compromís de 
Barcelona amb l’Agenda 2030

http://hdl.handle.net/11703/117334
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En cada una d’aquestes línies, s’hi preveu el desplegament d’un conjunt de projectes.

L’Agenda 2030 a l’Ajuntament

• Localitzar l’Agenda 2030 a la 
realitat de Barcelona. 
• Alinear la planificació de 
l’Ajuntament amb l’Agenda 
2030. 
• Realitzar el seguiment de 
l’assoliment de l’Agenda 2030. 
• Innovar per garantir 
l’assoliment de l’Agenda 2030. 
• Impuls específic de l’Agenda 
2030 dins de l’Ajuntament. 
• Creació d’una Comissió 
municipal per a l’impuls i 
l’assoliment de l’Agenda 2030. 
• Constitució d’un Consell 
Acadèmic Assessor de 
l’Agenda 2030.

L’Agenda 2030 a la ciutat

• Elaboració d’un Pla de 
Comunicació de l’Agenda 
2030. 
• Vinculació dels 
esdeveniments principals de la 
ciutat amb l’Agenda 2030. 
• Elaboració d’un Pla 
d’Implicació Municipal amb 
l’Agenda 2030. 
• Processos participatius de 
presentació de propostes per 
part de la ciutadania. 
• Taula per a l’impuls de 
l’Agenda 2030 a Barcelona. 
• Certificació de compliment 
de l’Agenda 2030 per part de 
proveïdors municipals.

L'Agenda 2030 internacional

• Grup de treball de ciutats per 
l’impuls de l’avaluació de la 
implantació de l’Agenda 2030. 
• Lideratge en organismes 
multilaterals de la implantació 
de l’Agenda 2030. 
• Alineació dels grans 
esdeveniments internacionals 
de la ciutat amb l’Agenda 
2030. 
• Atracció d’esdeveniments 
internacionals vinculats amb 
l’Agenda 2030 a Barcelona. 
• Impuls internacional del 
compliment de l’Agenda 
2030 en els contractes de 
Col·laboració Publico-Privada.

3. Localització dels ODS: creant l’Agenda 2030 de Barcelona

La mesura 1.3 de l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 és l’anomenada localització de 
l’Agenda 2030. Els 17 ODS de l’Agenda 2030 es despleguen en 169 fites que concreten 
l’horitzó que es vol assolir l’any 2030 en les matèries específiques de cada ODS. Tot i això, 
una bona part d’aquestes fites tenen una formulació genèrica, sobretot perquè a l’hora 
d’aprovar l’Agenda es va buscar el màxim consens possible entre els estats membres de 
les Nacions Unides. Cada entitat política, estat, regió o ciutat, pot adaptar l’Agenda al seu 
context i a les seves necessitats, per exemple, les de Barcelona, però mantenint l’esperit 
del document original.

El primer pas de la localització va ser discernir quins d’aquests continguts podien tenir 
una translació a l’àmbit local, a la governança d’una ciutat. Aquest pas es va confirmar 
en 139 de les 169 fites, tant perquè l’Ajuntament hi té competències atribuïdes com 
perquè hi ha una voluntat manifesta d’actuar per contribuir a assolir la fita. En els 30 ca-
sos restants s’ha considerat que no tenia sentit fer-ne una lectura en clau local, perquè 
responen a qüestions de governança europea o mundial, en les quals la capacitat d’in-
fluència dels governs locals, fins i tot en el cas de les grans ciutats, és extremadament 
reduïda.

El segon pas va consistir a definir una “fita Barcelona” per a cadascuna de les 139 fites 
localitzables. La complexitat de la tasca es devia a la pretensió que totes les fites fossin 
mesurables, perquè aquesta seria l’única manera de verificar-ne l’assoliment. El criteri 
bàsic per al disseny de les fites va ser aprofitar tant com fos possible els continguts de 
les estratègies i plans d’acció municipals que fossin coherents amb els objectius i les fites 
plantejades per l’Agenda 2030. 
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De fet, l’acció municipal per la sostenibilitat a Barcelona té gairebé tres dècades d’experi-
ència. Aquesta política va ser impulsada per l’Agenda 21 local i va arribar a la consolidació 
plena l’any 2002, amb l’aprovació del primer compromís ciutadà per la sostenibilitat, reno-
vat l’any 2012 per un període de deu anys més. Una cosa molt similar es pot dir de l’àmbit 
de la lluita contra la pobresa i per la inclusió social, amb l’Acord ciutadà per una Barcelona 
inclusiva, que és vigent i actiu des de l’any 2005. Altres documents clau a l’hora de confegir 
l’Agenda 2030 han estat el Pla Clima 2018-2030, el Pla per a la justícia de gènere 2016-
2020 o el Pla director de cooperació per a la justícia global de Barcelona 2018-2021, així 
com altres plans integrals centrats en determinats grups de població, com ara el Focus 
infància i ciutadania 2017-2020 o l’Estratègia d’envelliment 2018-2030. A banda d’aquests, 
es van prendre en consideració un gran nombre de plans sectorials, molt diversos pel que 
fa a l’extensió temporal, la profunditat de l’anàlisi o la concreció dels compromisos.

 

En els àmbits en què no es disposava d’unes fites formalitzades, aquestes es van pensar 
a partir de la interpretació dels continguts dels plans sectorials i d’exemples proposats 
per institucions de referència, com les mateixes Nacions Unides o la Unió Europea. Les 
propostes inicials es van anar contrastant i millorant en un diàleg amb les àrees implica-
des articulat a través d’una comissió transversal (vegeu el punt 4.1), amb les aportacions 
del Consell Acadèmic Assessor (vegeu el 4.2) i amb la revisió sistemàtica efectuada per 
l’entitat REDS (vegeu el 4.3). D’altra banda, abans de l’esclat de la pandèmia es va poder 
celebrar una sessió monogràfica sobre ODS en el debat ciutadà sobre el Pla d’actuació 
municipal (PAM) 2019-2023. 

El resultat final d’aquest treball és un informe que inclou una proposta exhaustiva de loca-
lització de l’Agenda 2030, basada en 135 fites ODS i 220 indicadors clau. Els seus capítols 
estan organitzats a partir dels 17 ODS i de cadascun es mostra, en la part inicial, la llista de 
les fites ODS de les Nacions Unides que s’han considerat “localitzables” a Barcelona, en 
el seu format original, i la llista d’estratègies i plans municipals consultats per identificar 
possibles fites i indicadors. A continuació es mostra, de cada fita ODS localitzable:
• La proposta de fita ODS per a Barcelona. La major part de les fites proposades són 
d’impacte, és a dir, que busquen un canvi social determinat (o una continuïtat, en les fites 
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en què la situació actual es considera òptima). Totes aquestes fites s’han de llegir com a 
“fites de ciutat”; és a dir, de responsabilitat compartida entre l’Ajuntament i altres agents 
públics i privats. També hi trobem algunes fites de procés, que es concreten en la posada 
en marxa o la consecució d’una actuació determinada, liderada o fortament influenciada 
per l’Ajuntament.
• La definició operativa de la fita, que en concreta el significat a fi de fer-la mesurable i 
avaluable. Encara resta pendent la concreció d’algunes de les fites ODS.
• La proposta d’indicador o indicadors clau per mesurar la fita. Les Nacions Unides van 
proposar una bateria de 232 indicadors, però una part no són aplicables o no estan dis-
ponibles a escala de ciutat. Per contra, Barcelona disposa d’altres indicadors, sovint més 
adequats que els que proposen les Nacions Unides. També hi ha fites en les quals no 
s’ha trobat cap indicador adequat per mesurar-la. En aquests casos es proposa la creació 
d’uns indicadors nous, sovint de caràcter sintètic, capaços de reflectir les dimensions de 
les fites més complexes.

De cada indicador clau localitzat s’aporta la informació següent:
• L’origen de l’indicador, és a dir, si s’ha proposat des de l’Ajuntament de Barcelona —i, en 
aquest cas, si forma part d’altres bateries d’indicadors— o des d’altres institucions.
• La font o fonts de dades dels indicadors proposats.
• El valor de referència de l’indicador. Quan la fita està formulada com a increment o 
reducció d’una magnitud en termes relatius, el valor de referència de l’indicador és el de 
l’any 2015 o, si no està disponible, el corresponent a l’any posterior més proper al 2015.
• El valor desitjat per a l’any 2030, o un any anterior, si així s’especifica.
• La perspectiva o perspectives d’anàlisi. En un gran nombre d’indicadors, no només és 
rellevant observar l’evolució de l’indicador per al conjunt de la ciutat o de la seva pobla-
ció, sinó, a més, fer-ho per unitats territorials o per determinades característiques de la 
població, com ara sexe, edat o nivell de renda. També hi ha una perspectiva metropolita-
na, que de moment només s’ha incorporat en qüestions com el nivell de renda o l’habi-
tatge, però que està cridada a tenir més rellevància.

Hi ha algunes fites ODS que encara no presenten una proposta completa de localitza-
ció, o bé perquè no se n’ha arribat a formular una definició operativa, o bé perquè, tot i 
disposar d’aquesta definició, no s’han identificat els indicadors pertinents, o bé perquè, 
tot i tenir clars tant la fita com els indicadors, encara no es disposa de dades per conèi-
xer la situació actual sobre el fenomen en qüestió. És un procés obert que s’espera anar 
completant entre el 2021 i el 2022, amb la implicació de les àrees afectades. De fet, en 
diversos àmbits sectorials es constata una voluntat d’establir objectius avaluables i sis-
temes d’indicadors per mesurar-los. L’existència mateixa de l’Agenda 2030 sembla que 
ha desvetllat aquests processos. El procés de localització pot generar coneixement nou 
sobre les polítiques municipals en totes les seves dimensions (definició del problema, 
formulació de la política, implementació i avaluació).

L’informe ha estat publicat, en les tres versions idiomàtiques, al BCNROC (http://hdl.handle.
net/11703/120051) i al web de l’Agenda 2030 de Barcelona. El fet d’haver-lo traduït a l’anglès 
ha permès donar-lo a conèixer a escala global. Ha estat ben rebut i incorporat als dos repo-
sitoris principals dels anomenats Voluntary Local Reviews (VLR ) que s’han posat en marxa:
• 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 

http://hdl.handle.net/11703/120051
http://hdl.handle.net/11703/120051
https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews
https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr
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4. Espais de col·laboració i suport per confegir l’Agenda 2030 
de Barcelona

4.1. Comissió per a l’Impuls i l’Assoliment de l’Agenda 2030

El 23 de gener de 2020, es va aprovar, en el marc dels espais estratègics transversals 
de la Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat i en virtut del Decret d’Alcaldia S1/
D/2020-57, la creació de la Comissió per a l’Impuls i l’Assoliment de l’Agenda 2030. La 
seva missió és alinear les polítiques municipals amb els ODS, mesurar i analitzar l’evolució 
de la ciutat respecte als ODS i promoure la col·laboració interdepartamental per avançar 
en la seva consecució. Això es concreta en les cinc funcions següents:
1. Establiment i validació dels objectius i les fites que permetin concretar el compromís 
de l’Ajuntament de Barcelona amb els 17 ODS de l’Agenda 2030.
2. Establiment i validació d’un sistema d’indicadors que permeti avaluar periòdicament 
el grau d’acompliment de les fites previstes, així com comparar els resultats obtinguts per 
Barcelona amb els d’altres ciutats, tant a escala nacional com internacional.
3. Coordinació de l’Agenda 2030 amb les estratègies municipals de política pública de 
termini mitjà i llarg, especialment les de naturalesa transversal.
4. Posada en comú de les estratègies i dels projectes principals duts a terme des de 
cada sector per implantar l’Agenda 2030, incloses les accions de comunicació i partici-
pació.
5. Formulació i avaluació posterior de projectes compartits per a la promoció o la im-
plantació de l’Agenda 2030, desenvolupats entre més d’un sector i amb la possible col-
laboració d’altres entitats públiques o privades.

Formen part de la Comissió una trentena de persones: 
1. La tercera tinenta d’alcaldia (Presidència)
2. El comissionat d’Agenda 2030 (Vicepresidència)
3. La gerent municipal
4. El director de l’Oficina Municipal de Dades
5. La directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps
6. El gerent d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
7. El gerent de Recursos
8. El gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
9. El gerent de Barcelona Activa
10. La directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària.
11. La cap del Departament de Coordinació de la Xarxa de Comunicació
12. La gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana
13. El gerent de Mobilitat i Infraestructures
14. La gerent de l’Agència d’Energia de Barcelona
15. La directora de Serveis d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat
16. El gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports
17. La gerent d’Innovació i Transició Digital
18. El director de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana
19. La gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
20. El director de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional
21. La directora de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran
22. La gerent de l’Agència de Salut Pública
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23. La gerent de Seguretat i Prevenció
24. La gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
25. La gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona
26. La gerent de Coordinació Territorial i Proximitat
27. La gerent del Districte de Les Corts
28. El gerent del Districte de l’Eixample
29. El gerent del Districte d’Horta-Guinardó
30. El director del Gabinet Tècnic de Programació, adscrit al Comissionat d’Agenda 2030 
(Secretaria)

Tots els càrrecs de la Comissió són delegables i la composició mateixa de la Comissió 
és modificable d’acord amb les necessitats. Tots els membres de l’equip del Comissio-
nat participen en les reunions. La Presidència també pot convidar, de forma puntual, en 
qualitat d’observadores amb veu sense vot, totes les persones que, per raó del càrrec 
que tenen o per la seva capacitació o experiència professional, es consideri que poden 
contribuir a millorar el desenvolupament de les funcions de la Comissió.

De forma ordinària, la Comissió s’ha de reunir un cop cada tres mesos, com a mínim. 
També es pot reunir de forma extraordinària a proposta d’un mínim de tres membres. Els 
acords de la Comissió s’adopten per majoria simple dels vots dels membres assistents a 
la sessió. Correspon a la presidenta elevar els acords a la Comissió de Govern perquè els 
aprovin o per posar-los en coneixement. Per acord de les persones membres de la Co-
missió, es poden constituir grups de treball per estudiar i preparar determinats assump-
tes. Els informes elaborats pels grups de treball s’han d’elevar al plenari de la Comissió 
per debatre’ls i validar-los. 

 

Imatge: sessió constitutiva de la Comissió per a l’Impuls i l’Assoliment de l’Agenda 2030, gener del 2020

Durant l’any 2020, la Comissió es va reunir en tres ocasions, dues de les quals van ser en 
format virtual:
• En la primera reunió, celebrada el 10 de gener, es va constituir la Comissió i es va pre-
sentar la mesura de govern “Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a Barcelona”.
• En la segona reunió, celebrada el 29 de juny, es va presentar i debatre la proposta de 
localització de l’Agenda 2030 a Barcelona (fites ODS i indicadors clau).
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• En la tercera reunió, celebrada l’1 d’octubre de 2020, es va validar la versió definitiva 
del document de localització de l’Agenda 2030 a Barcelona (fites ODS i indicadors clau) 
i es va exposar el pla de comunicació de l’Agenda 2030.

La valoració d’aquest primer any de funcionament de la Comissió és força positiva. Ha ge-
nerat implicació en les gerències sectorials i territorials, i ha generat coneixement i com-
plicitat amb l’Agenda 2030 en el conjunt de l’organització. A redós de la Comissió s’han 
generat dinàmiques de col·laboració bilateral que han permès configurar la proposta de 
fites ODS i indicadors clau o, en alguns casos, millorar-la significativament.

De cara a l’any 2021, l’objectiu és intensificar aquestes dinàmiques i consolidar el treball 
en elements com l’alineació entre els ODS i el pressupost municipal o projectes transver-
sals (vegeu apartat 6).

 
4.2. Consell Acadèmic Assessor per al desenvolupament de l’Agenda 2030

El 27 de febrer de 2020, es va aprovar, en virtut del Decret d’Alcaldia S1/D/2020-363, 
la creació del Consell Acadèmic Assessor per al desenvolupament de l’Agenda 2030, 
format per persones d’alt nivell i de reconegut prestigi procedents de les 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 munici-
pal per l’Agenda 2030 i reivindicar-ne el potencial per aportar una visió àmplia i rigorosa 
i per generar coneixement útil en aquest àmbit. Això es concreta en funcions com asses-
sorar el Govern municipal sobre el desenvolupament de l’Agenda 2030 (valoració de 
projectes i iniciatives, sistema d’indicadors per avaluar l’assoliment dels ODS, etcètera); 
promoure la realització d’estudis específics buscant la col·laboració entre organitzacions; 
proposar projectes i polítiques públiques innovadores per fer avançar l’Agenda 2030, i 
promoure el coneixement i el suport ciutadà a l’Agenda 2030 i als ODS.

Té 35 membres. Pel que fa al personal acadèmic, s’ha volgut garantir la presència de les 
diverses institucions i un equilibri numèric tant pel que fa a l’àmbit d’especialització (soci-
al, mediambiental, econòmica) com al gènere.
1. La tercera tinenta d’Alcaldia (Presidència)
2. El comissionat d’Agenda 2030 (Vicepresidència)
3. Alicia Adserà (Princeton University)
4. Alícia Casals (UB)
5. Andreu Mas-Colell (UPF)
6. Àngel Castiñeira (ESADE)
7. Anna Veiga (Institut Universitari Dexeus)
8. Anton Costas (UB)
9. Carles Ramió (UPF)
10. David Bondia (UB)
11. Elisabet Viladecans (UB)
12. Enric Banda (Barcelona Supercomputing Center)
13. Estanislau Roca (UPC)
14. Francisco Longo (ESADE)
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15. Guillem López Casanovas (UPF)
16. Hannah Abdullah (CIDOB)
17. Isabel Pont Castejón (UAB)
18. José Luís Martí (UPF)
19. Leire Pajín (ISGlobal)
20. Lluís Torner (ICFO)
21. Maria Soledad Garcia Cabeza (UB)
22. Mariano Marzo (UB)
23. Marina Subirats (UAB)
24. Marta Estrada (CSIC)
25. Núria Mas (IESE)
26. Oriol Nel·lo (UAB)
27. Pedro Díez (UPC)
28. Quim Brugué (UdG)
29. Rafael Vilasanjuan (ISGlobal)
30. Ricard Espelt (UOC)
31. Tamyko Ysa (ESADE)
32. Teresa Garcia-Milà (UPF)
33. Teresa Puig (ICMAB-CSIC)
34. Xavier Vives (IESE)
35. El director del Gabinet Tècnic de Programació, adscrit al Comissionat d’Agenda 2030 
(Secretaria)

El sistema de funcionament del Consell és molt similar al que estableix la Comissió trans-
versal (vegeu el punt 4.1). La diferència principal és que la freqüència de les reunions 
ordinàries previstes és menor (dues l’any).

La reunió que havia de constituir el Consell es va haver de suspendre perquè va coincidir 
amb la primera setmana del confinament dur per la pandèmia. Durant l’any, es va dur a 
terme una única reunió, el dia 5 de maig, dedicada a la valoració de la proposta de fites 
ODS i indicadors clau elaborada per l’equip del Comissionat. Aquesta reunió, celebra-
da en format virtual, va durar tres hores i va ser enriquida per les aportacions anteriors i 
posteriors presentades per escrit. Les nombroses i valuoses contribucions rebudes es van 
sintetitzar en un informe que va ser de gran ajut a l’hora de configurar la proposta defini-
tiva de fites ODS i indicadors clau de l’Agenda 2030.

De cara a l’any 2021, la intenció és implicar el Consell també en la formulació i el desen-
volupament de projectes per impulsar l’Agenda 2030.

 
4.3. Col·laboració amb la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)

La tinenta d’alcaldia de l’Agenda 2030 va signar un conveni de col·laboració amb la Red 
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) per promoure el seguiment i l’avaluació de 
l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible a Barcelona.

REDS és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2015, que té com a missió mobi-
litzar i sensibilitzar la societat espanyola, les institucions públiques i el sector privat sobre 
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els ODS, així com afavorir la seva incorporació a les polítiques públiques, a l’àmbit em-
presarial i al comportament de la societat en general. Concretament, els seus objectius 
són:
• Participar en el debat mundial i donar suport als governs de tots els nivells de l’Estat en 
la implantació dels ODS i en el seu seguiment a través d’un sistema d’indicadors.
• Presentar projectes de desenvolupament sostenible organitzats per membres de la 
xarxa, com ara iniciatives locals o regionals que puguin suposar contribucions importants 
al desenvolupament sostenible.
• Promoure l’educació per al desenvolupament sostenible.
• Ajudar els governs en el diagnòstic dels reptes de desenvolupament sostenible de 
caràcter local, autonòmic i estatal, així com en l’elaboració d’estratègies i trajectòries de 
desenvolupament sostenible sectorials.

REDS treballa amb universitats, centres de recerca, empreses i societat civil per resoldre 
problemes pràctics sobre desenvolupament sostenible. Això li ha permès, amb el pas 
dels anys, acumular un coneixement únic sobre el disseny, la implantació i l’avaluació de 
l’Agenda 2030 a l’Estat espanyol.

A través d’aquest conveni, REDS va aportar el seu coneixement i la seva expertesa per 
millorar la qualitat dels treballs de seguiment i avaluació de l’Agenda 2030. Això es va 
concretar en l’elaboració de dos informes de valoració de la qualitat de les fites ODS i els 
indicadors clau proposats per l’equip del Comissionat. Concretament, es va valorar, en 
primer lloc, la pertinença de les fites tenint en compte la formulació original de les Naci-
ons Unides i, posteriorment, la consistència i la robustesa dels indicadors clau proposats 
per mesurar les fites, així com la disponibilitat de dades per poder calcular-ne l’evolució.

L’aportació municipal al conveni va ser de 18.400 euros. Està previst renovar la col·labora-
ció l’any 2021 en una dimensió similar, però aquest cop centrada en l’elaboració i l’anàlisi 
d’una enquesta interna, adreçada a totes les àrees de gestió. L’enquesta ha de proveir 
dades per completar les fites i els indicadors pendents, així com la visió de cada gerència 
respecte a l’acció que està duent a terme per assolir els ODS.

5. Alineament de l’Agenda 2030 amb l’acció municipal

5.1. Pla d’actuació municipal (PAM) 2020-2023

Des del Comissionat s’ha vetllat per fer visible l’alineament entre les línies estratègiques 
del PAM 2020-2023 i els ODS, cosa que ha quedat reflectida en una infografia en el do-
cument final del PAM. També s’ha dut a terme la coordinació de continguts pel que fa a la 
Gerència d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports.

 
5.2. Pacte per Barcelona (per a la recuperació post-covid-19)

Entre els mesos d’abril i juny, el Comissionat va participar activament en el procés i va 
intervenir en la Taula pel Pacte (formada per representats dels grups polítics municipals 
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i d’entitats representatives dels sectors econòmics i socials) i coordinar un dels quatre 
grups de treball plantejats, concretament el dedicat a economia i societat digital. 

 
5.3. Pressupostos municipals

Partint d’una primera proposta per calcular i mostrar gràficament la despesa corrent de 
l’Ajuntament de Barcelona en cadascun dels ODS (efectuada per la mateixa Gerència 
de Pressupostos i Hisenda i presentada en la memòria dels pressupostos del 2020), des 
del Comissionat s’ha treballat amb l’equip de Pressupostos per situar l’anàlisi a escala de 
programa pressupostari i fites ODS i, a més, s’hi ha incorporat la despesa efectuada en 
inversió (capítols 6 i 7). Al llarg de l’any 2021, s’espera poder disposar d’aquest nou format 
d’alineament.

6. Impuls a la innovació

L’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 preveu, entre les seves línies de treball, la innova-
ció en temes especialment crítics a l’hora d’assolir l’Agenda 2030. En aquest primer any 
de Comissionat s’han posat en marxa les principals apostes en matèria d’innovació per a 
aquest mandat, centrades en les transicions energètica i digital. 

 
6.1. Conveni PRIMA

El Comissionat va establir un conveni amb la Fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC) per al desenvolupament del projecte “Plataforma d’integració d’ener-
gies renovables i emmagatzematge” (PRIMA). El conveni estarà vigent fins l’any 2023 i 
l’Ajuntament s’ha compromès a aportar-hi un total de 300.000 euros, repartits entre les 
quatre anualitats.

L’IREC és un centre públic de recerca de la xarxa CERCA creat per contribuir a l’objectiu 
de fer un futur energèticament més sostenible tenint present la competitivitat econòmi-
ca i proveint la societat de la màxima seguretat energètica. Té la missió de contribuir al 
desenvolupament sostenible de la societat i augmentar la competitivitat de les empreses 
mitjançant la innovació i el desenvolupament de nous productes tecnològics, la recerca a 
termini mitjà i llarg, i el desenvolupament científic i el coneixement tecnològic en l’àmbit 
de l’energia.

El projecte PRIMA vol potenciar el desenvolupament en tecnologies clau per a la transi-
ció energètica, fomentar la flexibilitat energètica en edificis i xarxes energètiques, i op-
timitzar les infraestructures energètiques. La finalitat última és obtenir una energia més 
neta, segura i assequible per a la ciutadania. La primera fase del projecte consisteix en la 
creació d’un laboratori centrat en integració d’energies renovables en edificació i xarxes 
energètiques, i en gestió intel·ligent de l’energia, incloent-hi emmagatzematge d’energia 
i vehicle elèctric.
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En virtut del conveni, l’IREC s’obliga a fer el disseny de detall i la implementació de la pla-
taforma PRIMA; a participar activament en la definició, l’avaluació, el seguiment i les jus-
tificacions dels reptes urbans proposats per l’Agenda 2030 que estiguin relacionats amb 
l’ODS 7, “Energia neta i assequible”; a assessorar en la redacció i l’elaboració de mesures 
relacionades amb la promoció de les energies renovables i l’estalvi energètic (participant 
en comissions, trobades, grups de treball o activitats on sigui necessària la seva presèn-
cia), i a elaborar, a petició de l’Agenda 2030, fins a dos informes anuals sobre l’eficàcia de 
les mesures implementades a la ciutat i les possibilitats de millora.

 
6.2. Conveni per a la realització de reptes d’innovació

Durant l’any 2020, es va articular una aliança entre el Comissionat, l’empresa Barcelona de 
Serveis Municipals (B:SM) i l’entitat Digital Future Society (DSF) per convocar reptes d’in-
novació caracteritzats per una estreta vinculació amb els ODS i pel seu fort component 
digital. Gràcies a l’anomenat fons covid, creat per afrontar la recuperació de l’economia 
de la ciutat des d’una perspectiva estratègica, es van poder dedicar prop de 500.000 eu-
ros al finançament d’aquest projecte, que s’estendrà fins al final de l’any 2022. S’ha previst 
la convocatòria de cinc reptes que inclouen, entre altres, el repte de la mobilitat en el 
context de la crisi climàtica i la transició energètica o el repte d’assegurar l’accessibilitat 
universal als serveis i als equipaments municipals. 

 
6.3. Participació en projectes europeus (H2020)

En els darrers mesos de l’any, el Comissionat es va implicar fortament en la convocatò-
ria per al finançament de projectes H2020-LC-GD-2020, emesa per la Comissió Europea 
amb la finalitat de promoure la innovació i la transferència de tecnologia. Els esforços es 
van dedicar, sobretot, a liderar una proposta per al tema LC-GD-4-1-2020 (Building and 
renovating in an energy and resource efficient way). El resultat va ser el projecte EPICS 
(Energy Positive and Inclusive CitieS), amb un pressupost de prop de 23 milions d’euros i 
una fita prevista de més de 140.000 m2 de nova construcció i rehabilitació. El projecte vol 
demostrar que és possible construir edificis residencials assequibles amb costos energè-
tics de cicle de vida baixos, temps de construcció i planificació reduïts i gestió intel·ligent 
de l’energia. El focus se situa en les empreses d’habitatge públic i es vol que puguin pro-
duir habitatges més sostenibles, més assequibles i de més qualitat. Però també s’intervé 
en edificis públics i es busca optimitzar la generació i l’ús compartit d’energia renovable. 
A més, el projecte vol contribuir a desenvolupar una economia circular local i ecològica 
i es preveu aplicar-hi un enfocament participatiu i comunitari, en què els barris implicats 
funcionin com a living labs o laboratoris vius.

EPICS aplega una vintena d’organitzacions de quatre ciutats (Estocolm, Milà, Munic i Bar-
celona). D’aquestes organitzacions, quatre formen part del grup de l’Ajuntament: a banda 
del Comissionat, hi tenim l’Institut Municipal d’Informàtica, l’Institut Municipal de l’Habi-
tatge i Rehabilitació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Urbanisme. A Barcelona, les in-
tervencions es concentren a l’entorn del barri del Besós i el Maresme, al districte de Sant 
Martí.
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A banda, dins la mateixa convocatòria H2020, el Comissionat va ser convidat a adherir-se 
al consorci del projecte LOCALISED (Decarbonisation pathways for citizens, local admi-
nistrations and businesses to inform and support mitigation and adaptation action). En 
aquest cas, el paper de l’Ajuntament de Barcelona seria oferir un estudi de cas, a canvi de 
beneficiar-se de les innovacions generades pel projecte.

Els resultats de la convocatòria es coneixeran a l’estiu de 2021. 

7. Comunicació

Durant l’any 2020, el Comissionat va desplegar una 
estratègia de comunicació centrada en els elements 
següents:
– Elaboració d’un manual d’identitat gràfica (http://
hdl.handle.net/11703/120008), un recurs bàsic per 
incorporar la imatge i el missatge de l’Agenda 2030 
a tota la comunicació institucional de l’Ajuntament de 
Barcelona.
– Posada en marxa d’una web de l’Agenda 2030 de 
Barcelona, disponible en tres ver sions idiomàtiques. 
– Presència continuada a les xarxes socials Twitter i 
Instagram.
– Execució de l’acció comunicativa “Queden 10 anys”, 
il·lustrada amb una imatge pròpia. Es va convidar la 
plantilla municipal a incorporar aquesta imatge a la 
signatura dels missatges digitals.
– Internament, incorporació a la intranet d’una expli-
cació sobre l’Agenda 2030 i de píndoles informatives 
per anar explicant cada ODS. 
– Execució de la campanya de comunicació “Barcelo-
na: futur sostenible”, que durant quatre setmanes, en-
tre els mesos d’octubre i novembre, va tenir presència 
en mitjans digitals i a l’espai públic (transport públic 
i cartelleres). La campanya es va basar en un conjunt 
de cartells que il·lustraven, de forma esquemàtica i 
expressiva, alguns dels reptes principals de l’Agenda 
2030.

http://hdl.handle.net/11703/120008
http://hdl.handle.net/11703/120008
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Innovació
digital



28

FUNDACIÓ BIT HABITAT

Missió 

BIT Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la innova-
ció 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 sostenible i millorar la qualitat 
de vida de les persones que l’habiten, a través d’una col·laboració amb vocació interna-
cional entre la ciutadania, la universitat i els centres de recerca, el teixit empresarial i el 
sector públic.

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·laboratiu amb la quàdruple hèlix (ciutadania, Administració, empresa i acadèmia/re-
cerca). Aquesta metodologia afavoreix:
• La implicació des de l’inici i l’avaluació contínua dels processos per part de la ciutadania.
• 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, i l’ampli-
ació 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 
permetin millorar les urbs.

 
1. Eixos de treball

Amb l’objectiu de dur a terme activitats d’interès públic dirigides 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 cinc línies estratègiques:

Cocrear involucrant-hi la quàdruple hèlix, amb l’objectiu de codissenyar i desenvolupar 
solucions innovadores que transformin i millorin la ciutat, a fi de generar un ecosistema 
innovador multiactor i multidisciplinari.

Transformar la ciutat de manera efectiva mitjançant iniciatives i solucions innovadores 
fruit del treball col·laboratiu i obert.

Divulgar, informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’acomplir les fites 
que marca l’Agenda 2030 i els 17 ODS. S’explicaran les actuacions i els coneixements 
assolits en matèria d’innovació urbana i es fomentarà la imaginació cívica i el pensament 
crític envers els reptes als quals s’enfronten les ciutats contemporànies.



29

Educar persones de totes les edats perquè coneguin i usin el seu entorn urbà i hi visquin 
d’una forma conscient, i perquè entenguin el funcionament de la ciutat.

2. Projectes i iniciatives

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 desenvo-
lupament i l’execució de projectes que generin un canvi urbà amb un retorn social quan-
tificable i adreçats a aconseguir impactes positius i mesurables per a Barcelona i la seva 
ciutadania. 

Amb el seu llançament es planteja contribuir a resoldre dos reptes urbans associats a 
àrees diverses que han estat afectades de manera especial durant el 2020:
• Àmbit socioeconòmic, amb accions d’impuls de l’economia local: comerç de proximi-
tat, treball, educació, cures, i cultura i indústries creatives.
• Àmbit ambiental, amb accions de millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana: hà-
bits i models de consum, descarbonització urbana, habitatge i barri.

La iniciativa s’adreça i convida a participar, de manera individual o consorciada, pimes, 
empreses emergents, societat civil, unions temporals d’empreses, centres de recerca i in-
novació, universitats, fundacions, col·lectius, cooperatives i entitats. Es valoren de manera 
positiva les entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari i les que ho fan amb 
una aproximació multiactor. 

Es van rebre 217 projectes, 
dels quals 198 complien els 
requisits. El 68% dels projec-
tes presentats corresponia a 
entitats o empreses, mentre 
que el 32% restant van ser 
propostes presentades per 
particulars. Els projectes es 
van distribuir uniformement 
en les dues àrees d’actuació: 
el 53% dels projectes propo-
sats plantejaven solucions als 

reptes de sostenibilitat ambiental, mentre que el 47% oferien solucions als proble-
mes socioeconòmics locals. Les temàtiques principals dels projectes presentats van 
ser, en primer lloc, habitatge i barri, amb el 24%, seguides de les àrees de treball, 
educació i atenció i descarbonització urbana, ambdues amb el 18% de propostes 
rebudes. 

Els projectes rebuts que complien els requisits van ser avaluats en una primera fase per 
un grup de 33 persones que correlacionaven la seva àrea d’expertesa amb les àrees que 
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abordaven els projectes. Es van seleccionar les 22 amb millors puntuacions per passar a 
la segona fase, on calia desenvolupar més la proposta.

En aquesta segona fase, es van avaluar les 22 propostes per tal d’identificar les que fi-
nalment rebrien la subvenció. Un conjunt de més de 50 persones expertes en innovació 
urbana a escala local, amb representants del teixit empresarial, acadèmic, ciutadà i del 
govern de la ciutat, han estat involucrades en el procés de selecció en les dues fases. El 
2020, s’han destinat 500.000 euros a desenvolupar sis proves pilot en el termini d’un any.

Entitat guanyadora Títol del projecte Objectiu

Josep Maria Vallès “Barcelona revolta’t” Implantar la gestió descentralitzada de la 
matèria orgànica en cinc punts de recollida 
(escoles, menjadors col·lectius o restaurants) 
amb la participació d’un agricultor de 
proximitat que durà a terme la maduració 
del compost i l’aplicació del residu. Inclou 
una proposta pedagògica perquè el projecte 
esdevingui un recurs educatiu per als centres 
participants.

UPC Codisseny i cofabricació de 
solucions de millora de la 
qualitat de vida en comunitats 
del Raval

Confeccionar de manera participada un 
catàleg de microprojectes de rehabilitació 
d’aplicació a curt termini a l’interior 
d’habitatges i espais comuns del barri del 
Raval i reproduïbles a tot Ciutat Vella. Inclou la 
cofabricació i la implantació de vuit prototips 
en habitatges i comunitats pilot.

Sistemes Avançats d’Energia 
Solar Tèrmica. Aiguasol

“Fem comunitat per a la transició 
energètica de Barcelona” 

Plataforma per l’autogestió de comunitats 
energètiques per reduir el baix nivell 
d’aprofitament de les cobertes en edificis 
multipropietat i col·laborar per cobrir la 
necessitat que els habitatges s’aproximin a 
l’autosuficiència energètica mitjançant una 
plataforma digital. 

Associació Iniciativa Barcelona 
Open Data

Dades obertes com a suport a 
les decisions del petit comerç

Incorporar l’ús de dades al petit comerç com 
a element per avançar en la transformació 
digital, de manera que es faci efectiu l’accés a 
un recurs públic —dades obertes— per prendre 
decisions intel·ligents amb una perspectiva 
d’empoderament digital.

Fundació Alícia, alimentació i 
ciència

Gent gran, autonomia, 
alimentació i xarxes comunitàries 
de suport i dinamització del teixit 
comercial

Dotar les persones grans d’un mínim de 
coneixements, habilitats i motivacions, i formar 
una xarxa activa que les ajudi a gestionar la 
seva alimentació amb la màxima autonomia 
possible, i assegurar que sempre mengen de 
manera suficient, segura i adaptada a les seves 
necessitats.

IAAC “CO-mida. Elements urbans 
verds per a la coproducció 
d’energia i menjar”

Desenvolupar un sistema modular vertical 
intel·ligent per al cultiu de plantes comestibles 
que, gràcies als bacteris presents a la terra, 
produeixi també l’energia elèctrica necessària 
per funcionar. 
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2.2. Agents TIC

“Agents TIC” és un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació BIT 
Hàbitat, que neix per enfortir la resiliència de la ciutadania envers les dificultats viscudes i 
els nous escenaris que sorgeixen per la crisi sanitària de la covid-19, i per al compliment 
de tres objectius essencials: garantir l’accessibilitat a eines digitals (dispositius, espais i 
connectivitat), capacitar la ciutadania en l’ús d’aquestes eines i impulsar l’administració 
electrònica.

El programa “Agents TIC” es va posar en marxa el setembre del 2020 amb la contractació 
de sis agents, ubicats a les oficines que té la Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE), 
impulsada per Foment de Ciutat en el marc del Pla de barris de l’Ajuntament de Barcelo-
na: 
• El Raval: Oficina d’Habitatges.
• El Besòs i el Maresme: casal de barri.
• Barris de la franja Besòs de Sant Andreu (aglutina el Bon Pastor, Baró de Viver i la Trinitat 
Vella): Espai Via Barcino.
• Les Roquetes i la Trinitat Nova: casal de barri.
• Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona): oficines del Pla de barris.
• La Marina - Zona Franca: casal de barri.

Aquests agents TIC tenen la 
funció d’acompanyar les per-
sones usuàries i donar-los a 
conèixer les eines tecnolò-
giques que estan a la seva 
disposició per assegurar que 
puguin fer tots els tràmits te-
lemàtics necessaris per acon-
seguir solucionar una gestió 
administrativa posterior, do-
cumentar les barreres més 
habituals en l’ús de les TIC i 
l’administració electrònica, i generar continguts d’interès respecte a les eines i als tràmits 
més demanats. Així mateix, després de cada servei d’atenció, els agents TIC emplenen un 
formulari dissenyat per entendre les casuístiques i el perfil de les persones ateses.

Entre els dies 21 de setembre i 31 de desembre, es va dur a terme una anàlisi quantitativa 
i qualitativa de l’activitat duta a terme pels agents, que va permetre conèixer el perfil i les 
problemàtiques de les persones ateses. Al llarg d’aquest període, s’han atès presencial-
ment 1.904 persones, a les quals, en el 59% dels casos, s’ha dedicat una mitjana d’entre 
15 i 30 minuts. El nombre acumulat de tràmits resolts ha estat de 3.068. 

El 80,5% de les persones ateses tenen menys de 55 anys i un gran nombre es troben a 
l’atur (82,8%). Una proporció rellevant no disposa del context cultural ni dels coneixe-
ments idiomàtics suficients per entendre la funció de cada instància administrativa o els 
processos que cal fer. El 13% presenta barreres idiomàtiques i el 3% mostra dificultats 
relacionades amb la lectura. 
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Dues de cada tres persones ateses ho ha estat per demanar la tramitació d’ajuts de tipus 
econòmic, principalment subsidis i prestacions per a la desocupació (33%). També són 
significatius els tràmits per sol·licitar l’ingrés mínim vital (21%) i la renda garantida de ciu-
tadania (8%). Més d’un quart de les persones ateses (27,5%) demanen ajuda per sol·licitar 
i descarregar documents com ara certificats i volants, ja que els canals digitals de moltes 
administracions demanen equips i coneixements per sobre de les capacitats d’aquestes 
persones usuàries. El 22,32% de les persones ateses tenen problemes per sol·licitar o 
usar les seves claus personals per operar amb les administracions públiques i no dispo-
sen de la identificació necessària per fer-ho.

L’anàlisi mostra que les dificultats d’accés i d’ús de les eines digitals per part de les per-
sones vulnerables són molt més acusades que en la població general analitzada en l’En-
questa sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona del 2020. En aquest col·lectiu es 
produeix una intersecció de bretxes digitals que afecten els grups amb menys formació 
i un nivell de renda més baix amb altres circumstàncies, com les desigualtats generades 
per l’origen cultural.

Aquestes desigualtats i dificultats són presents fins i tot en els col·lectius més joves que, 
tot i tenir un perfil de persona usuària més avançat, no disposen de les habilitats o els 
coneixements suficients per fer tràmits administratius digitals.

 
2.3. Smart City Week

La Smart City Week pretén ser un espai de reflexió i diàleg sobre el model de ciutat que 
volem construir, en el qual la tecnologia esdevé una aliada fonamental per donar res-
postes als reptes que es plantegen. En aquest espai, s’impulsa la participació d’agents 
públics i privats locals.

Cada edició de la Smart City Week ha tocat un eix temàtic i ha rebut la participació de 
persones expertes de prestigi reconegut en àmbits diversos. La tercera edició de la 
Smart City Week es va celebrar del 9 al 15 de novembre de 2020. El tema principal so-
bre el qual es va centrar la major part del contingut va ser la inclusió digital, en aliança 
amb el Pla de xoc per a la inclusió digital a Barcelona, presentat per l’Ajuntament l’agost 
del 2020. 

La pandèmia ha obligat les ciutats a fer un salt tecnològic sense precedents i a avan-
çar cap a un nou model de ciutat en què la tecnologia i la innovació esdevenen aliats 
clau: reforcen el sentit de col·lectivitat, permeten comunicacions ràpides i eficaces i 
dibuixen noves xarxes de connexions i relacions de proximitat, urbanes i metropoli-
tanes. La inclusió digital és un element imprescindible per construir una ciutat més 
justa, resilient i inclusiva que s’alineï amb les directrius de l’Agenda 2030 sense deixar 
ningú enrere.

A causa de la situació derivada de la pandèmia, aquesta tercera edició es va basar en 
un format digital, a diferència d’edicions anteriors. Gairebé totes les activitats es van re-
transmetre en directe a internet. Va ser una oportunitat per arribar a un públic més ampli 
geogràficament i també a ponents internacionals. A més, les activitats van ser gravades i 
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subtitulades i resten a la xarxa a la lliure disposició de les persones interessades que no 
van poder connectar-se en directe a les sessions.1

3a Edició Smart City Week: “Reconnectem Barcelona”

9-15 de novembre de 2020

2.410 visualitzacions (amb data 20/11/20)

28 entitats col·laboradores

35 activitats

45 hores de programació

98 ponents: 55 dones / 43 homes

 
2.4. Exposició “Museu analògic de la desigualtat digital”

En el marc de la Smart 
City Week, es va celebrar 
l’exposició “Museu ana-
lògic de la desigualtat di-
gital”. La mostra, una per-
formance que simula un 
museu d’art clàssic, uneix 
allò analògic i digital en sis 
peces que parlen sobre la 
desigualtat i les noves tec-
nologies.

L’espai convida al públic 
general a reflexionar sobre la bretxa digital a través de l’art i les dades. L’exposició es tro-
ba a Ca l’Alier i es pot visitar tant físicament com digitalment.2

 

1. https://www.barcelona.cat/smart-city-week/ca/
2. https://expobretxadigital.bithabitat.barcelona/Exposicio

https://www.barcelona.cat/smart-city-week/ca/
https://expobretxadigital.bithabitat.barcelona/Exposicio
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2.5. Informe “La bretxa digital a la ciutat de Barcelona”

“La bretxa digital a la ciutat de Barcelona” és un informe que recull els resultats d’una en-
questa feta a Barcelona a la tardor del 2020 i en la qual es van enquestar 2.542 persones 
per analitzar la bretxa digital a la ciutat, així com l’impacte de la pandèmia en els usos de 
les eines digitals. L’objectiu d’aquest estudi, que també inclou elements de caràcter qua-
litatiu, és avaluar l’evolució de la bretxa des de l’enquesta anterior, feta el 2016, i analitzar 
com el confinament provocat per la crisi de la covid-19 ha modificat el comportament en 
l’ús de les eines digitals. Aquest informe esdevé un recurs cabdal per identificar les polí-
tiques necessàries per a la inclusió digital a la ciutat.

L’enquesta demostra que la bretxa de connexió s’ha reduït notablement a Barcelona du-
rant els darrers quatre anys i, avui, el nombre de llars no connectades és molt minoritari 
(8,1%) i concentrat en les persones de més de 74 anys. 

Tanmateix, la reducció de la bretxa digital ha fet emergir factors preexistents que continu-
en condicionant el tipus d’accés i l’ús de les TIC. Aquests tres factors són: l’edat, el nivell 
formatiu i la renda.

L’edat és un factor que condiciona l’accés entre la població, però sobretot l’ús que es 
fa de la xarxa i de les TIC: el nombre i la diversitat dels usos decreix amb l’edat; el nivell 
formatiu influeix tant en els usos com en el tipus de dispositius que s’utilitzen, i la renda 
condiciona la possibilitat de treballar i els recursos i les habilitats per seguir l’educació en 
línia, entre altres. 

 

Finalment, l’informe posa en relleu els efectes de la crisi sanitària de la covid-19, que ha 
provocat una modificació del comportament digital de gairebé tots els grups socials, així 
com una diversificació dels usos. La majoria de les persones no només han utilitzat més 
les TIC durant el 2020 sinó que s’han generalitzat determinades activitats en línia que 
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abans eren minoritàries, com el teletreball, l’educació en línia i la tramitació electrònica. 
Això ha agreujat desigualtats prèvies vinculades al tipus de treball, al nivell formatiu i a les 
habilitats digitals.

 

 

Aquesta realitat que s’extreu de l’estudi també ha estat contrastada per un estudi qualita-
tiu del programa “Agents TIC”, que evidencia que la bretxa digital, vinculada no només a 
l’equipament sinó també a les habilitats digitals, és més profunda entre la població més 
vulnerable.
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L’informe i els resultats de l’enquesta es poden consultar d’una manera oberta i perma-
nent: al web de BIT Habitat,3 l’informe; les dades a Open Data BCN,4 i les taules al web 
d’Estadística i Difusió de Dades.5

2.6. 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 visualitza-
dor horitzontal de 6 x 4 metres controlat per quatre monitors tàctils. Aquest visualitzador 
permet construir imatges de la ciutat a partir de diversos tipus d’informació georeferen-
ciada, com dades sobre mobilitat, habitatge, espai públic, infraestructura verda, fluxos 
o equipaments, o d’encreuaments de dades de diverses fonts, com, per exemple, les 

dades de l’informe 
de la bretxa digital 
a la ciutat. En l’actu-
alitat, s’està duent a 
terme un pilot per 
representar els ob-
jectius de l’Agenda 
2030. 

Com que és un atles 
interactiu de dades 
de Barcelona, per-
met obtenir infor-
mació i fer una anà-
lisi i una lectura de 
la ciutat, de manera 
que es converteix 
en una eina de di-

vulgació i educació. D’altra banda, és un instrument dirigit a facilitar la participació i la 
cocreació de continguts, a més d’ajudar a la presa de decisions i a generar estratègies 
col·lectivament. Esdevé una eina facilitadora de la transformació, ja que permet donar 
resposta interactiva a preguntes relacionades amb paràmetres diversos que defineixen 
la ciutat.

En un futur, amb l’UDD en ple funcionament i sense les restriccions derivades de la situa-
ció de pandèmia, es podran consultar aquests mapes elaborats i reutilitzats per a un pú-
blic objectiu divers, format per persones usuàries (expertes) i ciutadanes (amb qualsevol 
grau de coneixements generals i específics) que podran informar-se, opinar i projectar 
sobre el seu territori, els seus barris i els problemes de la ciutat.

3. https://bithabitat.barcelona/
4. https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/
5. http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm
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2.7. I si...? Cicle de converses #desdecasa

La pandèmia de la covid-19 ha generat un escenari d’incertesa excepcional d’escala glo-
bal, del qual la tecnologia ha esdevingut l’aliat principal, ja que reforça el sentit de col-
lectivitat i permet unes comunicacions ràpides i eficients. D’altra banda, ha posat en evi-
dència el paper clau de la transformació digital en les nostres societats contemporànies.

Amb aquest marc de partida, BIT Habitat va organitzar, entre el 14 i el 23 d’abril de 2020, 
el cicle de diàlegs virtuals “I si…? Cicle de converses #desdecasa”, un cicle de quatre 
diàlegs en directe centrats en com s’estava abordant, des d’àmbits diversos, l’ús de les 
tecnologies com a via predominant en les relacions i les comunicacions personals durant 
l’etapa de confinament. També van aprofundir en les bones pràctiques i especialment en 
les lliçons que se’n poden extreure per a un futur obert i incert i en el qual la digitalització 
tindrà̀ cada cop més importància i presència.

Amb una durada aproximada de 50 minuts, les converses, moderades per la periodista 
especialitzada en dades Karma Peiró i amb ponents amb experiència en la matèria, van 
ser seguides per més de quatre mil persones. El format de retransmissió en directe va 
permetre oferir al públic la possibilitat de compartir les seves preguntes i reflexions en 
viu. El cicle va quedar enregistrat i es pot veure al web municipal. Posteriorment, es va 
editar un llibre en el qual es fa un re-
cull d’aquests diàlegs i reflexions com-
partides.6

Conversa 1. I si… les dades deixen de 
ser meves? Drets digitals i sobirania 
tecnològica.

Conversa 2. I si… la meva vida virtual 
no em connecta? Com la interacció di-
gital des de la intimitat forçada ha can-
viat la nostra relació amb les emocions, 
les persones i nosaltres mateixos.

Conversa 3. I si… educar també és innovar? Com la tecnologia té un paper clau en el 
futur de l’educació i les lliçons no apreses.

Conversa 4. I si… la normalitat era el problema? Com l’excepcionalitat ha posat de mani-
fest que la transformació digital és necessària.

 
2.8. Volem ser el teu altaveu!

Volem ser el teu altaveu! És un projecte que es va llançar al final del març de 2020, amb 
l’objectiu de fer una crida a pimes o empreses emergents que tinguessin solucions ja 

6 . Llibre disponible en format digital a: https://bithabitat.barcelona/projecte/i-si-cicle-de-converses-desdecasa.
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desenvolupades, a punt per ser desplegades, que donessin resposta a un o més reptes 
derivats de l’emergència sanitària.

BIT Habitat es va marcar el repte de facilitar el desenvolupament de solucions tecnolò-
giques innovadores, especialment de caràcter sociosanitari, que poguessin ajudar els 
col·lectius més vulnerables. Es van mobilitzar recursos propis de la Fundació per donar 
visibilitat a aquestes pimes o empreses emergents i posar-les en contacte amb els actors 
de l’ecosistema d’innovació per aconseguir que es pogués desplegar la solució. 

Es va rebre un total de 35 propostes i, després d’una primera valoració i classificació, se’n 
van desestimar cinc per falta de dades o viabilitat de la proposta. Pel que fa a les 30 pro-
postes restants, es van difondre a través de la plataforma Decidim de la ciutat, en el pro-
cés “Barcelona des de casa”7, en què es recollien propostes d’accions, activitats i iniciati-
ves comunitàries sorgides a la ciutat durant el període de confinament. Addicionalment, 
algunes d’aquestes propostes es van fer arribar a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
als responsables municipals de la gestió de residus i a la Guàrdia Urbana.

Propostes difoses

Proponent Descripció de la proposta

We are bravas_infocovid Aplicació que permet identificar, sobre Google, on estan els productes 
que necessites adquirir..

Worldreader Sistema de llibre electrònic per facilitar la lectura a estudiants. Aplicat a 
l’Àfrica.

Albaladejo Oferiment de serveis d’impressió 3D.

SmartMonkey Oferiment. Plataforma que permet optimitzar els desplaçaments 
logístics.

TransPerfect Oferiment d’ordinadors per a famílies.

Covid19es Simulador de previsió d’infectats per covid-19. 

Hackovid.cat Hackató de solucions web o aplicació per fer front a la covid-19.

Santiago Pérez plataforma Plataforma d’ajuda al comerç de pobles i ciutats.

HumanITcare Plataforma de seguiment dels pacients per part de professionals.

Paisanos Creando Dues aplicacions web per trobar béns de primera necessitat i altra 
d’assistència al diagnòstic.

Homeless Entrepreneur Web per identificar persones sense llar i també per poder fer 
donacions.

Efebé Proposen un tractament dels interiors d’edificis amb materials 
fotocatalítics per disposar d’ambients més saludables.

Plastic Express Oferiment comercial de producte de pantalles de metacrilat.

7. https://www.decidim.barcelona/assemblies/BCNdesdecasa?locale=ca

https://infocovid.online/
https://infocovid.online/
https://infocovid.online/
https://www.grupefebe.com/
https://plasticexpress.es/
https://www.decidim.barcelona/assemblies/BCNdesdecasa?locale=ca
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Propostes traslladades a l’Agència de Salut

Proponent Descripció de la proposta

Centre d’Intel·ligència 
Artificial

Oferiment de màquines 3D per fer viseres.

Miray Neat És un sistema de polsador d’avís a personal d’infermeria. Producte 
existent al mercat.

Respirador 3D Prototip de respirador en fase de laboratori; cal validació real i 
fabricació.

SEC - Ventilador mecànic Prototip de ventilador mecànic. La producció pot ser de set dies 
després d’acabar la part de desenvolupament. 

Trivial Sistema d’informació del coronavirus amb 160.000 persones usuàries 
registrades.

Barroso EPI Prototip. Mascareta protectora de la cara que inclou sistema ionitzant 
per eliminar el virus.

Olivella Serveis de consultoria per a la cerca de material sanitari.

Psious Oferiment de 1.000 sessions terapèutiques psicològiques. 

Argelich Networks Oferiment de respirador/mascareta. 

Leitat Oferiment de fabricació de respiradors 3D.

Proposta traslladada al cos policial

Proponent Descripció de la proposta

AkuaroHub Mobilitat Sistema per informar i controlar els desplaçaments que vol fer un 
ciutadà/ana. Format d’aplicació mòbil. 

Proposta traslladada als responsables municipals de gestió de residus

Proponent Descripció de la proposta

Thermowaste Construcció d’una planta de tractament de residus que elimini el virus 
dels residus.

 
2.9. Programa educatiu HaBITants

El programa HaBITants és un projecte pi-
lot promogut per la Fundació Bit Habitat, 
dirigit a docents de 5è i 6è de primària i 
1r i 2n d’ESO. El 2020, es va iniciar la im-
plantació d’aquest programa a dues es-
coles del districte arran d’una petita col-
laboració establerta els anys anteriors 
per parlar de ciutat i edificis intel·ligents 
a l’escola. 
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L’objectiu general del programa és empoderar i facilitar eines al professorat per tal que 
pugui acompanyar el seu alumnat a l’hora de desenvolupar-se com a agents crítics, autò-
noms i actius en el seu territori, perquè aquest esdevingui un lloc inclusiu, segur, resilient 
i sostenible. Així doncs, el programa pretén que el professorat se senti plenament capaç, 
capacitat i segur per acompanyar l’alumnat en un recorregut d’aprenentatge vivencial.

 
2.10. 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 2020, Ca l’Alier ha albergat 
els actes i les activitats següents:

Gener

Fins al 2 de gener: exposició dels materials de l’Smart City Expo World Congress.

14, 16, 29 i 31 de gener: jornades de l’equip de direcció de l’IMI sobre metodologies ITIL.

15 de gener: jornades internes de Cisco.

20 de gener: jornada ACTIG, diàleg per determinar la incidència i la posició de la geoinformació en la 
universitat, la societat, les empreses i l’Administració.

29 de gener: roda de premsa de l’empresa Idencity. Presentació de l’índex de mobilitat.

31 de gener: acte intern de Cisco.

Febrer

4 de febrer: visita de l’equip d’innovació d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).

12 de febrer: acte intern de Cisco.

17 de febrer: jornada Actig, diàleg per determinar la incidència i la posició de la geoinformació en la 
universitat, la societat, les empreses i l’Administració.

21 de febrer: taller sobre la qualitat de l’aire AirQast, organitzat per Lobelia.

Març

10 de març: visita IBEI - curs amb la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Visita d’estudiants del 
Màster en ciència política i relacions internacionals, i del Màster en govern i polítiques públiques de la 
PUCP.

Setembre

De 28 a 30 de setembre: Congrés ISUF-H.

Octubre

25 d’octubre: Open House Barcelona (visita virtual).

Novembre

9 de novembre: inauguració telemàtica de la tercera edició de la Smart City Week.

9 de novembre: exposició “Museu analògic de la desigualtat digital”.



41

El 2020, es va iniciar la posada en marxa d’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 impulsar 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.

Per posar en marxa correctament l’ateneu de Ca l’Alier, calia executar algunes obres me-
nors a l’edifici a fi d’adequar l’espai a les noves necessitats i a la maquinària que s’hi allot-
jarà. Per això, es van requerir els serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte 
tècnic d’adequació de l’operador 2 de la Nau A, així com la direcció d’obres. També van 
caldre els serveis de fusteria i obres de paleta per fer l’obra d’adequació de l’espai.

3. Col·laboracions 

3.1. Citython

Citython és un projecte que s’emmarca dins de l’EIT Urban Mobility. Es va iniciar el 2018 
en el marc de la Smart City Week i s’ha convertit en un esdeveniment internacional que ha 
perdurat en el temps i del qual el 2020 s’ha celebrat la tercera edició en diverses ciutats 
europees.

Citython promou la cerca de solucions innovadores als reptes de ciutat. L’edició del 2020, 
celebrada del 6 al 16 de juliol, va ser un hackató en línia de deu dies que va reunir ments 
creatives i curioses amb l’objectiu de trobar solucions als reptes de mobilitat als quals 
s’enfronta la gent de Barcelona després de l’etapa de confinament. En aquest àmbit, es 
van definir tres reptes com a punt de partida per trobar solucions o propostes:
• Gestió d’àrees de gran flux de persones (com ara zones de platja, mercats, centres co-
mercials, espai públic, locals culturals).
• Models de mobilitat urbana ajustats als nous requisits de seguretat (zones per a via-
nants, línies ciclistes, mobilitat d’últim quilòmetre, optimització de la mobilitat individual).
• Seguiment i millora de la qualitat de l’aire.

Hi van participar 40 persones i s’hi van presentar 10 propostes en total. Un jurat escollit va 
avaluar les solucions presentades de cada repte i va seleccionar un equip guanyador per 
a cadascun (tres equips guanyadors en total). Cada equip guanyador va rebre un premi 
econòmic de 1.500 euros i la possibilitat de presentar les seves solucions a la Smart City 
Expo 2020 de Barcelona.

 
3.2. Congrés ISUF-H

L’International Seminar of Urban Form (ISUF) és una associació internacional dirigida a 
investigadors i investigadores i professionals de l’àmbit de la forma urbana i dels camps 
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relacionats amb el medi construït. Cal ressaltar-ne el caràcter interdisciplinari, així com la 
integració de múltiples àrees del coneixement i de la pràctica de la forma urbana, com 
ara l’arquitectura, la geografia, la història, la sociologia i la planificació urbanística. 

BIT Habitat col·labora amb ISUF-H (la xarxa regional de l’associació que aplega els països 
de parla o tradició hispànica) i la Universitat Politècnica de Catalunya, la seva entitat ges-
tora, i posa a la seva disposició l’espai de Ca l’Alier i organitza les activitats, emmarcades 
dins del Congrés de l’ISUF-H “Forma Urbis i territoris metropolitans: metròpolis en re-
composició, prospectives projectuals en el segle XXI”, celebrat el setembre de 2020 i que 
preveu una nova celebració, aquest cop presencial, el maig del 2021.

 
3.3. World Data Viz Challenge 2020 Barcelona-Kobe

El World Data Viz Challenge és un concurs que té com a objectiu principal posar en relleu 
els desafiaments de les ciutats intel·ligents, i convida a participar-hi fent propostes de 
millora, mitjançant l’anàlisi de dades i la seva visualització, que puguin ser útils en l’elabo-
ració de polítiques públiques. 

El concurs també pretén fomentar l’ús de dades obertes publicades per administracions 
diverses, desenvolupar l’esperit crític envers l’ús de dades en l’entorn digital i incrementar 
l’exercici de la sobirania de les dades per part de la ciutadania.

Aquest concurs s’organitza de manera conjunta entre els ajuntaments de Barcelona i de 
la ciutat japonesa de Kobe. El 2020, la Fundació BIT Habitat va liderar l’organització de 
la tercera edició del concurs, i hi van col·laborar la Direcció de Relacions Internacionals i 
l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, organitzadores principals de 
les dues edicions anteriors.

La temàtica de les visualitzacions que es presentaven havia de reflectir una realitat o pro-
blema de Barcelona emmarcats en els ODS que s’alineen amb l’Estratègia d’impuls de 
l’Agenda 2030 a la ciutat. El període d’admissió del concurs va anar del 14 de setembre 
fins al 26 d’octubre de 2020 i es van rebre 28 propostes. El novembre es van seleccionar 
les 5 finalistes i es va fer l’acte d’exposició de treballs i el lliurament final de premis. El Wor-
ld Data Viz Challenge 2020 Barcelona-Kobe, en la convocatòria de Barcelona, va atorgar 
els premis següents: Premi Barcelona “World Data Viz Challenge 2020 Barcelona-Kobe”, 
amb una dotació de 1.000 euros, i una menció especial Universitats Barcelona “World 
Data Viz Challenge 2020 Barcelona-Kobe”, amb un premi de 250 euros.

 
3.4. DataCity Lab

DataCity Lab desenvolupa un model de col·laboració entre el sector públic i el privat 
basat en l’analítica de dades per trobar solucions innovadores als grans reptes de ciutat. 
En aquesta segona edició, llançada el setembre del 2020, el programa es va enfocar 
a donar compliment als objectius de l’Agenda 2030 de reduir a zero la pobresa ener-
gètica i d’incrementar la generació d’energia solar en l’àmbit urbà. Les dades posen 
de manifest que el 10,6% de la població de Barcelona es troba en situació de pobresa 
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energètica i que, d’altra banda, la ciutat disposa d’un alt potencial de generació solar 
de proximitat.

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Comissionat d’Innovació Digital, l’Oficina Munici-
pal de Dades (OMD) i la Fundació Bit Habitat, col·labora amb el programa DataCity Lab. 
En l’edició del 2020, per la temàtica triada, també hi van participar l’Àrea de Drets Socials 
i la Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental. Així mateix, en el repte van partici-
par ACCIONA, com a corporació col·laboradora, i el Departament d’Analítica i Ciència de 
Dades de la Universitat de Barcelona, com a referent acadèmic.

Una possible solució per reduir la pobresa energètica dels col·lectius vulnerables, la que 
experimentarà l’empresa que ha estat seleccionada, seria obtenir excedents de genera-
ció elèctrica a partir de la instal·lació de panells solars, i redistribuir l’energia generada als 
col·lectius esmentats.

Per poder analitzar la viabilitat d’aquest plantejament, cal tenir en compte les limitacions 
tècniques i jurídiques actuals. Una de les limitacions principals imposa que els punts de 
generació i els de consum es trobin connectats en baixa tensió i a una distància inferior a 
500 metres entre si. Tenint en compte aquesta limitació, el repte partirà de l’anàlisi de tres 
superilles de Barcelona: el Poblenou, la Marina i la Vila de Gràcia.

A través de l’analítica de dades energètiques es tracta de poder calcular i simular en 
quines zones de les superilles escollides seria viable subministrar excedents d’energia 
solar generats des d’equipaments, espais públics, oficines i teixit comercial i industrial, 
cap als col·lectius vulnerables d’aquestes superilles.

L’empresa seleccionada pel conjunt d’actors del programa, IMPACT-E, és una empresa 
emergent que té com a missió facilitar la transició energètica a través del desenvolupa-
ment d’eines per a la planificació energètica urbana, a més de l’assessorament, la forma-
ció i el seguiment.

L’empresa va rebre un premi de 10.000 euros per poder fer front a una fase inicial d’ex-
perimentació que tindrà una durada de quatre mesos. Els resultats finals d’aquesta ex-
perimentació es presentaran públicament l’any 2021.
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ATENEUS DE FABRICACIÓ DIGITAL

 
1. Missió

Els ateneus de fabricació digital són espais públics impulsats per l’Ajuntament de Bar-
celona, oberts a tothom, on es treballa per la inclusió i la capacitació digital a partir de 
l’aprenentatge i l’experimentació en el món de la fabricació digital. Disposen de màquines 
i personal qualificat per capacitar, donar suport a projectes i presentar activitats sobre la 
base de l’economia social i solidària, en la qual el model és compartir.

La fabricació digital consisteix a digitalitzar els processos de fabricació i a definir, millorar 
i administrar el procés de fabricació d’un objecte mitjançant les noves tecnologies, com 
ara la impressió 3D o el tall làser. La fabricació digital o, més ben dit, la revolució de la 
fabricació digital, es basa en la idea de convertir la informació en objectes i els objectes 
en informació, i permet elaborar qualsevol cosa en gairebé qualsevol lloc i en qualsevol 
moment.

La missió dels ateneus de fabricació és desplegar i coordinar transversalment, en els bar-
ris i els districtes de la ciutat, un projecte estratègic de participació ciutadana que vol ser 
“de baix a dalt” i que es basa en els preceptes de la innovació social i l’economia col·labo-
rativa, que es concreta a partir de la contraprestació, que és el retorn no econòmic que fa 
tota persona que utilitza els recursos de l’ateneu, a manera de bescanvi de béns per béns, 
sense la intervenció de diners.

Els ateneus de fabricació digital tenen l’objectiu de divulgar tot el potencial de les noves 
tecnologies de fabricació digital, afavorir espais i processos d’aprenentatge i capacitació 
digital per a tota la ciutadania, i fomentar la innovació social ciutadana. La seva vocació 
és la d’apropar la tecnologia, la ciència i el disseny de la fabricació digital i de les seves 
aplicacions a tota la ciutadania.

L’objectiu principal es concreta en el fet de capacitar les persones en l’ús de la tecnologia 
de la fabricació digital i donar suport a projectes i activitats d’inclusió digital fent ús de 
models d’organització i aprenentatge oberts i en xarxa.

Els programes dels ateneus de fabricació van dirigits a fomentar i impulsar la innovació 
social ciutadana, és a dir, que siguin els veïns i veïnes mateixos qui pugui gaudir d’espais, 
eines i recursos públics i oberts per poder treballar en xarxa i proposar projectes que 
millorin l’entorn més proper. Les escoles, les famílies i els agents innovadors de la ciutat 
són els col·lectius preferents que han de gaudir d’espais per poder aprendre, formar-se i 
desenvolupar el seu talent.

Durant l’any 2020, hi ha hagut cinc ateneus en funcionament: l’Ateneu de Fabricació de 
les Corts; l’Ateneu de Fabricació La Fàbrica del Sol, al barri de la Barceloneta; l’Ateneu 
de Fabricació Ciutat Meridiana; l’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic, al districte de 
Nou Barris, i l’Ateneu de Fabricació de Gràcia.
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En aquesta memòria es presenta un breu resum de la tasca pedagògica que han dut a 
terme els ateneus els anys 2019 i 2020, i la descripció de la tasca que va fer la xarxa d’ate-
neus entre el març i el juny del 2020 per donar resposta a la crisi generada per la covid-19 
oferint les seves eines per produir materials de protecció.

2. Indicadors del Programa pedagògic de la xarxa d’ateneus 
de fabricació, 2019-2020

Taula 1. Indicadors del programa pedagògica de la Xarxa d’Ateneus

Nombre de sessions Nombre de persones / centres

Formació Tallers Visites 
guiades

Suport a 
projectes

Reunions 
amb 

professorat

Centres 
educatius 

atesos

Usos 
presencials 

(centres)

Usos en 
format 
digital 

(centres)

Nombre 
alumnes

Nombre 
docents

2019

Adf Les 
Corts

3 37 28 3 6 23 77 Sense 
dades

1371 102

AdF Fàbrica 
del Sol

6 5 12 26 3 25 52 Sense 
dades

831 50

AdF Ciutat 
Meridiana

5 22 11 25 15 45 135 Sense 
dades

1095 156

AdF Parc 
Tecnològic

4 21 8 13 12 24 45 Sense 
dades

915 83

TOTAL 18 85 59 67 36 117 309 Sense 
dades

4194 391

2020

AdF Les 
Corts

10 36 19 2 7 20 46 28 346 133

AdF Fàbrica 
del Sol

1 6 5 5 21 22 18 21 161 36

AdF Ciutat 
Meridiana

5 7 8 14 17 21 33 18 481 129

AdF Parc 
Tecnològic

5 7 3 5 8 13 18 15 357 122

AdF Gràcia 2 3 5 7 3 10 20 16 368 15

TOTAL 23 59 40 33 56 86 135 98 1713 435

En la Taula 1 es descriuen els indicadors recollits de les memòries dels 4 Ateneus de fa-
bricació actius el 2019 i els 5 del 2020 per comparar l’efecte que ha tingut la crisi sanitària 
de la Covid-19 en la limitació de les seves activitats.

El percentatge d’usos segons el nivell educatiu no presenta diferències significatives en-
tre ambdós anys i es resumeix de la manera següent: 
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L’estat de pandèmia durant el 2020 ha afectat l’activitat educativa dels ateneus i a reduït 
a menys de la meitat el nombre d’alumnes que s’hi ha atès, i els projectes desenvolupats 
i els tallers i visites guiades també s’han vist reduïts a dos terços dels duts a terme durant 
el 2019. 

Tanmateix, no tots els ateneus han tingut la mateixa afectació. Els ateneus dels districtes 
de Ciutat Vella i Nou barris han vist molt més reduïda la seva activitat que els de les Corts 
i Gràcia.

Tot i així, cal destacar que s’ha pogut compensar aquesta impossibilitat d’atendre alum-
nes amb un augment considerable de l’atenció al professorat a través de formacions i re-
unions que han permès que els docents continuessin fent projectes amb el seu alumnat. 

En conclusió, les restriccions derivades de la covid-19 han afectat considerablement l’ac-
tivitat dels ateneus de fabricació pel que fa a la comunitat educativa (així com la resta de 
públics objectiu del servei), però la reinvenció constant del servei i els seus equips han 
permès trobar noves formes de relació i noves necessitats per donar més oferta formativa 
al professorat i així cobrir la falta de relació directa amb l’alumnat a causa de les restric cions. 

3. La reacció de la xarxa d‘ateneus de fabricació digital davant 
la crisi de la covid-19

Els ateneus de fabricació es van posar a treballar des de finals de març i fins al juny i 
van oferir una trentena d’impressores 3D, cinc talladores làser i un equip de vint-i-cinc 
treballadors i treballadores, per dotar les persones que estaven treballant en primera 
línia d’hospitals, residències, serveis d’atenció domiciliària, centres de serveis socials i 
d’acollida, serveis de suport municipal, etcètera, d’equips de protecció personal basats 
en dissenys de codi obert.

Els ateneus de fabricació no han treballat pel seu compte: han treballat de bracet del 
moviment ciutadà espontani organitzat a través del col·lectiu anomenat Coronavirus 



47

Makers. Aquest grup de voluntariat va passar de tenir, en un primer moment, prop de 
trenta persones, a tenir-ne més de tres mil en acabar el mes de març. Hi havia makers, per-
sonal sanitari, enginyers, taxistes, empresaris, professors, els serveis de fabricació digital, 
etcètera, i també tot el suport i ajut de les gerències, direccions i departaments implicats 
de l’Ajuntament de Barcelona. Totes aquestes persones es van organitzar per donar una 
resposta humil i, alhora, contundent a la pandèmia. La majoria va contribuir-hi produint 
equips de protecció amb impressores 3D des de casa seva. 

Alguns van fer tots els transports de recollida i distribució de la producció que van caldre. 
D’altres van estar muntant les pantalles de protecció facial un cop es produïen. La resta, 
en general ciutadania anònima, va fer donació de materials.

 

La col·laboració entre la comunitat de fabricants i els serveis de fabricació digital va ser 
molt eficaç per donar resposta a l’escassetat local de material sanitari. El primer lot 
d’equips es va lliurar als hospitals a finals de març, quan encara els governs nacionals i 
regionals debatien a qui comprarien els aparells de protecció i com els distribuirien. La 
societat civil, i els serveis municipals al seu costat, ja estàvem actuant.

Al final del mes d’abril, havíem cobert conjuntament la demanda d’equips de protecció 
de tots els hospitals de la ciutat i l’àrea metropolitana. S’ha demostrat que la innovació 
digital pot ajudar donant solucions ràpides i innovadores per resoldre necessitats locals 
immediates. L’èxit de l’entesa va ser pensar amb una lògica de col·laboració publico-co-
munitària com s’ha fet des de l’inici del projecte dels ateneus de fabricació l’any 2013, 
preveient sempre la intervenció institucional com una eina de transformació frec a frec 
amb el món associatiu, acadèmic i empresarial, és a dir, amb la ciutadania.

Ha quedat palès que els ateneus de fabricació tenen una forta capacitat d’innovació 
social, i que funcionen sota el principi de compartir i proporcionar solucions col·lecti-
ves a problemes locals concrets. Aquest enfocament, que està clarament alineat amb la 
resposta solidària de Coronavirus Makers, ha mostrat alts nivells de resiliència i inventiva 
durant la gestió local d’una crisi global.
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Els ateneus han sigut constructors de ponts amb un peu a la comunitat de fabricants i 
un altre a l’Administració pública. L’Ajuntament ha respectat en tot moment l’estructura 
de xarxa horitzontal i l’esperit del moviment ciutadà, i ha proporcionat recursos per al 
bon desenvolupament del projecte. Les institucions de la ciutat i la ciutadania han estat 
clau per generar l’impuls de fons i la solidaritat necessaris per crear solucions conjuntes 
i justes al repte. Ha estat un exemple de bona pràctica institucional, en la qual s’ha sabut 
reaccionar, estar-hi i ser propositiu.

Una darrera reflexió que es desprèn de tot plegat és que les inversions no s’han de limitar 
a centres de recerca d’alt perfil i d’abast internacional: també han d’incloure serveis de 
proximitat com els ateneus de fabricació, oberts a tothom i connectats amb les necessitats 
i els interessos de les comunitats locals. Ha de ser serveis per a la inclusió i la capacitació 
digital i per lluitar contra la bretxa digital, que ajudin a obtenir una ciutadania preparada 
per als reptes vinents que arribaran en un futur immediat.

LOGÍSTICA I COORDINACIÓ GENERAL

Per tal de fer front a la nova situació d’emergència, la xarxa d’ateneus ha reformulat la seva 
estructura de forma temporal. Per fer-ho, s’ha passat d’un sistema atomitzat de coordina-
ció a un de lineal de producció.

Això ha permès treballar de forma molt eficient i coordinada entre els ateneus i, alhora, 
s’ha coordinat aquesta estructura amb el sistema de producció de la ciutadania, gestio-
nada a través de Coronavirus Makers.
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Per a cada etapa del procés de producció, s’han establert comissions mixtes entre les per-
sones que treballen en els ateneus segons els seus perfils i la seva disponibilitat i tenint 
en compte la realitat de cada persona pel que fa a vulnerabilitat davant la covid-19.

A continuació es descriuen els passos del procés de producció d’equips de protecció in-
dividual (EPI) de la xarxa d’ateneus de fabricació (XAF) durant els quatre mesos de treball.

 
3.1. Recursos

Per tal de dur a terme l’activitat que s’ha fet als ateneus entre el març i el juny del 2020, 
ha estat necessari disposar d’una sèrie de recursos classificats en tres tipus: materials, 
transport i voluntariat.

Tots aquests recursos s’han obtingut per les vies següents:
1. Ajuntament: tant si són equipaments municipals (biblioteques, centres cívics, etcètera) 
com departaments de l’Ajuntament.
2. Entitats i empreses: han donat material o bé ofert de forma gratuïta els seus serveis.
3. Ciutadania: ha donat material propi o s’ha ofert com a voluntària en el muntatge de 
material de protecció al Parc Tecnològic.

Transport Material Voluntariat

Ajuntament i derivats Furgonetes Acetat
Plakene
Gomes elàstiques
Caixes de cartró
Material de 
manteniment tècnic
Cessió/compra de
maquinària 3D
Filament 3D

Borsa de voluntariat 
municipal

Entitats i empreses 
(donacions)*

Taxis

Furgonetes

Viseres d’injecció
Acetat
Gomes elàstiques
Material fungible
Filament 3D

Ciutadania Vehicles particulars Material fungible
Filament 3D

Voluntariat de l’entorn 
de la XAF

* Empreses i entitats que han fet donacions/serveis: STAC (Sindicat del Taxi de Catalunya),
Quadpack, Acadèmia ArtModa, Pla comunitari de Ciutat Meridiana, FAECH, Bofarull Estarlich, SA,
Escola Pau Gargallo, EntresD, Grup Parera, Coronavirus Makers i Gràfics Pou

La comissió de recursos s’ha encarregat de buscar col·laboracions o donacions per part 
d’empreses, entitats i persones individuals. 
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3.2. Producció

ATENEUS QUE FAN FABRICACIÓ I INNOVACIÓ
• Ateneu de Fabricació La Fàbrica del Sol
• Ateneu de Fabricació Les Corts
• Ateneu de Fabricació de Gràcia
• Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic
• Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana
• FAB Casa del Mig - Punt Multimèdia

MAQUINÀRIA UTILITZADA
• Impressores 3D: 31 (5 de les quals cedides per entitats de barri i biblioteques)
• Talladores làser: 6
• Llimes elèctriques

MODELS PRODUÏTS
• Visera v4 3D; visera v5 3D; visera tall làser
• Obreportes 3D i tall làser; salvaorelles 3D i tall làser; mampares

Els tecnòlegs i les tecnòlogues de cada ateneu de fabricació han format la comissió de 
fabricació i innovació. D’una banda, s’han encarregat de produir el material en 3D o làser 
i fer el manteniment de la maquinària i, de l’altra, han fet recerca sobre possibles millores 
dels productes (menys temps de producció, més eficàcia, més resistència), i han proposat 
nous productes segons les necessitats canviants durant la crisi de la covid-19. 

Ritme mitjà de producció setmanal entre tots els ateneus:
• 450 pantalles facials 3D
• 450 pantalles facials de polipropilè
• Obreportes i salvaorelles: produïts segons necessitat.
• Mampares: produïdes segons necessitat

 
3.3. Muntatge i voluntariat

El Parc Tecnològic de Barcelona Activa s’ha establert com a centre de logística de l’activi-
tat dels ateneus gràcies a la seva capacitat per establir espais diferenciats de muntatge, 
emmagatzematge i desinfecció, a més de poder assegurar la recepció i enviament de 
paquets, ja que hi ha servei de seguretat les 24 hores.

Al centre de logística s’han dut a terme les tasques següents per part de la comissió de 
logística, muntatge i empaquetament:
• Recepció de materials/donacions
• Recepció de les peces fabricades per part dels ateneus
• Muntatge de pantalles facials juntament amb persones voluntàries
• Recepció de les peticions del formulari i empaquetament
• Enviament de les peticions als transportistes
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VOLUNTARIAT
Una part que cal destacar d’aquest punt ha estat la incorporació de persones voluntàries 
en el muntatge de pantalles facials. Aquestes persones han arribat per dues vies dife-
rents:
• Borsa municipal de voluntariat: 12 persones
• Ciutadania: 19 persones

Per tal d’assegurar que es complien les normes de seguretat i protecció, se’ls ha propor-
cionat material de protecció i s’han fet torns setmanals, de manera que no es mesclaven 
persones de torns diferents, i sempre hi ha hagut un màxim de vuit persones per torn i 
no més de tres o quatre persones per espai de producció (per assegurar la distància de 
seguretat entre elles).

 
3.4. Beneficiaris i entregues

Aquest punt del procés, gestionat per la comissió logística de peticions i transports, s’ha 
centrat a determinar com es processen les peticions i com es fan arribar.

Els beneficiaris de la producció han estat principalment i per ordre de prioritat:
• Hospitals
• Centres sociosanitaris
• Habitatges per a la gent gran
• Personal i equipaments municipals
• Distribució i bancs d’aliments
• Serveis d’atenció a persones
• Fundacions, ONG i entitats destinades a l’ajuda social
• Entitats socials
• Associacions de comerciants

COL·LABORACIÓ AMB L’STAC
El Sindicat del Taxi de Catalunya ha estat un col·laborador imprescindible per al bon fun-
cionament de la logística, ja que al llarg dels mesos de l’estat d’alarma, el grup ha fet, de 
forma altruista i desinteressada, 144 trajectes per a la xarxa d’ateneus. La seva tasca ha 
consistit, d’una banda, a recollir tot el material fabricat pels ateneus i fer-lo arribar al Parc 
Tecnològic. D’altra banda, s’han encarregat, de forma gairebé exclusiva, d’entregar el ma-
terial de protecció fabricat pels ateneus a centres i entitats.
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DADES DE DISTRIBUCIÓ

Total de peces distribuïdes entre el 13 de març i el 29 de juliol de 2020.*
Viseres 3d v1 804
Viseres 3d v5 3.574
Visera tall làser de plakene (polipropilè) 4.508
Visera d’injecció 6.345
Visera muntable 500
Manetes obreportes 3.919
Suport de mascaretes (protectors) 5.126
TOTAL 24.776
 
* Durant el mes de juliol, es va fer una darrera entrega, a magatzems de l’Ajuntament de Barcelona, d’un total de 1.340 
pantalles de protecció.

Distribució segons el tipus de servei

Tipus d’entitat Entitats 
i serveis 

sol·licitants

Pantalles 
protectores

Obreportes Suport de 
mascareta

Total d’epi 
lliurats

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (seus 
de districtes i gerència)

2.420 970 1.040 4.430

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA – 
SERVEIS SOCIALS

1 6.340 0 0 6.340

Casals de gent gran 5 52 5 22 79

Comerç; xarxes i ass. comerciants 17 1.180 255 309 1.744

CRAE 8 123 128 225 476

Distribució d’aliments; menjadors 
socials

14 455 135 190 780

Equipaments públics 6 157 50 105 312

Habitatges amb serveis 13 289 196 76 561

Residències gent gran / persones 
discapacitades / en risc d’exclusió

59 1.709 1.259 1.727 4.695

Salut 7 180 110 130 420

Seguretat i transport 2 50 100 0 150

Serveis d’atenció a les persones 
(SAD, discapacitat, risc d’exclusió, 
sense llar, CUESB, SAIER, entre 
d’altres)

40 1.412 681 807 2.900

Suport a la rehabilitació de finques 
d’alta complexitat social

1 40 40 0 80

Xarxa d’ateneus de fabricació 6 180 0 0 180

Centres de salut CoronaMakers 804 0 515 1.319

Quadpack (pantalles injecció) 350 0 0 350

TOTAL 179 15.741 3.929 5.146 24.822
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3.5. Col·laboració amb coronavirus makers

La coordinació amb la iniciativa ciutadana sorgida del col·lectiu anomenat Coronavirus 
Makers ha estat un element clau per l’èxit de l’acció duta a terme per la XAF.

Des d’un inici, es va plantejar la possibilitat de posar, al servei de la ciutadania i de la 
situació d’emergència, els equipaments, la maquinària i les persones treballadores de 
la XAF i, per fer-ho, es va proposar treballar, de forma paral·lela però coordinada, amb 
el sistema de producció generat per la comunitat maker amb seu logística a l’escola 
d’art i disseny de la Llotja. D’aquesta manera, en totes les fases del procés de producció 
d’EPI s’ha mantingut el contacte i la coordinació a fi de treballar de forma conjunta amb 
la ciutadania.

 
3.6. Comunicació

Des del departament de comunicació dels ateneus de fabricació de Barcelona, s’ha ge-
nerat el contingut gràfic (imatges, vídeos, comunicats, dissenys, etcètera) i també s’ha 
gestionat el Twitter de la XAF per a la difusió del nou rol que han adquirit els ateneus 
davant la situació actual (a més de la gestió de l’Instagram de cada ateneu), així com les 
peticions del material necessari per dur a terme l’activitat.

XARXES SOCIALS

Gestió i organització de la comunicació de l’equipament i de la xarxa d’ateneus amb l’ob-
jectiu de generar contingut gràfic i comunicats a les xarxes socials dels equipaments (co-
municats, vídeos, imatges, etcètera) per a la difusió de les activitats actuals i les peticions 
de material. Les dades de la comunicació en aquestes plataformes són:

MATERIAL AUDIOVISUAL

Creació de material audiovisual de caire tutorial per explicar els processos de fabricació 
duts a terme dins dels ateneus de fabricació, i suport en tasques de disseny d’elements 
gràfics.

Vídeos creats per l’equip de comunicació, penjats a internet:
• Ateneus de fabricació de Barcelona fent front a la covid-19, 09/04/2020
https://www.instagram.com/p/B-wSSZPI7UY/
• Producció de pantalles protectores amb talladora làser, 20/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=-y8ybGbkduU&list=PLGqsHW77DVq-pI-
53D734EN_-XogYGxs0q&index=51&t=7s
• Producció de pantalles protectores amb impressores 3D, 20/04/2029
https://www.youtube.com/watch?v=uFHH_Fopr-U&list=PLGqsHW77DVq-pI-
53D734EN_-XogYGxs0q&index=49
• Felicitació de Sant Jordi des dels ateneus, 23/04/2020
https://twitter.com/BCN_AteneusFab/status/1253241406551883777
• Ateneus de fabricació de Barcelona fent front a la covid-19 II, 06/05/2020
https://twitter.com/BCN_AteneusFab/status/1257943674966749184

https://www.instagram.com/p/B-wSSZPI7UY/
https://www.youtube.com/watch?v=-y8ybGbkduU&list=PLGqsHW77DVq-pI53D734EN_-XogYGxs0q&index=51&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-y8ybGbkduU&list=PLGqsHW77DVq-pI53D734EN_-XogYGxs0q&index=51&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uFHH_Fopr-U&list=PLGqsHW77DVq-pI53D734EN_-XogYGxs0q&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=uFHH_Fopr-U&list=PLGqsHW77DVq-pI53D734EN_-XogYGxs0q&index=49
https://twitter.com/BCN_AteneusFab/status/1253241406551883777
https://twitter.com/BCN_AteneusFab/status/1257943674966749184
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• Agraïment del Sindicat del Taxi de Catalunya, 12/05/2020
https://twitter.com/BCN_AteneusFab/status/1260180112697425920
• Fabricació de viseres al Parc Tecnològic en el marc de la iniciativa Coronavirus Makers, 
21/05/2029
• https://www.youtube.com/watch?v=K2UcmN5ItpQ

https://twitter.com/BCN_AteneusFab/status/1260180112697425920
https://www.youtube.com/watch?v=K2UcmN5ItpQ
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DRETS DIGITALS

Els drets digitals són com els drets humans, però en el terreny d’internet i les tecnologies 
digitals, i la seva promoció ha de ser un eix prioritari de les administracions públiques. 
Tanmateix, degut a l’acceleració amb la qual s’adopten les tecnologies actuals, cada cop 
és més difícil garantir la protecció d’alguns drets de les persones, com ara el de privacitat. 

Per impulsar polítiques que garanteixin aquests drets, el 2018 Barcelona va crear —junta-
ment amb Nova York i Amsterdam— l’aliança per a la protecció dels drets digitals de les 
persones a escala global: la Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals, que va néixer 
amb la intenció de proposar lleis, eines i recursos per protegir tant les persones residents 
com les visitants.

Aquestes ciutats també han signat una declaració on es prioritzen cinc principis:
1. Accés universal i igualitari a internet, i alfabetització digital
2. Privacitat, protecció de dades i seguretat
3. Transparència, rendició de comptes i no-discriminació de dades, continguts i algoritmes
4. Democràcia participativa, diversitat i inclusió
5. Estàndards de servei digital oberts i ètics

Cada ciutat implicada en la Coalició ha posat en marxa accions per protegir i promoure els drets 
digitals de la seva ciutadania i de les persones visitants. En aquest sentit, Barcelona té el Decidim 
Barcelona i el Portal de Dades Obertes, i ha participat en el projecte europeu DECODE, que permet 
que els ciutadans i les ciutadanes controlin les dades personals.

L’Ajuntament també s’ha compromès a treballar per la sobirania tecnològica i va impulsar un Mani-
fest per a la defensa dels drets digitals. 

Durant l’any 2020, des del Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i 
Bon Govern s’han impulsat diverses iniciatives orientades a impulsar els drets digitals i 
l’ús ètic de les tecnologies emergents, entre les quals destaquen les següents:

 
RECULL D’EXPERIÈNCIES COVID-19 - EUROCITIES  

Des de l’inici de la pandèmia, Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacio-
nals, ha reactivat la vinculació i els intercanvis amb altres ciutats per tal de crear, mantenir 
i actualitzar periòdicament un recull de les mesures que apliquen altres ciutats del món 
per fer front a la crisi, en especial pel que fa a la gestió i la prestació de serveis socials, la 
recuperació econòmica i la gestió de la desescalada.

Aquesta iniciativa s’ha sumat als esforços suggerits per Eurocities, que també va posar en 
marxa un recull similar amb les ciutats europees. 

El document identificava mesures rellevants en relació amb les prioritats i els reptes iden-
tificats pel comitè de crisi del Govern municipal i per les diverses àrees (actuacions sobre 
salut pública, emergències socials, ús de tecnologies, solidaritat entre ciutats, iniciatives 
del tercer sector, etcètera). Aquest document es va enviar regularment a les tinències, 

https://citiesfordigitalrights.org/
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/democracia-i-drets-digitals/decidim-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/democracia-i-drets-digitals/decidim-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/portal-de-dades-obertes-open-data-bcn
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/blockchain-per-a-la-sobirania-de-les-dades-decode
https://www.barcelona.cat/digitalstandards/manifesto/0.2/
https://www.barcelona.cat/digitalstandards/manifesto/0.2/
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gerències i àrees municipals, amb les quals es feia un seguiment posterior a través del 
personal tècnic de la Direcció de Relacions Internacionals referent de cada tinència. 

Declaració de la Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals sobre l’ús de les tecnolo-
gies per la covid-19

La Coalició de Ciutats pels Drets Digitals va publicar, el 14 de maig de 2020, el document 
“Protegir els drets digitals en aplicacions tecnològiques relacionades amb la covid-19”, 
una guia de deu principis compartits que s’haurien de seguir en l’aplicació de les tecno-
logies digitals que tinguin per objectiu fer front a la crisi de la covid-19. L’Ajuntament de 
Barcelona, cocreador de la coalició juntament amb les ciutats de Nova York i Amsterdam, 
va impulsar el document, que incorpora aportacions i reflexions de ciutats com Amsterd-
am, Chicago, Hèlsinki, Milà, Nova York, Portland, Porto i Toronto.

Aquesta declaració s’emmarca els principis de privacitat, protecció de dates i seguretat; 
transparència, rendició de comptes i no-discriminació de dades, continguts i algorit-
mes, i estàndards de servei digital oberts i ètics, que són principis de la Coalició de les 
Ciutats pels Drets Digitals per protegir els drets digitals en l’ús de la tecnologia contra 
la covid-19.

Barcelona impulsa el debat europeu sobre tecnologia per a la sortida del confina-
ment

Barcelona ocupa la vicepresidència del Fòrum de la Societat del Coneixement de la xarxa 
de grans ciutats europees Eurocities. A través d’aquest fòrum, Barcelona i Gant van impul-
sar el debat “Eurocities City Dialogue: The Use of Technologies in Response to Covid-19”, 
celebrat el 25 de maig de 2020. 

L’objectiu del debat va ser debatre sobre la sortida del confinament, una etapa en què 
les tecnologies digitals podien tenir un paper clau com a eina per ajudar a construir una 
nova normalitat i a conviure amb les mesures preventives que calia observar.

L’èxit d’aquesta fase requeia de manera especial sobre les ciutats i la seva ciutadania, que 
són les que havien de gestionar el compliment de les normes per al desconfinament. En 
aquest context, els càrrecs directius de tecnologia i d’assessoria en polítiques digitals de 
les ciutats es trobaven sota pressió a l’hora de proporcionar consells i oferir solucions als 
agents polítics locals amb l’objectiu de gestionar millor aquesta etapa i aquesta trobada 
va servir per posar en comú les estratègies.

Declaració institucional “Per unes tecnologies confiables i ètiques a l’Ajuntament de 
Barcelona”

El 26 de juny de 2020 el Plenari del Consell Municipal va aprovar, per unanimitat, 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 ciuta-
dania i la seva participació en el control sobre l’ús que es fa de les tecnologies al sector 
públic. 

http://www.eurocities.eu/eurocities/home
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La declaració es compromet a vetllar perquè les dades que alimentin i que generin els 
sistemes intel·ligents que desenvolupi l’Ajuntament siguin obertes i públiques en la me-
sura del possible, per tal d’assegurar un benefici recíproc administració-ciutadania. Tam-
bé es compromet a aprovar una estratègia municipal d’algoritmes i dades que explicitarà 
totes els principis i valors que guiaran l’ús de les tecnologies en els serveis públics de 
l’Ajuntament, així com els drets de la ciutadania que caldrà garantir. 

Desplegament de la tecnologia 5G  

El juny del 2020, Barcelona va impulsar, en el si del fòrum de ciutats digitals d’Eurocities, 
un document de posicionament sobre el desplegament de la tecnologia 5G que es va 
remetre a la Comissió Europea. 

El document, sol·licitava a la Comissió: vetllar per la salut de la ciutadania; fer un desple-
gament digital equilibrat en el territori per evitar l’aparició de noves bretxes; reduir l’im-
pacte visual que malmet el paisatge urbà; establir un marc normatiu per a la reutilització 
de les infraestructures públiques desplegades per les ciutats; respectar, en el desplega-
ment progressiu de la tecnologia 5G, les zones urbanes, i, finalment, insistir en la necessi-
tat de compartir les dades d’ús de serveis d’interès públic com ara la telefonia.

Llei europea de serveis digitals (Digital Services Act)

El juliol del 2020, el Fòrum de Desenvolupament Econòmic i el Fòrum de la Societat del 
Coneixement d’Eurocities van impulsar un grup de treball per elaborar un document de 
posicionament de les ciutats amb relació a la Llei de Serveis Digitals, una proposta le-
gislativa de la Comissió Europea que va ser presentada al Parlament Europeu el mes de 
desembre. 

L’objectiu del grup era posicionar-se amb relació a la necessària regulació de l’economia 
de les plataformes digitals i demanar que la nova llei europea inclogués mesures per tal 
de facilitar el compliment de les normatives vigents a les ciutats, entre elles la regulació 
del lloguer de curt termini.

El document de posicionament s’enllestirà el primer trimestre del 2021 i servirà de punt 
de partida per a un seguit d’accions de pressió davant la Comissió Europea.

Aquesta iniciativa s’emmarca en la protecció dels principis de transparència, rendició de 
comptes i no discriminació de dades, continguts i algoritmes, i en l’establiment d’uns es-
tàndards de servei digital oberts i ètics.

Subscripció, per part de les Nacions Unides i de diverses xarxes de ciutats, de les 
recomanacions sobre drets digitals i covid-19 impulsades per Barcelona. 

El 28 de juliol de 2020, es va publicar un article conjunt de les Nacions Unides, l’associa-
ció Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i Eurocities que demanava a les ciutats seguir les 
recomanacions per protegir els drets digitals en l’ús de la tecnologia contra la covid-19 
presentades el maig per la Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals, a iniciativa de Bar-
celona i juntament amb Nova York i Amsterdam. 
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L’article fou signat per Michele Bachelet, alta comissionada de Drets Humans de les Na-
cions Unides; Maimunah Mohd Sharif, directora executiva d’ONU-Hàbitat; Emilia Saiz, se-
cretària general de CGLU, i Anna Lisa Boni, secretària general d’Eurocities.
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Direcció de 
Serveis d’Informació i
Atenció Ciutadana
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1. Missió de la Direcció

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

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 la ciutadania pugui exercir 
els seus drets i deures de la manera més fàcil i efectiva. 

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

A través d’aquests canals i eines es pot fer el següent:
• 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 municipals.
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2. Canals d’informació

ATENCIÓ EN LÍNIA

barcelona.cat Lloc web
A través del lloc web municipal, es poden fer consultes i 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.

Xarxes socials TWITTER
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, a través del compte @barcelona_010.

ATENCIÓ TELEFÒNICA 

010 Telèfon d’informació 
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.

900 226 226 Telèfon del civisme
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.

Altres serveis 
d’atenció telefònica

010 Metropolità, atenció telefònica dels centres de Serveis Socials, 
dels punts d’informació i atenció a les dones (PIAD), del Servei d’Atenció, 
Recuperació i Acollida (SARA) i centraleta de l’Ajuntament 

ATENCIÓ PRESENCIAL

OAC Oficines d’atenció ciutadana  
Tretze oficines on rebre informació i dur a terme tramitacions municipals. Per 
oferir un millor servei s’atén amb cita prèvia. 

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

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

Quiosc Terminal d’autoservei electrònic
Els tràmits més sol·licitats i tota la informació de la ciutat es poden consultar 
als terminals d’autoservei. Es troben a les OAC i en algunes biblioteques, 
centres cívics i centres comercials, entre altres.

ATENCIÓ REMOTA

L’OAC et truca Atenció remota telefònica o per videoconferència.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
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3. Política de qualitat

El sistema d’atenció ciutadana es regeix per una política de qualitat i, per tant, la seva ac-
tivitat està auditada (el marc de referència és la norma ISO 9001:2015).

L’any 2020, malgrat la situació de crisi sanitària, es va superar l’auditoria per a la certifica-
ció ISO 9001:2015. Tanmateix, la conjuntura no va permetre fer les enquestes a les perso-
nes usuàries dels canals d’atenció ciutadana.

4. Organigrama i pressupost

Direcció de Serveis d’Informació 
i Atenció Ciutadana

Suport Tècnic Direcció

Departament 
d’Operacions i 

Processos d’Atenció 
Especialitzada

Departament de 
Projectes i Gestió 
de la Informació

Servei de Cerca 
i Gestió de 
Continguts

Servei 
d’Atenció 
Telefònica

Oficina  
de Troballes

Servei de  
Processos

Oficines  
d’Atenció
Ciutadana

Projectes

Servei de Nous 
Canals i Gestió 

Diferida

Oficina 
d’Atenció a 
l’Empresa

Departament  
de Serveis  
Presencials

Servei  
d’Atenció  
Presencial

Departament 
d’Avaluació 

d’Incidències i 
Qualitat

Secretària Direcció
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Recursos humans de la DIAC

Direcció 4 persones

Departament de Serveis Presencials 182 persones

Departament de Projectes i Gestió de la Informació 8 persones

Departament d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada 27 persones

Departament d’Avaluació d’Incidències i Qualitat 10 persones

Total de l’equip DIAC 231 persones

Presssupost 2020

Despeses de personal 10.559.373,99 €

Despeses en béns corrents i serveis 7.603.157,42 €

TOTAL 18.162.531,41 €

5. Context del 2020: la crisi sanitària de la covid-19

5.1. Impacte ple de la pandèmia en l’atenció ciutadana

L’atenció ciutadana del 2020, com no podria ser d’una altra manera, ha estat marcada per 
la crisi sanitària de la covid-19.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, comporta limitacions en la mobilitat de 
la població, com a mesura preventiva del contagi, que impliquen un canvi dràstic i molt 
ràpid del model d’atenció a la ciutadania. L’atenció s’ha de donar prioritàriament per mit-
jans no presencials i el personal ha de fer les seves tasques primordialment amb treball 
a distància.

El 2020 ha estat, doncs, un any de canvis i de reptes que han suposat esforços personals 
i tècnics d’un gran abast per part de totes les persones que formen l’equip professional 
de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció i de les que, des de l’organització muni-
cipal mateixa o des de fora, donen suport a les tasques de servei públic que la Direcció 
té encomanades. 

Ha estat, també, l’any d’un impuls inevitable a la tramitació electrònica i a l’atenció a la 
ciutadania amb sistemes remots. La pandèmia ha accelerat processos que ja estaven 
en marxa i que no tenen aturador, i ha incorporat nous sistemes i alternatives d’atenció, 
adaptats a nous temps i a noves realitats que han vingut per quedar-se.
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5.2. Primeres accions en iniciar-se l’estat d’alarma per la covid-19

A partir de la publicació del Decret d’Alcaldia de 14 de març, que amplia les mesures or-
ganitzatives per a la prevenció de la covid-19, derivades de la declaració d’estat d’alarma, 
la Direcció es va organitzar per poder continuar funcionant en el marc de la situació com-
plicada a què s’enfrontava i tenint el compte que el Decret establia que el telèfon 010 era 
servei essencial per donar informació actualitzada sobre els serveis municipals.

Des del dissabte 14 de març, l’equip directiu es coordina a través d’un grup de Whats-
App, correu electrònic i telèfon. Es treballa amb urgència en un pla de contingència la 
primera versió del qual es va concretar el dilluns 16 i es va actualitzar el dimarts 17.

Des del dimecres 18 de març, l’equip directiu fa reunions per videoconferència cada dia 
laborable a les 10.00 del matí. 

El personal municipal de la Direcció no es desplaça fins a les oficines dels seus serveis si 
no és imprescindible per mantenir els serveis essencials, i les tasques del personal es fan 
per teletreball. El personal es coordina amb els seus responsables a través de grups de 
WhatsApp, Telegram, correu electrònic i telèfon.

També s’està en comunicació intensa i continuada amb els responsables de les empreses 
que presten el servei del telèfon 010, l’OAC Sant Miquel i l’Oficina d’Atenció a les Empre-
ses.

Des del dilluns 16 de març, resten tancades al públic les oficines d’atenció ciutadana, in-
closa la de Sant Miquel, de gestió externa.

Per tal de garantir els serveis mínims del telèfon 010 per atendre la ciutadania, es fan les 
accions següents:
• Modificació de les locucions del servei per avisar de la possible afectació en el temps 
d’espera i en la prestació de la informació i la tramitació.
• Priorització de la cua de trucades sobre la informació de la covid-19.

Des d’un primer moment, es garanteix la seguretat dels treballadors i treballadores que 
presten el servei del telèfon 010. L’empresa pren les mesures següents:
• Separació dels integrants de la plantilla en grups petits en diversos espais dins de les 
oficines mateixes de l’empresa que presta el servei.
• Garantia de mesures higièniques i d’espai (proporcionar gel hidroalcohòlic, extremar 
la neteja, etcètera). 

En el mateixa línia de les mesures esmentades i per facilitar encara més la distància de 
separació entre el personal que presta el servei:
• S’habiliten algunes OAC, concretament les d’Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i l’Eixam-
ple, en aquell moment tancades al públic, amb posicions de treball per a l’atenció telefò-
nica. 

S’identifiquen els contractes que queden afectats per la situació i es prenen mesures ad-
ministratives que garanteixin els drets de les empreses.
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5.3. Adaptacions de l’atenció ciutadana durant el període de confinament i la 
primer onada de la covid-19 (del 13 de març al 24 de maig de 2020)

El Decret d’Alcaldia de 14 de març, que amplia les mesures organitzatives per a la pre-
venció de la covid-19, derivades de la declaració d’estat d’alarma decretat per l’Estat, 
estableix que és essencial el canal d’atenció ciutadana telefònic. 

Malgrat que no es decreta com a essencial, es desprèn que també ho és el canal telemà-
tic, atès que és el canal alternatiu per atendre la ciutadania sense desplaçaments.

Per tant, esdevenen serveis essencials:
• Telèfon 010
• Oficina Virtual de Tràmits

Activitats imprescindibles per al bon funcionament dels serveis essencials:
• Manteniment de la base de dades ASIA d’informació sobre els equipaments i l’agenda 
de la ciutat.
• Manteniment de la base de dades ITACA de procediments i protocols d’atenció.
• Manteniment del sistema IRIS de comunicacions ciutadanes d’incidències, queixes, 
suggeriments, consultes i agraïments a l’Ajuntament de Barcelona.

El personal municipal de la Direcció no es desplaça fins a les oficines dels seus serveis si 
no és imprescindible per mantenir els serveis essencials. 
• La major part de les tasques es van fer per teletreball. 
• Als treballadors i les treballadores que necessiten accedir a la xarxa informàtica muni-
cipal per dur a terme les seves tasques, l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) els hi dona 
accés de manera progressiva. 
• A les persones amb tasques vinculades als serveis essencials, se les dota d’eines per 
accedir a la xarxa informàtica municipal de manera prioritària. 

Pel que fa al personal d’atenció telefònica:
• Es fan adaptacions tecnològiques i dotació de portàtils que permeten que una gran 
part dels treballadors i treballadores puguin fer l’atenció telefònica per teletreball.

Pel que fa al personal de l’OAC Sant Miquel i l’Oficina d’Atenció a les Empreses:
• L’empresa prestadora del servei dota el personal d’eines de teletreball per fer tasques 
de back office i trucades sortints.
• Als treballadors i les treballadores que necessiten accedir a la xarxa informàtica muni-
cipal per dur a terme les seves tasques, l’IMI els hi dona accés. 

S’incorporen al 010 serveis d’informació i atenció telefònica específics per donar resposta 
a les noves necessitats, entre els quals hi ha els següents:
• En col·laboració amb el 061, s’ofereix a la ciutadania informació no sanitària sobre l’im-
pacte de la covid-19 a la ciutat.
• Recollida de les ofertes de material sanitari, que es transferia a través del sistema IRIS 
als responsables del magatzem municipal de l’Ajuntament.
• En col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda, s’atenen les consultes tributàries 
específiques que s’han de transferir a l’Oficina Tributària Virtual. 
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• Es dona informació permanentment actualitzada sobre els equipaments municipals i 
sobre els equipaments sanitaris.
• S’ofereix informació específica sobre els serveis de lliurament d’aliments a la gent gran 
o persones amb una vulnerabilitat especial, amb una actualització acurada de la informa-
ció sobre els serveis de lliurament a domicili dels mercats municipals i de les xarxes de 
voluntariat i també sobre els serveis de lliurament de medicaments a domicili.
• Es reforça l’atenció telefònica sobre serveis socials per poder atendre l’increment de 
trucades.

Durant la crisi de la covid-19, el sistema IRIS esdevé una eina essencial de comunicació 
entre la ciutadania i l’Ajuntament. 
• Els ciutadans i les ciutadanes utilitzen aquest sistema per comunicar als agents munici-
pals les seves consultes, queixes, suggeriments i demandes d’actuació relatius a la situa-
ció generada a la ciutat i en l’Administració per la covid-19.
• Atès que el sistema ja connectava la ciutadania i la majoria dels agents municipals, es de-
mostra que és eina àgil i molt adequada per recollir comunicacions ciutadanes sobre temes 
específics relatius a la covid-19, gestionar-les i fer un seguiment sobre la gestió i la resposta. 
• Perquè el sistema continuï funcionant, s’ha de garantir, amb el suport de l’IMI, l’accés al 
teletreball de totes les persones usuàries de l’IRIS, sense necessitat d’estar connectades a 
la xarxa informàtica municipal.
• Per atendre les situacions d’urgència provocades per la covid-19, a demanda d’altres 
serveis municipals i amb l’establiment dels protocols corresponents, es donen d’alta te-
mes nous i circuïts de gestió específics per a determinades fitxes de l’IRIS. Entre aquests 
temes nous, hi ha:
 – Les demandes d’alta al padró per naixement.
  – Les demandes de certificats històrics de convivència de padró (la ciutadania els ne-

cessita amb urgència per al tràmit de la moratòria d’hipoteca).
  – Comunicacions a l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament Fiscal per a la Ciuta-

dania i les Empreses.
 – Comunicacions adreçades als plenaris dels consells de districte.
 – Oferiment de locals i de material sanitari. 
• La conjuntura obliga a adaptar el sistema IRIS com a sistema d’intercanvi documental 
amb la ciutadania. Amb el suport de l’IMI i aprofitant les possibilitats de teletreball dels 
serveis de back office de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana, es fa 
possible que l’aplicació IRIS enviï fitxers documentals per gestionar els tràmits que sol·li-
cita la ciutadania, que aquesta se’ls descarregui, els empleni i els signi, els torni a carregar 
al sistema i els retorni telemàticament als agents municipals. 

Es posen en marxa mecanismes per a la tramitació no presencial:
• Els certificats històrics de convivència per a la moratòria d’hipoteques i l’alta per naixe-
ment al padró se sol·liciten a través de l’Oficina Virtual de Tràmits o el 010, i es gestionen 
i s’envien a través d’IRIS. 
• Es fa una revisió dels tràmits municipals més demanats i urgents, especialment relatius 
a població, que s’han d’adaptar per poder gestionar-se telemàticament i telefònicament 
amb sistemes d’identificació digital alternatius i fàcils d’obtenir. 
• S’envien correus electrònics a les persones a les quals, en el període de confinament, 
s’havia anul·lat la cita a les OAC per demanar volants de residència, a fi d’avisar-los de la 
possibilitat de demanar-los pel portal web.
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• El personal de les oficines d’atenció ciutadana col·labora en la campanya de distribució 
de lots de productes alimentaris destinats a persones grans, malalts crònics i pacients de 
covid-19 confinats de Barcelona. Per identificar específicament el col·lectiu de gent gran, 
els treballadors i treballadores de les OAC, amb el suport de persones d’altres equips de 
la Direcció i altre personal municipal voluntari, fan trucades a persones seleccionades i 
els passen un qüestionari per identificar-ne les necessitats. Es fan 17.000 trucades.

 
5.4. Dades d’atenció ciutadana del 13 de març al 24 de maig de 2020

Atencions telefòniques: 230.158. D’aquestes atencions, 24.587 feien referència a qües-
tions relatives a la covid-19.

Tramitacions per telèfon: 60.126. D’aquestes tramitacions, 13.849 van ser relatives al 
padró d’habitants.

Tramitacions per web: 201.309. D’aquestes tramitacions, 34.130 van ser relatives al pa-
dró d’habitants. També cal destacar que, fins la data indicada, s’havien registrat 6.653 
sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol i llars d’infants, i 5.462 sol·licituds d’ajuts 
econòmics per a persones treballadores autònomes (Autòno+ Barcelona).

Dels procediments de tramitació habilitats d’urgència per poder-los tractar per web o 
telèfon, es van gestionar 762 sol·licituds d’alta al padró per naixement i 3.784 sol·li-
cituds de certificats històrics de convivència (per al tràmit de la moratòria hipotecària).

Comunicacions ciutadanes de demandes d’actuació, queixes i suggeriments (IRIS): 
51.853.

Trucades de la campanya d’enviament d’aliments: 17.000.

Canvis de procediments interns i avisos generals per als informadors/ores (la situa-
ció canviant obligava a l’actualització constant dels protocols d’atenció): 348.

 
5.5. Adaptació dels serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona 
després de la represa de l’activitat administrativa

Quan es reprèn l’activitat i, paral·lelament, els terminis administratius, es fa un salt quali-
tatiu per reforçar els canals d’atenció no presencials i poder continuar prestant un servei 
de qualitat. Es fa un esforç per facilitar la tramitació en línia, se simplifiquen els me-
canismes d’identificació i signatura, i s’habiliten nous tràmits, els més demanats i 
urgents, a l’Oficina Virtual de Tràmits. 

Impuls de la tramitació per internet

Es fa un esforç per facilitar la tramitació telemàtica utilitzant mètodes d’identificació que 
siguin més senzills d’obtenir i d’utilitzar per part de la ciutadania, com ara l’idCAT Mòbil 
o el Cl@ve PIN. 



68

Des de l’inici de la pandèmia, s’incorporen 107 tràmits que permeten fer-ne la gestió amb 
aquests mètodes més senzills d’identificació. 

Entre els tràmits rellevants que es poden tramitar amb sistemes d’identificació més sen-
zills hi ha: 
• Altes i canvis de domicili al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona
• Volants i certificats d’empadronament
• Certificat negatiu de deute amb l’Ajuntament de Barcelona
• Subvencions a treballadors i treballadores autònomes en el marc del programa Autò-
no+ Barcelona
• Autorització especial per sol·licitud/ampliació de terrassa a causa de la covid-19
• Ajuts econòmics per estades temporals en residència per a la gent gran (Respir Plus)
• Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
• Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat
• Bonificacions de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Pròrroga de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys (plusvàlua)

A part d’adaptar tràmits que ja existien, es treballa per posar a disposició de la ciutadania 
tràmits que abans només es podien fer de manera presencial a les OAC. Es creen 25 trà-
mits nous que abans només es podien fer presencialment. 

Dels nous tràmits que es poden fer en línia destaquen:
• Autorització especial per sol·licitud/ampliació de terrassa a causa de la covid-19
• Subvencions a treballadors i treballadores autònomes en el marc del programa Autò-
no+ Barcelona
• Prestacions per al pagament del lloguer a persones beneficiàries de prestacions eco-
nòmiques d’urgència o derivades de la mediació a Barcelona
• Ajuts econòmics per estades temporals en residència per a la gent gran (Respir Plus)
• Servei de teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona
• Informe d’arrelament per demanar la residència temporal per circumstàncies excep-
cionals
• Informe d’habitatge per al reagrupament familiar d’estrangers per primer cop i renova-
ció autoritzacions de residència per canvi de domicili
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Creix la tramitació per internet i telèfon

Tramitació per canals, 2018-2020*

2018 2019 %∆ 19/18 2020 %∆ 20/19

OAC 1.374.626 1.365.203 6% 782.786 -46%

TELÈFON 524.189 422.788 -17% 526.707 25%

INTERNET 1.018.843 1.134.356 17% 1.529.862 35%

QUIOSC 103.826 114.438 14% 56.027 -51%

Total 3.021.484 3.038.804 6% 2.895.385 -4,7%
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Atencions per canal*

2018 2019 %∆ 19/18 2020 %∆ 20/19

OAC 1.239.079 1.260.541 -2% 526.283 -58%

TELÈFON 1.539.123 1.466.207 5% 1.805.262 23%

INTERNET 6.656.681 5.809.163 13% 6.153.485 6%

QUIOSC 516.945 603.946 -17% 216.604 -64%

Total 9.951.828 9.139.857 8% 8.701.634 -4,8%
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* Sense la gestió de cita prèvia.
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ANY 2020

OAC 782.785 TRÀMITS
Els tràmits que representen el 80% de la tramitació de les OAC estan relacionats amb la gestió 
del Padró destacant els volants de residència i convivència (296.598), certificat de padró (30.112), 
alta al padró (69.433), canvi de domicili (42.690) a més de la funció de registre municipal.

TELÈFON 526.707 TRÀMITS
Els tràmits que representen el 80% del canal telfònic estan relacionats amb la gestió d’hisenda 
(218.963), altes d’IRIS (91.773), volants i gestió de padró (76.945), registre d’habitatge social 
(14.163), distintiu Àrea Verda (7.014) i assabentats d’obres (5.545).

INTERNET 1.529.852 TRÀMITS
El tràmit que presenta més volum de demanda és la passarel·la de pagament amb 174.974. 
Els 8 primer tràmits fets pel Portal representen gairebé el 50% de la tramitació de 2020. 
• Passarel·la pagament genèric: 174.974 
• IRIS: peticions/queixes/suggeriments/agraïments: 158.774 
• Justificants: volant residència aut. nivell baix: 81.231 
• Duplicats rebuts multes: 80.028 
• Recollida de mobles: 76.687 
• Carpeta ciutadà empresa subs. registre notificació electrònica. Modificació: 76.256 
• Llic. obres. Consulta permisos per fer obres (ESxP-e): 52.231 
• Duplicats rebuts tributs: 50.373
Destaca la petició d’alguns tràmits específics relacionats amb la COVID19 
• Subv. autònoms programa Autono+Barcelona: 20.342 
• Autorització provisional ampliació terrasses: 6.044 
• Subvencions entitats foment esport: 488 
• Recurs ampliació terrasses: 432 
• Ajuts rehabilitació habitatge: 63 
• Obres espais culturals: 51

Tramitació després de la represa de l’activitat administrativa (del juny al desembre 
del 2020)
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Principals variacions en la tramitació

En el període inicial de confinament estricte imposat per l’estat d’alarma, les oficines 
d’atenció ciutadana van estar tancades durant més de dos mesos, es van suspendre els 
terminis administratius i es van modificar campanyes habituals d’ajuts (activitats d’estiu, 
fons d’infància, subvenció de l’IBI, etcètera). El servei 010 va ser considerat servei essen-
cial i juntament amb el canal web van continuar fent tramitacions.

L’increment de tramitacions en el període post-decret d’alarma va ser del 22,7% degut a 
la incorporació de noves tramitacions. 

L’any 2020, s’han incorporat noves tramitacions amb força volum, com l’ampliació de 
terrasses “covid” (6.044), el programa de subvenció de persones autònomes (20.342) i 
altres. També cal destacar l’increment de justificants d’empadronament que eren neces-
saris per demanar ajuts d’altres administracions (per telèfon, un increment del 202% i per 
internet, del 187%), l’increment de les subscripcions a la notificació electrònica tant per a 
ciutadà com per a empresa (del 337%), així com l’increment de peticions IRIS (del 28,1%) 
que van donar suport parcial a la tramitació. D’altra banda, en aquest període també es 
van concentrar campanyes d’impostos que es van endarrerir per l’aturada dels terminis 
administratius.

Com a conclusió, podem afirmar que en el període de juny a desembre es va recuperar 
la tramitació que no es va poder fer durant el confinament i, en el còmput anual del 2020, 
només va disminuir un 4,7% en el conjunt de canals d’atenció ciutadana.

Reforç del telèfon 010 per atendre l’augment de trucades provocades per la covid-19

L’impuls de la tramitació en línia ha anat acompanyat del reforç de l’atenció telefònica per 
poder atendre el creixement de trucades generat per la situació d’emergència sanitària. 

S’ha adaptat tecnològicament la centraleta telefònica per incrementar la capacitat d’en-
trada de trucades simultànies. S’han sumat 60 línies telefòniques, de manera que s’ha 
passat de 150 abans de la pandèmia a les 210 línies actuals. En breu està previst arribar 
a les 270 línies.

Tot aquest esforç per enfortir el servei d’atenció telefònica ha permès millorar la resposta i 
la qualitat del servei que es presta a la ciutadania. El mes de desembre del 2020, el 84,6% 
de la ciutadania aconsegueix contactar amb el 010 al llarg del dia, amb una mitjana de 
1,61 intents.

El setembre del 2020, es va iniciar el servei de callback, que permet acumular les petici-
ons que no es poden atendre quan tots els agents estan ocupats i retornar la trucada tan 
bon punt es disposi d’agents lliures.

Atenció a les OAC amb cita prèvia i aforament reduït

Les OAC van reprendre l’activitat el 25 de maig i durant la resta del 2020 amb la capacitat 
màxima que permeten els aforaments adaptats a les mesures de prevenció sanitària. 
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L’aplicació de mesures per garantir la seguretat del personal municipal i de la ciutadania, 
entre les qual destaquen la reducció d’aforament de les OAC i l’aplicació de protocols 
específics de neteja, ha reduït la capacitat d’atenció presencial de forma significativa.

Per això, per accedir a l’atenció de les oficines és indispensable demanar cita prèvia i 
es dona prioritat als tràmits urgents que no es puguin gestionar per telèfon o internet, 
o quan la ciutadania que els ha de tramitar no disposa de mitjans digitals per fer-ho de 
manera no presencial.

L’OAC et truca

Amb l’objectiu de reduir l’impacte en el servei d’atenció presencial a la ciutadania, l’Ajun-
tament ha treballat intensament per millorar i ampliar la disponibilitat de la tramitació te-
lemàtica i ha posat en marxa un servei per atendre la ciutadania de forma personalitzada 
per mitjà d’una trucada sortint o videoconferència.

El servei “L’OAC et truca” permet als ciutadans i ciutadanes agafar una cita per a una aten-
ció telefònica o videotrucada. En la data concertada, un informador de les OAC contacta 
amb la persona pel mitjà que aquesta persona seleccioni (trucada o videotrucada) i pro-
porciona la informació o fa el tràmit que la persona necessita.

El servei disposa d’una eina segura per fer videotrucades i un espai al núvol per intercan-
viar documents que garanteix la confidencialitat de la informació compartida.

En demanar la cita, el ciutadà o ciutadana rep un correu electrònic amb les indicacions 
per fer la videotrucada i per poder lliurar a l’Ajuntament els documents necessaris per fer 
el tràmit.

Des del servei “L’OAC et truca”, a més de rebre informació i assessorament, es poden fer 
els tràmits següents:
• Informació del cens electoral
• Informe de coneixement de residència: consulta sobre la situació d’una sol·licitud
• Volants de padró
• Alta al cens d’animals de companyia
• Consulta prèvia per iniciar una activitat a Barcelona
• Consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres
• Registre al Gaudir Més
• Tràmits de tributs i multes

Atesa la bona acceptació que “L’OAC et truca” està tenint per part de la ciutadania (amb 
una puntuació de 9 sobre 10 en les enquestes de satisfacció), s’està treballant per redi-
mensionar el servei a fi que el 2021 es pugui atendre nombre més gran de ciutadans i 
ciutadanes.
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8. Projectes duts a terme durant el 2020

Encara que l’activitat s’hagi vist marcada per la situació de pandèmia, els projectes de la 
Direcció s’han continuat duent a terme de manera continuada per donar un servei millor 
a la ciutadania.

Hi destaquen les actuacions següents:
• Trasllat de les instal·lacions de l’Oficina de Troballes als locals del carrer de la Ciutat, 2, 
i posada en marxa de la nova aplicació informàtica per a la gestió dels objectes trobats. 
• Obres a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de les Corts per adaptar-la a l’admi-
nistració electrònica.
• Posada en marxa del xat de suport per a la tramitació, a través de l’Oficina Virtual de 
Tràmits, dels tràmits referents a població. 
• Construcció dels nous sistemes de les aplicacions IRIS i ASIA per implantar-los en el 
primer trimestre del 2021.
• Adaptació de tràmits per a l’app municipal “Barcelona a la butxaca” per fer que siguin 
usables des del mòbil i facilitar a la ciutadania fer tramitacions per aquest canal.

9. Dades del 2020

Les dades bàsiques d’activitat de la Direcció d’Atenció Ciutadana són les següents:
• 1.805.262 trucades ateses
• 526.283 persones ateses a les OAC
• 6.153.485 visites al portal de tràmits
• 216.604 persones usuàries dels quioscs
• 3.945.811 tramitacions a través d’OAC, telèfon, web i quioscs
• 8.809.338 informacions d’equipaments i agenda de la ciutat
• 376.850 comunicacions rebudes pel sistema IRIS
• 7.100 atencions a l’Oficina de Troballes
• 8.481 atencions a l’Oficina d’Atenció a les Empreses
• 61.874 tràmits i 20.099 consultes a través del canal de dispositiu mòbil d’atenció ciu-
tadana.
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Tramitació per canal i evolució 2017-2020

OAC 1.500.371 1.532.902 1.617.703 1.139.914

TELÈFON 656.247 787.490 650.881 839.994

WEB 1.334.981 1.494.556 1.741.970 1.868.503

QUIOSC 198.781 258.385 293.643 97.400

Total 3.690.380 4.070.333 4.304.197 3.945.811
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2017 2018 2019 2020

Distribució de tràmits per canal, 2020

2020 OAC TEL. WEB Quiosc TOTAL OAC TEL. WEB Quiosc TOTAL

Població 542.918 104.059 216.472 54.970 918.419 59,11% 11,33% 23,57% 5,99% 100,00%

Registre 135.359 7.065 135.642 278.066 48,68% 2,54% 48,78% 100,00%

Hisenda 40.008 239.719 660.410 1.041 941.178 4,25% 25,47% 70,17% 0,11% 100,00%

Urbanisme 5.864 6.570 99.630 112.064 5,23% 5,86% 88,90% 100,00%

Targeta 
Rosa

6.568 52 6.620 99,21% 0,79% 100,00%

Iris/
peticions

6.840 122.264 158.942 16 288.062 2,37% 42,44% 55,18% 0,01% 100,00%

Troballes 1.502 5.530 17.629 24.661 6,09% 22,42% 71,49% 100,00%

Informació 76.687 76.687 100,00% 100,00%

Cites 357.128 313.287 338.641 41.373 1.050.429 34,00% 29,82% 32,24% 3,94% 100,00%

Altres 43.727 41.500 164.398 249.625 17,52% 16,62% 65,86% 100,00%

TOTAL 1.139.914 839.994 1.868.503 97.400 3.945.811 28,89% 21,29% 47,35% 2,47% 100,00%
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Atencions per canal i evolució 2016-2019

OAC 1.206.820 1.239.079 1.260.541 526.283

TELÈFON 1.274.421 1.539.123 1.466.207 1.805.262

WEB 5.696.774 6.656.681 5.809.163 6.153.485

QUIOSC 495.004 516.945 603.946 216.604

Total 8.673.019 9.951.828 9.139.857 8.701.634
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2017 2018 2019 2020

Sistema IRIS (Incidències, Reclamacionsi Suggeriments), 2020

Entrades 2020 2019 20/19 % ∆20/19(IQS)

Total 376,850 349,039 8,0% -10,3%
No inclou fitxes administració sistema

Evaluació mensual i comparativa any anterior
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Temàtiques 2020 % 2019 %

Manteniment de l’espai urbà 55.353 14,7 69.990 20,1

Recollida i neteja de l’espai urbà* 55.525 14,7 67.401 19,3

Informació tràmits i atenció al 
ciutdà

40.879 10,8 32.750 9,4

Mobilitat 26.662 7,1 29.492 8,4

Prevenció i seguretat 11.479 3,0 12.888 3,7

Transports públics 6.648 1,8 19.231 5,5

Sanitat i salut pública 7.539 2,0 6.697 1,9

Urbanisme, obres i habitatge 5.370 1,4 4.328 1,2

Oci / Lleure 619 0,2 3.247 0,9

Vitàcoles 1.042 0,3 1.003 0,3

Cultura 1.122 0,3 1.268 0,4

Serveis socials 6.574 1,7 4.329 1,2

Hisenda 22.535 6,0 11.913 3,4

Esports 1.417 0,4 737 0,2

Educació 332 0,1 341 0,1

Promoció eonòmica, comerç i 
mercats

676 0,2 380 0,1

Gestions municipals 37.522 10,0 26.388 7,6

Consultes web 94.469 25,1 55.716 16,0

Atres temes 1.087 0,3 940 0,3

Total 376.850 100 349.039 100
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10. Reptes de futur i projectes clau

Fer del canal digital el canal principal de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament.
• Fer que tots els tràmits municipals estiguin disponibles per tramitar-se per internet.
• Facilitar els mecanismes d’identificació i signatura digital.
• Estendre el xat de suport a la tramitació a tots els tràmits que estan disponibles a l’Ofi-
cina Virtual de Tràmits. 
• Fer més usable l’Oficina Virtual de Tràmits per facilitar la tramitació per internet.

Adaptar l’atenció presencial a les noves realitats i necessitats ciutadanes.
• Adaptar totes les oficines d’atenció ciutadana a l’administració electrònica.
• Desenvolupar un nou model d’atenció presencial a través de la nova gestió de l’OAC 
Sant Miquel.
• Consolidar l’atenció remota a través de “L’OAC et truca”.
• Millorar la gestió dels objectes de l’Oficina de Troballes.

Adaptar l’atenció telefònica a l’increment de la demanda.
• Posada en marxa de la nova centraleta.
• Ampliació del servei per adaptar-se a la demanda.

Consolidar l’IRIS 2.0.
• Implantar plenament el nou sistema per a la gestió de les comunicacions ciutadanes 
de queixes i suggeriments. 

Aprofitar les possibilitats de la intel·ligència artificial per tractar la informació de les 
interaccions entre ciutadania i Ajuntament a través dels canals d’atenció ciutadana.
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Direcció de Serveis 
d’Administració
Electrònica
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1. Missió

La Direcció de Serveis d’Administració Electrònica (DAE) té com a missió principal impulsar 
la implantació de l’administració electrònica com a motor de transformació digital integral 
de la gestió i la 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 transfor-
mació digital i l’adopció de l’administració electrònica que ha de suposar una gestió més 
eficient, més fàcil per la ciutadania i més segura.

La DAE exerceix un paper d’acompanyament integral i de coordinació de tots els agents 
(tranversals, de negoci o externs) necessaris per aconseguir la digitalització dels procedi-
ments administratius i de sistema de gestió corporatius. 

Per aconseguir aquesta transformació, cal elaborar 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 en 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 
ciutadania 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 pro-
jectes, les accions o els elements facilitadors que siguin necessaris per a l’administració 
electrònica.

2. Context

L’any 2020 ha estat marcat per la irrupció de la pandèmia de la covid-19 que ha afectat 
tots els àmbits de la societat i, per tant, també la gestió interna de l’Ajuntament de Bar-
celona. Aquesta situació imprevista i disruptiva ha obligat a crear noves estratègies per 
a la gestió municipal i per facilitar la relació amb la ciutadania per mitjans telemàtics en 
moments en què era impossible la tramitació presencial. 

Aquest context ha fet que el projecte d’implantació de l’administració electrònica que 
havia començat el 2018 hagi tingut un element accelerador extern i inesperat.

El model de transformació digital de l’Ajuntament es basa en unes eines, construïdes per 
l’IMI: 
• Oficina Virtual de Tràmits (OVT): nou portal de tràmits que permet fer tràmits de mane-
ra telemàtica i accedir a la consulta de l’estat dels nostres tràmits. Conté un “Espai de l’in-
formador” perquè el personal públic pugui fer tràmits telemàtics en lloc de les persones 
interessades.
• Gestor de Procediments Administratius (GPA):
  — Registre de procediments administratius (RPA): repositori de tots els procediments 

administratius de l’Ajuntament on se’n detallen totes les característiques.
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   — Operador Genèric d’Expedients (OGE): aplicació que permet als òrgans gestors tra-
mitar els expedients de procediments diversos que no tenen una aplicació de back 
office.

• Mòduls comuns: e-Notificació, PDIB (passarel·la d’interoperabilitat), Signatura, Registre.
• E-arxiu

3. Recursos

3.1. Recursos humans

Departament Dones Homes Total

Direcció de Serveis d’Administració Electrònica 3 0 3

TOTAL 3 0 3

3.2. Recursos econòmics

Pressupost executat Import

Capítol 2 34.999,25

TOTAL 34.999,25

4. Activitats o accions destacades

4.1. 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, en el capítol 6, article 15 (“Criteris d’es-
tabliment de nivells de seguretat en la identificació i signatura electrònica en la implanta-
ció de tràmits o serveis administratius”), el nivell de seguretat dels sistemes d’identificació 
i signatura o segell electrònic per acreditar la identitat de persones usuàries i signatàries 
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 els mecanismes 
d’identificació i signatura electrònica adients.

En aquest sentit, s’estableix, com a criteri general, el nivell mitjà de seguretat en els sis-
temes d’identificació i signatura o segell electrònic per acreditar la identitat persones 
usuàries i signatàries en la tramitació administrativa municipal.

Es podrà requerir l’establiment d’un nivell de seguretat baix per a tràmits o serveis elec-
trònics que reuneixin determinats requisits. 
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Els òrgans que impulsin o modifiquin tràmits electrònics podran proposar un nivell de 
seguretat diferent, d’acord amb criteris de proporcionalitat, seguretat, i garantia jurídica, 
segons l’anàlisi de riscos corresponent, que assumeix la gerència en qüestió, i que detalla 
el tràmit, les dades a les quals es tindrà accés, les aplicacions involucrades, si hi ha tras-
pàs de dades entre sistemes (s’indica quins sistemes i dades), quin mecanisme concret 
d’identificació és més adequat, així com qualsevol altra particularitat que permeti avaluar 
el risc que s’assumeix.

Totes les propostes d’assignació de nivell han de ser acceptades per l’òrgan responsable 
del Registre de procediments (la DAE) a l’efecte d’incorporar-los a l’actuació administra-
tiva.

Durant el 2020, la DAE ha fet avaluacions de riscos de 130 tràmits municipals en què 
s’ha proposat la utilització de mecanismes d’identificació i signatura de nivell baix 
(tipus idCAT Mòbil) per a ciutadania, entitats i empreses.

A continuació es detallen els tràmits de les propostes impulsades, actualment ja disponi-
bles per a la ciutadania en nivell baix a la nostra Oficina Virtual de Tràmits:

Institut Municipal d’Hisenda
• Subvenció de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys per a persones de més 
de 65 anys
• Liquidació definitiva de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
• Recuperació d’avals presentats a l’Institut Municipal d’Hisenda
• Declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a 
l’efecte de fer-ne la valoració
• Bonificació de l’IVTM de vehicles classificats com de zero emissions o elèctrics
• Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb dis-
capacitat i subjectes a l’IVTM
• Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a titulars de vehicles 
històrics
• Bonificació de l’IVTM de vehicles classificats com a “Eco” que utilitzin combustible de 
benzina, amb emissions fins a 120 g/km de CO2
• Pròrroga de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
• Al·legacions en relació amb multes coercitives imposades per l’Ajuntament de Barce-
lona
• Al·legacions o recursos en relació amb multes de convivència imposades per l’Ajunta-
ment de Barcelona
• Consulta de fotografies i filmacions per infraccions de trànsit
• Acreditació de la representació a requeriment de l’Ajuntament de Barcelona en relació 
amb al·legacions o recursos contra multes
• Bonificació de la quota de l’impost d’activitats econòmiques per ús d’energies renova-
bles
• Bonificacions de l’impost sobre béns immobles
• Bonificació de la quota de l’impost d’activitats econòmiques per ús d’energies renovables
• Al·legacions o recursos de multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb 
civisme
• Autoliquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
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• Adjunció de l’escriptura pagada
• Agrupació d’activitats a l’efecte de liquidació del preu públic de recollida de residus

Gerència de Recursos
• Alta al padró municipal d’habitants (per canvi de residència, altes per naixement i altes 
per omissió)
• Canvi de domicili dins del municipi
• Baixes en el padró municipal d’habitants (per canvi de residència i per defunció)
• Canvi de dades personals, rectificació del domicili
• Volants de convivència i certificat d’empadronament (residència i convivència)
• Confirmació de residència i renovació de l’empadronament

Àrea d’Urbanisme
• Denúncia en matèria d’activitats, obres, espai públic, instal·lacions i habitatge
• Presentació d’al·legacions a un expedient d’inspecció (en matèria d’activitats, obres, 
etcètera)
• Presentació de recurs a un expedient d’inspecció (en matèria d’activitats, obres, etcè-
tera)
• Sol·licitud de visualització o còpia d’un expedient d’inspecció (en matèria d’activitats, 
obres, etcètera)
• Presentació de documentació a un expedient d’inspecció (en matèria d’activitats, obres, 
etcètera)
• Aportació de documentació a un expedient d’activitats per deficiències documentals 
• Aportació de documentació a un expedient d’activitats per deficiències tècniques o per 
revisió 
• Comunicació de control inicial o control de funcionament d’una activitat 
• Comunicació d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
• Comunicació prèvia a l’inici d’activitat amb projecte tècnic 
• Comunicació prèvia a l’inici d’activitat sense projecte tècnic 
• Comunicació del control periòdic d’una activitat 
• Desistiment d’un expedient d’activitats 
• Duplicat de la taxa o de l’ICIO d’un expedient d’activitats 
• Duplicat del títol habilitant d’un expedient d’activitats 
• Informe urbanístic previ a una comunicació d’activitat inclosa en el Pla especial urba-
nístic per a l’ordenació territorial dels clubs socials i associacions de consumidors de càn-
nabis 
• Informe urbanístic previ a una comunicació d’activitat inclosa en els plans d’usos del 
districte (excepte el Pla d’usos de Ciutat Vella) 
• Llicència municipal d’activitats 
• Llicència per a espectacles públics de caràcter extraordinari dins establiments oberts 
al públic 
• Presentació d’al·legacions i recursos a un expedient d’activitats 
• Presentació de modificacions a un expedient d’activitats 
• Canvi d’annex de les activitats amb llicència ambiental 
• Procés per a la regularització de centres de culte ja existents a la ciutat de Barcelona 
• Pròrroga d’un expedient d’activitats 
• Tramitació de permisos d’activitats per a instal·lacions de radiocomunicació 
• Transmissió de llicències d’activitat i de terrasses 
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Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació
• Prestacions per al pagament del lloguer a persones beneficiàries de prestacions eco-
nòmiques d’urgència o derivades de la mediació a Barcelona
• Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per contribuir a minimitzar l’impacte 
econòmic i social de la covid-19

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
• Reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme (1960-1978) 
• Premi Montserrat Roig 2020 de l’Ajuntament de Barcelona  
• Adhesió al protocol de la campanya vacances d’estiu 
• Petició de valoració de les necessitats de suport d’infants o joves 
• Justificació de participants amb ajut econòmic i full de rebut dels ajuts 
• Substitució de sancions per infraccions de les ordenances municipals
• Participació de les entitats d’acollida, refugi i asil en el Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona (període 2019-2023)
• Acreditació com a entitat d’acció humanitària i emergències de Justícia Global i Coo-
peració Internacional.
• Document de veïnatge de l’Ajuntament de Barcelona
• Presentació de projectes per donar resposta a situacions de crisi humanitària
• Premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social, convocatòria del 2019
• Viatges per a la gent gran subvencionats per l’Ajuntament de Barcelona
• Informe d’arrelament per demanar la residència temporal per circumstàncies excepcionals
• Informe d’habitatge per al reagrupament familiar d’estrangers per primer cop i renova-
ció d’autoritzacions

Institut Municipal de Serveis Socials
• Fons extraordinari per a ajuts puntuals d’urgència social per a famílies de Barcelona 
amb infants i adolescents de 0 a 16 anys
• Servei de teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona
• Estades temporals en residència per a la gent gran (Respir Plus)

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
• Pla d’ocupació 2020 de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, conegut com 
a pla Diversem 
• Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
• Subvencions per dur a terme projectes d’inclusió laboral de persones amb discapacitat 
en el mercat ordinari 
• Gestions relacionades amb la Targeta Blanca per a l’ús del Servei Públic de Transport 
Especial 
• Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per a transport de persones amb dis-
capacitat i subjectes a l’IVTM
• Ajuts del programa “La meva llar”

Gerència Municipal, Oficina Municipal de Dades
• Repte Barcelona Dades Obertes

Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
• Presentació del certificat de revisió de calderes
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Parcs i Jardins de Barcelona
• Convocatòria per participar en processos de selecció de Parcs i Jardins de Barcelona 

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
• Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona 
• Proposta d’iniciativa ciutadana prevista al Reglament de Participació.

Institut Municipal Barcelona Esports
• Subvencions per a entitats que fomentin l’esport arran de la crisi ocasionada per la co-
vid-19, temporada 2020/2021

Àrea de Prevenció i Seguretat 
• Al·legacions o recursos contra multes per incomplir les normes sanitàries relacionades 
amb l’emergència de la covid-19 
• Informe d’actuació de la Guàrdia Urbana
• Informe d’actuació dels Bombers de Barcelona

Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica 
• Certificat negatiu de sou o de pensió de l’Ajuntament de Barcelona 
• Matrimoni civil a l’Ajuntament de Barcelona 
• Utilització de la imatge corporativa i els seus elements 
• Permís per instal·lar banderoles a la via pública 
• Autorització per poder prestar serveis funeraris a la ciutat de Barcelona 
• Recuperació d’avals a l’Ajuntament de Barcelona
• Préstecs de fotografies i vídeos de Barcelona i dels serveis municipals

Barcelona Activa
• Recurs sobre la resolució del programa de subvencions Autòno+ Barcelona
• Subvencions a treballadors i treballadores autònomes en el marc del programa Autò-
no+ Barcelona

Ecologia Urbana
• Comunicació de venda o transmissió de plaça d’aparcament de concessió administrativa
• Expedient contradictori de ruïna 
• Autorització per a zona de distribució urbana de mercaderies, zona de càrrega i des-
càrrega 
• Baixa de la llicència de terrassa 
• Autorització per a la prestació del servei de transport urbà escolar i de menors
• Permís per pintar un mural a la via pública
• Permís de col·locació de pilones a les voreres
• Llicència de parcel·lació urbanística o certificat d’innecessarietat de la llicència de par-
cel·lació
• Autorització per a la instal·lació de protectors de guals
• Comunicació de baixa d’una activitat
• Bonificacions sobre l’ICIO 
• Informe d’obres majors
• Llicència de gual: sol·licitud, modificació de característiques, canvi de titular i baixa
• Certificat de legalitat d’una construcció o habitatge
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• Llicència de divisió horitzontal d’un immoble
• Renovació de la llicència d’ocupació de reserva d’estacionament dels vehicles de per-
sones amb discapacitat
• Llicència urbanística d’edifici per a habitatge d’ús turístic i altres usos compatibles
• Comunicació de primera ocupació d’expedients d’obres majors
• Permís d’ocupació de l’espai públic per la Diada de Sant Jordi: pa de Sant Jordi
• Croquis d’instal·lacions de semàfors
• Llicència de construcció i connexió de claveguerons al clavegueram general
• Certificat urbanístic previ a una comunicació d’activitat inclosa en el Pla d’usos de Ciutat 
Vella
• Llicència d’ocupació de reserva d’estacionament per a vehicles d’estaments oficials i 
d’altres
• Llicència d’ocupació de reserva de càrrega i descàrrega per obres
• Llicència d’ocupació de quioscos de flors i caramels
• Informe de Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)
• Subvencions per al desenvolupament del pla d’acció del programa Barcelona Escoles 
+ Sostenibles
• Llicència per a la instal·lació d’una terrassa a Barcelona: sol·licitud i modificació
• Croquis d’instal·lacions de senyals de circulació
• Permís per al muntatge d’estructures publicitàries
• Llicència d’ocupació de parada de gelats
• Llicència d’ocupació de parada de xurreria o de castanyes i moniatos
• Llicència d’ocupació de parada en mercat ambulant i venda no sedentària
• Al·legacions en relació amb multes coercitives imposades per l’Ajuntament de Barce-
lona
• I els de nova creació: 
• Autorització especial per sol·licitud/ampliació de terrassa a causa de la covid-19
• Recurs sobre la resolució d’autorització especial per sol·licitud/ampliació de terrassa a 
causa de la covid-19

L’ús del mecanisme d’identificació digital idCAT Mòbil cada vegada està més estès entre 
la ciutadania i permet la interacció telemàtica d’una manera àgil quan cal una autentica-
ció o una signatura en el nostre portal. No s’ha identificat cap incident de seguretat rela-
cionat amb l’ús del mecanisme en el temps que fa que s’utilitza, segons la informació del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

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

En aquest sentit, s’està treballant en l’alineació entre el Catàleg de tràmits i el Catàleg 
de procediments de l’Ajuntament de Barcelona, fet que permetrà establir per a cada 
procediment (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 Tràmits. Aquest nivell hauria de de-
terminar-se segons les dades a què accedeix la ciutadania en fer el tràmit i a la prestació 
directa que en rep. Aquesta feina no està feta i això dificulta avançar i obliga a mirar cas 
per cas.
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4.2. Impuls a la notificació electrònica

La notificació electrònica és un element estratègic per a l’administració electrònica, que 
està regulada per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú. Segons aquesta 
llei, les persones jurídiques, professionals i entitats estan obligades a la relació telemà-
tica 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 la qual cosa hem de tenir 
el seu consentiment per remetre’ls les notificacions per via telemàtica.

L’Ajuntament està portant a terme la implantació de la notificació electrònica de manera 
progressiva per donar compliment a la llei, pel que fa a la notificació, i disposa de diver-
sos serveis: 

Registre de subscriptors al servei de notificació electrònica: aquest servei té dues 
finalitats: 
• Registrar les dades de contacte (correu electrònic i mòbil) de les persones destinatàries 
per poder-los enviar un missatge d’avís quan tenen a la seva disposició una notificació.
• Registrar el consentiment de les persones físiques que volen rebre les notificacions per 
mitjans electrònics. 

Malgrat que l’alta d’aquest servei és un tràmit que la persona interessada ha de fer a tra-
vés del portal de tràmits de l’Ajuntament, hem gestionat 68 instàncies rebudes pel Regis-
tre general demanant l’alta en aquest registre que s’han tramitat internament amb l’IMI. 

Sistema d’e-notificació, constituït per dues eines tecnològiques:
• Mòdul comú de notificació electrònica: eina tecnològica que es connecta als siste-
mes d’informació per gestionar, de manera automàtica, les notificacions electròniques 
dels procediments que s’hi tramiten. També permet gestionar les notificacions en paper 
de les persones no obligades.
• Aplicació de notificació electrònica manual: aplicació que permet fer notificacions 
electròniques de manera individual i manual. També permet la consulta i la descàrrega 
de les evidències de la notificació. Està pensada per als procediments amb baixa volume-
tria i que no tenen un sistema d’informació per a la seva gestió. 
Durant el 2020, aquest projecte va tenir un impuls substancial, ja que es van començar a 
notificar de manera progressiva diversos procediments.
A partir del setembre del 2020, es va implantar la notificació electrònica en diversos pro-
cediments de l’Institut Municipal d’Hisenda que és l’àrea que té el volum de notificacions 
més alt de l’Ajuntament. La DAE ha participat en totes les sessions del Comitè de Direcció 
per a la Notificació Electrònica que s’han celebrat per decidir l’operativa de la implantació 
i fer el seguiment corresponent del projecte.

Actualment, es notifiquen electrònicament els procediments següents:
• Sancions i recursos de trànsit
• Dret d’accés a la informació pública
• Contractació pública
• Subvencions 
• Convenis 
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• Plans d’autoprotecció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
• Expedients de la Direcció de Patrimoni
• Tramitació de llicències de connexions i canalitzacions de serveis a la via pública (ACE-
FAT)
• Tramitació econòmica
• Liquidacions tributàries
• Executiva de tributs i multes
• Sancions no tributàries 
• Resolucions en procediments sancionadors no tributaris 
• Llicències i comunicats d’obres privades

Des de la DAE hem participat en la conceptualització i l’elaboració d’actuacions que s’ha-
vien iniciat des del Departament de Comunicació de l’Institut Municipal d’Hisenda per 
donar a conèixer el projecte de notificació electrònica, com ara la web del projecte de la 
notificació electrònica https://ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica/ca/.

Hem mantingut reunions amb àrees interessades en l’eina de notificació manual, hem fet 
demostracions i hem elaborat una guia per a persones usuàries.

 
4.3. Projecte d’estratègia de gestió del canvi per la transició digital

El canvi de paradigma organitzatiu que suposa la transició digital impacta en diverses 
dimensions de l’estructura de l’organització. Aquest canvi exigeix una transformació pro-
funda de l’organització i no tan sols uns ajustos de caràcter tecnològic. Aquesta evidència 
ens indica que ens trobem davant d’un procés de canvi de gran abast en tots els sentits.

Durant el darrer trimestre de l’any 2020, des de la Direcció d’Administració Electrònica, 
s’ha treballat en l’estratègia per la transició digital a l’Ajuntament de Barcelona, des del 
punt de vista de la gestió del canvi, i s’ha mirat d’identificar els projectes concrets que 
encara ens cal desenvolupar.

Es treballa en una diagnosi de la situació actual segons diverses dimensions d’anàlisi: 
canals d’atenció, Catàleg de procediments/tràmits, processos de digitalització de serveis, 
sistemes d’assistència, estructura organitzativa, model de gestió corporatiu implicat en la 
transició digital, sistemes d’informació implicats en la tramitació de procediments, Ofi-
cina Virtual de Tràmits, arquitectura tecnològica, sistemes de qualitat i quadres de co-
mandament, estructura de fluxos d’informació, aliances estratègiques, percepció externa, 
impacte extern i intern, identificació d’oportunitats funcionals i tecnològiques, marc nor-
matiu i marc estratègic de l’Ajuntament.

Partint de la diagnosi anterior, es conceptualitza una estratègia de la transició digital ba-
sada en quatre pilars en els quals es treballa separadament. El primer pilar permet re-
conduir tot el coneixement actualment dispers i distribuït i establir una metaestructura 
en xarxa. Mitjançant la dinamització d’interlocutors departamentals, es pretén disposar 
d’un canal bidireccional que, alhora, sigui font d’informació i conducte per transmetre el 
coneixement integral associat a l’administració electrònica.

https://ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica/ca/
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Desenvolupar aquesta intel·ligència col·lectiva implica disposar del segon pilar: un siste-
ma de gestió del coneixement en el qual documentar-la i permetre la visibilitat i la com-
prensió tant de l’estat actual com del seu monitoratge, capacitat de prospectiva, anàlisi 
de riscos, integració i coordinació. Aquest segon pilar per a la gestió del canvi necessita 
dos elements bàsics per començar a construir-se: la foto actual i la futura, és a dir, el mapa 
integral de la transició digital i els fulls de ruta corresponents.

Un altre pilar clau serà l’elecció dels projectes estratègics per al desenvolupament dels 
components tecnològics i organitzatius necessaris per l’administració electrònica, tant 
verticals com transversals que permetin els projectes concrets de digitalització de pro-
cediments administratius.

Finalment, es posa el focus sobre el pilar dels sistemes d’empoderament intern i extern 
tant personal com col·lectiu mitjançant la confecció d’un pla d’empoderament digital que 
inclogui la comunicació (sensibilització, motivació, implicació, responsabilitat, etcètera), 
la formació (capacitació, actitud, etcètera) i l’assistència (suport, mentoria, etcètera). 
Dins d’aquest àmbit ubicaríem, per exemple, l’elaboració i la difusió d’una guia per a la 
digitalització de procediments administratius.

Aquests quatre pilars es despleguen dins el projecte i, com a resultat, generen una pro-
posta de full de ruta d’alt nivell per a la transició digital.

També es treballa en prototips d’alguna de les eines identificades com a necessàries, 
com ara un mapa integral de la transició digital dels components infraestructurals, d’una 
banda, i dels procediments administratius, de l’altra. També es prepara el prototip d’una 
guia per la digitalització de procediments administratius.

Les conclusions i les propostes generades en aquest projecte alimentaran la redefinició 
del full de ruta de la Direcció d’Administració Electrònica en què s’està treballant actual-
ment.
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4.4. Anàlisi de l’actualització, la publicació i la parametrització del Registre de 
procediments administratius de l’Inventari de procediments de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona està construint una sèrie d’eines tecnològiques que han de 
permetre la transició digital de la gestió dels serveis municipals i possibilitar la relació 
telemàtica de la ciutadania amb la nostra Administració. 

El Registre de procediments administratius (RPA) és una peça clau dins de l’ecosistema 
d’administració digital definit a l’Ajuntament de Barcelona. La informació continguda en 
aquest registre serà bàsica per a la digitalització dels procediments i, per tant, és molt 
important tenir clar com carregarem la informació de l’inventari en aquest registre, quina 
informació necessitem de cada procediment perquè funcioni correctament i com mostra-
rem aquesta informació a la ciutadania.

Partint l’Inventari de procediments de l’Ajuntament de la Direcció de Processos de l’IMI, 
elaborat amb la participació de totes les àrees implicades, s’aborden els punts següents: 
• Carrega de la relació de procediments a l’eina RPA. Estudi de la millor manera per fer 
aquesta càrrega. Possibles alternatives amb un estudi del cost, i calendari de cadascuna.
• Circuït de manteniment d’aquest inventari (altes, baixes i modificacions), rols que hi 
intervenen i responsabilitats de cada rol i procediment per fer-lo.
• Anàlisi dels paràmetres mínims que cal configurar en l’RPA per a cada procediment. 
• Visualització a la web de l’inventari: com es mostra i on. Possibles alternatives. 
• Sinergies de l’inventari de procediments amb la relació de tràmits de l’Oficina Virtual 
de Tràmits i amb l’eina ITACA (repositori de la informació relacionada amb els tràmits de 
l’OVT).

Aquesta feina s’ha dut a terme durant el tercer trimestre del 2020 i implicarà feina també 
el 2021 a fi d’alinear totes les font d’informació detectades que afecten el procediment 
administratiu.

 
4.5. Pilots GPA

S’ha desenvolupat una plataforma informàtica per a la gestió de procediments adminis-
tratius (GPA) a l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta plataforma disposa de tres elements: 
• Registre de procediments administratius: repositori de tots els procediments admi-
nistratius de l’Administració municipal. Cataloga els procediments que gestiona la GPA.
• Capa de funcions i tràmits: dona suport a tota l’arquitectura, i resposta a serveis ex-
terns (portal de tràmits, altres operadors d’expedients, etcètera) que requereixin informa-
ció dels expedients. Permetrà consultar o cercar expedients, documents o dades, i iniciar, 
obrir, tancar i arxivar expedients.
• Operador genèric d’expedients: aplicació que permetrà als òrgans gestors dels ex-
pedients gestionar els expedients iniciats o en curs assignats a la seva àrea.

Es van escollir dos procediments pilot per a la implantació de la GPA. La DAE ha fet un 
acompanyament en el procés de recollida de requeriments funcionals i d’informació ne-
cessària per a la parametrització. En aquesta parametrització, hi intervenen altres actors 
transversals, com són la Direcció de Processos i Millora de la Gestió per a la definició del 
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flux del procediment i els seus estats de tramitació; la Direcció del Sistema Municipal 
d’Arxius per a l’anàlisi documental; la DIAC per a la confecció dels formularis a l’Oficina 
Virtual de Tràmits; IMI-Seguretat, i la Secretaria General per a la determinació del circuit i 
els mecanismes de signatura electrònica, el negoci per a la concreció de les dades d’ope-
ració i la confirmació que tota la resta de paràmetres s’adeqüen a la seva realitat.

Aquest procés es va iniciar el 2019 i durant el 2020 senyalem, en concret, les tasques que 
exposem a continuació.

4.5.1. Dret d’accés a la informació pública

El procediment de dret d’accés a la informació pública que gestiona el Departament de 
Transparència serà el primer que s’adaptarà al model GPA.

Durant el 2020 s’ha fet acompanyament a l’àrea per acabar de fer la recollida de requeri-
ments, l’anàlisi de les plantilles seguint els documents de la sèrie documental establerta 
per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i de totes les dades recollides a l’RPA pel 
que fa a procediments, així com la revisió de totes les dades d’operació i documents de 
la part de l’OGE.

Sempre que ha estat necessari hem participat en l’aclariment d’incidències en les proves 
d’usuari que s’han fet des de l’òrgan gestor del procediment.

La previsió és que el procediment estigui adaptat a la GPA en el primer trimestre de 2021.

4.5.2. Reclamació de responsabilitat patrimonial 

La implantació d’aquest pilot va quedar aturada durant la major part del 2020 per la ne-
cessitat de contractar evolutius de GPA necessaris per al procediment. En l’últim trimestre 
del 2020, es van reprendre els treballs de revisió de plantilles, sèrie documental, dades 
d’operació, etcètera, i la DAE ha acompanyat a les persones referents de negoci a les reu-
nions necessàries per tenir enllestida tota la part d’anàlisi funcional. De manera paral·lela, 
es desenvoluparan els evolutius necessaris de l’eina en el primer semestre del 2021.

Els òrgans gestors del procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial són els 
districtes i altres àrees (Mercats, Parcs i Jardins, etcètera). Atesa la complexa gestió del 
canvi que suposaria implantar el procediment a GPA en tots els òrgans gestors de l’Ajun-
tament, es va prendre la decisió de fer una primera implantació pilot al districte de les 
Corts, que ha estat el referent de negoci a l’hora de fer totes les tasques de recollida de 
requeriments, anàlisis, revisions, etcètera d’aquest procediment. La previsió és que aquest 
procediment estigui implantat com a pilot al districte de les Corts a mitjan 2021. Un cop 
estabilitzat se’n farà la implantació a la resta de districtes que gestionen el procediment. 

 
4.6. Impuls a la interoperabilitat

Des del 2009, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una passarel·la d’interoperabilitat, la 
PDIB, que garanteix i facilita la integració d’alguns serveis tant de consulta com d’emissió 
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de dades amb diversos sistemes d’informació de back office. La majoria dels intercan-
vis de dades via PDIB es fan a través dels serveis que ofereix la passarel·la del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que 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, etcètera. 

A més de la PDIB, hi ha altres canals d’interoperabilitat: 
• Accés a través d’un servei web particular del negoci, que no s’integra amb la PDIB.
• Accés manual a través del portal de l’Administració pública emissora de les dades, o a 
través del Via Oberta del Consorci AOC. 

En aquest últim cas, la DAE és la responsable de la gestió de les persones usuàries que 
tenen accés a Via Oberta per consultar els serveis de manera manual. Aquest any 2020, 
hem donat d’alta 35 persones usuàries d’àrees diverses de l’Ajuntament, a més d’atendre 
consultes sobre els serveis disponibles o problemes amb les consultes.

Es mantenen unes reunions quinzenals amb el Consorci AOC per tractar de serveis co-
muns d’interoperabilitat i de tot allò que afecta l’administració electrònica.

4.7. 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 capa-
citat d’actuar per mitjà de representant davant les administracions públiques, i estableix, 
així mateix, que, per formular sol·licituds, presentar recursos, desistir d’accions i renunci-
ar a drets, s’ha d’acreditar la representació per qualsevol mitjà admès en dret que deixi 
constància fidedigna, o bé mitjançant una declaració en compareixença personal de la 
persona interessada. 

Per donar forma a com han de gestionar les administracions 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 els quals es podran 
fer constar les representacions que les persones interessades atorguin a tercers per actu-
ar de forma electrònica en el seu nom. 

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

Les tipologies de representacions segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu 
que s’hauran de gestionar són:
• Poder general: qualsevol actuació administrativa, davant qualsevol Administració
• Poders a una administració concreta: qualsevol actuació administrativa, davant una ad-
ministració o un organisme concrets
• Poders d’un tràmit en una administració: efectuar determinats tràmits especificats en el 
poder en una administració pública concreta 

Per afegir complexitat a la combinatòria generada, la llei permet jugar amb les capacitats 
atorgades: “Totes / Consultar / Tramitar / Rebre notificacions”.
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Actualment, la majoria d’ajuntaments catalans comencen a construir les seves integra-
cions a l’eina Representa de l’AOC per aconseguir aquest compliment. Paral·lelament, 
l’AOC treballa en la integració futura amb l’eina Apoder@ de l’Estat. 

L’Ajuntament de Barcelona també aposta per seguir aquesta línia i és en aquest projecte 
on la Direcció d’Administració Electrònica treballa per conceptualitzar les afectacions tec-
nològiques i organitzatives que se’n deriven i proposar-hi un desplegament.

L’eina Representa de l’AOC és un registre col·laboratiu, una base de dades d’autoritzaci-
ons per actuar en nom d’un altra persona (física o jurídica) en les administracions públi-
ques. Permet a la ciutadania o les empreses atorgar, sol·licitar i inscriure representacions 
(que ja existeixen) i donar-les de baixa.

D’altra banda, permet al personal de les administracions públiques ajudar la ciutadania 
a fer totes aquestes actuacions i a consultar representacions durant els processos de tra-
mitació administrativa.

Per tot això, ofereix un portal de ciutadania, des d’on la ciutadania podrà fer les inscrip-
cions (un ciutadà o ciutadana atorgar la representació al seu representant, o un repre-
sentant sol·licitar la representació) i un portal d’empleat/ada públics, des d’on podrem 
inscriure les representacions, validar-les, consultar-les. Es disposa dels rols següents: ges-
tor/a, validador/a, consultor/a i administrador/a del Catàleg de tràmits.

Per al desplegament, per tant, caldrà una anàlisi organitzativa per dimensionar el perso-
nal que podrà exercir aquests rols i formar-lo en l’ús de l’eina, i per organitzar el servei 
corresponent (altes a EACAT, gestió de persones usuàries, report d’incidències, Catàleg 
de tràmits que es pot utilitzar, administració i manteniment del servei, etcètera).

D’altra banda, caldrà publicar un tràmit a la nostra Oficina Virtual de Tràmits (OVT), que 
redirigeixi a l’AOC (Representa, portal de ciutadania) i, en cadascun dels nostres trà-
mits, integrar dins del procés d’identificació electrònica la comprovació al Representa. 
Aquesta comprovació haurà de deixar traça a l’expedient electrònic, ja que formarà 
part de les evidències necessàries que, efectivament, aquella relació de representació 
és acceptable.

A més, caldrà estudiar els casos d’ús de l’acreditació de la persona representant a l’OVT, 
ja que la ciutadania pot no haver formalitzat la representació al Representa/Apoder@, 
però voler exercir el seu dret a ser representada.

Aquesta casuística implicarà treballar amb Serveis Jurídics de quina manera l’Ajuntament 
permetrà acreditar aquest fet i com es validaran les peticions, tant les introduïdes direc-
tament al nostre portal com les que ens derivin via Representa o AOC des de qualsevol 
altre punt de registre de l’Estat.

En aquests moments, des de la Direcció d’Administració Electrònica s’està recollint tota 
aquesta complexitat per poder concretar, en els propers mesos, les actuacions organitza-
tives i tecnològiques necessàries.



94

També cal comentar que es participa en el grup de treball de l’àmbit de Catalunya per 
establir criteris comuns i avançar en el desplegament d’aquest registre col·laboratiu.

 
4.8. Projecte de digitalització en origen

Aquest projecte es comença a conceptualitzar el setembre del 2020 amb un grup de 
treball format per Secretaria General (Registre general), la Direcció del Sistema Municipal 
d’Arxius, l’IMI i la DAE.

L’objectiu és digitalitzar tot el que entri per registre en paper a l’Ajuntament de Barcelona.

S’identifiquen tres fases de desenvolupament del projecte: la fase de l’operativa a les 
unitats de registre; la ubicació dels documents digitalitzat en la nova plataforma d’arxiu 
electrònic recentment posada en producció (Open Text) i que substitueix a la utilitzada 
fins ara (Documentum) i, finalment, la recuperació dels documents per part de les unitats 
gestores.
• Dins de la fase de registre a l’entrada, es treballa en les línies següents:
• Descripció de l’operativa concreta del personal de registre
• Metadades necessàries per als documents digitalitzats 
• Evolutius necessaris en l’aplicació Ariadn@
• Integració amb el mòdul de digitalització segura d’Open Text

Dins de les fases d’ubicació i recuperació de la documentació:
• Operativa dels òrgans gestors per recuperar la documentació i moure-la a la zona d’ex-
pedients
• Anàlisi de la casuística en funció de les aplicacions de back office existents 

També es treballa en l’elecció d’un pilot per desplegar totes les operatives i fer les proves 
pertinents abans d’estendre’l a tots els punts de registre i per a tots els negocis, fet que 
requerirà elaborar un pla de desplegament i definir una estratègia clara perquè tots s’ini-
ciïn a la vegada.

D’altra banda, s’identifica la necessitat d’elaborar un pla de comunicació als òrgans ges-
tors per explicar-los com han d’actuar per recuperar els documents digitalitzats i incorpo-
rar-los als seus expedients (un cop les adaptacions tecnològiques estiguin fetes; per tant, 
cal preveure escenaris transitoris).

També caldrà revisitar el Protocol de digitalització segura de l’Ajuntament, descrit en un 
marc teòric, per si s’ha de complementar amb la part més operativa.

Aquest projecte està en curs actualment.

 
4.9. Decret del nom sentit

L’alcaldessa, en data de 22 d’octubre de 2020, resol la publicació, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal, del Decret d’Alcaldia 
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pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgènere i de les persones 
intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals 
s’identifiquen.

Per tant, es determina que, en les sol·licituds i els formularis dels òrgans i els serveis munici-
pals en què es recullin dades personals, hem d’incloure un camp per indicar el “nom sentit” 
i afegir l’opció “no binari”, si demanem el gènere. Amb aquesta mesura volem contribuir a 
fer efectiu el dret a la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

Per fer-ho possible, tota l’organització municipal i les empreses prestadores o concessio-
nàries de serveis municipals hem d’adaptar les sol·licituds i els formularis en què dema-
nem el nom o el gènere.

En el decret es determina que, tres mesos desprès de la seva aprovació, s’ha d’incorporar 
el nom sentit a la instància genèrica de registre. Des de la DAE, es coordinen les actuacions 
que cal fer per donar compliment a aquest decret. Es crea un grup de treball format per: 
• Registre general, Direcció d’Atenció a la Ciutadania i IMI (Ariadn@, Oficina Virtual de 
Tràmits i oficina tècnica de la Llei del procediment administratiu - OTLPACAP). 
• També es fan reunions amb l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades en què s’acor-
da incloure també un casella de consentiment.

5. Reptes del 2021

Elaborar un model de gestió i un full de ruta de l’administració electrònica a l’Ajuntament.

Elaborar un pla per a la gestió del canvi en l’àmbit de l’administració electrònica.

Elaborar un quadre de comandament amb indicadors que permetin monitoritzar l’avanç 
de l’administració electrònica.

Impulsar la implantació dels procediments pilots a GPA i fer-hi acompanyament.

Continuar en l’impuls i la participació per a la implantació del model d’administració elec-
trònica, amb el desenvolupament de diversos models de flexibilització.

Implantar el registre centralitzat d’apoderaments. 

Implantar la digitalització en origen.

Continuar amb l’impuls de la notificació electrònica i la interoperabilitat.

Seguir acompanyant les àrees en les avaluacions de riscos per baixar els nivells de segu-
retat dels tràmits de sol·licitud.

Alinear la informació associada al procediment administratiu, actualment distribuïda en 
catàlegs i repositoris diversos.





Direcció per a la 
Transparència i les 
Bones Pràctiques
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DIRECCIÓ DE SERVEIS D’ANÀLISI 

La Direcció de Serveis d’Anàlisi, en l’exercici de les seves funcions, pivota, a manera d’en-
llaç, entre elements fonamentals per a la integritat pública municipal com ara: 
a) la Bústia Ètica i de Bon Govern, com a canal d’alertes de conductes dutes a terme en 
l’àmbit municipal, contràries a l’ordenament jurídic i als principis ètics i de bon govern, i 
de la qual és l’òrgan gestor, 
b) el Codi ètic i de conducta, que ha d’orientar la gestió municipal i el comportament 
dels càrrecs electes i de la resta de servidors públics, i 
c) el Comitè d’Ètica, com a òrgan extern i col·legiat que és l’intèrpret últim del Codi ètic 
i del qual és l’òrgan de suport. El Reglament de funcionament intern del Comitè d’Ètica 
completa el seu estatut jurídic i consolida els seus vincles amb la Direcció de Serveis 
d’Anàlisi.

 

Per dotar de credibilitat aquest òrgan i garantir-ne el funcionament, l’article 25 de les 
Normes reguladores de la Bústia Ètica (NRBE) reconeix a la Direcció de Serveis d’Anàlisi 
independència funcional en l’exercici de les seves funcions relatives a la Bústia Ètica i de 
Bon Govern, en establir que: 
• actua amb independència funcional, sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrqui-
ques que en condicionin l’actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confi-
dencialitat de les dades personals que tracti; 
• dur a terme la seva actuació no pot ser una causa que en justifiqui el cessament; 
• ha de complir el deure de secret, que es manté un cop hagi cessat en aquestes fun-
cions. La vulneració del deure de secret és constitutiva d’infracció administrativa. 

Les NRBE de l’Ajuntament de Barcelona, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 16 de gener de 2017, defineixen les seves funcions. L’article 26 de les NRBE 
estableix que són funcions de la Direcció de Serveis d’Anàlisi les següents: 
• Fer, per si mateixa o a través del personal de la seva unitat, les tasques de comprovació 
que siguin procedents, gestionar les comunicacions i formular la recomanació que posa 
fi a la comprovació dels fets. 
• Assumir la gestió operativa del fitxer de dades de caràcter personal creat amb aquesta 
finalitat. 
• Promoure la consolidació i la millora de la gestió ètica per part de l’Administració mu-
nicipal. 
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• Vetllar perquè les persones i els servidors públics de la Corporació puguin posar en 
coneixement de l’Ajuntament les conductes eventuals contràries a dret i als principis de 
bona administració o bon govern, de manera confidencial i sense que puguin derivar-se’n 
perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe. 
• Atorgar la protecció deguda als càrrecs i la resta de servidors públics de la Corporació 
en el procés de comprovació dels fets. 
• Formular recomanacions i proposar millores en la gestió ètica i l’aplicació dels principis 
de bon govern o bona administració. 
• Impulsar mesures de formació i de prevenció d’actuacions contràries als valors ètics i a 
les regles de conducta i de bon govern. 
• Resoldre els dubtes interpretatius que puguin existir en relació amb les conductes con-
tràries a dret i a les regles i als valors esmentats. 
• Elaborar una memòria anual i elevar-la a la Tinència d’Alcaldia competent perquè es 
presenti al Consell Municipal. 

Com a òrgan amb independència funcional, la Direcció de Serveis d’Anàlisi eleva les se-
ves memòries directament a la Tinència d’Alcaldia perquè es presentin al Consell Munici-
pal. Per tant, la memòria del 2020 de la Direcció de Serveis d’Anàlisi no s’inclou en aques-
ta memòria de la Gerència de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, sinó que 
es presentarà directament a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

Aquesta memòria inclourà les recomanacions elaborades a partir dels casos comunicats 
a través de la Bústia Ètica i de Bon Govern i es presentarà estructurada per blocs temàtics.



DEPARTAMENT DE TRANSPARÈNCIA 

1. Funcions, naturalesa i organització

El Departament de Transparència és una unitat organitzativa dependent de la Direcció 
per a la Transparència i les Bones Pràctiques. Les tasques principals que duu a terme són:
• Impulsar i coordinar el compliment de la normativa reguladora de la transparència en 
allò que fa referència a la publicitat activa i al 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, prestar assessorament tècnic i jurídic a les 
unitats gestores de les sol·licituds, i centralitzar la interlocució amb la Comissió de Garan-
tia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
• Vetllar per l’actualització permanent del portal de transparència municipal, obtenir de 
les àrees de l’Ajuntament la informació que s’ha de publicar, i publicar-la al portal i fer el 
seguiment del posicionament de l’Ajuntament en els diversos índexs de transparència.
• 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 en 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 a la millora de la publicitat activa i del dret d’ac-
cés a la informació pública. 
• Proposar i executar accions i activitats de formació i de sensibilització en temes de pu-
blicitat 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:
• Els organismes autònoms locals.
• Les entitats públiques empresarials.
• Les societats mercantils amb capital íntegrament municipal o mixtes, sempre que 
l’Ajuntament de Barcelona hi tingui la majoria del capital.
• Els consorcis, les fundacions, les associacions i altres entitats adscrites a l’Ajuntament 
de Barcelona per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Per relacionar-se amb tot l’àmbit municipal s’ha creat una xarxa de referents de trans-
parència integrada per un referent de cada gerència, districte, institut municipal, entitat 
pública empresarial, societat mercantil, consorci, associació i fundació. En total, hi ha re-
ferents de transparència a 71 òrgans i entitats.

 
2. Activitat del portal de transparència

L’article 5.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern, disposa que les administracions públiques 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 es va crear durant l’any 2015 i es 
va publicar el 24 de desembre de 2015. Incorpora informació tant de l’Ajuntament com 
de totes les entitats municipals que hi estan vinculades, i es classifica en vuit àmbits:
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• Informació institucional i organitzativa: informació relacionada amb els òrgans de 
govern, l’organització i les funcions, els alts càrrecs i el personal públic.
• Acció de govern: tota la documentació que marca o descriu objectius estratègics, lí-
nies d’actuació i mesures del Govern municipal.
• Gestió econòmica i administrativa: informació que té contingut econòmic o de des-
pesa pública, com ara pressupostos, contractació pública, subvencions, transferències i 
encàrrecs de gestió, convenis, patrimonis, estudis i informes i publicitats institucionals.
• Informació de rellevància jurídica i documental: informació relativa a la normativa 
municipal, a resolucions de sentències i la relativa a la gestió documental. 
• Participació i relació amb la ciutadania: informació relativa a la participació i als ser-
veis públics.
• Urbanisme i ecologia: informació en matèria d’urbanisme, obres públiques i medi am-
bient, com ara plans urbanístics, informes d’impacte ambiental i informació urbanística.
• Transparència, integritat i bon govern: informació relacionada amb les eines de què 
disposa l’Ajuntament i amb les activitats que duu a terme per impulsar la transparència, 
la integritat i el bon govern a l’Ajuntament de Barcelona i a les seves entitats municipals.
• Dret d’accés a la informació pública: tota la informació sobre com formular sol·lici-
tuds, tramitació, preguntes freqüents, resolucions denegatòries i procediments de recla-
mació.

El gener del 2021, aquests 8 grans àmbits estan subdividits en un total de 68 subapartats 
que al seu torn se subdivideixen en subapartats fins a arribar a un total de 831 ítems de 
classificació (d’acord amb el mapa del web del portal) de la informació enllaçada o pu-
blicada.

D’altra banda, el gener del 2021, el portal consta d’un total de 192 pàgines publicades 
(més les 192 versions en castellà), de les quals se’n revisa periòdicament l’actualització.

El portal de transparència té dos tipus 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 de Transparència és el responsable de recollir-los, revisar-los, 
uniformitzar-los, si escau, i publicar-los al portal, així com de vetllar perquè la unitat ges-
tora de la informació la remeti a fi que s’actualitzi amb la periodicitat que s’hagi establert.
• Continguts que es troben publicats en altres webs municipals i que s’enllacen des del 
portal de transparència per facilitar-hi l’accés. Els responsables d’actualitzar aquests con-
tinguts són els responsables del web corresponent. En aquest cas, el Departament de 
Transparència periòdicament revisa que els seus continguts estiguin actualitzats i, en cas 
contrari, ho comunica al responsable del web.

 
2.1. Indicadors d’ús del portal de transparència 

La mitjana de visites mensuals al portal de transparència durant l’any 2020 va ser de 
10.396, una xifra que representa el 7,8% del total de visites al web de l’Ajuntament. 
L’any 2019, havia estat d’11.417 i representava el 8,2% del total de visites del web de 
l’Ajuntament. Aquest descens de l’interès ciutadà en la informació de transparència 
trenca la tendència dels anys anteriors, que era incremental i sostinguda en el temps. 
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Dos dels factors que poden haver incidit en aquest descens són, d’una banda, l’aug-
ment important de les visites produït el primer semestre del 2019 com a conseqüència 
de l’efecte de les eleccions municipals (maig del 2019) i, d’altra banda, la focalització 
de l’interès ciutadà en els temes relacionats amb la pandèmia de la covid-19 que es va 
iniciar el febrer del 2020.

Totals anuals

Temàtica 2018 2019 2020

Visites 91.896 137.003 124.755

Pàgines vistes 175.032 254.844 227.659

Visitants (únics) 70.058 102.421 94.206

Les dades en format mensual mostren que, efectivament, el nombre de visites és molt 
més elevat durant el primer semestre del 2019, però que durant el segon semestre del 
2020 es recupera la tendència al creixement del nombre de visites respecte a l’any ante-
rior.

Portal de transparència. Visites mensuals del 2019 i el 2020
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Pel que fa a la posició del portal de transparència en el rànquing dels webs municipals 
per nombre de visites, en valors mitjans i fins el setembre de l’any 2020 (darrer mes en 
què es disposa de les dades), hauria estat el 80è web més visitat entre 578 webs muni-
cipals (en el “top 14%”), mentre que, l’any 2019, hauria estat el 79è web més visitat entre 
557 webs municipals (també en el “top 14%”).

Mensualment, es pot veure que, des de l’any 2019, en la majoria de mesos el portal as-
soleix el “top 15%” dels webs municipals més visitats. Tenint en compte el caràcter pre-
dominantment administratiu de la informació de transparència, aquesta posició es pot 
considerar molt correcta, i la tendència majoritàriament ascendent d’aquesta dada mos-
tra que el portal de transparència no perd capacitat d’atracció amb el transcurs del temps 
des que es va posar en funcionament.
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Portal de transparència. Percentatge sobre el total de webs
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En relació amb les descàrregues de documents, com s’ha esmentat més amunt, molta 
de la informació de transparència municipal la publiquen els webs sectorials i, en aquest 
cas, el portal de transparència s’ocupa de donar l’enllaç al web on es pot trobar publicat 
el document. 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 es trobaran en altres webs municipals als quals s’enllaça des del portal i no en el 
portal mateix.

Tot i així, es presenta la relació de documents més descarregats entre els documents 
que estan publicats o enllaçats directament des del portal de transparència pròpia-
ment dit.

Any 2020:
• Contractes d’emergència amb situació pandèmica per la covid-19
• Tarifes dels serveis funeraris que operen a Barcelona
• PAM 2020-2023
• Massa salarial 
• Ordenança de taxa de residus
• Ordenança de tanteig i retracte
• Registre d’estudis i informes
• Ordenances fiscals 2020 i 2021
• Resum de contractació

Any 2019:
• Tarifes dels serveis funeraris que operen a Barcelona
• Cost de les campanyes de publicitat institucional
• Catàleg de llocs de treball del SOM
• Llistes de compatibilitat del personal
• Registre d’estudis i informes
• Currículum de l’alcaldessa
• Relació de contractes menors
• Resums de contractació de l’Ajuntament i entitats municipals
• Codi ètic i de conducta
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La informació en format obert més consultada (és a dir, els enllaços al portal municipal de 
dades obertes amb més nombre de clics) ha estat:

Any 2020:
• Dades dels càrrecs electes, comissionats i gerents
• Contractes
• Dades de la plantilla municipal
• Base de dades del pressupost
• Selecció de personal

Any 2019:
• Dades de la plantilla municipal
• Selecció de personal
• Base de dades del pressupost
• Comptabilitats autoritzades
• Contractes

 
2.2. Tasques d’actualització contínua del portal 

Aquestes tasques formen part de les tasques diàries del departament i, per tant, es manté 
la continuïtat amb les tasques detallades en la memòria anterior del Departament. 
• Recollir, revisar i actualitzar els continguts que es publiquen dins del portal de transpa-
rència. 
• Anonimitzar les dades que s’han de publicar en els casos en què sigui necessari: per 
exemple, els NIF i signatures de persones físiques en la documentació dels expedients 
de tramitació de normativa.
• Revisar i enviar a traduir al castellà els textos abans de publicar-los.
• Generar les infografies dels continguts que es mostren de manera gràfica, per facili-
tar-ne la comprensió.
• Generar la informació en format obert sempre que sigui possible i publicar-la també al 
portal de dades obertes de l’Ajuntament. 
• Revisar mensualment els enllaços a continguts publicats en altres webs i corregir els 
enllaços trencats.
• Fer un seguiment de l’actualització dels continguts que s’enllacen des del portal de 
transparència i comunicar-se amb els responsables perquè els actualitzin en cas que no 
estiguin actualitzats. 
• Fer seguiment de la informació nova que s’incorpora als webs sectorials municipals, i 
enllaçar des del portal de transparència la que resulti rellevant.
• Fer un seguiment periòdic de l’actualització dels continguts de transparència de totes 
les entitats vinculades a l’Ajuntament: organismes autònoms, entitat públiques empresa-
rials, societats mercantils, consorcis, associacions i fundacions.

L’actualització de les dades de publicitat activa durant l’any 2020 ha estat especialment 
dificultosa a causa de la situació generada per la pandèmia de la covid-19. D’una banda, 
això s’ha degut a la tensió rebuda pels serveis que proporcionen la informació, ja que la 
majoria de serveis municipals han hagut d’executar tasques sobrevingudes derivades de 
la gestió mateixa de la pandèmia, i, de d’altra banda, s’ha degut a la situació de treball a 
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distància dels serveis no essencials que, almenys durant els primers mesos de l’any, va fer 
impossible, o molt difícil, que les unitats responsables d’elaborar i remetre la informació 
que es publica al portal poguessin accedir als recursos necessaris per fer-ho. Tot i així, 
s’ha aconseguit revertir la situació i començar l’any 2021 amb el portal de transparència 
raonablement actualitzat.

 
2.3. Tasques de millora contínua del portal

A continuació es detallen les tasques dutes a terme per incorporar continguts nous al 
portal de transparència o bé per millorar la qualitat dels existents.

Automatització de la informació de subvencions atorgades

Aquest any 2020, ha culminat el projecte de millora de la informació de les subvenci-
ons atorgades que s’ofereix des del portal de transparència, amb la publicació en línia 
del cercador de subvencions atorgades (https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/
ca/subvencions). Aquest projecte, iniciat el 2018 conjuntament amb l’Oficina Central de 
Subvencions, ha permès substituir la publicació anterior de la relació de subvencions 
atorgades mitjançant fitxers d’Excel per un cercador de subvencions integrat al portal 
que permet fer cerques i descarregar-ne els resultats. 

Les subvencions que s’ofereixen mitjançant el cercador són totes les que es tramiten a 
partir d’aplicacions basades en el SAP, en concret, les atorgades per les entitats següents:
• Ajuntament de Barcelona (excepte les subvencions gestionades per Barcelona Activa)
• Institut de Cultura de Barcelona
• Institut Municipal Barcelona Esports
• Institut Municipal d’Educació
• Institut Municipal de Mercats
• Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• Institut Municipal de Serveis Socials
• Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
• Institut Municipal d’Hisenda

Això ha permès descarregar totes aquestes entitats de les tasques de recopilar i reme-
tre a l’Oficina Central de Subvencions les llistes trimestrals de subvencions; descarregar 
aquesta oficina de la tasca trimestral de sol·licitar, revisar i unificar les relacions, i des-
carregar el Departament de Transparència d’haver de generar la informació en formats 
oberts per alimentar el portal de dades obertes, i de publicar les llistes al portal de trans-
parència. Totes aquestes tasques, que el projecte ha permès automatitzar, anteriorment 
es feien manualment amb una periodicitat trimestral.

La dificultat principal d’aquest projecte ha estat la necessitat d’alinear els requeriments 
de la llei de transparència (publicar la identitat de les persones beneficiàries de les sub-
vencions) amb els de la normativa de protecció de dades (que aquesta sigui l’única dada 
publicada sobre les persones beneficiàries; que no es publiqui quan la subvenció si-
gui derivada de situacions de vulnerabilitat; que només estigui publicada durant els cinc 
anys posteriors a l’atorgament) d’acord amb les pautes donades per l’Autoritat Catalana 

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/subvencions
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de Protecció de Dades (APDCAT) en el seu document d’auditoria dels portals de transpa-
rència a Catalunya. Atès que les dades s’extreuen del SAP, que és una eina pensada per 
a la gestió interna, i no pas per a la publicació, s’ha hagut de fer una tasca intensiva de 
revisió i tractament de les dades per assegurar que el procés d’extracció oculti totes les 
dades personals que no compleixen les pautes de l’APDCAT.

Les entitats de les quals es continuaran publicant les subvencions atorgades en el portal 
de transparència a través de relacions trimestrals, són:
• Ajuntament de Barcelona (subvencions gestionades per Barcelona Activa) 
• Institut Municipal de Parcs i Jardins
• Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació
• Institut Municipal d’Urbanisme
• Fundació Mies van der Röhe 
• Tots els consorcis, les fundacions i les associacions vinculats a l’Ajuntament

Publicitat activa de la tramitació de normativa

S’ha publicat la informació sobre els processos d’aprovació de la normativa municipal 
següent aprovada durant el 2020:
• Reglament regulador de la tramitació telemàtica per a les persones físiques de la con-
vocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
• Nova ordenança fiscal per a l’establiment d’una taxa de recollida de residus sòlids do-
mèstics urbans
• Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional
• Decret d’Alcaldia d’autorització temporal, durant la situació d’excepcionalitat, de la cir-
culació de vehicles pesants pel centre de la ciutat
• Decret d’Alcaldia sobre el dret de les persones a ser tractades i anomenades amb el 
nom i el gènere sentits
• Modificació del Reglament orgànic municipal per establir un nou sistema de documen-
tació de les sessions dels òrgans col·legiats a partir de la gravació
• Nova ordenança fiscal per establir un recàrrec sobre l’impost d’estades en establiments 
turístics
• Modificació del Reglament del Consell de la Formació Professional de Barcelona
• Ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i successius

En el cas dels decrets normatius, la publicació de l’expedient es fa a demanda de l’òrgan 
impulsor, a diferència de les ordenances i els reglaments, en què el Departament de 
Transparència fa seguiment de les actes de la Comissió de Govern i de les comissions del 
Consell Municipal, i sol·licita els expedients als òrgans impulsors perquè els publiquin.

Es publica l’estat de la tramitació normativa i tota la documentació vinculada, convenient-
ment anonimitzada: projecte inicial, memòries, informes, al·legacions presentades en 
període 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 im-
pulsor de la normativa ha considerat adient substanciar una consulta pública prèvia, a 
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petició d’aquest, les consultes públiques prèvies s’han publicitat a través del portal de 
transparència. 

Addicionalment, també s’han publicitat, a petició dels òrgans impulsors, les consultes 
següents corresponents a avantprojectes normatius que, de moment, no han tingut con-
tinuïtat:
• Nova ordenança reguladora de la subjecció d’immobles als drets de tanteig i retracte
• Projecte normatiu del nou Reglament de participació ciutadana
• Nova Ordenança fiscal de taxes per tenir xarxes de telecomunicacions

Publicació d’informació relacionada amb la situació de pandèmia de la covid-19

Amb motiu de la pandèmia de la covid-19, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa 
diversos webs que donaven informació relacionada amb aspectes d’aquesta situació de 
gran impacte ciutadà, tant des del punt de vista de les dades com de l’acció comunitària, 
de la informació de servei, etcètera.

Des del portal de transparència es van enllaçar, d’entre aquests webs, els que es va con-
siderar que contenien informació rellevant pel que fa a la transparència de l’actuació ad-
ministrativa. D’altra banda, també es van crear dues pàgines pròpies del portal de trans-
parència amb informació relacionada:
• Documents municipals relacionats amb la covid-19 a Barcelona: recull de documenta-
ció generada per l’Administració municipal i recollida en el repositori documental BCN-
ROC sobre la gestió de la covid-19 a la ciutat o sobre el seu impacte en àmbits diversos, 
classificada per tipus de document: informes, plans, mesures de govern, decrets, enques-
tes, revistes i anuaris, instruccions, protocols, etcètera.
• 2020 - Contractes tramitats d’emergència (covid-19): relació dels contractes d’emer-
gència subscrits durant la pandèmia per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats 
municipals. Es publiquen les relacions dels contractes d’emergència subscrits per l’Ajun-
tament de Barcelona i per les entitats municipals, unes relacions que són recollides per la 
Direcció de Coordinació de la Contractació Administrativa i trameses al Departament de 
Transparència perquè les publiqui en aquesta pàgina.

Publicació de la justificació de les aportacions econòmiques als grups polítics 

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 29 de març de 2019, va adoptar un 
acord que regulava la justificació de les aportacions econòmiques fetes per l’Ajuntament 
als grups polítics municipals.

L’acord, que va entrar en vigor a partir de la constitució del nou consistori resultant de 
les eleccions municipals del maig del 2019, disposa, entre altres aspectes, que, de cada 
exercici i durant el segon semestre de l’exercici següent, cal publicar en el portal de trans-
parència:
• la relació detallada de les despeses anuals aportada pels grups municipals, ordenades 
per conceptes, i
• l’informe anual de control de la intervenció municipal sobre la justificació de les despe-
ses dels grups municipals.
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El primer període temporal afectat per aquesta disposició és el segon semestre de l’any 
2019, i la publicació s’hauria d’haver fet durant el segon semestre del 2020. El Departa-
ment de Transparència ha estat col·laborant amb la Gerència de Recursos, responsable 
de l’execució de l’acord, en el seguiment d’aquesta execució. Això no obstant, la situació 
d’excepcionalitat generada per la pandèmia, que ha afectat directament aquest àmbit, 
juntament amb el fet que, en ser el primer any d’aplicació de l’acord, ha calgut dissenyar 
els circuits de compliment, han generat un retard en la disponibilitat de la informació que 
cal publicar en el portal. Tot i així, es preveu que durant el primer semestre del 2021 es 
pugui rebre i publicar la informació.

Millora del dataset de dades dels alts càrrecs

Atès que aquest dataset és un dels més utilitzats entre els que es mantenen amb dades 
de transparència, i que s’havien detectat algunes incidències en les dades que proporci-
onava, es va aprofitar per revisar-lo a fons i fer que el seu contingut estigués alineat amb 
la informació proporcionada a la pàgina “Dades dels càrrecs municipals i personal even-
tual” del portal.

Inclusió dels enllaços a les declaracions de béns i activitats en les fitxes dels regi-
dors i regidores

Aprofitant la posada en marxa, des de l’inici del nou mandat, d’un nou sistema de publi-
cació de les declaracions de béns i activitats dels alts càrrecs a la seu electrònica, s’han 
inclòs, dins de la informació que es publica a la pàgina “Dades dels càrrecs municipals i 
personal eventual” del portal, els enllaços a les seves declaracions entre les dades associ-
ades a cada regidor i regidora. D’aquesta manera, es dona una visió de 360º de tota la in-
formació associada a cada càrrec electe. Addicionalment, la informació també es mostra 
a la resta de webs que presenten informació dels regidors i regidores (pàgina del Consell 
Municipal, web de l’Ajuntament, webs dels districtes, etcètera), ja que la informació està 
centralitzada i de tots els webs s’agafa la informació de transparència.

Incorporació de la informació de Norma

Arran de la posada en funcionament del portal jurídic de Barcelona, Norma, el juny de 
2020, es va fer una revisió de la secció “Informació de rellevància jurídica i documental” 
del portal de transparència per tal de proporcionar la informació, quan fos possible, a 
través d’enllaços a Norma, ja que la informació proporcionada per aquest portal és més 
usable i amigable que les alternatives disponibles fins llavors (bàsicament enllaços al BC-
NROC i al web de l’Ajuntament).

En concret, això ha permès poder deixar de fer la tasca semestral de sol·licitar a Serveis 
Jurídics les relacions semestrals de sentències de les quals l’Ajuntament és part, per car-
regar-les en el portal de transparència.

Incorporació de les dades d’absentisme

La disposició addicional 54 (apartat 4) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
general de l’estat per a l’any 2018, comporta l’obligació de publicar en el portal de trans-
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parència les dades d’absentisme, classificades per causa, amb una periodicitat semestral, 
com a mínim. Durant l’any 2020, es va treballar amb la Gerència de Persones i Desenvo-
lupament Organitzatiu per acordar el millor sistema per publicar aquesta informació i es 
va preparar una pàgina, amb infografia inclosa, que es va sotmetre a la validació de les 
parts interessades. La publicació definitiva de les dades, un cop validada la pàgina, s’ha 
fet el gener del 2021.

3. Activitat de dret d’accés a la informació pública

Les tasques portades a terme pel Departament de Transparència dins de l’àmbit del dret 
d’accés són principalment:
• Recepció, control i seguiment de la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació 
pública.
• Recepció de les reclamacions interposades per la ciutadania davant de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), i suport a les unitats responsa-
bles per fer-ne la tramitació.

A continuació s’exposa l’activitat de l’any 2020 relacionada amb aquestes tasques.

 
3.1. Sol·licituds d’accés a la informació pública

La situació de pandèmia per la covid-19 va tenir un impacte important en els procedi-
ments administratius en general i en el dret d’accés en particular: el dia 13 de març de 
2020, en aplicació del Reial decret 463/2020, els terminis dels procediments administra-
tius van quedar suspesos.

A la vista del citat Reial decret, el Departament de Transparència va procedir a enviar 
correus electrònics a totes les persones que tenien en tràmit una sol·licitud d’accés a la 
informació pública a fi i efecte d’informar-los que els terminis per resoldre les seves sol·li-
cituds havien quedat suspesos.

Així mateix, també es va informar tots els òrgans gestors afectats per alguna sol·licitud 
d’accés a la informació pública en tràmit que els terminis per resoldre-les havien quedat 
suspesos i que se n’havia donat notícia a totes les persones sol·licitants afectades a través 
d’un correu electrònic.

Durant el període en què els terminis van restar suspesos, es van continuar donant d’alta 
totes les sol·licituds d’accés a la informació pública que entraven per registre, i s’enviava 
un correu electrònic d’acusament de recepció a les persones sol·licitants mitjançant el 
qual se les informava que els terminis per resoldre-les restaven suspesos. 

Malgrat la suspensió, s’intentava derivar les sol·licituds als òrgans gestors corresponents 
i s’anaven elaborant les respostes pertinents.
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Les respostes que es van elaborar abans de l’aixecament de la suspensió dels terminis no 
es van enviar fins a l’aixecament de la suspensió, a fi de no fer greuges comparatius entre 
persones sol·licitants, ni crear confusió o inseguretat jurídica.

Mitjançant el Decret 537/2020, de 22 de maig, el govern de l’Estat va establir que, amb 
efecte a partir de l’1 de juny, es reiniciava o reprenia el còmput dels terminis administra-
tius.

A partir del dia 1 de juny, es va informar totes les persones que tenien en tràmit una sol·li-
citud d’accés a la informació pública que la suspensió dels terminis per resoldre les seves 
sol·licituds havia estat aixecada. 

També es va informar tots els òrgans gestors afectats per alguna sol·licitud d’accés a la in-
formació pública en tràmit de l’aixecament de la suspensió dels terminis per resoldre-les 
i que se n’havia donat notícia a totes les persones sol·licitants afectades a través d’un 
correu electrònic.

Les dades de nombre de sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes posen de 
manifest que l’entrada de sol·licituds també s’ha vist afectada per la pandèmia, ja que s’ha 
aturat l’increment sostingut de sol·licituds que es venia produint fins l’any 2019. Només 
en el darrer trimestre del 2020 s’ha començat a recuperar aquest creixement (que s’està 
accentuant el 2021).

Entrades per mes, anys 2020 i 2019
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Tot i així, la càrrega de feina derivada del seguiment de les sol·licituds d’accés ha estat, 
fins i tot, superior a la de l’any anterior, atès que les tasques de determinació de l’òrgan 
gestor i de seguiment de la tramitació s’han vist dificultades per la situació de treball a 
distància dels serveis no essencials de l’Ajuntament durant la major part de l’any.

En relació amb la via d’entrada, es pot comprovar que la disminució de sol·licituds, com 
no pot ser d’una altra manera, s’ha concentrat, de forma molt important, en les que en-
tren en format presencial. El percentatge de sol·licituds presentades en línia l’any 2020 
ha estat del 67%. 
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Canals per any
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Les temàtiques sobre les quals es demana informació són molt variades. Durant el 2020, 
la informació més demanada ha estat sobre consultes d’urbanisme o obres a la ciutat de 
Barcelona. Dins d’aquesta temàtica, el més demanat són expedients de disciplina urba-
nística i expedients de llicències d’obres i activitats. 

D’acord amb la instrucció reguladora del dret d’accés, un cop entra la sol·licitud al De-
partament de Transparència, aquest disposa de 15 dies naturals per determinar qui 
n’és l’òrgan gestor i derivar-hi la sol·licitud perquè la tramiti. L’any 2020, es van emprar, 
de mitjana, 6,83 dies en aquest procés, mentre que la mitjana l’any 2019 havia estat de 
5,90 dies. En el càlcul de l’any 2020 no s’ha tingut en compte la paralització dels proce-
diments administratius que es va ordenar durant l’estat d’alarma, ja que en el cas de la 
derivació a l’òrgan gestor es comprova que va tenir relativament poca incidència.

En el gràfic següent es pot veure que la majoria dels expedients es van poder derivar a 
l’òrgan gestor dins del termini establert de quinze dies naturals. En el gràfic apareixen 
expedients amb terminis de derivació anormalment llargs, que corresponen a sol·li-
cituds que, en el moment de l’entrada al registre, no es van tipificar com a sol·licituds 
d’accés a la informació pública i, per tant, inicialment no van arribar al Departament 
de Transparència. Com es pot veure, en ocasions pot arribar a transcórrer molt temps 
fins que les unitats de l’Ajuntament que reben la instància la identifiquen com un dret 
d’accés i en donen trasllat al Departament de Transparència per demanar indicacions 
sobre com gestionar-la. Per tal d’evitar aquestes situacions, periòdicament se sol·licita 
a la DIAC que faci recordatoris als registres perquè tinguin present que han d’enviar 
qualsevol sol·licitud amb aparença de dret d’accés a la carpeta del Departament de 
Transparència.
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Nombre d’expedients, per dies de derivació. Any 2020. No es descompten els dies de l’estat 
d’alarma
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El 2020, el 68% de les peticions han estat derivades a les gerències i als districtes de 
l’Ajuntament, i la resta s’han derivat a les entitats municipals (instituts i empreses). El 2019, 
hi va haver una xifra del 77% de peticions derivades a les gerències i els districtes de 
l’Ajuntament.

Pel que fa als terminis en què es tramiten les sol·licituds, la llei de transparència estableix 
un termini d’un mes natural des que la sol·licitud arriba a l’òrgan gestor. L’any 2020, la 
mitjana de dies de tramitació va ser de 23,94, mentre que el 2019 havia estat de 21,84. 
En el càlcul de l’any 2020, s’han descomptat els dies en què el termini va restar suspès 
per l’estat d’alarma i, en el de l’any 2019, no s’han comptabilitzat els expedients de l’acció 
d’activisme.

 El 2020, es van estimar el 82% de les sol·licituds; el 9% es van estimar parcialment; el 6% 
es van desestimar; el 0,7% es van inadmetre a tràmit, i es van donar per desistides també 
el 0,7% de les sol·licituds.

Tipus de resolució. Any 2020

Estimació
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45
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Pel que fa al gènere de les persones sol·licitants, el 2020 el 60% de les sol·licituds van ser 
presentades per homes, el 29% per dones i l’11% per persones jurídiques. El 2019, els va-
lors van ser: el 51% per homes, el 40% per dones i només el 9% per persones jurídiques. 

 
3.2. Reclamacions a la GAIP

Segons l’article 39 de la Llei 19/2014, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública (GAIP) és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment i la garantia del dret 
d’accés a la informació pública per part de totes les administracions catalanes.

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública i, si 
escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ser objecte de reclamació gratuïta 
i voluntària davant de la GAIP.

Les reclamacions davant de la GAIP s’han d’interposar en el termini d’un mes a comptar 
des de la notificació de la resolució de la petició d’informació.

Les reclamacions es poden tramitar per mitjà d’un procediment de mediació o d’un pro-
cediment ordinari amb resolució. 

El nombre de reclamacions presentades davant de la GAIP en relació amb sol·licituds 
d’accés a la informació pública presentades a l’Ajuntament i les seves entitats depen-
dents està experimentant un creixement sostingut; això no obstant, per posar el volum 
de reclamacions en perspectiva, cal puntualitzar que 23 de les reclamacions del 2019 i 61 
de les del 2020 provenen d’una única persona, que reclama pràcticament totes les sol·li-
cituds d’accés que presenta. Si es descompta aquest efecte distorsionador, el nombre de 
reclamacions a la GAIP estaria descendint.

Evolució de les resolucions de la GAIP

2018 2019 2020

Acord de mediació 1 1

Inadmissió 8 13 21

Desestimació 3 1 2

Pèrdua d’objecte 4 27 28

Estimació parcial 11 6 9

Estimació 2 5 13

Total 29 52 74

De les 74 reclamacions rebudes l’any 2020, la majoria (57) corresponen a sol·licituds d’in-
formació de l’Ajuntament. La resta corresponen a l’Institut Barcelona Esports (10), l’Insti-
tut Municipal de Persones amb Discapacitat (6) i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona (1).
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Pel que fa a la proporció de sol·licituds d’accés que són objecte de reclamació a la GAIP, 
cal tenir en compte que, malgrat les disposicions de la instrucció reguladora de l’exercici 
del dret d’accés a l’Ajuntament, encara hi ha una bossa important de sol·licituds d’accés a la 
informació pública que no passen pel Departament de Transparència. El volum d’aquesta 
bossa és impossible de quantificar, ja que moltes d’aquestes sol·licituds no tenen repercus-
sions posteriors. Una dada que permet estimar-lo és que, l’any 2020, 36 de les 74 reclamaci-
ons presentades a la GAIP (el 49%) corresponien a sol·licituds no supervisades prèviament 
pel Departament de Transparència. És d’esperar que les sol·licituds supervisades tinguin 
un índex de reclamació més baix, a causa del seguiment que fa el Departament perquè els 
òrgans gestors responguin les sol·licituds en temps i forma; per tant, es pot fer la hipòtesi 
que el Departament estaria rebent una mica més de la meitat de les sol·licituds d’accés.

D’altra banda, el percentatge de sol·licituds d’accés que són objecte de reclamació a la 
GAIP (juntament amb l’Ajuntament, instituts i empreses) només es pot calcular en el cas 
de les sol·licituds que han passat prèviament pel Departament de Transparència. L’any 
2020, va ser del 10% de les sol·licituds, fet que augmenta la xifra del 2019, que va ser del 
7%. Aquí també cal tenir en compte l’efecte distorsionador causat pel cas d’un sol·licitant 
concret que, com s’ha esmentat més amunt, reclama per sistema pràcticament totes les 
sol·licituds que presenta i al qual corresponen 61 de les 74 reclamacions del 2020.

 
3.3. Altres activitats relacionades amb el dret d’accés a la informació pública

Participació en el grup de treball d’anonimització de dades personals

Dintre del marc del desenvolupament del projecte d’arxiu electrònic i del projecte d’im-
plantació de la Llei 39/2015, els responsables del Sistema Municipal d’Arxius van orga-
nitzar, dins del grup que va elaborar el Model de gestió de documents i expedients elec-
trònics, un grup de treball específic per determinar els requisits per definir i implantar 
l’anonimització dels documents electrònics. El Departament de Transparència va partici-
par en aquest grup de treball, ja que la possibilitat d’automatitzar l’anonimització de les 
dades personals en els documents i els expedients contribuiria en gran mesura a agilitzar 
la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Els treballs del grup van acabar el febrer del 2021 amb la producció d’un document de 
criteris. L’abast del projecte, finalment, es va circumscriure al cas dels documents estruc-
turats que es trobin a l’arxiu electrònic.

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 iniciar 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 2020, es va iniciar la fase de proves d’acceptació de persona usuària de l’eina, que 
està duent a terme el Departament de Transparència, amb la previsió de posar en funci-
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onament l’expedient electrònic del dret d’accés durant el primer semestre del 2021. Ini-
cialment, es posaria en funcionament només per als expedients del dret d’accés en què 
l’òrgan gestor és el Departament de Transparència i, posteriorment, quan l’eina estigui 
més provada en un entorn real, se n’aniria ampliant l’ús a la resta d’òrgans gestors (que, 
sobre el paper, poden ser qualssevol de les unitats organitzatives de l’Ajuntament, amb la 
complexitat que això comporta pel que fa al desplegament de l’eina).

L’ús de l’expedient electrònic permetrà complir amb les previsions de la Llei 39/2015 pel 
que fa a la tramitació electrònica dels procediments administratius, a diferència d’ara, 
que els expedients es tramiten majoritàriament en paper i el seguiment es fa amb eines 
ofimàtiques.

4. Cartes de serveis

L’abril del 2019, la coordinació i el seguiment de l’actualització de les cartes de serveis es 
van transferir al Departament de Transparència, arran de l’amortització de la Direcció que 
fins llavors s’encarregava d’aquesta tasca de coordinació.

Les cartes de serveis són documents que descriuen el tipus de serveis que l’Ajunta-
ment 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, i 
• Té l’obligació de fer públiques les cartes de serveis existents.

Des del Departament de Transparència:
• S’assessora els referents en l’elaboració del catàleg de serveis, a partir d’unes fitxes ho-
mogènies en les quals es demana la mateixa informació de cada servei (la que determina 
la llei de transparència).
• S’elabora la carta de serveis, un cop s’ha validat el catàleg de serveis, una tasca que es 
fa centralitzadament per assegurar que totes les cartes tenen el mateix format i la mateixa 
informació. Les cartes són validades per la corresponent persona responsable. 
• Amb una periodicitat anual, s’impulsa el procés de revisió i d’actualització dels valors 
dels indicadors i els 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 municipal, sense perju-
dici que cada àrea o entitat vulgui publicar la seva carta en el seu web sectorial.

Arran del canvi de mandat del 2019: 
• La carta de Comerç, Restauració i Consum ha unificat les cartes de Consum i la carta de 
Presidència i Economia. 
• La carta de Drets de Ciutadania i Participació passa a ser la carta de Serveis de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat, i té tres serveis menys, que ara formen part de la carta de 
Drets Socials. 
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Al final del 2020, hi ha constància de 24 cartes de serveis: 

1 Atenció Ciutadana 9 Institut Municipal 
d’Educació

17 Mercats 

2 Cementiris 10 Institut Municipal 
d’Esports

18 Mercabarna 

3 Comerç, Restauració i 
Consum

11 Arxiu Municipal 19 Mobilitat i Infraestructures

4 Cultura 12 Documentació i Accés al 
Coneixement

20 Serveis municipals

5 Fundació Mies Van de 
Rohe

13 Habitatge 21 Població

6 Drets de Ciutadania i 
Participació 

14 Institut Municipal 
d’Hisenda

22 Urbanisme

7 Drets Socials 15 Parc d’Atraccions Tibidabo 23 Districtes

8 Barcelona Activa 16 Medi Ambient i Serveis 
Urbans

24 Guàrdia Urbana

Per completar el mandat de la llei de transparència, encara s’ha d’acabar la carta de ser-
veis dels Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), en la qual s’ha 
estat treballant durant el 2020. 

L’article 179 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient, va modificar la regulació de les cartes de serveis inclosa a l’article 59 de la 
llei de transparència.

La modificació rebaixa considerablement les condicions que han de complir les cartes 
de serveis, que, notablement, perden el seu caràcter reglamentari. En l’àmbit de l’Ajunta-
ment, això va alinear la normativa amb la decisió municipal d’aprovar les cartes a través 
de la Comissió de Govern.

Un altre canvi derivat d’aquesta modificació normativa és que l’objecte de les cartes de 
serveis són els serveis finalistes, a diferència de la previsió inicial de la Llei 19/2014, que 
establia que fossin els serveis bàsics. També s’afegeixen nous continguts mínims a les 
cartes de serveis respecte dels inicialment previstos: la relació de serveis que es presten 
i les mesures de reparació en cas d’incompliment.

D’altra banda, el nou apartat 7 de l’article 59 de la llei de transparència estableix que la 
garantia de la qualitat dels serveis gestionats indirectament ja no es fa efectiva a través 
de les cartes de serveis sinó a través dels mecanismes de control de l’execució establerts 
legalment (plecs de clàusules, contractes i concerts que regeixen l’execució de la presta-
ció del servei).
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5. Formació

Una de les funcions que té assignada el Departament de Transparència és proposar ac-
cions i activitats de formació i de sensibilització en temes de transparència i de bones 
pràctiques. 

Jornada “Transparència i eficàcia comunicativa: el dret a entendre”

Amb el Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern i el grup 
de recerca ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament de Trans-
parència va organitzar unes jornades sobre transparència i eficàcia comunicativa, que van 
tenir lloc els dies 1 i 16 de desembre de 2020.

Les jornades, adreçades a càrrecs electes i personal de les administracions públiques 
i a professionals del món de la comunicació, van tenir lloc en format en línia per a les 
persones inscrites i als locals de la Fundació Bit Hàbitat per a les persones ponents i que 
participaven en les meses. S’hi van inscriure 109 persones.

L’objectiu de les jornades, en primer lloc, va ser oferir un marc de reflexió sobre la situació 
actual del desenvolupament de la transparència. En la jornada del dia 1 de desembre 
es va debatre sobre com es pot reivindicar la comunicació institucional i la informació 
pública, amb les experiències que van exposar les ciutats de Madrid, Santa Coloma de 
Gramenet, Gavà, Mataró i Barcelona. 

D’altra banda, la jornada del 16 de desembre va debatre sobre la intel·ligència artificial. 
La taula d’experiències “Intel·ligència artificial, algoritmes, transparència” va permetre re-
flexionar sobre el rol que ha de desenvolupar la intel·ligència artificial en les actuacions 
quotidianes de les administracions públiques i sobre com es pot garantir que la presa de 
decisions basada en la intel·ligència artificial sigui transparent i auditable per part de la 
ciutadania. 

Amb motiu d’aquestes jornades, el 28 de novembre del 2020 es va publicar una nota de 
premsa, “Barcelona i la UAB organitzen unes jornades per conèixer la situació actual del 
desenvolupament de la transparència”.

El programa i els ponents de les jornades es poden consultar en l’enllaç següent: https://
ajuntament.barcelona.cat/jornades-transparencia-2020/ca/programa, des d’on també es 
pot accedir a la gravació de les sessions.

6. Avaluació de la transparència

Actualment hi ha dues entitats externes que anualment avaluen el compliment de la trans-
parència en les administracions locals catalanes: 
• Síndic de Greuges de Catalunya
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): indicadors Infoparticipa

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/11/28/barcelona-i-la-uab-organitzen-unes-jornades-per-coneixer-la-situacio-actual-del-desenvolupament-de-la-transparencia/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/11/28/barcelona-i-la-uab-organitzen-unes-jornades-per-coneixer-la-situacio-actual-del-desenvolupament-de-la-transparencia/
https://ajuntament.barcelona.cat/jornades-transparencia-2020/ca/programa
https://ajuntament.barcelona.cat/jornades-transparencia-2020/ca/programa
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Addicionalment, l’any 2020 el Tribunal de Comptes, en el seu programa de fiscalitzacions, 
va incloure la fiscalització del compliment de la Llei espanyola 19/2013, de 9 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en les entitats locals i va 
emetre un informe a aquest efecte.

 
6.1. Síndic de Greuges 

D’acord amb l’article 92 de la Llei catalana 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’aplicació, i ha d’elaborar un informe anualment i presentar-lo al Parlament.

Fins a la data, el Síndic ha presentat quatre informes d’avaluació, corresponents als anys 
2016, 2017, 2018 i 2019.

L’octubre del 2020, i a petició dels representants del Síndic en el marc de la preparació 
de l’informe anual del 2020, s’hi va mantenir una trobada per comentar les iniciatives 
portades a terme des de l’Ajuntament en el darrer any amb relació a l’aplicació de la llei 
de transparència, concretament, en els àmbits de publicitat informativa i dret d’accés a la 
informació pública.

L’abril del 2021, l’informe del Síndic corresponent a l’any 2020 encara està pendent de 
publicació.

 
6.2. Indicadors Infoparticipa

El segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és 
una certificació que des de l’any 2012 atorga el grup de recerca ComSET (Comunicació 
Sonora, Estratègica i Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de 
les avaluacions que fa dels webs municipals que publiquen informació que facilita que 
qualsevol ciutadana o ciutadà tinguin coneixement sobre qui són els representants polí-
tics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participa-
ció es posen al seu abast.

S’avalua la qualitat de la informació i la documentació, que ha d’estar actualitzada i ser 
comprensible i fàcil de localitzar.

En el cas dels ajuntaments, s’avaluen entre 41 i 52 indicadors (el nombre i el contingut 
dels indicadors varia depenent de l’edició) i s’atorga el segell de transparència als ajunta-
ments que compleixen amb un mínim dels indicadors avaluats.

La intervenció del Departament de Transparència en aquests indicadors consisteix a revisar 
les avaluacions preliminars, notificar a ComSET les errades de l’avaluació preliminar i, en cas 
d’incompliment d’algun indicador, vetllar perquè es corregeixi en el termini atorgat.
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L’any 2020, per segon any consecutiu, l’Ajuntament va assolir la puntuació màxima en 
l’avaluació. Els resultats dels ajuntaments catalans en l’edició del 2020, consultables al 
Mapa Infoparticipa (https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/), indiquen que 
180 ajuntaments (19%) van aconseguir el segell i, d’aquests, 36 (3,8%) 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 
21 de setembre de 2020 es va publicar la nota de premsa “L’Ajuntament de Barcelona, 
premiat per la seva transparència informativa”.

L’històric de resultats de l’Ajuntament en aquests indicadors es pot consultar a l’enllaç 
https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/barcelona.

 
6.3. Tribunal de Comptes

L’any 2020, el Tribunal de Comptes va fer una actuació de “Fiscalización del cumplimiento 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno en las entidades locales”. 

En l’informe es fiscalitzen dos aspectes diferents del compliment de la Llei 19/2013:
• compliment de la normativa sobre publicitat activa, i
• aplicació del regim sancionador inclòs en el títol II de la Llei 19/2013, per infraccions 
en matèria de gestió econòmica-pressupostària per part dels responsables de les entitats 
que integren el sector públic local. 

El Tribunal va fer arribar l’avantprojecte d’informe a l’Ajuntament l’octubre del 2020 i li va 
atorgar un termini per formular al·legacions. Des del Departament de Transparència es va 
revisar l’avantprojecte i es va comprovar que l’Ajuntament de Barcelona hi sortia esmen-
tat diverses ocasions, cinc de les quals en relació amb suposats incompliments respecte 
a la publicitat activa. Es van presentar al·legacions, en resposta a les quals el Tribunal de 
Comptes va fer tres esmenes i una esmena parcial en l’informe definitiu (que es va publi-
car el gener de 2021 a l’enllaç http://www.tcu.es/repositorio/bb6a8a5e-2e7f-4245-beb1-
eb76b0ba1e01/I1418.pdf).

En línies generals, de l’informe es desprèn un bon compliment de l’Ajuntament de Bar-
celona en comparació amb la resta d’ajuntaments de municipis de més de 500.000 habi-
tants. Les dues mancances esmentades per l’informe definitiu en relació amb Barcelona 
són:
• La no publicació al portal de transparència de la normativa aplicable als ens locals, 
que es va esmenar el març del 2021 amb la publicació d’un enllaç al codi de règim local 
estatal al BOE, i al Codi bàsic de dret públic de Catalunya al Portal Jurídic de Catalunya.
• La no publicació del Pla estratègic de subvencions. El Pla està pendent d’aprovació; 
se’n fa seguiment i tan bon punt estigui aprovat es publicarà al portal.

https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/09/21/lajuntament-de-barcelona-premiat-per-la-seva-transparencia-informativa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/09/21/lajuntament-de-barcelona-premiat-per-la-seva-transparencia-informativa/
https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/barcelona
http://www.tcu.es/repositorio/bb6a8a5e-2e7f-4245-beb1-eb76b0ba1e01/I1418.pdf
http://www.tcu.es/repositorio/bb6a8a5e-2e7f-4245-beb1-eb76b0ba1e01/I1418.pdf
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7. Reptes per a l’any 2021

Recuperar la tendència creixent en les visites al portal de transparència.

No incrementar el percentatge de reclamacions sobre sol·licituds de dret d’accés a la 
informació pública supervisades.

Iniciar el pilot de l’expedient electrònic del dret d’accés a la informació pública.

Revisar la instrucció del dret d’accés per adaptar-la al nou decret de transparència publi-
cat al DOGC el febrer del 2021.

Aconseguir que els districtes actualitzin la seva carta de serveis.

Mantenir el 100% de compliment en els indicadors Infoparticipa.



Oficina del Delegat 
de Protecció 
de Dades
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1. Missió

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 nomena una persona delegada de 
protecció de dades (DPD), amb categoria de director/a.

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 com-
pliment de la normativa vigent, i supervisar el compliment de l’RGPD i altres disposicions 
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 ex-
pedients i les peticions sol·licitades per l’autoritat.
c) Tutelar els drets de la ciutadania, actuar de forma prèvia a les reclamacions en què 
ho requereixin les autoritats de control o mediar directament amb les persones afecta-
des, en els processos de tutela de drets respecte a les persones que actuen com a res-
ponsables dels tractaments municipals.

2. Context

El canvi de mandat del 2019 acaba amb la definició del model de governança de la priva-
citat previst, mitjançant l’aprovació de la instrucció interna que regula les funcions i els pro-
cediments en aquesta matèria, i que assigna les responsabilitats de les gerències pel que 
fa als tractaments de dades de caràcter personal implicats en l’activitat del grup municipal.

En aquest sentit, les modificacions en el cartipàs municipal han obligat a reestructurar 
les responsabilitats en el Registre d’activitats de tractament (RAT) d’acord amb les noves 
àrees de govern.

El desplegament ple de la “Instrucció per la qual es fixen els criteris d’aplicació del Regla-
ment General Europeu de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desem-
bre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals a l’Ajuntament de Bar-
celona” (Gaseta Municipal de 13 de març de 2019) ha marcat el Pla d’actuació municipal 
d’aquesta legislatura 2019-2023.

Però, el 2020, s’ha de remarcar el gran canvi de l’activitat diària motivat per la situació 
derivada de la pandèmia de la covid-19, no únicament per la seva influència en el model 
de prestació dels serveis de l’ODPD sinó especialment per la generació de noves situa-
cions de tractament de dades personals, sovint de categoria especial, que han obligat a 
crear molts tractaments nous per permetre-les i a l’assessorament continu de les gerènci-
es afectades, dins un nou marc normatiu que canviava de setmana en setmana.

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=17437
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3. Organització interna i funcions

Organigrama de l’ODPD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinació TècnicaSuport Jurídic

Direcció QDPD
(Delegat de Protecció de 

Dades)

Suport de Gestió

Gerència Àrea Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports

1

2

22

Denominació: Oficina del Delegat de Protecció de Dades Personal adscrit 7
Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos
Nivell Associat: 28

Missió:
Desenvolupament, coordinació i impuls de la normativa de la protecció de dades a tota l’organització 
municipal.

 
Recursos humans

Dones Homes Total

Oficina del Delegat de Protecció Dades 5 2 7

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 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 tractaments 
de dades de caràcter personal, i fer-ne el control.
• Intercanviar, difondre, formar i impulsar el coneixement sobre polítiques, estàndards i 
bones pràctiques relatius a la protecció de dades.
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• Impulsar l’elaboració i la posada en marxa de mesures, polítiques i actuacions relatives 
a la protecció de dades.
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les seves compe-
tències.
• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les matèries pròpies de les se-
ves competències.

Funcions regulades per l’article 39 de l’RGPD:
• Informar i assessorar, sobre les seves obligacions, la persona responsable o encarrega-
da 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 encarregat del 
tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de respon-
sabilitats, 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 protec-
ció 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 trac-
tament, inclosa la consulta prèvia relativa a l’avaluació d’impacte, i fer consultes, si escau, 
sobre qualsevol altre assumpte.

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 correcta 
de les polítiques de protecció de dades que s’aprovin, així com aquelles que garanteixin 
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 les resolguin.
• Establir plans de formació interna en matèria de protecció de dades personals en co-
ordinació amb el delegat de protecció de dades.

4. Activitat

En aquest apartat es fa una llista de les activitats dutes a terme des de l’inici del mandat 
polític actual (juny del 2019) fins al final del 2020 (desembre de 2020).
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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.

Funcions normatives de l’RGPD Pla d’actuació municipal 2019-2023

Governança i representació institucional Consolidació del model de governança

Suport a les gerències i OA 
(responsables executius de tractament)

Metodologia en protecció de dades en els nous 
projectes municipals

Consultes i gestió de drets de la ciutadania Coordinació del Registre d’activitats de tractament 
i procediments administratius

Interlocució amb l’APDCAT Generalització de l’ús dels recursos formatius i 
autoformatius

Pla sistemàtic d’auditoria en protecció de dades

 
4.1. Funcions normatives de l’RGPD

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.

Durant el període d’aquesta memòria i després de l’aprovació, el març del 2019, de 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’Ajuntament de Barcelona”, el repte principal ha 
estat fer-ne el desplegament.

Destaquem les actuacions següents:
• Durant aquest període, el DPD municipal ha continuat formant part del Consell Asses-
sor de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
• En l’àmbit de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), el DPD munici-
pal 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”.
• Elaboració de la nova política de privacitat municipal i desplegament d’una versió més 
visual i interactiva a la seu electrònica.
• Creació i implantació del sistema d’ajudes a la inclusió i control de clàusules d’encarre-
gat de tractament en els contractes que tractin dades de caràcter personal.
• Elaboració de la metodologia que cal aplicar quant a l’exercici de drets per part de 
la ciutadania i quant al compliment de les obligacions de transparència respecte de les 
dades personals en les noves modalitats de participació implantades, derivades de les 
restriccions per la covid-19 en els actes de participació en els òrgans de govern dels dis-
trictes.
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• Impuls de la instrucció de videovigilància de les càmeres no policials i regulació de la 
comissió de videovigilància municipal per a aquestes finalitats.
• Informes jurídics en matèria de protecció de dades en temes transversals, com sobre 
la proposta de decret presentada per la Gerència de Drets de Ciutadania, pel qual es 
garanteix el dret de les persones transsexuals i transgènere i les persones intersexuals a 
ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen, 
i sobre la proposta de protocol de digitalització segura de l’Ajuntament de Barcelona
• Continuació dels treballs conjunts al Comitè Executiu de Dades, al Comitè de Segure-
tat Informàtica i a la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Informació.
• Elaboració d’instruments per sistematitzar la col·laboració amb entitats externes, com 
ara Càritas i Creu Roja, en supòsits de corresponsabilitat en el tractament de dades de 
caràcter personal. 

Suport a les gerències i l’OA (responsables de tractament)

L’àrea de suport a les gerències ocupa la part majoritària de la dedicació de l’ODPD, 
encaminada 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 estat 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 princi-
pals de suport han estat: 
• Suport als principis generals d’orientació al risc i de responsabilitat proactiva (accountability)
• 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

Entre els més de vint projectes nous que implicaven el tractament de dades de caràcter 
personal destaquem:
• 2019 - Bústia Ètica
• 2019 - Gestor de Processos Administratius (GPA)
• 2019 - Portal de tràmits
• 2020 - Fitxer d’entitats
• 2020 - Anonimització de documents de l’arxiu
• 2020 - Atenció ciutadana per videotrucada
• 2020 – Sistema d’informació d’habitatge
• 2020 – Projectes derivats de la implantació de les mesures urgents amb motiu de l’estat 
d’alarma per fer front a la pandèmia de la covid-19:  
 — Seguiment d’assistents en activitats a l’espai públic; control d’aforament de platges.
  — Nous programes del sector de Serveis Socials per a l’atenció de les persones més 

vulnerables durant la crisi.
  — Convenis amb entitats socials com Creu Roja o Càritas o altres departaments impli-

cats en la gestió de la pandèmia, com CatSalut o el 112.
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També s’han fet informes jurídics de caràcter sectorial, com ara la proposta de proto-
col de detecció de possibles casos de falsos empadronaments del Consorci d’Educació, 
adreçat a comprovar els casos de matriculació fraudulenta.

Consultes i gestió de drets de la ciutadania

Gestió dels exercicis de dret (juny 2019-desembre 2020)

Continua la tendència, ja marcada en el primer any de funcionament de l’RGPD, relativa a 
les tipologies de drets més sol·licitats. 

La major part de les consultes i la gestió dels drets de la ciutadania van ser relatives al dret 
de supressió de dades personals, seguides de les relatives a l’exercici del dret d’accés i 
altres. 

Es detecta un lleuger increment d’aquests exercicis de dret (cal tenir en compte que els 
dos períodes de memòria no corresponen a anys naturals) que probablement deriva de 
la millor informació de la ciutadania respecte als seus drets sobre aquesta qüestió. 

Aquest darrer fet es corrobora per l’increment de les consultes al delegat a través del nou 
canal IRIS implantat durant el 2019.

En qualsevol cas, en xifres absolutes, continua sent un nombre molt baix respecte als mi-
lions 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 
d’aquestes dades per part de la corporació.

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, hi predomina el sentit 
estimatori, mentre que les principals raons de desestimació deriven de la sol·licitud de 
supressió de dades que encara conserven vigència administrativa i, per tant, encara no es 
troben dins dels terminis marcats per ser suprimides.

El desistiment està associat al fet de no esmenar defectes de forma o documentals en les 
peticions.
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En la distribució per sectors, destaca únicament l’increment de peticions a la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, que en aquest període ha acumulat més del 50% de les peticions 
de drets globals.

Malgrat les dificultats inicials derivades dels nous sistemes de teletreball, el total de peti-
cions s’han ajustat als terminis que marca la normativa per resoldre’ls (30 dies).

Exercicis de drets per Gerències

Interlocució amb l’APDCAT

Expedients APDCAT per tipoligia i Gerències

El volum d’expedients gestionat amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APD-
CAT) continua sent baix i, en la majoria dels casos, fruit d’errors de forma, actuacions 
manuals incorrectes o ponderació de drets no sempre fàcils de determinar.

Per sectors, l’Institut Municipal d’Hisenda i la Gerència de Seguretat i Prevenció són les 
úniques que superen els dos casos, tot i que han disminuït lleugerament respecte del 
període anterior.
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S’han declarat més tipus de notificacions de violacions de seguretat, algunes derivades 
d’atacs externs, que han proliferat d’una forma important i preocupant entre les admi-
nistracions públiques durant aquest període de pandèmia i teletreball massiu, tot i que 
l’afectació a l’Ajuntament de Barcelona ha estat molt per sota de la registrada en d’altres 
administracions públiques equivalents.

La major part dels requeriments de l’APDCAT van ser informacions prèvies (onze en total), 
de les quals dues van derivar en procediments sancionadors amb resultat d’amonestació.

Com a conseqüència de les recomanacions incloses en un dels procediments sancio-
nadors (resolt definitivament el 2021), relatives a les capes informatives del tractament 
inclòs en la denúncia inicial, l’ODPD va adoptar la decisió proactiva de modificar els en-
llaços en la segona capa informativa, així com la pàgina de la política de privacitat que 
conté aquesta segona capa informativa per a tots els tractaments de la corporació i que 
s’integrarà a la seu electrònica durant el primer trimestre del 2021.

La resta de consideracions derivades dels expedients tractats seran es tindran en compte 
per elaborar el Pla d’auditoria previst a partir del 2021. 

La memòria detallada de l’OPDP exposa les casuístiques dels expedients més rellevants, 
un cop despersonalitzats.

 
4.2. Pla d’actuació municipal 2019-2023

Consolidació del model de governança

Es vol consolidar el model de governança establert entre l’OPDP i els i les responsables 
executives de tractaments (gerències).
• Consolidar les comissions transversals:
 – Durant aquest període, s’ha consolidat la Comissió de Comunicació Digital.
  — S’han estructurat ajudes en els mecanismes de contractació en la nova plataforma SICE.
  — També s’ha posat en marxa la Comissió de Videovigilància i s’ha redactat d’un pri-

mer esborrany d’instrucció per fer-ne l’anàlisi i la tramitació posteriors, si escau.
  — S’ha reforçat el suport al territori amb una atenció especial als actes amb participació 

de la ciutadania.
• Consolidar la coordinació amb tots els òrgans dependents del grup municipal amb 
la inclusió de B:SM a la Taula de Protecció de Dades, en representació de les empreses 
mercantils municipals
• Implantació de l’aplicació per a la gestió d’expedients i tasques a l’ODPD
• Coordinació/actualització de polítiques relatives a la protecció de dades, com l’adap-
tació de la política de gestió de galetes a les noves directrius de les autoritats de control 
competents.

Metodologia en protecció de dades en els nous projectes municipals

Implantar, en els nous projectes municipals, la metodologia promocionada per l’APD-
CAT en matèria d’avaluació de riscos en protecció de dades.
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• Implantació de la metodologia d’anàlisi de riscos prèvia a l’inici de nous projectes de 
tractament de dades personals:
  — Nou DANTE v. 3 (document d’avaluació de nous tractaments)
  — Diagramat dels procediments de gestió de la protecció de dades personals
  — Catalogació de projectes segons el risc LOPD (Llei orgànica de protecció de dades)
• Adaptació de la metodologia DPIA (data protection impact assessment) de l’APDCAT 
  — Plantilles de control DPIA
  — Aplicació de generació d’informes d’avaluació i mesures correctores
• Privacitat des del disseny
  — Coordinació, amb el Departament d’Arquitectura de l’IMI, de la metodologia de des-

cripció de processos LOPD en nous projectes TIC
  — Desenvolupament de mesures de privacitat, com la política de galetes, l’explotació 

de dades, etcètera
• Control de projectes informàtics 
  — Establiment de l’esquema de punts de control de projectes TIC, en funció de la seva 

classificació LOPD
  — Adaptació del control de la privacitat a la metodologia de projectes: Agile-Scrum de 

l’IMI

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 l’eina de gestió del RAT. 
• Consolidació del RAT com a repositori d’accountability municipal:
  — Implantar la traçabilitat i el control de canvis al RAT municipal.
  — Afegir els camps derivats dels articles 13, 14 i successius, relatius a les clàusules in-

formatives del tractament.
  — Incloure els indicadors de risc inicial i la consideració d’alt risc del tractament, en 

aplicació dels criteris definits per l’APDCAT el desembre del 2019.
• Enllaç de la generació i la validació dels documents DANTE, amb el RAT, per a la gestió 
integrada dels riscos inicials i el compliment de les especificacions de creació/modifica-
ció previstes en la instrucció de protecció de dades.
• Millora de la definició dels tractaments transversals a fi d’optimitzar-ne l’ús per a tots els 
sectors municipals.
• Coordinació/integració, com a registres auxiliars, dels corresponents als diversos ens 
del grup municipal.
• Adaptació de la instrucció sobre protecció de dades a la nova gestió del RAT, de ma-
nera que s’estableixin codificacions comunes amb la Direcció de Processos i Millora de 
Gestió i el futur sistema d’informació administrativa estatal.

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”.
• Consolidació de la Intranet de Protecció de Dades com el repositori general de conei-
xement i material de suport formatiu i operatiu: 
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  — Consolidació normativa externa i interna
  — Orientació a grup de persones usuàries 
  — Específics: (a referents en protecció de dades, a personal tècnic, etcètera)
  — Repositori de plantilles, procediments, manuals, guies i FAQ
• Desenvolupament de continguts i criteris d’adaptació de les accions formatives en pro-
tecció de dades lligades a la posada en marxa de nous projectes:
  — Obligatòries en determinats projectes d’alt risc
  — De cultura de privacitat sectorial o lligades a codis ètics
• Implantació d’un catàleg de recursos d’autoformació en diversos nivells transversals o 
de més mobilitat de la plantilla, com ara el personal d’atenció a la ciutadania.
• S’han consolidat les sessions semestrals corporatives a les persones referents de pro-
tecció de dades de les gerències.
• Transformació i adaptació dels processos formatius presencials a la nova situació de 
teletreball:
  — Obertura de noves oportunitats formatives i de més continuïtat.
  — Foment del reaprofitament de l’esforç formatiu de l’ODPD. Incorporació de les gra-

vacions.

Pla sistemàtic d’auditoria en protecció de dades

Elaborar un pla sistemàtic d’auditoria i protecció de dades, des de les auditories pre-
ventives fins al control de l’acompliment.
• Establiment d’un pla de compliment general: 
  — S’ha establert la metodologia per a la generació d’un informe anual en funció de la 

plantilla de riscos mantinguda amb al RAT. S’inicia el 2021.
  — Mitjançant el manteniment actualitzat dels documents DANTE de cada tractament, 

permetrà fer un informe anual dels aspectes principals de compliment jurídic (quatre 
eixos) i tècnic (dos eixos) dels tractaments.

• Durant el 2020 es van posar en marxa els controls específics de projectes (per exem-
ple, Bústia Ètica, Fitxer d’entitats, recollida de residus porta a porta, atenció ciutadana per 
videoconferència, etcètera) amb l’esquema següent:

Diagrama de Punts de Control de Mesures LOPD
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• Estan previstes auditories específiques o sectorials que es programaran segons com 
evolucionin les necessitats o la normativa:
  — Durant el 2020 es va portar a terme la de gestió de galetes als webs municipals.
• S’han identificat alguns plans preventius transversals que s’aniran programant a partir 
del 2021:
  — Videovigilància
  — Campanyes i comunicació amb la ciutadania
  — Altres, segons la necessitat

 
4.3. Altres indicadors de gestió

Les activitats i els serveis prestats des de l’ODPD es concentren de forma majoritària en el 
bloc de “Suport a les gerències” en qualitat de responsables de tractament (60%).

Activitat per blocs funcionals

■ Governança i representació institucional
■ Suport a les Herències i OOAA (responsables 
de tractament
■ Consultes i gestió de drets de la ciutadania
■ Interlocució amb l’APDCAT

116159

22

443

Això es completa amb el 15% dedicat a la governança i el 25% dedicat a la coordinació 
de drets amb la ciutadania i a la col·laboració amb les autoritats de control.

Dintre de les activitats de suport a les gerències, el suport legal ha estat el que més han 
requerit les gerències.

Activitat per Àrees de Govern (TA)
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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 d’“Ajuntament transversal”, que agluti-
na aquest tipus d’accions comunes.

Pel que fa a la coordinació de drets de la ciutadania, l’exercici del dret de supressió con-
tinua sent el més sol·licitat amb el 47% del total, seguit de l’exercici del dret d’accés amb 
el 29%.

Tipologia de drets

■ Accés
■ Rectificació
■ Supressió
■ Oposició
Limitació 0%

29%

47%

19%

5%

El Registre d’activitats de tractament ha tingut molts moviments derivats de tres factors:
• El canvi de legislatura
• L’atenció urgent de la pandèmia
• La inclusió dels consorcis

Actualment hi ha fins a 241 moviments.

Tractament per Àrees de Govern (TA) (19/03/2021): 241 trac.
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4.4. Reptes per al 2021

Governança
• 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
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• Càrrega a l’aplicació RIS-CENT dels temes històrics 2018-2020 i inici del funcionament 
centralitzat a partir del gener del 2021
• Resum trimestral del seguiment de temes de RIS-CENT a la Taula de Protecció de Dades
• Instrucció sobre instal·lació i gestió de videocàmeres no policials

Metodologia
• Relació entre sistemes d’informació i tractaments
• Aprovació de les millores fetes a la instrucció per vincular els seus procediments al di-
agrama de riscos dels tractaments

Registre d’activitats de tractament
• Completar/especificar continguts de camps que estan redactats en genèric: per exem-
ple, els que milloren la transparència (articles 13, 14 i posteriors)
• Anàlisi de la inclusió dels contractes d’encarregat de tractament (informació SICE)
• Implantació de procediments abreujats en funció del risc dels nous tractaments: crea-
ció i modificació de tractaments
• Millora de clàusules informatives de capa 1 i capa 2, amb enllaç directe capa 1 - capa 2, 
i millora de la política per permetre l’accés directe a un tractament

Formació
• Consolidació de sessions amb referents TIC
• Impuls a les sessions complementàries en projectes de risc, lligades a avaluacions de risc
• Impuls a sessions de tractament transversal:
• Infància, videovigilància, territori 
• Taller de casos pràctics sectorials
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Auditoria
• Política de revisió contínua de riscos dels tractaments
• Política de revisió de compliment per part dels encarregats de tractament (abans del 
25 de maig de 2022)





Direcció de Serveis
de Relacions
Internacionals
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1. Introducció 

Des del mes de març del 2020, l’acció internacional de l’Ajuntament va estar marcada per 
la crisi ocasionada per la pandèmia; els esforços es van centrar a donar suport a la ciutat 
en aspectes molt diversos, tal com exigia una profunda crisi que va sorgir de forma tan 
ràpida com inesperada. Durant els primers mesos de la nova situació, es va treballar es-
pecialment en aspectes com la gestió de donacions de material sanitari, el suport al cos 
consular de la ciutat, els espais d’intercanvi d’experiències i solucions amb altres ciutats 
o les reivindicacions vinculades al paper de les ciutats en la crisi. Posteriorment, van ad-
quirir rellevància accions relacionades amb la incidència i la coordinació per captar fons 
europeus de recuperació, amb la reactivació econòmica o amb l’agenda digital com a 
resposta a la crisi. Així, l’acció internacional municipal que coordina la Tercera Tinència 
d’Alcaldia es va adaptar en tot moment a les necessitats i les respostes que l’evolució de 
la crisi requeria. 

D’altra banda, cal destacar que el 15 de juliol es va presentar la mesura de govern “Bar-
celona, Ciutat Global. Pla director de relacions internacionals 2020-2023”, el primer pla 
director de relacions internacionals de l’Ajuntament, que es va elaborar amb la voluntat 
de reforçar l’acció internacional de Barcelona en el context de la crisi ocasionada per la 
pandèmia. Està estructurat en 24 línies d’acció agrupades dins de cinc objectius estratè-
gics que segueixen la lògica dels cinc principis que articulen l’Agenda 2030: partenariats 
i aliances, prosperitat, persones, planeta i pau. 

Aquesta memòria presenta una selecció d’accions i iniciatives dutes a terme per la Direc-
ció de Relacions Internacionals, o amb la seva coordinació o col·laboració, durant l’any 
2020. Atesa l’excepcionalitat i la urgència que la situació de pandèmia va suposar a partir 
del mes de març, s’ha decidit fer un èmfasi especial en els àmbits d’acció internacional 
vinculats a aquesta crisi (apartats 2 a 6), ja mencionats en el primer paràgraf. D’altra ban-
da, per subratllar que, malgrat la pandèmia, es va mantenir la vocació global i oberta de 
la ciutat, també s’ha fet una selecció d’activitats i programes internacionals duts a terme a 
Barcelona (apartat 7). 

2. Suport al cos diplomàtic

Durant els primers dies i setmanes de la pandèmia, un dels àmbits internacionals que va 
requerir més suport municipal va ser el del cos diplomàtic de la ciutat, en especial pel que 
fa a persones estrangeres que no podien tornar als seus països a causa de les restricci-
ons de viatge. D’altra banda, es va treballar especialment per mantenir el cos diplomàtic 
informat sobre la nova situació. 

 
Cartes de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet al cos consular 

El 16 de març, la tinenta d’alcaldia va enviar una carta a tot el cos consular per explicar-los 
la crisi sanitària i per posar a la seva disposició l’Ajuntament, en particular la Direcció de 
Relacions Internacionals. Des d’aquell moment, els consolats van fer arribar a la Direcció 
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de Relacions Internacionals múltiples sol·licituds de col·laboració i ajut. Des de l’Ajunta-
ment es van atendre totes les sol·licituds operant sota el principi que les persones no re-
sidents a Barcelona poguessin accedir al mateix suport i serveis socials que les persones 
residents.

El 6 de maig, un cop passada la fase més aguda de l’emergència sanitària i en previsió 
de la crisi social i econòmica, es van començar a traslladar als cònsols les mesures econò-
miques en marxa per pal·liar els efectes de la crisi. Així, la tinenta d’alcaldia va enviar una 
segona carta acompanyada d’un briefing que es va elaborar conjuntament amb la Prime-
ra Tinència. L’objectiu va ser explicar-los com ha gestionat la crisi l’Ajuntament i com té 
previst enfocar la recuperació econòmica per tal que el cos consular pugui transmetre-ho 
internacionalment. 

 
Demandes de consolats quant a allotjament de turistes i altres suports als seus 
nacionals 

Des de l’inici de la crisi sanitària, van arribar múltiples demandes sol·licitant col·laboració 
i ajut: 
• Inicialment, més de mil turistes de nacionalitats diverses van veure cancel·lats els seus 
vols. Se’ls va reubicar en hotels que van quedar oberts per atendre aquestes emergèn-
cies. 
• Durant els mesos d’abril i maig, alguns encara no podien tornar als seus països; després 
d’estar-se més d’un mes a Barcelona, l’allotjament hoteler ja no era factible per la falta de 
recursos econòmics, fet que va augmentar les seves demandes i emergències socials. 
• A partir de maig, algunes nacionalitats llatinoamericanes ja tenien restablerts alguns 
vols amb els seus països, com el cas de l’Argentina, i se’ls va proveir de més d’un centenar 
de mascaretes i guants per a la seva seguretat en els vols. Amb d’altres països, els vols 
encara eren molt restringits i això va incrementar els casos d’extrema necessitat, com amb 
les persones de nacionalitat peruana i equatoriana, a qui va caldre buscar un allotjament 
més assequible o bé facilitar-los alimentació, a través dels dispositius de Serveis Socials.
• També es va donar suport a persones estrangeres sense llar o malaltes que necessita-
ven un centre d’acollida. 

Paral·lelament, la Tercera Tinència i la Direcció de Relacions Internacionals van estar en 
contacte amb el Ministeri d’Afers Exteriors per transmetre les necessitats detectades a 
Barcelona per part de la comunitat internacional i fer seguiment de la política de repatri-
acions en un context de mobilitat internacional altament restringida. 

 
Reunió anual amb el cos diplomàtic de la ciutat 

L’11 de juny, l’alcaldessa va encapçalar la reunió anual de l’Ajuntament amb el cos diplo-
màtic de la ciutat, que es va celebrar de forma telemàtica amb els objectius principals de 
parlar sobre els reptes de Barcelona en l’escenari post-covid-19 i d’atendre les inquietuds 
del conjunt de representants del cos diplomàtic en nom de les seves comunitats. També 
hi van participar la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, el tinent d’alcaldia Albert Batlle i el regi-
dor Xavier Marcé. Hi van participar al voltant de cinquanta representants del cos diplomà-
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tic, que van plantejar les seves inquietuds en àmbits com les expectatives del turisme, la 
nova normalitat, la seguretat, la cultura i els serveis socials. El degà del cos consular de la 
ciutat i cònsol general britànic, Lloyd Milen, hi va fer de portaveu.

3. Gestió de donacions de material mèdic i altres suports

Des de l’inici de la crisi sanitària, tant les comunitats xinesa i coreana de Barcelona com 
diverses ciutats xineses van manifestar la seva solidaritat de forma activa, mitjançant o bé 
donacions de material mèdic o bé intercanvis d’experiències mediques i també a través 
de l’oferta de contactes de proveïdors xinesos que van facilitar l’adquisició de material 
per part de l’Ajuntament. Des de la Direcció de Relacions Internacionals es va gestionar 
la relació tant amb les ciutats xineses amb voluntat de fer donacions com amb els prove-
ïdors referenciats pels membres de la comunitat asiàtica i coreana a la ciutat. 

 
3.1. Donacions i suport de ciutats xineses 

Diverses ciutats xineses amb algunes de les quals Barcelona té establerts acords de col-
laboració o agermanaments, com Xangai (agermanada amb Barcelona des del 2001), 
Guangzhou, Shenzhen, Yiwu, Nanjing i Guiyang, van fer donacions de material mèdic de 
primera necessitat, com ara mascaretes, granotes o ulleres de protecció. En aquest sentit, 
la tercera tinenta d’alcaldia va estar en contacte permanent amb l’ambaixador espanyol a 
la Xina per coordinar la gestió de les donacions amb el govern de l’Estat i poder fer efec-
tiva la solidaritat entre ciutats. En data de 23 de juny, s’havien rebut 256.200 mascaretes 
i 200 granotes. D’altra banda, algunes d’aquestes ciutats van compartir amb hospitals i 
representants municipals de Barcelona les seves experiències mèdiques i de caràcter 
social per fer front a la pandèmia.

 
3.2. Implicació i donacions de les comunitats xinesa i coreana a la ciutat 

Les comunitats xinesa i coreana de Barcelona, tant a escala particular com d’associacions 
o empreses xineses de la ciutat i de la Xina, es van mobilitzar i oferir donacions de mate-
rial mèdic a la ciutat, a hospitals o a la Guàrdia Urbana. 

Donacions provinents de compres a la Xina: diversos membres de la comunitat xinesa i 
coreana van gestionar donacions provinents de compres a la Xina. En aquests casos, es 
va gestionar el contacte amb el donant, es va fer la gestió duanera, la logística al magat-
zem municipal i la distribució entre els serveis municipals. En data de 23 de juny, s’havien 
rebut més de 265.500 mascaretes, 11.000 guants, 300 granotes, 96 tests i 15.040 ulleres 
de protecció.

Donacions de material que ja es trobava a Barcelona: empreses i particulars de la comu-
nitat xinesa van fer donacions de material mèdic que ja tenien a la seva disposició a Bar-
celona. En aquests casos, per tal d’evitar desplaçaments de la població, l’Ajuntament va 
habilitar un número de telèfon i es va encarregar de recollir el material a cada domicili. En 
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data de 5 de maig, s’havien rebut més de 26.000 mascaretes, 74.000 guants, 40 ulleres, 
6.000 barrets de protecció, gairebé 6.000 granotes de protecció, 13 litres d’hidroalcohol 
i 37 litres d’alcohol. 

Oferta de contactes de proveïdors a la Xina: la comunitat xinesa també va dur a terme 
una tasca activa d’oferta de contactes de proveïdors a les administracions per a la compra 
de material mèdic. De fet, al principi de l’abril van arribar a Barcelona 12 tones de material 
sanitari adquirides per l’Ajuntament a un fabricant de Xangai gràcies a la col·laboració de 
la comunitat xinesa i als seus contactes en el país asiàtic. Aquest material es va destinar a 
protegir el personal dels serveis municipals essencials. 

4. Intercanvis de coneixements i estratègies de resposta a la 
crisi 

Un eix principal de l’acció internacional durant els primers mesos de la pandèmia va ser 
el contacte constant amb altres ciutats per compartir coneixements i estratègies de res-
posta a l’emergència sanitària i social. Aquests intercanvis van tenir lloc de forma bilateral 
—amb ciutats i grups de ciutats amb les quals Barcelona manté una relació més intensa— 
i també en el marc de les principals xarxes de ciutats en les quals participa Barcelona 
(CGLU, Eurocities, C40).

 
4.1. Contactes bilaterals i amb grups de ciutats ad hoc

Des de l’inici de la pandèmia, Barcelona va estar en contacte amb ciutats amb les quals 
manté una relació més estreta per tal d’intercanviar coneixements i experiències sobre 
la crisi sanitària. Al principi, es van prioritzar els contactes amb ciutats italianes i, més 
tard, es va ampliar el cercle a altres ciutats espanyoles i europees i també a ciutats 
americanes, on la pandèmia va arribar més tard i, per tant, podia ser més útil l’experi-
ència de Barcelona. 

Reunions amb diverses ciutats durant el mes de març 

Es va parlar amb els alcaldes o regidors de ciutats com Milà, Roma, Florència i Viena per 
aprendre de les seves experiències, per intercanviar informació i per coordinar l’acció a 
escala europea. L’alcaldessa va parlar amb l’alcalde de Milà, Giuseppe Sala, i la resta de 
contactes es van mantenir principalment des de la Tercera Tinència d’Alcaldia.

Reunió virtual de l’alcaldessa amb alcaldes d’Amèrica Llatina 

El 7 d’abril, l’alcaldessa Ada Colau va participar en una videoconferència amb l’alcaldessa 
de Bogotà, Claudia Lopez; el governador de l’Havana, Reinaldo García; l’alcalde de Me-
dellín, Daniel Quintero, i l’intendent de Montevideo, Christian Di Candia. L’objectiu prin-
cipal era intercanviar experiències amb ciutats que es trobaven en un punt més incipient 
de la pandèmia i que podien anticipar mesures ja aplicades a Barcelona.
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Plataforma “El día después será...”: intercanvis entre ciutats a escala estatal 

El 29 d’abril, la plataforma “El día después será...”, impulsada per la Red Española para 
el Desarrollo Sostenible i un conjunt d’entitats interessades a accelerar la implantació de 
l’Agenda 2030, va reunir alcaldes i alcaldesses de quinze ciutats en un fòrum públic per 
compartir solucions, iniciatives pràctiques i un full de ruta. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet 
va participar-hi en representació de Barcelona juntament amb els alcaldes i alcaldesses 
de Madrid, València, Gijón, Bilbao, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Càceres, Múrcia, Lugo, 
Palma, Gavà, Arnedo i Riba-roja. 

Reunió virtual amb Los Angeles 

El 30 d’abril, es va celebrar una reunió amb representants de Los Angeles per compartir 
respostes a la crisi sanitària i plans per a la desescalada. Per part de l’Ajuntament, hi van 
participar la tinenta d’alcaldia Laia Bonet; la gerent municipal, Sara Berbel; el comissionat 
per a l’Agenda 2030, Miquel Rodríguez, i el gerent d’Economia, Recursos i Promoció Eco-
nòmica, Albert Dalmau. Per part de Los Angeles, hi van ser la tinenta d’alcaldia de Relacions 
Internacionals, Nina Hachigian, i la sotsdirectora de Relacions Internacionals, Jen Tolentino.

Trobada sobre habitatge post-covid-19 amb París i Londres 

L’Ajuntament va impulsar una trobada en línia amb les regidories d’habitatge de Londres 
i París per tractar sobre l’impacte de la crisi sanitària en l’habitatge a escala local i sobre 
estratègies post-covid-19. La trobada va tenir lloc el 22 de maig en el marc de l’associació 
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), amb la participació de la regidora d’Habitatge i Re-
habilitació, Lucía Martín; el tinent d’alcalde d’Habitatge i Desenvolupament Residencial de 
l’Ajuntament de Londres, Tom Copley; el tinent d’alcalde d’Habitatge de París, Ian Brossat, i 
l’exrelatora de les Nacions Unides sobre el Dret a un Habitatge Adequat, Leilani Farha. 

Trobada de gerents municipals de Barcelona, Amsterdam, Bogotà i Budapest sobre 
gestió de la crisi generada per la covid-19 en el marc de l’Smart City Live 

El 16 de novembre, a l’Smart City Live es va celebrar una taula rodona en què van participar 
responsables gerencials dels Ajuntaments de Barcelona, Amsterdam, Bogotà i Budapest 
per posar en comú com s’ha abordat, des de l’àmbit municipal, la gestió de la crisi provo-
cada per la covid-19 i quines fórmules d’innovació han fet servir per fer-hi front. En concret, 
per part de Barcelona hi van participar la gerent municipal, Sara Berbel; el gerent d’Eco-
nomia, Recursos i Promoció Econòmica, Albert Dalmau, i l’arquitecte en cap, Xavier Matilla.

 
4.2. Intercanvis europeus en xarxa

Espai d’intercanvi d’Eurocities 

La xarxa Eurocities va posar en marxa l’espai d’intercanvi “Live updates COVID-19” (al qual Bar-
celona va contribuir), una iniciativa que es va adoptar en la reunió del comitè executiu a escala 
política de la xarxa, celebrada de forma telemàtica el 17 de març. Per part de Barcelona hi va 
participar Laia Bonet.
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Reunió d’alcaldes i representants polítics d’Eurocities sobre la crisi sanitària 

El 26 de març, va tenir lloc una reunió virtual d’alcaldes i alcaldesses i representants polítics de 
les ciutats membres del comitè executiu i de les presidències dels fòrums d’Eurocities en la qual 
es van intercanviar les iniciatives que s’estaven duent a terme. També es va debatre sobre una 
declaració que les ciutats podien adoptar per reivindicar més recursos. Per part de Barcelona hi 
va participar Laia Bonet (més informació sobre reunions i accions d’Eurocities a l’apartat sobre 
incidència política de les ciutats). 

Reacció d’Eurocities davant la pandèmia i la implicació de Barcelona 

La xarxa va reaccionar ràpidament a les necessitats de les ciutats, organitzant nombrosos semi-
naris web i reunions en línia tècniques i polítiques i dels seus fòrums i grups de treball. Des de 
Barcelona també es va contribuir a les declaracions i position papers que es van adoptar al llarg 
del 2020 —un total de 18—, d’entre les quals destacarien “Eurocities reaction to the Covid-19 emer-
gency”, “EU recovery powered by cities”, “The European Green Deal. Delivering results for citizens 
with Europe’s cities” o “EU climate leadership: 60% emission reduction by 2030”.

Grups de treball 

Tots els grups de treball d’Eurocities (societat del coneixement, ciutadania digital, desen-
volupament econòmic, afers socials, habitatge, mobilitat, gent gran, entre altres) també 
es van centrar en la pandèmia. Representants de caire directiu o polític de l’Ajuntament 
van participar en onze de les reunions temàtiques específiques que va organitzar la xarxa 
sobre temes tan rellevants com el futur del treball, estratègies de mitigació de l’impacte 
socioeconòmic, l’impacte de gènere de la covid-19, estratègies d’ocupació, o mesures 
pel dret a l’habitatge durant i després de la crisi.

 
4.3. Intercanvis globals en xarxa

En l’àmbit global, les principals xarxes de ciutats (CGLU, Metropolis, C40) i altres d’àmbit 
llatinoamericà (CIDEU) van reorientar una bona part de la seva activitat a facilitar intercan-
vis dels seus membres sobre la crisi de la covid-19. 

Experiències d’aprenentatge #BeyondTheOutbreak. Les experiències d’aprenentatge en 
directe #BeyondTheOutBreak, coorganitzades per ONU-Habitat i les xarxes CGLU i Me-
tropolis, van començar el 25 de març amb l’objectiu de compartir solucions i visions de la 
recuperació de la crisi sanitària. Alcaldes i alcaldesses i representants de ciutats de tot el 
món van participar en diverses sessions temàtiques en què van estar presents la secretà-
ria general adjunta de les Nacions Unides i directora executiva d’ONU-Hàbitat, Maimunah 
Mohd Sharif; la llavors relatora especial de les Nacions Unides sobre el dret a l’habitatge, 
Leilani Farha, i el president de CGLU, Mohamed Boudra, entre altres. 

L’alcaldessa de Barcelona va participar el 6 de maig en la sessió “El lideratge de les dones 
en l’era post-covid-19. Una perspectiva dels governs locals i regionals”, coorganitzada, a 
més, per UN-Women. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va intervenir en la primera sessió 
del cicle del dia 25 de març, en la trobada sobre habitatge del dia 1 d’abril, en la sessió 
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sobre tecnologies digitals del 15 d’abril, i en la sessió sobre democràcia local del 18 de 
juny. El tinent d’alcaldia Joan Subirats va participar en la trobada sobre mobilització cul-
tural del 22 d’abril.

Reunió virtual d’intercanvi de coneixement de la xarxa C40. El 27 de març va tenir 
lloc una reunió virtual d’intercanvi de coneixement sobre covid-19 convocada per la xar-
xa C40 que va congregar 45 alcaldes i alcaldesses i representants de ciutats com ara Los 
Angeles (que presideix de la xarxa), Londres, París, Milà, Seül, Bogotà, Madrid, Melbourne 
i Nova Delhi. Per part de l’Ajuntament hi va participar Laia Bonet. 

 
Iniciativa “Cities for Global Health”. El mes de març, Metropolis i AL-LAs (l’aliança eu-
ro-llatinoamericana de cooperació entre ciutats) van posar en marxa, amb el suport de 
CGLU, la iniciativa “Cities for Global Health”, mitjançant la qual els governs locals i regio-
nals de tot el món comparteixen iniciatives dissenyades específicament com a reacció a 
la covid-19 i també iniciatives per fer front a altres emergències sanitàries. Barcelona ha 
compartit diversos projectes en aquest espai. Durant el mes de juny, Metropolis va fer 
públic que la plataforma havia rebut 600 iniciatives de diverses ciutats.

Seminari web sobre ciutats inclusives Cities for All. Laia Bonet va participar, el 29 
d’abril, en el seminari web del grup de ciutats inclusives Cities for All i va destacar els 
esforços de Barcelona per combatre la fractura digital i avançar en el disseny universal 
durant la crisi sanitària.

Sessió de CGLU, Metropolis i ONU-Habitat centrada en com aprofitar el que s’ha 
après en els intercanvis sobre la pandèmia. El 9 de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet va participar en la sessió de CGLU, Metropolis i ONU-Habitat “From social distance 
to a world driven by communities”, que forma part del cicle #BeyondTheOutbreak de res-
posta a la pandèmia i on també va participar Maimunah Mohd Sharif, directora executiva 
d’ONU-Habitat. Es va dialogar sobre les prioritats dels governs locals i com aprofitar el 
que s’havia après en els intercanvis del cicle.

 
4.4. Eines i mecanismes d’intercanvi i aprofitament per a l’Ajuntament

Una de les prioritats en l’acció internacional del 2020 va ser que l’increment de la vincula-
ció i dels intercanvis amb altres ciutats fos útil per a la resposta a la pandèmia del conjunt 
de l’Ajuntament i els serveis municipals. Amb aquest objectiu, en els primers mesos de la 
crisi es van establir mecanismes per assegurar un flux d’informació clar entre l’Ajuntament 
i la resta de ciutats i, alhora, que la informació que arribava fos fàcilment aprofitable per a 
les àrees rellevants de l’Ajuntament. 

 
De Barcelona al món 

A partir de la posada en marxa de les mesures contra la pandèmia, des de la Tercera Ti-
nència es comencen a elaborar documents que facilitin l’intercanvi i l’accés d’altres ciutats 
d’Europa i el món a les mesures preses per Barcelona: 



145

• Durant els mesos de març i abril, s’actualitza periòdicament un document de síntesi 
en anglès amb totes les mesures adoptades pel Govern municipal. Aquest document, a 
més de fer-se públic a la pàgina en anglès de la Direcció de Relacions Internacionals, es 
difonia entre els contactes internacionals de l’Ajuntament. 
• Durant el mes de maig es van fer públics dos informes elaborats per les tinències pri-
mera i tercera sobre les lliçons apreses en la gestió de l’emergència sanitària i com l’Ajun-
tament està enfocant la recuperació, amb èmfasi en la dimensió econòmica. Els docu-
ments, publicats en la pàgina en anglès de la Direcció de Relacions Internacionals, es van 
compartir amb xarxes com Eurocities i CGLU i amb diverses ciutats. 
  — Primera edició: Barcelona and the Covid-19 outbreak: lessons learned and our way 

forward
  — Segona edició: Barcelona and the Covid-19 outbreak: lessons learned and our way 

forward / Second volume 

Del món a Barcelona 

Des del mes de març, la Direcció de Relacions Internacionals va actualitzar periòdicament 
un recull de les mesures que altres ciutats del món apliquen per fer front a la crisi, en es-
pecial pel que fa a la gestió i la prestació de serveis socials, la recuperació econòmica i 
la gestió de la desescalada. El document identificava mesures rellevants en relació amb 
les prioritats i els reptes identificats pel comitè de crisi del Govern municipal i les àrees. 
Aquest document s’enviava a les tinències, gerències i àrees municipals, amb les quals 
es feia un seguiment posterior a través del personal tècnic de la Direcció de Relacions 
Internacionals referent de cada tinència. 

5. Treball internacional relacionat amb mesures per a la 
recuperació econòmica

Seguiment relacionat amb la tasca del CECORE 

El mes d’abril, un cop es comencen a posar en marxa el disseny i l’execució de mesures 
per a la reactivació econòmica, es va començar un treball per identificar i fer segui-
ment de mesures i pràctiques innovadores d’altres ciutats, amb l’objectiu de nodrir la 
tasca de planificació feta des del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica 
(CECORE). Així, amb la col·laboració del Barcelona Centre for International Affairs (CI-
DOB), es va fer un seguiment i una anàlisi de les mesures que duen a terme ciutats com 
Londres, Milà, Berlín, Viena, Amsterdam, Tel-Aviv o Manchester en temes prioritaris com 
ocupació, comerç o turisme, que va cristal·litzar en breus fitxes de síntesi de cadascuna 
de les polítiques d’interès per a Barcelona. D’altra banda, es va constituir un grup de 
treball ad hoc amb Hèlsinki i Amsterdam per compartir estratègies de reactivació eco-
nòmica, concretament en l’àmbit del turisme. També, des del mes de març, la Direcció 
de Relacions Internacionals va actualitzar periòdicament un recull de mesures d’altres 
ciutats del món per fer front a la crisi, entre les quals les relacionades amb la recupera-
ció econòmica. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/bcn_bestpractices_april2020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/bcn_bestpractices_april2020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/bcn_bestpractices_may2020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/bcn_bestpractices_may2020.pdf
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Grup de treball de ciutats europees sobre la recuperació econòmica del centre de 
les ciutats 

L’Ajuntament, en col·laboració amb Eurocities, va posar en marxa, a partir del mes de 
novembre, una sèrie d’intercanvis amb un grup de ciutats per tal de compartir proble-
màtiques i experiències i buscar solucions a la crisi que la pandèmia ha provocat, es-
pecialment, en els centres de les ciutats. L’objectiu és cooperar per trobar mesures de 
recuperació aplicables a curt termini i explorar vies que permetin diversificar l’activitat 
en aquests barris i recuperar-los per a la ciutadania, a més de reduir la gran dependèn-
cia del turisme. Les ciutats més implicades van ser Amsterdam, Florència, Gant, Ljubl-
jana, Nantes, Praga i Venècia. El treball va tenir la implicació de la Tercera Tinència i de 
les direccions de Relacions Internacionals i de Promoció de Ciutat, i la col·laboració del 
CIDOB.

6. Incidència política de les ciutats i el fons europeu de 
recuperació

Durant l’emergència de la pandèmia, l’activitat d’incidència política des del municipalis-
me es va intensificar: la magnitud de la crisi depassava les capacitats de l’Ajuntament per 
afrontar-la en solitari i exigia els esforços alineats de la resta de nivells de govern. Així, 
l’Ajuntament va treballar amb altres ciutats d’Europa per incidir sobre la resposta de la 
Unió Europea (UE) en diversos àmbits i sobre l’accés al fons de recuperació. També es va 
treballar amb ciutats d’arreu del món per posar èmfasi en qüestions prioritàries, com la 
transició digital justa o la inversió en ciència. En paral·lel, l’Ajuntament es va implicar en 
els processos de consulta internacionals i en els actes vinculats a la commemoració del 
75è aniversari de les Nacions Unides (ONU). 

6.1. Europa: incidència en diversos àmbits i preparació per al fons de recuperació 

A escala europea, la incidència política es va centrar en aspectes com l’accés al fons de 
recuperació, el paper de les ciutats en la crisi, l’agenda digital o la necessitat de més su-
port a la ciència i la recerca. 

Declaració conjunta d’Eurocities: crida a la solidaritat transfronterera i a una forta col·la-
boració entre tots els nivells de govern. A principis d’abril es va fer pública una declaració 
conjunta de la xarxa Eurocities en què es feia una crida a la solidaritat transfronterera i a 
una forta col·laboració entre tots els nivells de govern durant la crisi sanitària. 

Article conjunt d’Amsterdam, Barcelona, Milà i París: aprenentatge de la crisi del 2008 
i accés als fons estructurals de la UE. Les alcaldesses d’Amsterdam, Barcelona i París i 
l’alcalde de Milà van signar un article conjunt publicat el 14 d’abril a diaris com El País o 
Il Corriere della Sera on van demanar a les institucions europees que prevalguessin els 
principis de solidaritat i cooperació a l’hora d’abordar la crisi sanitària; que la resposta a 
la crisi del 2008 basada en l’austeritat fos un aprenentatge, i tenir accés directe a part dels 
fons estructurals desbloquejats per la Comissió Europea.
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Reunió amb els comissaris europeus d’Economia, Pressupost, i Política de Cohesió, i 
amb el vicepresident executiu per al New Green Deal. El 12 i el 23 de juny van tenir lloc, 
de forma telemàtica, les primeres reunions polítiques d’Eurocities amb els nous represen-
tants de la Comissió Europea des que van assumir els càrrecs al principis del 2020. Les 
reunions es van centrar en les necessitats de les ciutats en els propers pressupostos de la 
UE, així com en els instruments extraordinaris que la Comissió Europea va presentar com 
a resposta a la crisi sanitària i les seves conseqüències econòmiques i socials. 

L’alcaldessa es va reunir amb el comissari responsable d’Economia, Paolo Gentiloni, i amb 
el vicepresident de la Comissió Europea responsable del Pacte Verd Europeu, Frans Tim-
mermans. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet es va reunir amb el comissari de Pressupost, 
Johannes Hahn, i amb la comissària de Política de Cohesió, Elisa Ferreira. Els missatges 
principals van ser la petició d’accés directe als fons de recuperació europeus; l’alinea-
ment dels nous fons estructurals amb les prioritats d’emergència social, transició digital i 
transició ecològica de les ciutats, i la petició de reserva d’almenys el 10% dels fons estruc-
turals (especialment, els FEDER) per a les ciutats.

Crida a la Comissió Europea i als governs nacionals per finançar adequadament una 
transició digital justa. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet, en una carta oberta amb tinents 
d’alcaldia responsables d’innovació i digitalització de quinze ciutats europees, va sol·li-
citar el suport dels governs nacionals i de la Comissió Europea per “garantir que els be-
neficis de la digitalització arribin a totes i tots, oferir oportunitats econòmiques, reduir 
desigualtats i protegir drets”. La carta es va publicar el mes de juny al web d’Eurocities i a 
diversos diaris, com Eldiario.es. A més de Barcelona, les ciutats signatàries eren Atenes, 
Anvers, Bristol, Gant, Glasgow, Lisboa, Londres, Màlaga, Milà, Nantes, Porto, Rijeka, Rot-
terdam i Sevilla. 

#Cities4Science: Barcelona lidera la crida municipalista europea perquè la UE incremen-
ti la inversió en recerca i innovació davant de la crisi sanitària, social i econòmica. Amb 
l’impuls de Barcelona i el suport de Madrid, Berlín, Milà, Munic i Estocolm, aplegades sota 
el nom de #Cities4Science, el 17 de juny es va enviar una carta de les alcaldesses i alcal-
des als presidents i presidentes de la Comissió Europea, el Consell Europeu, el Parlament 
Europeu i els grups parlamentaris, a la comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació 
i Joventut, així com als representants dels estats membres davant la UE, en la qual es fa 
una crida municipalista que fa seves les peticions de la comunitat científica i acadèmica 
d’assolir un compromís més fort de la UE per incrementar l’aportació i els ajuts a la recerca 
i posicionar l’ecosistema europeu de recerca com a referent en el context internacional 
científic i d’innovació.

Nova oficina de l’Ajuntament per a la captació de fons europeus. El 22 de juliol, es va 
anunciar una oficina municipal per a la cerca i captació de fons anunciats en el marc del 
fons europeu de reconstrucció. L’objectiu és presentar projectes de ciutat que permetin 
aprofundir en la transició ecològica i digital i en la promoció de l’economia. És un primer 
pas per desplegar l’estratègia europea inclosa en el nou Pla director, i la lideraran les àre-
es econòmica i internacional de l’Ajuntament.

Reunió de ciutats europees amb la vicepresidenta de la Comissió Europea a càrrec 
de l’agenda digital. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar, el 17 de setembre, en 
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una reunió de ciutats europees amb la vicepresidenta de la Comissió Europea a càrrec 
de l’agenda digital, Margrethe Vestager, organitzada per Amsterdam i la xarxa Eurocities 
en el marc d’una estratègia d’incidència sobre la llei de serveis digitals europea, que ha 
d’establir la regulació de l’economia digital a escala d’Europa, i l’agenda digital europea 
en general. Es va demanar a la Comissió Europea més capacitat per regular les platafor-
mes digitals i un model digital al servei de l’interès general. 

Comitè executiu polític d’Eurocities: demanda d’accés municipal al fons europeu de 
recuperació. El 29 de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en el comitè 
executiu polític d’Eurocities, concretament dialogant amb Vincenzo Amendola, ministre 
italià d’Afers Europeus; Ana Paula Zacarias, secretària d’Estat per a Afers Europeus de Por-
tugal, i Marco Piantini, membre del cabinet del comissari Gentiloni. Es va debatre sobre 
la necessitat de les ciutats d’obtenir més recursos del fons europeu de recuperació, o bé 
mitjançant l’accés directe o bé amb un diàleg i una coordinació fructífers amb els governs 
centrals. 

Reunió amb el secretari d’Estat per a la Unió Europea. El 7 d’octubre, el secretari d’Es-
tat Juan González-Barba es va reunir a l’Ajuntament amb l’alcaldessa, el primer tinent i 
la tercera tinenta d’alcaldia amb l’objectiu d’abordar el paper europeu i mediterrani de 
Barcelona i la gestió de fons europeus.

Demanda de Barcelona i vuit ciutats europees a la UE: rebre directament part del fons 
de recuperació i resiliència. Mitjançant una iniciativa promoguda, en un principi, per les 
alcaldies de Barcelona i Milà, el 29 d’octubre les alcaldesses i els alcaldes de Barcelona, 
Bratislava, Budapest, Hannover, Lisboa, Milà, París, Praga i Varsòvia van enviar una carta 
conjunta al president del Parlament Europeu, a la presidenta de la Comissió Europea i al 
president del Consell Europeu en què es demana que els governs estatals involucrin més 
les ciutats quan dissenyin plans de recuperació i que es destini almenys el 10% del fons 
de recuperació i resiliència directament a les administracions locals.

Barcelona, presidenta del fòrum digital de les ciutats europees. L’Assemblea General 
Anual d’Eurocities, que es va celebrar els dies 4 i 5 de novembre amb la presència de les 
140 ciutats que la formen, va triar la candidatura de l’Ajuntament per presidir durant els 
dos anys vinents el seu fòrum de ciutats digitals, anomenat Knowledge Society Forum, 
amb l’objectiu d’influir, des de les ciutats, en l’agenda digital europea i posar en el centre 
del debat la inclusió digital com a prioritat. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet havia presen-
tat la candidatura de Barcelona durant el mes de setembre.

Sessió inaugural de l’Assemblea General d’Eurocities sobre el futur de les ciutats eu-
ropees. El 4 de novembre, l’alcaldessa va intervenir en la sessió inaugural “Future cities, 
do cities have a future?” de l’Assemblea General d’Eurocities, juntament amb Greg Clark, 
urbanista i assessor internacional, Klára Dobrev, vicepresidenta Parlament Europeu, i al-
caldes i alcaldesses de ciutats com Estocolm, Bristol, Hèlsinki, Bilbao, Praga, Gdansk o 
Nantes. 

Pla de Barcelona per captar fons europeus de recuperació i assolir un model de ciu-
tat més sostenible. El 15 de desembre, va tenir lloc la presentació de “Barcelona, fem 
plans de futur”, el pla municipal amb les línies estratègiques per optar als fons europeus 
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per a la recuperació econòmica de Barcelona i assolir un nou model de ciutat més soste-
nible ambientalment, socialment i econòmicament. El pla, que té set eixos clau, és el marc 
conceptual per al treball que s’està duent a terme a la secretaria tècnica, liderada per la 
Tercera Tinència i en la qual estan implicades diverses direccions de l’Ajuntament, entre 
les quals la de Relacions internacionals.

 
6.2. Àmbit global

A escala global, la incidència política es va centrar en la crisi sanitària i econòmica i en 
aspectes com l’acceleració de la digitalització. A més, el 2020, es va celebrar el 75è ani-
versari de l’ONU, en la qual tenen fort paper de les ciutats i, per tant, l’Ajuntament es va 
implicar en el procés a través de les xarxes municipalistes globals de les quals forma part 
(Metropolis i CGLU). 

6.2.1. Crisi sanitària, recuperació i drets digitals

Reunió extraordinària de la presidència de CGLU: decàleg per a l’era posterior a la 
covid-19. El 20 d’abril, es va celebrar de forma telemàtica una reunió extraordinària de la 
presidència de CGLU, l’objectiu de la qual va ser establir un full de ruta per abordar els 
nous desafiaments plantejats per la pandèmia, el Decàleg per a l’era posterior a la co-
vid-19. L’alcaldessa hi va participar com a enviada especial de CGLU davant les Nacions 
Unides.

Crida dels alcaldes i alcaldesses de C40 per a una recuperació econòmica sana, 
equitativa i sostenible. El 6 de maig, va tenir lloc la primera reunió de la Global Mayors 
COVID-19 Recovery Task Force del grup de ciutats C40, en la qual va participar Laia Bo-
net en representació de Barcelona. Les ciutats van publicar una declaració de principis 
per donar forma a la recuperació, en la qual demanen que “no es retorni a la vida de 
sempre i s’aprofiti la recuperació de la crisi per construir una societat millor, més soste-
nible i més justa”. 

Principis de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals per protegir els drets digitals 
en l’ús de la tecnologia contra la covid-19. La Coalició de Ciutats pels Drets Digitals va 
publicar, el 14 de maig, el document “Protegir els drets digitals en aplicacions tecnològi-
ques relacionades amb la covid-19”, una guia de deu principis compartits que s’haurien 
de seguir en l’aplicació de les tecnologies digitals que tinguin per objectiu fer front a la 
crisi de la covid-19. L’Ajuntament de Barcelona, cocreador de la coalició juntament amb 
les ciutats de Nova York i Amsterdam, va impulsar el document, que incorpora aportaci-
ons i reflexions de ciutats com Amsterdam, Chicago, Hèlsinki, Milà, Nova York, Portland, 
Porto i Toronto.

Presentació de l’informe sobre covid-19 i ciutats, del secretari general de les Na-
cions Unides. El 28 de juliol, CGLU va organitzar una sessió de presentació de l’infor-
me sobre covid-19 i ciutats que el secretari general de les Nacions Unides feia públic 
el mateix dia. Hi van participar, entre altres, Mohamed Boudra, alcalde d’Al Hoceima i 
president de CGLU; Ashok Sridharan, alcalde de Bonn i president d’ICLEI; Thembisile 
Nkadimeng, alcaldessa de Polokwane i copresidenta de CGLU; Johnny Araya, alcalde 
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de San José i copresident de CGLU. En representació de Barcelona, va intervenir-hi la 
tinenta d’alcaldia Laia Bonet.

6.2.2. 75è aniversari de l’ONU

Consulta de Metropolis i del CEMR sobre el paper de les ciutats i àrees metropolita-
nes dins el multilateralisme. 

El 25 de maig, la xarxa Metropolis va organitzar el seminari web “The place of metropo-
litan spaces within the future of multilateralism” i, el dia 16 de juny, el Consell Europeu 
de Municipis i Regions (CEMR) va celebrar la seva pròpia consulta. Totes dues sessions 
s’emmarquen en el procés de debat i consulta impulsat per CGLU amb motiu del 75è 
aniversari de les Nacions Unides, i en el paper de la cooperació global en la construcció 
del futur. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en tots dos debats.

Taula executiva de CGLU: l’alcaldessa reivindica el multilateralisme i el municipalisme i 
presenta la consulta global vinculada al 75è aniversari de les Nacions Unides. 

La taula executiva i les reunions previstes per als dies 27-29 de maig a Roma es van cele-
brar de manera telemàtica amb la capital italiana com a amfitriona. El dia 29, va tenir lloc 
la taula executiva, en què l’alcaldessa, com a enviada especial de CGLU davant les Naci-
ons Unides, va explicar l’encàrrec que el secretari general d’aquesta organització havia fet 
a CGLU per dur a terme una consulta a escala mundial a governs locals i regionals. 

Missatge de l’alcaldessa com a enviada especial de CGLU davant les Nacions Unides 
en ocasió del 75è aniversari de l’ONU. Durant el mes de setembre, l’alcaldessa va publi-
car un missatge en ocasió del 75è aniversari de l’ONU en qualitat d’enviada especial de 
CGLU davant les Nacions Unides.

Reivindicació del multilateralisme i del paper mundial de CGLU: reunió de presidèn-
cia de CGLU i presentació de l’informe sobre les reaccions dels governs locals i regionals 
a l’informe UN75. 

El 8 d’octubre, es van celebrar conjuntament dues activitats virtuals en les quals va partici-
par l’alcaldessa: la reunió de presidència de CGLU (preparatòria del seu Consell Mundial 
que tindria lloc al novembre) i la presentació a càrrec del vicesecretari general de l’ONU, 
Fabrizio Hochschild, de l’informe sobre les reaccions dels governs locals i regionals a 
l’informe UN75. L’alcaldessa va intervenir en la presentació de l’informe com a enviada 
especial de CGLU davant les Nacions Unides i en representació d’aquesta xarxa i de la 
seva Global Task Force. 

Reivindicació davant les Nacions Unides del paper de les ciutats en la governança 
mundial. 

El 27 d’octubre es va celebrar, en el marc del 75è aniversari de les Nacions Unides, la 
sessió d’alt nivell “Un diàleg inclusiu sobre les Nacions Unides que necessitem”. Va ser 
organitzada per CGLU i l’oficina de l’enviat especial per a UN75, i la benvinguda i la intro-
ducció va anar a càrrec de Fabrizio Hochschild, secretari general adjunt i assessor especi-
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al en la commemoració del 75è aniversari de l’ONU; Ada Colau, com a enviada especial 
de CGLU a l’ONU, i Volkan Bozkir, president de la 75a sessió de l’Assemblea General de 
l’ONU. 

7. Esdeveniments i programes internacionals a Barcelona 

Tot i la situació de pandèmia, Barcelona va organitzar esdeveniments rellevants amb un 
clar component internacional —en especial durant el mes de novembre, entre els quals 
els actes de celebració del 25è aniversari del Procés de Barcelona—, i va demostrar així 
que conservava la vocació global i oberta de la ciutat. Tan sols va canviar el format dels 
actes, que majoritàriament es van celebrar de forma telemàtica. Així mateix, es va donar 
continuïtat a programes de caràcter internacional i a les relacions amb entitats internaci-
onals amb seu a la ciutat. 

Implicació de les entitats amb projecció internacional de Barcelona en el Pla direc-
tor de relacions internacionals 

El 8 de juliol, es va celebrar telemàticament una reunió amb els responsables dels princi-
pals organismes i entitats amb projecció internacional de Barcelona. La tinenta d’alcaldia 
Laia Bonet hi va presentar el Pla director i posteriorment es van recollir les aportacions de 
les persones participants. Hi van intervenir Emilia Saiz, secretària general de CGLU; Octavi 
de la Varga, secretari general de Metropolis; Marina Canals, secretària general de l’Associ-
ació Internacional de Ciutats Educadores; Javier Parrondo, director general de Casa Àsia; 
Marta Nin, directora general de Casa Amèrica Catalunya; Josep Ferré, director general de 
l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed); Josep Canals, secretari general de MedCités; 
Oriol Barba, director de MedCités; Pol Morillas, director del CIDOB, i Rosa Arlene María, 
directora executiva del Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU).

Presentació de la renovació del conveni amb el CIDOB - programa Ciutats Globals 

El 9 de setembre, l’Ajuntament i el CIDOB van presentar la renovació del seu conveni de 
col·laboració centrat en el programa Ciutats Globals mitjançant la celebració de l’acte 
“Les ciutats després de la covid-19: nous horitzons de transformació urbana”, en què van 
participar la tinenta d’alcaldia Laia Bonet; el director del CIDOB, Pol Morillas, i l’urbanista 
Carlos Moreno, que assessora la ciutat de París i que ha impulsat el concepte de “la ciutat 
dels 15 minuts”.

Presentació a actors internacionals de Barcelona del Pla director de relacions inter-
nacionals 

El 15 de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va presentar, davant d’actors amb pro-
jecció internacional de la ciutat, el Pla director de relacions internacionals 2020-2023 
amb l’objectiu de compartir i debatre la política internacional de l’Ajuntament i generar-hi 
sinèrgies. L’acte es va celebrar al BIPP HUB (Recinte Modernista de Sant Pau) amb repre-
sentants del CCCB, Open Society Foundations, openDemocracy i el Pacte Mundial de les 
Nacions Unides, entre altres.
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Renovació del conveni de l’Ajuntament amb ONU-Habitat per mantenir a la ciutat el 
programa de resiliència urbana de les Nacions Unides. 

El 5 d’octubre, amb ocasió de la celebració del Dia Mundial de l’Hàbitat, l’Ajuntament i 
ONU-Habitat van renovar el conveni del Programa global de ciutats resilients de les Na-
cions Unides, que permet mantenir en el Recinte Modernista de Sant Pau l’oficina que 
treballa per crear i planificar ciutats més resilients. La signatura es va formalitzar en un 
acte a l’Ajuntament en què van estar presents el director del programa, Esteban León, 
i les tinentes d’alcaldia Laia Bonet i Laura Pérez. També hi va participar, via streaming, la 
directora executiva d’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif.

Debat sobre el paper global de les ciutats en el seminari del CIDOB. 

En el marc del 75è aniversari de les Nacions Unides, el 30 d’octubre, la tinenta d’alcaldia 
Laia Bonet va dialogar amb Cristina Gallach, secretària d’Estat d’Afers Exteriors i per a 
Iberoamèrica i el Carib; Emilia Saiz, secretària general de CGLU, i María Fernanda Espi-
nosa, presidenta de la 73a sessió de l’Assemblea General de l’ONU i exministra d’Afers 
Exteriors de l’Equador, en el debat digital del CIDOB de “Reforçar i reformar el multilate-
ralisme: Quin paper per a les ciutats globals?”.

Diàleg del CIDOB sobre el Pacte Verd Europeu. 

El 18 de novembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en el diàleg organitzat pel 
programa Ciutats Globals del CIDOB “A European Green Deal for the Urban Age”, on va 
debatre amb Wolfgang Teubner, director regional per a Europa d’ICLEI; Anni Sinnemäki, 
tinenta d’alcaldia de Hèlsinki, i Paolo Bertoldi, expert de Joint Research Centre de la Co-
missió Europea.

Inauguració de la Smart City Week amb la ministra Digital de Taiwan. 

El 9 de novembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en l’acte d’inauguració de 
la Smart City Week, “Reconnectem Barcelona” per reduir la bretxa digital, on va dialogar 
sobre inclusió digital amb Audrey Tang, la ministra d’afers digitals de Taiwan. Posterior-
ment va tenir lloc la taula rodona “La tecnologia al servei de les persones: reptes i opor-
tunitats per a una ciutat més inclusiva”, en què van participar Michael Donaldson; Carina 
Lopes, directora de Digital Future Society, i Jordi Vaquer, director d’Anàlisi i Prospectiva 
Global de l’Open Society Foundations.

Smart City Expo World Congress.

L’alcaldessa i altres autoritats de l’Ajuntament van participar a l’Smart City Live, la versió 
digital de l’Smart City Expo World Congress que celebrava la desena edició el 2020. El 
17 de novembre, un dia centrat en l’impacte global de la pandèmia, en com ha afectat 
les ciutats i en com les metròpolis es redefineixen per adaptar-se al nou escenari, l’alcal-
dessa Ada Colau va participar-hi mitjançant una entrevista en directe al voltant del tema 
“Com s’aconsegueix el dret a l’habitatge?”. D’altra banda, el 18 de novembre va tenir lloc 
la sessió paral·lela “Towards a just digital transition for the post-pandemic era” amb la 
participació de Laia Bonet i tinents d’alcaldia de Montreal i Amsterdam. A més, el comis-
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sionat Michael Donaldson va participar en diverses sessions paral·leles centrades en les 
polítiques i els drets digitals.

Women4Mediterranean Conference 2020. 

L’edició del 2020 d’aquesta conferència organitzada per la Unió per la Mediterrània es va 
celebrar del 16 al 20 de novembre sota el lema “Accelerant la igualtat de gènere en el 
context de la pandèmia”. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en la sessió inau-
gural el dia 16, juntament amb el secretari general de la Unió per la Mediterrània, Nasser 
Kamel, i en la sessió del dia 18 “Women’s Leadership in Mediterranean Cities and Regi-
ons: addressing the COVID-19 pandemic and beyond”.

City Managers Days 2020. 

El gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Frederic Ximeno, va participar al taller de 
City Managers Days 2020 (projecte de Metropolis finançat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona) del 17 de novembre per presentar solucions de Barcelona per afrontar el can-
vi climàtic i adaptar-s’hi. Gerents i càrrecs directius de les ciutats de Montreal, Chengdu, 
Manchester, San Salvador, Ciutat de Mèxic i Madrid van intercanviar experiències sobre 
les infraestructures verdes. 

14a Setmana Mediterrània de Líders Econòmics. 

La MedaWeek es va celebrar del 18 al 20 de novembre, organitzada per l’Associació de 
Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME) i la Cambra de Comerç de Barcelona. 
El tinent d’alcaldia Jaume Collboni va participar en la inauguració oficial en representació 
de l’Ajuntament.

Time Use Week 2020. 

La setmana dedicada a les polítiques del temps saludables, va reunir de forma virtual, en-
tre el 23 i el 27 de novembre, més de 50 referents internacionals sota el lema “Construint 
una nova agenda global”. La inauguració institucional va anar a càrrec de representants 
de totes les entitats promotores de la iniciativa: Bernat Solé per la Generalitat de Catalu-
nya; Laia Bonet per l’Ajuntament; Lluïsa Moret per la Diputació de Barcelona; Montserrat 
Ballarín per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i Ariadna Güell per la Barcelona Time Use 
Initiative for a Healthy Society. La gerent municipal, Sara Berbel, va intervenir en una ses-
sió sobre les mesures legislatives i polítiques en l’era post-covid-19.

Trobada d’alcaldes i alcaldesses “Barcelona +25: Cities in the Euro-Mediterranean 
Partnership”. 

En el marc del 25è aniversari del Procés de Barcelona, el 26 de novembre es va celebrar 
“Barcelona +25: Cities in the Euro-Mediterranean Partnership”, un diàleg organitzat pel 
CIDOB on els alcaldes i alcaldesses d’Amman, Barcelona, Esmirna, Florència i Tunis van 
debatre sobre les visions de la regió euromediterrània i sobre com les ciutats poden con-
tribuir a enfortir la cooperació i la solidaritat a la regió. 
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Presentació de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021. 

El 2 de desembre, l’alcaldessa va presentar la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 
2021. Barcelona recollia el testimoni de Milà, seu de la primera Cimera Global de Ciutats 
per l’Alimentació Sostenible el 2015, i de València, capital l’any 2017. A l’acte, també hi 
van participar la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera 
(via telemàtica), i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.



Direcció de 
Serveis de Drets
dels Animals



La Direcció de Serveis Drets dels Animals té com a funció l’impuls, la supervisió i la co-
ordinació de les activitats de gestió i protecció dels animals que són competència de 
l’organització municipal.

Per fer-ho, parteix de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals aprovada el juli-
ol del 2014 (BOPB 15/09/2014). L’Ordenança que està en vigor es fonamenta en diversos 
preceptes, dels quals cal destacar els següents (recollits en 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.

[...] Els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels seus 
propietaris, tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels ciutadans i ciuta-
danes. És per això que és responsabilitat de les persones posseïdores d’un animal man-
tenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics 
que puguin molestar la resta de la ciutadania. Per tal de facilitar la millora de la convivèn-
cia 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 darrer mai no soluciona els problemes d’arrel i, tot i que és força habitual 
en molts casos, idealment hauria de ser considerat només com una forma d’actuar davant 
de situacions inesperades o excepcionals. 

 
1. CAACB

1.1. Activitat del CAACB 2019-2020. Indicadors de gestió 

Des de l’Ajuntament es treballa perquè els animals tinguin la millor estada possible al 
centre d’acollida seguint dues línies: millorar el centre actual i fer possible un nou centre 
que superi l’actual en qualitat i en 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 el dia d’avui.

Per poder prestar servei al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB) amb la qua-
litat desitjada, s’han fet millores en la infraestructura existent i se n’ha reforçat l’equip humà. 
Entre les reformes, destaquen la remodelació i la renovació del paviment dels boxes, la cre-
ació de dues gàbies de seguretat, una nova sala per a l’atenció de les visites i la necessària 
reorganització de la zona d’administració per millorar els vestidors i l’àrea d’administració. 

Les entrades d’animals sense identificar també han augmentat, gràcies al treball d’inspec-
ció i control dut a terme per l’Ajuntament. D’altra banda, la feina de conscienciació so-
bre l’obligatorietat d’identificar l’animal amb un xip ha de continuar i potenciar-se encara 
més, perquè la tendència és negativa.
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L’adopció de gossos està en creixement continu, 507 el 2020, i el més destacable és la 
reducció del nombre de gossos abandonats, 155.

Aquest any van entrar 784 gossos al CAACB, el 30-40% menys que els anys anteriors. 
Tanmateix, és preocupant que quasi la meitat dels gossos que han entrat al CAACB no 
porten microxip, fet que en dificulta la recuperació per part de la persona propietària. 
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Arran de les campanyes “Adopta un invisible” i del programa per fomentar l’adopció 
d’animals de llarga estada al CAACB, observem un disminució significativa en el nombre 
d’animals que superen l’any d’estada al centre. Partíem de 137 el gener del 2020 i el de-
sembre del 2020 eren 74, pràcticament la meitat.

El gran repte en gats és la identificació per poder facilitar la recuperació.

L’any 2020, han entrat 613 gats al CAACB, un 10% menys que l’any anterior, seguint la dinà-
mica descendent registrada els darrers quatre anys. Tanmateix, el nombre de gats adoptats 
també ha baixat un 10%, fins als 413. I el nombre de gats abandonats és relativament elevat, 
com es pot veure en el gràfic. La seva baixa identificació fa complicat recuperar-los.
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Les campanyes per fomentar l’adopció i la identificació dels animals són prioritàries, es-
pecialment en el cas dels gats, que és on trobem menys del 5% d’identificació. La iden-
tificació és fonamental per poder trobar la persona responsable i facilitar el retorn de 
l’animal. 

 
1.2. Nou CAACB

Cada any, uns dos mil animals de companyia (gats i gossos) són trobats al carrer, perduts 
o abandonats. El CAACB és el màxim responsable d’ocupar-se’n fins que es retroben 
amb les seves famílies o poden ser adoptats.

El CAACB actual és una construcció de l’any 1972, concebuda com a gossera, que re-
quereix una renovació i un replantejament general a causa de les seves limitacions i man-
cances estructurals. Fa temps que s’estan estudiant alternatives per emplaçar-hi un nou 
centre.

Barcelona necessita un centre d’acollida del segle XXI, que s’ajusti a la voluntat de treball 
per al benestar dels animals vulnerables i és per això que el centre tindrà una nova ubi-
cació en uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Barcelona en el terme municipal de 
Montcada i Reixac. Es tracta de la finca coneguda amb el nom de Torre Na Juana, amb 
una superfície de més de 90.000 m2, al costat del cementiri de Collserola. En concret, el 
solar on s’ubicarà el centre consta de 19.720 m2 i l’espai d’accés a l’edifici són 2.355 m2. 
En total, doncs, el nou CAACB ocuparà 22.075 m2.

Actualment, s’ha acabat la redacció del projecte executiu i queda pendent de definir el 
sistema de tractament d’aigües residuals. S’està fent un estudi d’alternatives de depuració 
o de connexió del centre a la xarxa de clavegueram. Montcada està enllestint el pla direc-
tor del clavegueram i, a partir d’aquest pla, es poden fer els estudis concrets de viabilitat 
i d’infraestructura necessària per a la connexió. Ja està aprovat el Pla especial urbanístic 
projectual del CAACB a Montcada i Reixac, que estava condicionat a l’aprovació definitiva 
de la modificació puntual del Pla general metropolità per a la implantació del CAACB a 
Montcada i Reixac.

S’ha encarregat l’estudi jurídic sobre les condicions per establir el conveni de gestió del 
centre entre l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’Ajuntament de Barcelona.

El 2021 no hi ha cap partida per a l’execució del CAACB, ateses les prioritats que marca la 
pandèmia. El compromís és licitar-lo i adjudicar-lo abans del final de mandat.

2. Protecció dels animals 

2.1. Servei d’incidències i gestió d’animals de no companyia

En relació amb el servei d’incidències i gestió d’animals que no són de 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 tipus d’animals gràci-
es a intervencions puntuals i d’ofici (entre animals domèstics i de granja).

En la categoria d’animals salvatges urbans, s’inclouen principalment: coloms, tórtores, 
gavines i cotorres. Les aus constitueixen la principal fauna urbana salvatge recollida, amb 
moltíssima diferència respecte a la resta d’animals.

Gossos

■ Espècies protegides
■ Exòtics de companyia
■ Animals salvatges urbans
■ Domèstics + animals de granja
■ Altres

9%
6%3%

69%

13%

2.2. Activitat disciplinària

El Departament de Protecció dels Animals és responsable de la tramitació d’expedients 
sancionadors 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).

En relació amb el context d’aquest any, es destaca la paralització dels procediments a 
causa de la suspensió dels terminis administratius i de caducitat i prescripció, en aplicació 
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. El còmput de terminis 
administratius suspesos es van reprendre o reiniciar l’1 de juny de 2020 per la disposició 
derogatòria única 2 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, i dels terminis de prescrip-
ció i caducitat, el 4 de juny de 2020, per la disposició derogatòria única 1 del dit Reial 
decret. L’afectació d’aquestes disposicions va ser directa sobre els expedients que s’han 
tramitat per part d’aquest Departament, sotmesos a l’aplicació dels terminis legals.

Aquesta situació també va comportar la paralització de les signatures de les resolucions 
dels expedients en tràmit i va comportar una dilació en els procediments dels expedients 
en curs.

A) PROCEDIMENT ORDINARI

Durant el període corresponent entre gener i desembre del 2020, s’han fet 766 tràmits, el 
27,03% més que l’any 2019 (603 tràmits).



Expedients iniciats el 2020

En el període corresponent entre el gener i el desembre del 2020 s’han iniciat 348 expe-
dients, el 138,35% més que l’any 2019 (146 expedients iniciats). L’import corresponent als 
expedients iniciats en el període considerat és de 1.001.366,82 euros. Aquest import no 
preveu si s’ha pagat o no ni tampoc la possibilitat de pagar amb descompte.

Agents denunciants

Els expedients iniciats durant aquest període han estat conseqüència de 119 informes 
emesos des de l’Oficina de Protecció dels Animals (OPAB), 197 butlletes formulades per 
la Guàrdia Urbana, i 32 per actes fetes per agents de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra.

Origen de les denúncies Nombre % Import 

OPAB 119 34.2 356.011,57 € 

GUB 197 56.6 469.630,92 € 

Mossos d’Esquadra 32 9.2 175.724,33 € 

TOTAL 348 100 1.001.366,82 € 

B) PROCEDIMENT SIMPLIFICAT

Expedients tractats el 2020

En el període corresponent entre el gener i el desembre del 2020 s’han tractat 130 expe-
dients. El 30,10% menys que l’any 2019 (186 tràmits).

L’import corresponent als expedients tractats en el període considerat és de 55.980,00 
euros. Aquest import no preveu si s’ha pagat o no ni tampoc la possibilitat de pagar amb 
descompte. Tampoc no es pot disposar de l’import corresponent a tots els expedients 
iniciats per procediment simplificat durant el període. La distribució dels expedients trac-
tats, per categories del règim sancionador de l’OPTVA, es mostra a continuació.

Categories del règim sancionador Acumulat 2020 % 

Pròpies de l’OPTVA 25 19,2 

TRLPA 25 19,2 

Sanitat 0 0,0 

Gossos potencialment perillosos 77 59,2 

Disciplina de mercat 0 0,0 

LOPSC 0 0,0 

Altres 3 2,3 

TOTAL 130 100 
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Actuacions a comerços de venda d’animals 

En data de 3 de desembre es va dur a terme una inspecció conjunta entre el Departament 
de Protecció dels Animals i la GUB, a l’establiment de venda d’animals Bitxets del carrer 
de Castillejos, que va donar com a resultat la intervenció de 34 animals (33 cadells i 1 
cadàver) i va donar lloc a l’obertura d’un expedient de restitució de legalitat que va con-
cloure en el cessament de l’activitat al principi del 2021. 

 
2.3. Accions per a la promoció de les adopcions 

2.3.1. Pla d’adopcions per a gossos de llarga estada al CAACB 2019-2020

“Adopta un gos invisible”

Es calcula que el 14% dels animals que s’aban-
donen viuen de manera permanent als centres 
d’acollida, perquè tenen una edat, una mida, una 
condició legal de “gossos potencialment perillo-
sos” o un mestissatge que fan que quedin al mar-
ge de les adopcions. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha intentat 
impulsar l’adopció responsable i trobar-los famí-
lies a través d’una campanya de vídeos que s’ha 
difós mitjançant tots els canals institucionals i amb 
l’ajuda de les entitats animalistes de Barcelona. Es 
van adoptar sis dels deu gossos que protagonit-
zaven els vídeos promocionats.

https://www.youtube.com/watch?v=_ewhdelv7cY

 

2.3.2. Campanyes “millor adopta”

 “Per la mercè, millor adopta”

Cada any per la Mercè, des de l’Ajuntament de Bar-
celona, amb el suport de diverses entitats col·labora-
dores, es fomenta l’adopció i la tinença responsable 
a través d’un esdeveniment presencial on la gent pot 
descobrir les entitats i els gossos i gats en adopció. 

Degut a la pandèmia generada per la covid-19, 
l’any 2020, aquest esdeveniment es va fer en línia, 
acompanyat d’una campanya de difusió dels ani-
mals en adopció i de les diverses entitats. 

barcelona.cat/milloradopta

https://www.youtube.com/watch?v=_ewhdelv7cY
https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/millor-adopta
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 “Per nadal, millor adopta!”

Els gossos i els gats no són joguines, són éssers 
vius que necessiten tenir atencions i amor durant 
tota la seva vida, i incorporar un animal a la família 
ha de ser una decisió consensuada. 

Cada Nadal, des de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb el suport de diverses entitats col·laboradores, 
es fomenta l’adopció i la tinença responsable a tra-
vés d’un esdeveniment presencial on la gent pot 
descobrir les entitats i els gossos i gats en adopció. 

Degut a la pandèmia generada per la covid-19, 
l’any 2020, aquest esdeveniment es va fer en línia, 
acompanyat d’una campanya de difusió dels ani-
mals en adopció i de les diverses entitats.

barcelona.cat/milloradopta

Les campanyes de la Mercè i de Nadal estan enfocades a fer difusió de l’adopció i del 
voluntariat. El resultat d’aquestes campanyes va ser de 45 gossos adoptats (dels quals 10 
eren potencialment perillosos) i 53 gats.

Programa VinclesBCN

Aquest any també s’ha posat en marxa una campanya concreta per promoure l’adopció 
de gats per combatre la soledat de les persones grans. Des del CAACB, conjuntament 
amb la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, es posa en marxa 
una acció conjunta per promoure l’adopció d’alguns dels nostres gats per part de perso-
nes grans usuàries del programa VinclesBCN. 

Arran d’aquesta col·laboració es van fer dotze vídeos promocionals de gats i se n’han 
adoptat tres.

https://www.youtube.com/watch?v=9I5WzNRes4k&feature=emb_title

L’èxit de les campanyes d’adopció ha sigut conseqüència de l’increment de la seva difusió 
a les xarxes socials municipals (Twitter i Instagram, @barcelona_cat). El benestar animal 
s’ha guanyat un espai en aquestes xarxes i això ha permès difondre les actuacions dutes 
a terme, així com les campanyes dels gossos i gats “invisibles”. 

https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/millor-adopta


163

3. Colònies de gats

Una colònia controlada de gats urbans 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 cinc-centes persones voluntàries acreditades amb el carnet de gestió de colò-
nies 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. També se’ls esterilitza i se’ls fa una marca a l’ore-
lla per identificar-los. Als gats mascles, se’ls fa la marca a l’orella dreta i a les femelles, a 
l’orella esquerra. Finalment, es retornen a la colònia d’on van ser capturats.

 
3.1. Punt municipal d’esterilització

El Punt Municipal d’Esterilització de gats de carrer del Viver Tres Pins és l’espai del qual 
disposen les entitats per esterilitzar els gats de forma gratuïta. El nombre de gats esteri-
litzats el 2020 és inferior a altres anys per la interrupció del servei durant un mes degut a 
la pandèmia.

Balanç estirilitzacion gats al Viver Tres Pins, % per sexe (2015-2020)
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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 dels últims deu anys des que es va 
iniciar l’aplicació del sistema CER.

Any 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Colònies 407 468 634 625 704 716 768 768 680 638

Gats 5617 7638 8394 9404 9057 9598 9232 9099 7159 7283
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Comparant l’any 2019 amb el 2020, s’observa una disminució del 6,2% del nombre de 
colònies de gats i un increment del nombre de gats de l’1,7%.

Gats per entitat Colònies per entitat
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3.3. Subvenció específica per a la gestió i la 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 con-
currència. 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 De-
partament de Protecció 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 16 d’abril de 2020.

L’objecte d’aquesta convocatòria ordinària és la concessió de subvencions mitjançant con-
currència pública competitiva, destinada a persones jurídiques sense ànim de lucre, a fi de 
dur a terme 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 144.000 euros.

4. Pla estratègic de gossos i espais per a gossos

El pla estratègic de gossos es va iniciar el 2019 i va acabar el 2020. Els objectius establerts són:
1. Fer una reflexió conjunta amb els actors més rellevants sobre les polítiques públiques 
que tenen com a destinataris els gossos de la ciutat de Barcelona, a partir d’eixos de tre-
ball segmentat.
2. Fixar els valors que han de regir el futur pla estratègic de gossos de Barcelona i establir 
una visió compartida per part de tots els components del mapa d’actors a l’entorn dels 
gossos de la ciutat de Barcelona
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3. Disposar d’un document estratègic, però també d’alta operativitat, que permeti “endre-
çar” totes les actuacions que cal abordar amb un doble enfocament temporal: un pla de 
xoc —mandat 2019-23— i treballar amb l’horitzó 2030.

El pla s’articula en cinc eixos estratègics:

Eix 1. Espai privat: tot allò inherent a les responsabilitats de les persones tenidores de 
gossos en l’àmbit privat, per diferenciar-lo de l’espai públic (incloent-hi sense llar, cases 
refugi, resolució de conflictes veïnals, etcètera).

Eix 2. Ciutat i usos de l’espai públic: tot allò relatiu a l’ús compartit de l’espai públic, inclo-
ent-hi infraestructures, resolució de conflictes, interacció entre col·lectius que fan ús de 
l’espai, etcètera.

Eix 3. Relacions de l’Ajuntament amb tots els col·lectius: se centra en la relació i la interac-
ció entre les persones tenidores de gossos i les diverses àrees de l’Ajuntament, especial-
ment els districtes.

Eix 4. Coordinació entre serveis municipals: tant des d’un punt de vista operatiu (neteja, 
seguretat, districtes) com en l’àmbit de la prevenció, entre altres.

Eix 5. Dimensió social i terapèutica del gos: inclou tots els aspectes que tenen a veure 
amb la concepció i el coneixement del gos per part de la ciutadania en general, i amb els 
diversos rols d’aquests animals, incloses les finalitats terapèutiques.

A partir dels cinc eixos, s’han proposat i valorat 79 actuacions finals que s’estan plasmant en 
diversos projectes i accions concrets que es descriuen en l’eina per al seguiment del Pla.

 
 

5 EIXOS ESTRATÈGICS

79 ACTUACIONS FINALS

N PROJECTES (i subprojectes i accions)

PLA DE XOC -
MANDAT ACTUAL HORITZÓ 2030

• ESTRATÈGIC

• OPERATIU

Atributs de les actuacions

• TIPOLOGIA • Esforç oganitzatiu
•  HORITZÓ • Esforç econòmic 

 TEMPORAL • Impacte/benefici general
 • Grau de viabilitat

Atributs dels projectes

• Nom, descripció • Estat del projecte
• Calendari • % d’execució 
• Responsable • Recursos
• Calendari • Riscos 
• Equip de treball • Fites
• Vinculació  • Observacions
estratègica • Documentació de suport
• Indicadors 
seguiment
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4.1. Zones d’usos compartits

Tal com s’estableix a l’OPTVA, es defineixen les zones d’usos compartits (ZUC) en franges 
horàries determinades per portar gossos deslligats i es garanteix que, com a mínim, hi 
haurà un espai d’aquestes característiques a cada barri. Amb aquesta premissa, estem 
actualitzant les propostes fetes pels districtes tenint en compte la nova situació per la 
pandèmia i l’ús d’espais a la ciutat per a activitats escolars.

La senyalització de les ZUC està prevista igual que la car-
tellera d’espais verds i de senyalització a l’espai públic. 

A les senyals es facilita un esquema de la zona que es 
preveu que sigui àrea d’ús compartit i en quines franges 
horàries.

L’elaboració de la senyalització, en ser individualitzada a 
cada zona, requereix la preparació de material gràfic ben 
delimitat per poder identificar amb facilitat l’espai que es 
destina a les ZUC.

4.2. Platja de gossos 

A partir de l’estiu del 2018, la platja per a gossos va quedar definitivament aprovada per 
decret d’alcaldia (BOPB del 6 de juliol de 2018). Això ha permès obrir amb regularitat 
entre els mesos de juny i setembre (ambdós inclosos). El 2020, l’àrea ha estat oberta des 
de l’11 de juny fins al 27 de setembre. Durant tot l’estiu, 8.981 gossos han gaudit d’aquest 
espai a la platja de Llevant. La superfície de l’espai es va veure afectada pel temporal Glò-
ria del gener, que en va reduir la mida dels 1.250 m2 habituals de temporades anteriors 
fins a una mida de prop de 1.000 m2.

Nombre de gossos 

  25 de setembre 
de 2017

16 de setembre 
de 2018

15 de setembre 
de 2019

27 de setembre 
de 2020

Juliol (obertura 
11/06/2020) 5.645 3.540 5.210 3.986

Agost 6.007 6.221 5.672 3.501

Setembre 1.609 1.215 1.139 1.494

Total 13.261 gossos 10.976 gossos 12.021 gossos 8.981 gossos

Si es comparen períodes equivalents (agost i setembre), es pot observar com el nombre 
d’usuaris totals ha disminuït el 2020; també s’ha de tenir en consideració que per la pan-
dèmia es va reduir l’aforament i que la superfície era inferior a la d’altres anys. 
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L’àrea ha disposat d’un informador ambiental amb dedicació exclusiva que ha fet tas-
ques de seguiment, informació a persones usuàries i repartiment de bosses de recollida 
d’excrements. Per motius de seguretat, l’aforament d’aquesta platja ha estat limitat a 60 
gossos i 141 persones degudament identificats.

Sobre la neteja de l’àrea, s’ha mantingut una neteja manual continuada (matí i tarda) no 
només de l’àrea de gossos sinó que 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.

5. Fauna urbana

5.1. Senglars

5.1.1. Antecedents

La presència de porcs senglars a l’àrea urbana és un problema multifactorial relacionat 
amb l’augment de la densitat global de senglars, el canvi d’usos dels espais naturals, la 
presència de fonts d’aliment en àrees urbanes i l’accessibilitat al medi urbà. La solució 
també ha de ser multifactorial: cal una gestió integral en la qual participin tots els agents 
implicats, que combini estratègies i protocol·litzi les actuacions dutes a terme. A continua-
ció, exposem l’estat de la qüestió i les accions empreses per reconduir la situació existent.

5.1.2. Incidències registrades per la guardia urbana i la seva evolució

Des del 2010, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) registra les incidències comunica-
des per la ciutadania relacionades amb porcs senglars. El tipus d’incidències inclou des 
de la presència de senglars a la trama urbana fins a la seva entrada a jardins o propietats 
particulars, danys a horts i jardins, bolcada de contenidors i papereres, escampament 
d’escombraries, etcètera.

El 2020, la GUB va registrar 585 incidències relacionades amb porcs senglars. Això suposa un 
lleuger augment respecte al mínim registrat l’any 2018. Tot i això, és el segon valor més baix 
des del 2013, molt allunyat del màxim de 1.187 incidències assolit el 2016. Per districte, durant 
el 2020 es produeix un canvi en la distribució de les incidències respecte a la tendència gene-
ral del període 2010-2019. Fins el 2019, les incidències es concentraven a Sarrià - Sant Gervasi, 
seguit per Horta-Guinardó i, amb menys rellevància, pels altres tres districtes de muntanya 
(Nou Barris, Gràcia i les Corts). En canvi, el 2020, Nou Barris ha augmentat en rellevància, ha 
superat Horta-Guinardó i s’ha col·locat com el segon districte amb més incidències relaciona-
des amb la presència de porcs senglars comunicades a la GUB per la ciutadania. La presència 
de porcs senglars a la resta de districtes de Barcelona és anecdòtica, tot i que puntualment pot 
generar molta atenció ciutadana i mediàtica, precisament per la seva excepcionalitat.

Com cada any, les incidències han seguit un patró estacional, amb un pic al final de la 
primavera (maig i juny). Posteriorment, es va observar un segon pic més baix a l’inici de la 
tardor (setembre i octubre). 
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Incidències relacionades amb la presència de porcs senglars a Barcelona el 2020, per mesos.

5.1.3. Captures 

A mesura que les captures programades han anat adquirint importància, tant les incidències 
registrades per la GUB com, consegüentment, les captures reactives (actuacions) han disminu-
ït. L’any 2020, però, degut a les restriccions relacionades amb el confinament per la pandèmia 
de coronavirus, aquesta tendència s’ha invertit. Mentre que el nombre de porcs senglars cap-
turats en actuacions reactives s’ha mantingut estable, ha disminuït tant el nombre d’actuacions 
de captures programades com el nombre de senglars capturats en aquest tipus d’actuació. 

El 2020, el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFAS) va rebre un total de 50 re-
queriments d’actuació en l’àrea urbana i periurbana de Barcelona per part de la GUB, en 
què es van capturar 53 porcs senglars en actuacions reactives. 

Per contra, només es van poder fer quatre operacions de captures programades: una a 
l’entorn de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Baixador de Vallvi-
drera i tres al parc del Laberint d’Horta. En conseqüència, en aquestes operacions es van 
capturar menys senglars que els anys anteriors.

 
5.2. Control ètic de la població de coloms

Quan la densitat de coloms en una ciutat supera el nombre considerat tolerable (d’una 
mitjana de 300-400 coloms/km2, tot i que pot variar segons les característiques de la ciu-
tat), és imprescindible establir mesures per controlar-ne la població.

A la ciutat de Barcelona, segons els últims censos, s’estima que la població de coloms és 
de 103.226 exemplars a l’àrea urbana (amb una desviació estàndard de l’estimació de 
±14.353). Aquesta superpoblació pot arribar a ser un problema de salut pública, ja que 
algunes aus poden patir malalties o ser portadores 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 
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la percepció del risc i del nombre d’incidències comunicades a les autoritats, i dificulta 
quantificar la presència i l’impacte real de les aus en aquestes àrees.

Per donar resposta a la preocupació i la demanda de la ciutadania tant de control de la 
superpoblació com de respecte envers la naturalesa i la biodiversitat, el consistori bar-
celoní ha decidit iniciar 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 reversible si se’n deixa de subministrar.

L’objectiu d’aquesta política és reduir l’abundància de població de coloms urbans a la 
ciutat de Barcelona fins a uns valors acceptables per a la societat; disminuir els problemes 
i les incidències causades pels coloms a la ciutat, i establir un mètode de gestió a llarg 
termini fixant unes estratègies de gestió que permetin mantenir aquesta abundància ac-
ceptable al llarg del temps.

Durant el 2020, l’evolució del nombre de coloms a les colònies tractades segueix la ma-
teixa tendència que el 2019. Els resultats mostren una reducció de 841 coloms (-33,79%) 
respecte als 2.489 tractats a l’inici de l’any. Per tant, la nicarbazina impedeix que es re-
produeixin i que s’incorporin animals joves a les zones tractades que substitueixin les 
baixes causades per la mortalitat natural. Des de l’inici del tractament, la reducció total 
de coloms és de 2.153 (-56,64%) respecte a les 3.801 tractades a l’inici del projecte, 
l’any 2017.

5.2.1. Incidències

Nombre d’incidències registrades a IRIS

Any Coloms en espais públics Alimentadors animals en via pública
(entre parèntesis, relatius a coloms)

2016 252 161 (147)

2017 339 151 (139)

2018 515 210 (193)

2019 777 235 (214)

2020 766 147 (131)

El total d’incidències registrades a IRIS vinculades amb coloms ha estat de 897 (766 per 
coloms en espais públics i 131 per alimentadors de coloms).

S’observa un descens del 9,48% respecte a l’any anterior, però segueix suposant un incre-
ment del 224,81% enfront de l’any 2016. Altres incidències tractades provenen de les sol-
licituds d’intervenció per part dels districtes municipals. Durant el 2020, s’han gestionat 
quatre incidències per solucionar problemes per l’alta densitat de coloms, relacionades 
amb la presència d’alimentadors i també per nidificacions en edificis. La gestió d’aques-
tes incidències ha rebut assessorament extern, ja que requereixen d’una inspecció i de 
l’emissió d’un informe.
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Podem concloure que el projecte està sent efectiu per reduir el nombre de coloms a les 
àrees de tractament, en la mesura que els resultats mostren una parada en la reproducció 
dels coloms tractats, amb la conseqüent disminució del reclutament d’exemplars joves, i 
que el protocol seguit ha demostrat ser efectiu per controlar la possible ingesta per part 
d’altres espècies del pinso tractat.

Ara bé, per controlar la població de coloms, cal fer extensiva la campanya amb els ali-
mentadors freqüents per reduir la quantitat d’aliment disponible i també ampliar la cam-
panya al sector de la restauració, per evitar que les terrasses siguin punts d’alimentació ad 
libitum dels coloms. També caldrà proposar actuacions al port de Barcelona, un punt amb 
una concentració de coloms elevada a les zones de les sitges, i elaborar un pla específic 
a causa de les característiques de l’emplaçament.

6. Activitat del consell de defensa i protecció dels animals

Els consells ordinaris i extraordinaris convocats el 2020 han estat tres: el dia 6 de febrer, 
el dia 9 de juliol i el dia 19 de novembre. Durant aquest any es va crear un grup de treball 
per definir el Reglament nou del Consell.

El 19 de novembre, es va aprovar per unanimitat el Reglament nou del Consell, cosa que 
ha permès fer les votacions per a l’elecció de la vicepresidència i dels membres de la 
Comissió Permanent. També s’ha renovat el càrrec de representant del Consell de Convi-
vència, Defensa i Protecció dels Animals al Consell de Ciutat.



Institut
Barcelona
Esports



L’Institut Barcelona Esports (IBE) es va constituir com a entitat pública empresarial local de 
l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la 
Carta de Barcelona, i va iniciar les seves activitats l’1 de maig de 2005.

A partir del dia 1 de gener de 2009, l’Institut Barcelona Esports es va configurar com un 
organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona i el Plenari del Consell Municipal 
en va aprovar els nous estatuts el 31 d’octubre de 2008.

1. Missió 

L’Institut Barcelona Esports (IBE) té com a missió dissenyar i impulsar polítiques que per-
metin gestionar de manera eficaç l’esport de Barcelona, com un dels elements protago-
nistes per augmentar la qualitat de vida de la ciutadania i per al desenvolupament i la 
projecció de 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’al-
tres agents del sector esportiu que hi duen a terme 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 organitzacions d’esdeveniments de 
tots els nivells, tant pròpiament esportius com amb continguts més teòrics i d’anàlisi i re-
flexió sobre el fet esportiu en general.
La relació amb altres organismes i institucions, nacionals i internacionals, per captar no-
ves 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.

2. Recursos

El Consell Rector de l’Institut, en la sessió del 22 de juliol de 2020, va aprovar la modifi-
cació de la seva estructura i va suprimir la Direcció de Planificació i Serveis Generals per 
la nova Direcció de Planificació Estratègica i Innovació, al mateix temps que s’aprovava la 
vinculació orgànica a la Gerència de l’IBE dels departaments d’Administració i Comunica-
ció, així com la Secretaria Jurídica. No obstant això, la nova direcció no ha estat operativa 
durant l’any 2020.
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Gerència

Direcció de Serveis
d’Instal·lacions i Obres

Departament d’Obres  
i Projectes

Direcció de Planificació 
Estratègica i Innovació

Direcció de Promoció i 
Esdeveniments Esportius

Departament de  
Promoció Esportiva

Departament 
d’Administració

Secretaria Jurídica

Departament de 
Comunicació

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)

 
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; a orga-
nitzar i donar suport a esdeveniments esportius; a fer el seguiment de la gestió dels equi-
paments adscrits a l’Institut i donar suport als adscrits als districtes, i a invertir en obres de 
millora i condicionament d’instal·lacions esportives. 

Aquest any, però, la greu crisi social i econòmica que ha representat la pandèmia de la 
covid-19 ha obligat a reorientar les polítiques i els recursos, a mantenir en funcionaments 
els serveis esportius, a mitigar les conseqüències de la pandèmia en el món associatiu i 
empresarial esportiu, i a treballar per garantir-ne la salvaguarda.

Resultat pressupostari (taula 1)

El pressupost liquidat per l’Institut Barcelona Esports de l’any 2020 va donar com a resul-
tat un superàvit de 117.183,50 euros, com a conseqüència que:
• Es van reconèixer obligacions per un import de 30.973.522,96 euros i es van liquidar 
drets per un import de 27.131.733,72 euros, el que va donar un resultat pressupostari 
inicial amb un dèficit de 3.841.789,24 euros.
• Una bona part d’aquest dèficit inicial es va finançar amb l’estalvi de l’Institut i el ro-
manent de tresoreria per a despeses generals, i es van fer ajustos per a projectes amb 
finançament afectat per un import de -541.027,26 euros, de manera que el resultat pres-
supostari final va ser d’un superàvit de 117.183,50 euros.
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• L’IBE, pel fet de formar part de les fundacions Barcelona Olímpica (FBO) i Navegació 
Oceànica Barcelona (FNOB), ha continuat mantenint la seva aportació anual al pressu-
post de funcionament ordinari a totes dues organitzacions.

Aquest any 2020, tan atípic com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19, ha tingut 
unes característiques especials i diferents a anys anteriors que, a escala pressupostària, 
podem resumir en les següents:

En l’apartat dels ingressos (taula 2)

• Forta reducció dels ingressos per cànon de les instal·lacions esportives municipals, per 
l’acord adoptat de suspendre’n el cobrament per mitigar la greu situació econòmica en 
què es troben els concessionaris arran de les mesures acordades per la pandèmia.
• Transferència excepcional de 2.999.200,00 euros de l’Ajuntament de Barcelona per fer 
la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre que fomentin l’activitat 
física i l’esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona, arran de la crisi oca-
sionada per la covid-19 i les seves conseqüències.
• Forta reducció dels ingressos de l’Ajuntament de Barcelona en concepte d’inversions 
que es fan pel seu compte per obres en les instal·lacions esportives municipals que ges-
tiona l’Institut, en traslladar-se’n l’execució a exercicis futurs.
• Aprovació d’un suplement de crèdit pressupostari de 8.000.000,00 euros, finançats 
amb el romanent de tresoreria de despeses generals de l’Institut (estalvi), per fer front 
a les indemnitzacions de les concessions per restablir l’equilibri econòmic com a conse-
qüència del tancament durant el període d’estat d’alarma.

En l’apartat de les despeses

• Elevada inexecució de tot el pressupost de despeses previst inicialment, com a conse-
qüència de la cancel·lació de molts projectes i esdeveniments.
• Reconeixement d’obligacions per 7.179.002,03 euros a favor dels concessionaris, en 
concepte d’indemnització per reequilibri econòmic pel tancament de les instal·lacions 
esportives municipals durant l’estat d’alarma.
• Concessió d’1.960.372,81 euros en concepte de subvencions a entitats sense ànim de 
lucre que fomentin l’activitat física i l’esport de forma directa i continuada a la ciutat de 
Barcelona, arran de la crisi ocasionada per la covid-19 i les seves conseqüències.
• Forta reducció de les despeses en inversions en les instal·lacions esportives municipals 
que gestiona l’Institut, en traslladar-se’n l’execució a exercicis futurs.
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Taula 1. Resultat pressupostari (en euros)

Conceptes INGRESSOS
Drets reconeguts 

nets

DESPESES
Obligacions 

reconegudes netes

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

2020

a) Operacions corrents 26.592.698,41 29.736.953,29 3.144.254,88

b) Operacions de capital 539.035,31 1.236.569,67 697.534,36

Total operacions no financeres 27.131.733,72 30.973.522,96 3.841.789,24

c) Actius financers —

b) Passius financers —

Total operacions financeres — — —

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI

27.131.733,72 30.973.522,96 3.841.789,24

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (estalvi) 4.500.000,00

Ajustos per projectes amb finançament afectat 541.027,26

II. TOTAL AJUSTOS 3.958.972,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (superàvit) 117.183,50

Institut Barcelona Esports, 2020

Taula 2. Liquidació del pressupost. Ingressos (en euros)

Capítol Pressupost 
inicial 2020

Modif. 
pressupost 

2020

Pressupost 
final  
2020

Obligacions 
2020

Obligacions 
2019

1. Taxes, preus públics i altres 
ingressos

365.000,00 365.000,00 392.263,06 398.585,53

4. Transferències corrents 
Transf. extraordinària Aj. de BCN-
COVID - 2.999.200,00 €

23.243.709,48 3.650.571,00 26.894.280,48 25.591.296,87 22.273.780,38

5. Ingressos patrimonials 
Cànon instal·lacions esportives 
municipals

2.600.000,00 2.600.000,00 609.138,48 2.700.693,28

6. Venda d’inversions reals 849.000,00 849.000,00 539.035,31 5.625.060,78

8. Actius financers 
Incorporació ingressos finançament 
afectat - 4.012.851,96 € 
Suplement de crèdit - 
Inmdemnitzacions IEMs - 
8.000.000,00 €

12.012.851,96 12.012.851,96

Total 26.208.709,48 16.512.422,96 42.721.132,44 27.131.733,72 30.998.119,97

Institut Barcelona Esports, 2020
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Taula 3. Liquidació del pressupost. Despeses (en euros)

Capítol Pressupost 
inicial 2020

Modif. 
pressupost 

2020

Pressupost 
final  
2020

Obligacions 
2020

Obligacions 
2019

1. Despeses de personal 3.413.673,61 165.000,00 3.248.673,61 3.231.874,25 3.268.839,76

2. Despeses corrents en béns i 
serveis 
Inmdemnitzacions IEMs - 
7.179.002,03 €

7.323.793,24 8.165.000,00 15.488.793,24 10.984.708,86 7.001.669,33

3. Despeses financeres 48.551,58

4. Transferències corrents 
Subvenció ext. COVID entitats - 
1.960.372,81 €

15.245.857,73 3.905.210,53 19.151.068,26 15.520.370,18 14.864.862,03

6. Inversions reals 225.384,90 3.849.000,00 4.074.384,90 824.309,27 2.223.807,20

7. Transferència de capital 758.212,43 758.212,43 412.260,40 420.000,00

Total 26.208.709,48 16.512.422,96 42.721.132,44 30.973.522,96 27.827.729,90

Institut Barcelona Esports, 2020

 
2.2. Personal

Taula 4. Recursos humans, 2020 (31 de desembre) 

Categoria Homes Dones Total

Directius/ives 3 2 5

Tècnics/tècniques 14 20 34

Administratius/ives i auxiliars 6 6 12

Altres 1 0 1

Total 24 28 52

Institut Barcelona Esports, 2020

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 di-
versificada i que inclouen la figura de la persona usuària individual (abonada); 24 són ins-
tal·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. 



Taula 5. Instal·lacions esportives adscrites a l’IBE

CENTRES ESPORTIUS MUNICIPALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPECIALITZADES

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 La 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

42. Instal·lació Esportiva Espai de Mar
43. Instal·lacions Esportives de l’Escola Industrial 
44. Pistes Municipals de Tennis 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 Montjuïc
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 Tennis de Taula Reina Elisenda
57. CM d’Esgrima Reina Elisenda
58. Pavelló Poliesportiu Municipal el Carmel
59. CM de Tennis Vall d’Hebron
60. Piscina Municipal de la Clota
61. Velòdrom Municipal d’Horta
62. Pistes Municipals de Tennis 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

Institut Barcelona Esports, 2020

4. Barcelona i l’esport. Dades principals

La ciutat de Barcelona té una llarga tradició de vinculació amb l’esport. Amb una societat 
civil sempre dinàmica i participativa, ja cap al final del segle XIX es van fundar els primers 
clubs esportius, alguns dels quals encara estan en actiu. L’any 1992, Barcelona va celebrar 
els XXV Jocs Olímpics, un fet que va suposar el reconeixement a tots els agents que dia a 
dia treballen per promocionar l’esport, però també un nou impuls a la pràctica esportiva 
amb la construcció de nous equipaments esportius i una nova conscienciació de l’activitat 
física. 
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Segons les dades de la darrera Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de la 
ciutat de Barcelona (2017), el 71,6% de la població fa pràctica esportiva, una xifra que 
arriba al 76,1% entre la població en edat escolar (Enquesta d’hàbits esportius entre la 
població en edat escolar, 2018). L’estudi també mostrava un increment significatiu de la 
pràctica entre les dones, que arribava al 69,2% i reduïa la distància amb els homes a 5,2 
punts percentuals.

Aquesta pràctica esportiva és molt diversa, tant pel que fa a la modalitat esportiva com 
a la forma de practicar-la. Més d’un miler d’entitats fomenten l’esport en àmbits diversos, 
com l’educatiu, el recreatiu i del lleure, el social, el cultural, el de la salut, el terapèutic, el 
turístic i, com no, el competitiu i d’alt rendiment, però l’àmplia xarxa d’equipaments es-
portius i els espais de la ciutat també conviden a la pràctica lliure de l’esport per part de 
la ciutadania. 

SISTEMA 
ESPORTIU

Entitats
esportives

Pràctica 
esportiva

71,6% de
pràctica 

esportiva

Més de 100 
esdeveniments 
esportius anuals

Més de 1.000 
agents esportius a la 

ciutat

1.250 
equipaments 

esportius

122 
equipaments 

municipals
41 CEM

69,2% de
pràctica entre 

les dones

76,1% de pràctica 
entre la població en edat 

escolar

Equipaments
esportius

Esdeveniments
esportius

Mapa dinstal·lacions esportives del municipi de Barcelona 2019
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La ciutat disposa de 1.250 instal·lacions i àrees d’activitat esportiva (Mapa d’instal·lacions 
esportives del municipi de Barcelona 2019), de les quals 122 són municipals. Entre els 
equipaments municipals destaquen els 41 centres esportius municipals (CEM), que ofe-
reixen serveis de cursets i activitats dirigides, espais d’ús lliure (piscina, sales cardiovas-
culars i de fitnes) i espais esportius més especialitzats per a la ciutadania a títol individual. 
A principis de l’any 2020, hi havia més de 200.000 persones abonades a aquests centres. 
Aquests equipaments, juntament amb la resta de la xarxa d’equipaments esportius mu-
nicipals, també ofereixen espais esportius convencionals per a la pràctica de les entitats 
i els clubs esportius, els centres docents i altres entitats i grups informals que promouen 
i practiquen l’esport. 

La ciutat disposa de 306 àrees d’activitat esportiva, espais d’accés lliure condicionats per 
facilitar la pràctica esportiva a l’espai públic, com pistes poliesportives, espais de cal·listè-
nia, cistelles de bàsquet, skate parks, taules de tennis taula, pistes de petanca, circuits de 
mobilitat per a la gent gran, circuits per córrer, etcètera, on milers de ciutadans i ciutada-
nes fan pràctica esportiva en el seu temps de lleure.

Aquests equipaments es complementen amb els espais de natura que tenim a la ciutat, 
que també donen sortida a múltiples pràctiques esportives: el mar i la platja, Collserola 
o Montjuïc.

Barcelona també és seu, cada any, de la celebració de grans esdeveniments esportius, 
tant d’alt nivell esportiu com de pràctica popular, que projecten la imatge de la ciutat a 
escala internacional, però també promouen la pràctica esportiva entre la ciutadania.

Una mostra de la implicació de la ciutat amb l’esport ha estat la classificació de Barcelo-
na en la quarta posició del rànquing BCW8 de les ciutats més fortament associades amb 
l’esport a escala mundial, a partir de les valoracions de les federacions esportives inter-
nacionals, representants dels mitjans de comunicació i experts i expertes de la industria 
esportiva. 
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Taula 6. Resultats del rànquing de ciutats esportives 2021

2021 Ciutat 2020 2019 2021 Ciutat 2020 2019

1 New York (USA) 1 6 26 Glasgow (GBR) 19 16

2 London (GBR) 2 1 27 Rio de Janeiro (BRA) 34 18

3 Los Angeles (USA) 4 2 28 San Francisco (USA) 21 35

4 Barcelona (ESP) 7 7 29 Indianapolis (USA) 40 42

5 Paris (FRA) 3 3 30 Salt Lake City (USA) 45 X

6 Lausanne (SUI) 5 5 31 Calgary (CAN) 43 32

7 Manchester (GBR) 8 10 32 Doha (QAT) 25 21

8 Munich (GER) 22 27 33 Edmonton (CAN) 33 31

9 Tokyo (JPN) 6 4 34 Sotckholm (SWE) 37 41

10 Madrid (ESP) 10 8 35 Gol Coast (AUS) 46 X

11 Melbourne (AUS) 20 15 36 Sochi (Rus) 36 26

12 Berlin (GER) 14 14 37 PyeongChang (KOR) 30 29

13 Chicago (USA) 13 12 38 Torino (ITA) 31 44

14 Beijing (CHN) 16 9 39 Amsterdam (NED) 39 39

15 Milan (ITA) X X 40 Istanbul (TUR) 44 37

16 Sydney (AUS) 17 11 41 Singapore (SIN) 26 34

17 Vancouver (CAN) 27 30 42 Copenhagen (DEN) 12 23

18 Budapest (HUN) 32 25 43 Seoul (KOR) 42 45

19 Boston (USA) 11 13 44 Buenos Aires (ARG) 15 17

20 Toronto (Can) 9 20 45 Moscow (RUS) 24 24

21 Rome (ITA) 38 28 46 Marseille (FRA) X X

22 Dallas (USA) 23 40 47 Baku (AZE) 35 38

23 Dubai (UAE) 28 22 48 Cape Town (RSA) 41 46

24 Montreal (CAN) 29 36 49 Oslo (NOR) X X

25 Atlanta (USA) 18 19 50 Minsk (BLR) 47 X

5. Línies d’actuació

L’any 2020 ha estat marcat per la propagació de la pandèmia de la covid-19, una pandè-
mia que ha tingut un efecte mundial i en tots els àmbits de la nostra societat actual.

El món de l’esport a la ciutat de Barcelona no n’ha estat una excepció i al llarg de tot l’any 
els agents involucrats en la pràctica esportiva de la ciutat han patit els efectes de les res-
triccions sanitàries i de mobilitat social ordenades des dels òrgans competents, i totes 
les conseqüències socials, sanitàries i econòmiques que han comportat. Equipaments 
tancats o amb reducció d’accés, limitacions horàries i territorials en els desplaçaments de 
les persones, limitació del nombre de persones fent activitat de forma conjunta, etcètera, 
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han estat mesures que han bloquejat, quan no impedit, la pràctica esportiva de la ciuta-
dania, segons els moments de la crisi sanitària.

Davant d’aquestes circumstàncies, el món de l’esport ha reaccionat amb alternatives ima-
ginatives, respectant les normatives vigents, buscant noves formes de pràctica, nous es-
pais on fer la pràctica i nous referents, i adaptant les instal·lacions per garantir la seguretat 
entre les persones practicants.

La gesta no ha estat senzilla i ha suposat un gran impacte en el sector, les activitats, les 
entitats, les empreses, les persones practicants, els treballadors i treballadores: tothom 
ha patit els efectes de les restriccions i encara resta pendent veure com continuaran inci-
dint-hi en els mesos vinents.

L’Administració pública i, en el nostre cas, l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’IBE, ha 
vetllat per mantenir l’oferta esportiva dins de les limitacions establertes i també ha estat 
darrere de tota una sèrie d’actuacions per donar suport a tot el sector amb ajudes des de 
nivells diversos per intentar ajudar a pal·liar els efectes econòmics i socials entre el món de 
l’esport.

A continuació destaquem les actuacions principals de l’any 2020 amb la valoració de l’afec-
tació que han tingut al llarg de l’any com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19:

 
5.1. Pla de salvaguarda de l’esport de Barcelona

Davant de la situació extraordinària en el sistema esportiu, el Govern municipal ha plan-
tejat un programa de mesures de xoc a termini curt, mitjà i llarg per contrarestar l’im-
pacte inicial de les restriccions i establir mecanismes per reactivar la dinàmica social i 
econòmica de l’esport de Barcelona. Aquestes mesures són d’aplicació a les instal·lacions 
esportives, a l’organització d’esdeveniments esportius, de suport i d’assessorament a les 
empreses de l’esport, d’ordenació territorial i institucional, d’ajut al sector associatiu i per 
garantir l’accessibilitat universal a l’esport.

El Pla inclou cinc vies d’actuació:
1. Sostenibilitat de la xarxa d’instal·lacions esportives municipals
• Ajornament del cobrament de cànons als concessionaris
• No cobrament de quotes d’abonament ni lloguers (els mesos d’abril, maig i juny)
• Reequilibri econòmic en el període d’estat d’alarma (del març al juny)
2. Reforç de la garantia d’accés universal a l’esport
• Sosteniment de la convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves d’entre 6 i 17 
anys per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar de la ciutat de Barcelona per al curs 
2020-21, amb una dotació de 3 milions d’euros.
3. Ajuts extraordinaris a clubs i entitats
• Ajuts extraordinaris a clubs i entitats
  — Convocatòria extraordinària de subvencions a clubs i entitats. Dotació de 3 milions d’euros.
  — Programa Tarifa 0. No pagament del preu de lloguer d’espais esportius als clubs i a 

les entitats esportives que participen en competicions esportives escolars o federades 
i són usuaris d’instal·lacions esportives municipals. Dotació de 500.000 euros.
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4. Nous formats organitzatius per als esdeveniments esportius
• En els esdeveniments esportius que s’han pogut organitzar en la nova situació sanitària, 
s’han cercat noves fórmules organitzatives, centrades en les persones participants, sen-
se públic (o en un nombre molt reduït) o incorporant-hi els nous formats virtuals per fer 
possible la participació a distància o per facilitar l’execució d’una prova esportiva d’acord 
amb els horaris de cada persona. Així, ha estat possible organitzar les curses de la Mercè 
i dels Nassos, i també oferir una opció per fer virtualment la Zurich Marató de Barcelona.

5. Suport i assessorament des de l’Oficina de l’Esport de Barcelona
• Informació i assessorament en matèria laboral, jurídica, comptable, de comunicació, 
mediambiental, de convocatòria de subvencions, de campanyes de llenguatge inclusiu, 
de perspectiva de gènere, de prevenció, detecció i acció del maltractament i l’ abús sexu-
al en l‘esport, de tràmits envers les administracions, de calendaris fiscals, d’impostos, i de 
la jurisdicció que afecta les entitats esportives.
• Formació en la gestió dels tràmits envers les administracions i en l’ús de les aplicacions 
informàtiques i les noves tecnologies.
• Edició de la Guia dels ajuts a entitats, empreses i autònoms.

Com a conseqüència de l’impacte de la covid-19, i per compartir la posada en marxa 
d’aquest Pla de salvaguarda, s’han dut a terme diverses accions per conèixer la situació 
de les entitats i els clubs esportius de la ciutat: 
• Durant el període d’alerta, el regidor d’Esports, David Escudé, acompanyat dels con-
sellers i conselleres d’esports corresponents, va celebrar reunions telemàtiques, districte 
per districte, amb les entitats més significatives de cadascun.
• El dia 10 de novembre de 2020, el regidor d’Esports va dur a terme un seminari web 
amb el nom de “Fem equip amb l’esport de Barcelona” per reunir-se telemàticament amb 
el sector esportiu de la ciutat i exposar el Pla de salvaguarda de l’esport de Barcelona, 
amb el conjunt de mesures establertes per fer front a l’impacte de la covid-19 en els equi-
paments, els clubs i les entitats i en la pràctica esportiva en general. 
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5.2. Accés universal a la pràctica esportiva

Ajuts per a la pràctica esportiva d’infants i joves

Subvencions a infants i adolescents 
d’entre 6 i 17 anys

En el curs 2019-20, van haver-hi 16.592 
sol·licituds de subvenció presentades, i 
finalment van ser 13.346 les que es van 
concedir, per un import de 3.008.606,53 
euros.

El darrer trimestre del 2020 s’ha fet la 
convocatòria de subvencions per al curs 
2020-2021 amb 11.623 sol·licituds pre-
sentades, 9.536 d’atorgades i un import 
lliurat de 2.432.916,72 euros.

A partir del mes de març, les activitats es-
portives que havien rebut els ajuts per al 
curs 2019-20 han hagut de suspendre les 
activitats. Atès que no s’han dut a terme to-
tes les activitats, només s’ha abonat el 75% 
de les quantitats atorgades inicialment. 
Per tant, finalment només s’han abonat 
2.214.177,94 euros.

L’inici del nou curs també s’ha vist afectat 
per la nova situació i hi ha hagut menys 
inscripcions i, per tant, una davallada im-
portant en el nombre d’ajuts sol·licitats. En 
l’organització de les activitats i en la convo-
catòria dels ajuts, s’han tingut en compte 
els possibles condicionants de la situació 
de la covid-19. També s’ha incrementat el 
preu màxim subvencionat de les activitats 
entre el 5,7% i l’11%

Ajuts als participants dels Campus 
Olímpia

L’any 2020 s’han atorgat 1.974 ajuts als 
participants dels Campus Olímpia per un 
import de 408.964,34 euros.

Tot i mantenir una oferta d’activitats similar 
a la dels anys anteriors, el nombre d’ins-
cripcions als Campus Olímpia ha disminuït 
en un 30% per les restriccions i la por a la 
situació de pandèmia.
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Preus socials a les instal·lacions esportives municipals (IEM)

Persones en situació d’atur

5.811 persones beneficiàries al llarg de 
l’any, amb uns ajuts de 723.219,74 euros.

El 2020, ha baixat el nombre de persones 
beneficiàries (8.068 el 2019) i l’import dels 
ajuts (1.060.825 el 2019) a causa dels perí-
odes de tancament de les instal·lacions es-
portives, en els quals no s’ha pogut oferir 
aquest servei.

Barcelona, ciutat refugi

Hi ha hagut 41 centres esportius amb per-
sones abonades que han ofert fins a 130 
places i se n’han beneficiat fins a 168 per-
sones al llarg de l’any.

El nombre de centres i places s’ha man-
tingut com l’any anterior, però, degut a les 
restriccions d’obertura dels equipaments, 
el nombre de beneficiaris ha disminuït en 
relació amb l’any anterior (226 persones 
beneficiades).

Persones amb diversitat funcional me-
nors de 60 anys i posseïdores de Targe-
ta Rosa

Al final del 2020, hi havia 1.970 persones 
abonades en aquesta modalitat, el 49,8% 
de les quals eren dones.

Aquest any també es va posar en marxa, 
com a prova pilot en cinc instal·lacions, la 
tarifa per a persones amb diversitat funci-
onal no posseïdores de Targeta Rosa. Amb 
la situació especial d’aquest any, hi ha ha-
gut una cinquantena de persones acolli-
des. Per a l’any 2021 es mantindrà la prova 
pilot.

Altres col·lectius específics

L’estructura de preus públics de les ins-
tal·lacions també preveu bonificacions a 
alguns col·lectius específics:
• Gent gran
• Infants i joves
• Preus familiars
• Famílies monoparentals
• Persones usuàries de Serveis Socials

El 2020, s’ha mantingut l’estructura de 
preus públics a les instal·lacions esportives 
municipals per afavorir l’accés a les perso-
nes que formen part de col·lectius que, per 
motius econòmics, poden veure compro-
mesa la seva pràctica.

També s’han fet acords i convenis amb 
entitats per facilitar la pràctica esportiva 
d’aquestes persones mitjançant el treball 
del teixit associatiu.
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Programa “Convivim esportivament!”

En el curs 2019-20, han participat 2.185 
infants i joves (el 50,8%, noies), en 149 
grups d’activitat de 14 modalitats esporti-
ves i amb la implicació de 30 centres edu-
catius i 20 entitats i serveis.

Dels 96 monitors/ores que participen en 
el projecte, 37 han estat usuaris/àries del 
programa “Convivim” i 52 són noies.

Com que és un programa per a curs esco-
lar, l’afectació de la pandèmia ha estat es-
pecialment significativa en les activitats de 
cloenda de les activitats, que s’han hagut 
de suspendre o adaptar a les condicions 
sanitàries de cada moment.

No obstant això, durant els períodes en els 
quals no ha estat possible fer l’activitat pre-
sencialment, s’ha mantingut adaptada al 
format virtual.

 
5.3. Suport a clubs i entitats

Ús dels equipaments esportius per part de les entitats

Més de 300 entitats entre clubs esportius 
i altres tipus d’entitats i grups de la ciutat, 
tant en l’àmbit federatiu com en l’escolar 
i de lleure, han fet la seva pràctica a les 
instal·lacions esportives municipals i 217 
centres educatius ho han fet en horari lec-
tiu.

L’ús de les instal·lacions esportives s’ha vist 
afectat pel tancament dels equipaments 
i les reduccions d’aforament i d’horaris 
d’obertura que des de les autoritats com-
petents s’han anat aprovant al llarg de l’any. 

En tot moment, les instal·lacions han anat 
adaptant el seu funcionament a la normati-
va per permetre’n la utilització per part de 
les entitats.

El programa Tarifa 0 s’ha plantejat com un 
ajut a les entitats esportives de la ciutat en 
l’ús dels equipaments. L’Ajuntament ha 
assumit el cost de tot un mes dels equipa-
ments municipals de les entitats en com-
petició federada o escolar. Un total de 168 
entitats s’han vist beneficiades per un im-
port total de 333.571,18 euros. 

8. Burson Cohn & Wolfe (www.bcw-global.com).
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Homologació de les entitats organitzadores d’oferta esportiva

306 entitats homologades en el curs 
2019-20 i 318 entitats, en el curs 2020-21.

Les entitats esportives han continuat treba-
llant per oferir les seves activitats a infants 
i joves de la ciutat, i s’han adaptat en cada 
moment a les normatives vigents. Davant 
les dificultats per fer el tancament de les 
activitats i tramitar les homologacions en 
la situació de pandèmia, l’IBE va prorrogar 
la validesa de l’homologació de les entitats 
que l’havien rebut el 2019 i va obrir la pos-
sibilitat d’homologació de noves entitats 
fins el 15 de juny.

Subvencions ordinàries

228 subvencions atorgades a 155 entitats, 
per un import de 2.380.260 euros. 

Davant la situació extraordinària provoca-
da per la pandèmia de la covid-19, l’Insti-
tut Barcelona Esports va habilitar una nova 
línia de subvencions extraordinàries per 
donar suport a les entitats esportives de la 
ciutat. En aquesta convocatòria es van re-
bre 232 sol·licituds, 213 de les quals van 
ser acceptades, amb un import total d’ajuts 
de 2.020.614,62 euros.

Oficina de l’Esport de Barcelona (OEB)

• 834 assessoraments a 485 entitats  
ateses 
• 28 sessions formatives i 6 informatives, 
amb 964 assistents totals
• 72.632 interaccions amb les entitats 
(trucades i correus enviats i rebuts)

Enguany, l’Oficina de l’Esport de Barcelo-
na, com a conseqüència del Pla de salva-
guarda, ha incrementat les seves actuaci-
ons per informar, formar i assessorar les 
entitats esportives de la ciutat sobre els 
recursos existents per fer front a la difícil si-
tuació que han hagut d’afrontar i sobre els 
recursos que s’han generat de nou des de 
l’Ajuntament.
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5.4. Promoció esportiva

“L’escola fa esport a la ciutat”

A l’inici del curs 2019-2020, es van pro-
gramar 51 activitats per a la promoció de 
l’educació física dins del Programa d’acti-
vitats escolars (PAE), amb la inscripció de 
82.171 alumnes de 342 centres educa-
tius, seguint la línia progressiva dels dar-
rers cursos.

Amb l’afectació de la pandèmia, el tanca-
ment dels centres educatius i les posteriors 
restriccions de mobilitat, les activitats finals 
dels programes s’han hagut de redissenyar 
en formats virtuals o directament s’han 
anul·lat. Finalment, hi ha hagut 49.300 par-
ticipants 

Instal·lacions esportives municipals

Les instal·lacions esportives van comen-
çar amb dades històriques de nombre de 
persones abonades, més de 200.000.

A partir del mes de març, amb les primeres 
mesures de confinament, aquest nombre 
ha anat disminuint de manera progressiva 
al llarg de l’any, fins a arribar a 129.461 per-
sones abonades el 31 de desembre. Aquest 
descens ha estat més significatiu entre les 
dones, que ara suposen el 48,15%.

Més de 90.000 persones usuàries (esco-
les, clubs, associacions, cursos) i més de 
260.000 entrades ocasionals a les instal-
lacions.

Amb els tancaments i les restriccions en 
l’obertura dels equipaments, la utilització 
de les instal·lacions per part dels clubs es-
portius i els centres docents ha disminuït 
significativament, però especialment el 
nombre d’entrades ocasionals a les pis-
cines d’estiu de la ciutat.

Hi ha 71 instal·lacions esportives munici-
pals adscrites a l’IBE, 41 de les quals són 
centres esportius municipals amb una 
oferta esportiva diversificada i que in-
clouen la figura de la persona usuària in-
dividual (abonada), 24 són instal·lacions 
especialitzades, més orientades a l’activi-
tat de   i entitats que practiquen modali-
tats específiques, i 6 són instal·lacions es-
pecialitzades d’ús lliure a l’espai públic.

L’oferta d’espais esportius ha anat adap-
tant-se en funció de les restriccions que 
han anat aprovant les autoritats compe-
tents. Això ha suposat la definició de pro-
tocols de reobertura en cada instal·lació 
municipal, específics per a cada tipus de 
servei i espai esportiu, per a cada publica-
ció de noves mesures.
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Esdeveniments esportius de participació popular i de competició

Fins el mes de març es van poder celebrar 
els esdeveniments programats amb nor-
malitat i es van assolir rècords històrics de 
participació en alguns, com és el cas de 
la Mitja Marató de Barcelona, celebrada 
el mes de febrer, amb 27.500 participants.

Amb la declaració de l’estat d’alarma i les 
consegüents restriccions de mobilitat i 
control sanitari, la majoria d’esdeveniments 
previstos no s’han pogut celebrat. Dels 136 
esdeveniments en l’organització dels quals 
ha participat l’IBE, només se n’han pogut 
executar 48, amb un total de 87.443 parti-
cipants, el 71,44% menys.

Davant d’aquesta situació, s’han hagut de 
buscar solucions imaginatives amb nous 
models d’esdeveniments esportius, pre-
sencials i virtuals. Dins d’aquests models, 
s’han celebrat la Cursa de la Mercè, la Cur-
sa dels Nassos i fins i tot la Virtual 42/7 Zu-
rich Marató Barcelona, que va aplegar més 
de 13.000 inscripcions.

Cicle de conferències “El valor de l’esport en el segle XXI”

Al llarg de l’any s’han celebrat les confe-
rències següents:
• “Els grans esdeveniments a la ciutat de 
Barcelona”
• “Els nous escenaris virtuals de l’esport”
• “Superant reptes amb l’esport”

Enguany, les conferències, com a conse-
qüència de les mesures sanitàries, s’han 
dut a terme de forma virtual.
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5.5. Grans esdeveniments. Projecció internacional de la ciutat

Grans esdeveniments internacionals
• Barcelona Spain Masters de bàdminton
• Copa d’Europa de Triatló Barcelona 
2020
• Estrella Damm Barcelona Master 2020 
de World Pàdel Tour
• Cursa dels Nassos Internacional 5 km i 
10 km

Esdeveniments internacionals del ca-
lendari de ciutat
• Torneig Internacional d’Hoquei de Reis
• Rally Monte-Carlo Historique
• eDreams Mitja Marató de Barcelona
• Trial Indoor Barcelona
• Mundial Nacra 15 de Vela
• Trofeu de Vela Conde de Godó
• Regata Base Mini Barcelona
• Barcelona Roller Marathon Virtual
• Imagine Extrem Barcelona 2020

Virtual 42/7 Zurich Marató Barcelona
• Down Urban Barcelona
• 24 Hores Virtuals d’Ultrafons
• Trofeus Internacionals Ciutat de Barce-
lona.
• 8 trofeus internacionals Ciutat de Bar-
celona.

La celebració dels grans esdeveniments 
esportius ha estat de les activitats més 
afectades pel fet que suposen l’aglomera-
ció d’una gran quantitat de persones, tant 
participants com públic

Al llarg de l’any s’han hagut de suspendre 
molts dels esdeveniments que estaven pre-
vistos i, entre els que s’han pogut anar or-
ganitzant, s’han implantat noves propostes 
organitzatives, amb noves mesures sanità-
ries i de control entre participants o amb 
plantejaments d’esdeveniments virtuals.
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5.6. Esport i dona

Participació de les dones en els programes de l’IBE

• 98.535 dones abonades a les instal·la-
cions esportives municipals al principi del 
2020.
• “Activa’t als parcs”: 1.070 dones partici-
pants (87,5% dels participants)
• “Convivim esportivament”: 1.110 do-
nes participants (51% dels participants)
• Ajuts per a activitats esportives fora 
d’horari lectiu: 3.278 noies (34,4%)
• Campus Olímpia: 7.372 noies (40%)

Amb la situació de pandèmia, s’ha produït 
un descens important del nombre de per-
sones abonades a les instal·lacions adscri-
tes a l’IBE, però amb més afectació entre 
les dones. Al final del 2020 hi havia 62.337 
dones abonades a les instal·lacions, una xi-
fra que representa el 48,15% del total.

Les dones han continuat participant en els 
programes de promoció esportiva dins de 
les condicions que les restriccions han per-
mès.

Amb les restriccions en les activitats espor-
tives, el 2020 no s’han celebrat esdeveni-
ments significatius de la pràctica esportiva 
entre les dones, com ara la Cursa de les 
Dones (que en edicions anteriors havia ar-
ribat a aplegar més de 35.000 dones par-
ticipants) o el Dia del Fitnes (4.248 dones 
participants).

Premis Dona i Esport

S’ha celebrat una edició més dels premis 
Dona i Esport. L’any 2020 han estat pre-
miades:
• Merche Ríos Hernández (premi Mireia 
Tapiador a la promoció de l’esport, entre 
deu candidatures presentades)
• Anna Espar Llaquet i menció especial 
per a Àstrid Fina Paredes (Dona Esportis-
ta, entre nou candidatures)
• Begoña Villarrubia Renom (Premi al mit-
jà de comunicació, entre tretze candida-
tures)
• Club Esportiu Handbol BCN Sants (Pre-
mi al club esportiu de la ciutat, entre nou 
candidatures)

També s’ha publicat el número 13 del 
Quadern Dona i Esport.

La pandèmia va plantejar alguns proble-
mes en la celebració dels premis Dona i 
Esport, però finalment es van lliurar mitjan-
çant una gala en línia retransmesa en strea-
ming. Cal destacar l’increment de candi-
datures rebudes per a cada modalitat del 
premis atorgats.
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5.7. Esport i salut

Foment de la pràctica entre la gent gran

• 19.923 persones de més de 64 anys 
abonades a les instal·lacions esportives el 
31 de desembre.
• Programa “Activa’t als parcs”: 1.223 per-
sones inscrites, el 87,5% de les quals eren 
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 aquest any. La necessitat de 
moviment i relació social sovint es cobreix 
mitjançant la pràctica esportiva. Al llarg 
d’aquest període s’ha intentat mantenir 
l’oferta d’activitats per a aquest col·lectiu, 
tot adaptant-la a les condicions de cada 
moment.

Foment de la pràctica entre persones amb diversitat funcional. Programa Barcelo-
na Esport Inclou

• Auxiliars de vestidors: 2.527 hores de 
servei adreçat a 34 persones.
• Monitors de suport per integrar aquests 
col·lectius en activitats ordinàries: 3.221 
hores de servei.
• Accions formatives: 13 accions formati-
ves amb 226 participants.
• Subvencions ordinàries: s’han atorgat 
144.000 euros a 72 projectes o activitats 
que promouen específicament la inclusió 
de les persones amb diversitat funcional 
en l’activitat física o l’esport.
• Actuacions transversals: tarifes específi-
ques a les instal·lacions esportives, activi-
tats i grups específics en les campanyes 
d’activitats d’estiu i en les activitats de pro-
moció en horari lectiu, activitats de sensi-
bilització dins del programa “L’escola fa 
esport a la ciutat” i jornades obertes a la 
població, etcètera.

També s’han mantingut, en els períodes 
en què les condicions ho han permès, tots 
els serveis i els recursos de suport per a 
la pràctica de les persones amb diversitat 
funcional en els equipaments i les activi-
tats. Aquests ajuts s’adrecen tant a activi-
tats adaptades i dirigides a aquesta pobla-
ció com a la seva integració dins d’activitats 
normalitzades, com ara els serveis de mo-
nitors de suport o els auxiliars de vestidor.

 
5.8. Instal·lacions esportives en creixement constant

Posada en funcionament del nou poliesportiu municipal Camp del Ferro, adscrit al dis-
tricte de Sant Andreu.

Millora dels equipaments esportius municipals adscrits a l’IBE i suport a la gestió per ga-
rantir la seva oferta de serveis a la ciutadania:
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Total d’obres en equipaments esportius 
  Obres de millora i manteniment en equipaments esportius municipals 

adscrits a l’IBE (PIM executat per IBE i BIMSA) 
  Obres de millora i manteniment en equipaments esportius municipals 

adscrits als districtes (PIM executat per BIMSA) 

 4.920.688,88 euros
 

 1.434.813,96 euros
 

 3.485.874,92 euros

Pagament de consums  1.414.091,71 euros

Manteniment ordinari (capítol 2)  628.338,49 euros

Ajuts per al reequilibri financer de les instal·lacions amb dèficit d’explotació  2.006.275,21 euros

El 2020, però, les instal·lacions han patit una pèrdua d’abonaments progressiva i molt 
significativa i, per tant, també d’una part important dels ingressos, fet que ha posat en risc 
la sostenibilitat de la xarxa de CEM i dels programes de promoció esportiva que reben i 
promouen.

Evolució dels abonats a les IEM 2015-2020
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Institut Barcelona Esports, 2020

PRESSUPOST 2020  Tancament provisional, 2020

Ingressos Despeses Resultat Ingressos Despeses Resultat

CEM 95.498.197 94.743.048 755.149 63.962.574,45 66.929.404,36 -2.966.829,91

Inst. especialitzades (amb 
abonats)

5.165.433 5.868.826 -703.393 4.461.895,08 4.505.820,97 -43.925,89

Altres inst. especialitzades 1.507.379 1.925.364 -417.985 1.191.267,68 1.286.755,46 -95.487,78

Total 102.171.009 102.537.238 -366.229 69.615.737,21 72.721.980,79 -3.106.243,58

Instal·lacions equilibrades 8.980.709,14 8.575.209,90 405.499,24

Instal·lacions deficitàries 60.635.028,07 64.146.770,89 -3.511.742,82

Dades abans d’auditoria. Si considerem només les instal·lacions que han tingut un resultat negatiu de l’exercici i que reclamen ser 
compensades per mantenir l’equilibri econòmic, el resultat és de -3.511.742,82 euros.

Aportacions fetes el 2020 per al reequilibri de les concessions arran de les afectacions de 
la covid-19 en el període d’alarma, per un import de 7.014.663,42 euros.

Al llarg del 2020, davant els nombrosos casos d’hospitalització registrats a la ciutat i la 
manca d’espai suficient als centres sanitaris, s’ha establert un conveni amb el Consorci de 
Salut per reconvertir alguns equipaments esportius en hospitals provisionals (Pavellons 
Salut): CEM Marítim, CEM Guinardó i CEM Olímpics - Vall d’Hebron, vinculats respectiva-
ment a l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Un cop acabat l’estat d’alarma, el Consorci de Salut i l’Ajuntament de Barcelona van am-
pliar el CEM Olímpics - Vall d’Hebron com a Pavelló Salut fins el 15 de febrer de 2021.





Institut
Municipal
d’Informàtica
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1. Missió

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) és un organisme autònom local de l’Ajuntament 
de Barcelona que va néixer l’any 1990 amb l’objectiu de subministrar tots els serveis de 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i als 
organismes i les empreses públiques que en depenen.

L’Institut Municipal d’Informàtica proporciona serveis tecnològics a l’Ajuntament de Bar-
celona. Concretament duu a terme les tasques següents:
• Participa en el disseny i l’execució de l’estratègia TIC de l’Ajuntament de Barcelona.
• Ofereix assessorament i suport en tots els projectes o programes de l’Ajuntament que 
requereixen una estratègia de sistemes d’informació i telecomunicacions.
• Impulsa i executa projectes tecnològics per a l’Ajuntament de Barcelona.

Més enllà d’aquestes funcions, l’Institut té un paper fonamental a la ciutat, ja que no no-
més actua com a pol de referència tecnològic sinó també com a peça clau en l’equilibri 
territorial i en el foment de l’emprenedoria local. 

2. Plantilla i pressupost

2.1. Plantilla

La plantilla de l’Institut s’ha mantingut estable durant l’any 2020 i es consolida la tendèn-
cia a reduir els llocs de treball temporals no estructurals. Això és degut a l’acabament de 
les contractacions per programa vinculades a projectes europeus i dels contractes de 
relleu vinculats a jubilacions parcials que esdevenen definitives. En tots aquests casos, les 
persones han estat nomenades funcionàries interines per vacant estructural. 

Al llarg de l’any s’ha produït un total de divuit baixes a la plantilla de l’IMI, fruit dels mo-
viments naturals per jubilacions definitives o per adscripcions a d’altres dependències 
municipals. Gran part d’aquests moviments han tingut lloc durant el segon semestre de 
l’any, fet que ha provocat que la cobertura hagi estat parcial; de fet, el 31 de desembre 
encara tenim un gran nombre de vacants pendents de cobertura. 

D’altra banda, el final dels processos de selecció endegats el 2018 ha permès adquirir la 
condició de persona funcionària de carrera a 34 treballadors i treballadores de l’Institut. 
El mes d’octubre es van fer els primers nomenaments de la categoria d’auxiliar d’adminis-
tració i, el desembre, de les categories de tècnic/a superior de tecnologies de la comuni-
cació i la informació, i tècnic/a superior d’organització. 

En data de 31 de desembre de 2020, la plantilla està formada per 266 treballadors i tre-
balladores (7 menys que el 2019), 214 dels quals són estructurals (6 més que l’any ante-
rior). A l’Institut hi ha 7 càrrecs directius, 7 llocs de comandament, 54 càrrecs de gestor/a 
de projectes, 130 tècnics/tècniques i 44 persones de suport. El 67% del personal són 
homes i el 33%, dones.



197

A partir del mes de març, amb l’entrada en vigència de l’estat d’alarma, el personal de 
l’IMI va prestar serveis de manera remota. Només els equips imprescindibles per garantir 
les tasques essencials van treballar presencialment a les oficines. La seguretat i salut del 
personal ha estat un element clau de la gestió de les persones i amb aquesta finalitat 
s’han adaptat els espais de treball i s’han establert protocols per garantir un espai segur 
a la tornada a la feina presencial. 

En l’àmbit formatiu, un total de 166 persones de l’IMI han pogut participar en alguna ac-
ció formativa, bé del programa de formació específica de l’IMI o bé del programa de for-
mació contínua organitzat per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu. 
El format de les accions formatives s’ha hagut d’adaptar al nou context de la pandèmia i 
ha apostat per la utilització d’eines per a la formació en línia. A l’IMI s’ha apostat per l’eina 
Cisco Events que permet mantenir un format similar al presencial amb interacció entre les 
persones assistents al curs i la persona formadora. 

Finalment, cal destacar que es consolida la voluntat de l’IMI de ser centre de formació 
d’estudiants i d’acompanyament de persones aturades amb dificultats per trobar feina. 
Aquest any, han fet les pràctiques universitàries sis alumnes de la UPC, i mitjançant els 
plans d’ocupació de Barcelona Activa han estat contractades un total de tres persones 
amb categoria de tècnica auxiliar especialista i que han col·laborat amb el Departament 
de Telecomunicacions i Infraestructures i amb el Servei del Pla de la Ciutat. Com a nove-
tat, cal destacar que l’IMI s’ha adherit al conveni firmat entre la Generalitat de Catalunya, 
el Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona per incorporar alumnes d’FP Dual. 
El mes de setembre es van incorporar un parell d’alumnes dels cicles formatius de grau 
superior de Projectes d’obra civil i de Desenvolupament d’aplicacions web.

 
2.2. Pressupost

Pressupost tancat el 31 de desembre de 2020:

ACTIU PASSIU

A) Actiu no corrent 101.369,81 A) Patrimoni net 3.636.666,78

B) Actiu corrent 25.445.798,03 B) Passiu no corrent 671.525,38

C) Passiu corrent 21.238.975,68

Total actiu 25.547.167,84 Total passiu 25.547.167,84

3. Estratègia de resposta TIC a la covid-19 

La situació sobrevinguda de crisi sanitària global va comportar que l’Ajuntament de Barcelona 
prengués mesures contundents per donar-hi resposta. En aquest sentit, en la vessant tecnològica, 
es va plantejar una estratègia de resposta enfocada als pilars següents: 
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Un cop decretat l’estat d’alarma i per tal de donar resposta a la situació generada per la 
covid-19, l’IMI va prendre un seguit de mesures per poder garantir el teletreball a tot el 
personal de l’Ajuntament. Aquestes mesures donen resposta als àmbits següents:
• Connexió a internet i accés remot. Alta als serveis d’accés remot (POVI, Pulse, 
etcètera) per assegurar una connexió segura a la xarxa i als servidors locals de l’Ajun-
tament. 
• Adquisició i assignació de nous portàtils. Desplegament d’ordinadors portàtils cor-
poratius per al personal que ho necessiti.
• Gestió del canvi i eines de treball col·laboratives. Disposició d’aplicacions que pro-
moguin i facilitin el treball en equip i col·laboratiu (Webex, HumHub, Localretmeet), així 
com la provisió de guies i material divulgatiu per facilitar-ne l’adopció.
• Altres serveis. Cobertura de l’hospital de campanya i dels pavellons i les residències 
“Salut” (adequació de la xarxa de fibra òptica i la xarxa wifi, i distribució de terminals in-
formàtics), reforç dels serveis de recursos humans en alguns equips, protocols d’entrada 
als edificis públics, servei de missatgeria, provisió de material per garantir la seguretat, 
etcètera.

Cal destacar l’esforç fet per garantir el treball de manera remota de tot el personal munici-
pal. A l’inici de la crisi, el treball a distància tenia una implantació molt baixa a la nostra or-
ganització: només 200 accessos simultanis. Les actuacions que es detallen a continuació 
expliquen el conjunt d’accions dutes a terme per arribar a les 6.000 connexions diàries al 
cap de pocs dies de la declaració de l’estat d’alarma.

La plataforma Pulse, una solució basada en una xarxa privada virtual orientada a ordina-
dors corporatius, inicialment amb una capacitat per a 200 connexions simultànies, es va 
ampliar a 700 en una primera actuació i a 2.500 al cap d’una setmana d’haver començat 
la crisi. 

La plataforma POVI, una solució basada en la virtualització de terminals i orientada a dis-
positius no corporatius, que es feia servir majoritàriament a l’IMI per a l’accés remot dels 
contractes de desenvolupament, va passar d’una capacitat inicial amb un màxim teòric de 
1.000 connexions, a l’actual, que admet 3.000 persones usuàries. 
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La solució Get Accés, un mètode d’accés que s’estava fent migrar cap a les dues ante-
riors, es va reconfigurar fins a tenir una capacitat actual aproximada de 1.000 persones 
usuàries. 

2.500 usuaris 
concurrents

3.000 usuaris 
concurrents

RemoteAPP

VSSL

1.000 usuaris 
concurrents

GetAcess

200 usuaris 
concurrents inici 

1.000 usuaris 
concurrents inici

300 usuaris 
concurrents inici

+1.150 %

+233,33%

+200 %

Amb relació als dispositius, a l’inici de la crisi hi havia 1.200 persones usuàries amb portà-
til corporatiu i, des de l’inici de l’estat d’alarma, s’ha entregat un portàtil a 2.018 persones 
usuàries. Per tant, el nombre de persones usuàries amb portàtil s’ha incrementat un 168%. 
Es preveu que en el primer trimestre del 2021 s’arribin a lliurar 2.400 portàtils. 

L’alerta sociosanitària i el confinament necessari de la població per combatre la pandè-
mia van significar, des del punt de vista de l’organització del treball a l’Ajuntament, un 
canvi sobtat cap a la digitalització forçosa de l’activitat municipal. 

Aquest canvi representa un impuls significatiu en el procés de transició digital en el qual 
l’Ajuntament ja havia començat a treballar, amb la creació d’un equip de treball per va-
lorar, adequar i implantar nous models de gestió i organització del treball que permetin 
treure el màxim partit de les noves tecnologies per facilitar la conciliació laboral i un mi-
llor ús del temps. 

Ara cal aprofitar la inèrcia generada durant la crisi per accelerar un projecte que va més 
enllà del concepte de teletreball i que requerirà actuacions en quatre nivells ben diferen-
ciats:
• Adequació de la normativa en matèria de recursos humans que faciliti aquesta nova 
organització de la feina.
• Entorn de treball digital que incorpori la gestió del canvi a fi d’adoptar noves formes 
de treballar i que proporcioni les eines necessàries per a cadascun dels perfils que hi ha 
a l’organització.
• Desenvolupament tecnològic necessari per acompanyar la transició i aportar-hi eines 
innovadores basades en les noves tecnologies. 
• Capacitació del personal municipal, en especial dels comandaments per evolucionar 
cap a un model basat en la delegació, el treball en equips polivalents i adaptatius, i la 
gestió per objectius.
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4. Projectes principals

4.1. Impuls agile

L’any 2020, es va avançar en l’impuls de l’agilitat a l’IMI en les línies de treball següents: 
• La gestió de projectes amb Scrum@IMI 
• El manteniment d’aplicacions 
• La gestió dels serveis interns 

4.1.1. La gestió de projectes amb Scrum@IMI 

La Scrum@IMI és la metodologia de treball Scrum, adaptada a la nostra organització. Les 
accions dutes a terme durant el 2020 s’agrupen en els àmbits següents: 

a. Govern i gestió: aquest àmbit comprèn les accions destinades a garantir l’execució i 
la coordinació correctes dels serveis prestats per l’Oficina de Transformació Agile (OTA). 

b. Gestió de la demanda i projectes: aquest àmbit defineix els nous processos que s’han in-
tegrat a l’Oficina de Gestió de la Demanda (OGD) i a l’Oficina de Gestió de Projectes (PMO) 
de l’IMI per donar continuïtat al model de govern preexistent, amb la voluntat de fer un se-
guiment i un control adients de les noves demandes susceptibles de ser gestionades amb 
pràctiques agile, tant en la fase d’avantprojecte com en la fase d’execució. Algunes de les 
accions dutes a terme en aquest àmbit el 2020 són les següents: establiment del circuit de 
relació entre la gestió de la demanda i els projectes agile, comunicació i divulgació de les ex-
periències agile i presentació de tècniques d’ideació de producte al personal intern de l’IMI.

c. Assegurament de la integració de la plataforma ALM: aquest àmbit recull les tasques 
dutes a terme per garantir que l’organització de l’IMI disposi d’una plataforma ALM (Appli-
cation Lifecycle Management) que permeti el treball integrat i interoperable dels equips 
àgils, i un govern àgil de la demanda i de l’estat del desenvolupament. 

d. Gestió de les comunitats de pràctiques: aquest àmbit recull les tasques d’evolució dels 
recursos de suport i organització d’activitats de difusió de la Scrum@IMI, i la dinamització 
de les diverses comunitats de pràctiques. Són la Comunitat de Pràctiques de Scrum Masters 
de l’IMI; la Comunitat Agile, que té l’objectiu de compartir tècniques, bones pràctiques, 
consells, idees, experiències, etcètera, que permetin millorar i evolucionar utilitzant me-
todologies àgils, i la Comunitat HumHub. Les activitats que s’han dut a terme el 2020 en 
aquest àmbit són les següents: dinamització de les tres comunitats, sessions de difusió de 
l’Espai Agile (espai amb informació d’interès sobre Scrum@IMI amb l’objectiu de facilitar als 
equips àgils l’adopció d’aquest marc de treball), sessió dels càrrecs de PO (Product Owner) 
i PPO (Proxy Product Owner) participants en diversos projectes àgils per intercanviar lliçons 
apreses, millora contínua del model Scrum@IMI sobre la base de les valoracions de la co-
munitat de pràctiques, i creació i execució d’enquestes de satisfacció Scrum@IMI. 

e. Participació en diversos esdeveniments agile: 
• Lean coffee amb altres administracions públiques (30/06/2020), amb participants del Mi-
nisteri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, la Diputació Foral d’Àlaba, la UOC, el CTTI 
de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, a part de l’IMI. Cada vegada hi ha més admi-
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nistracions públiques que incorporen mètodes àgils a l’hora de dur a terme els seus projec-
tes i hi troben els beneficis derivats d’una col·laboració propera amb el client, més garantia 
de qualitat en els seus productes i un rendiment millor dels equips i els fluxos de treball. En 
aquesta trobada, l’IMI va poder fer palès el camí recorregut i compartir les lliçons apreses.
• Meetup de Scrum@IMI per a la comunitat àgil de Barcelona (16/07/2020), “Scrum@IMI, 
és possible implantar la metodologia àgil a les administracions públiques?”, organitzat 
per l’empresa ITNOVE. Després de l’interès que va aixecar la presentació del dia 30 de 
juny de “Scrum a les administracions públiques”, en què els interlocutors eren adminis-
tracions públiques d’arreu d’Espanya, en aquesta ocasió es va explicar a les 72 persones 
assistents de diverses organitzacions privades, les modificacions fetes en la metodologia 
per adaptar-la al funcionament d’una administració pública i a les característiques parti-
culars de l’IMI, amb temes com la contractació, la modificació de rols, les noves etapes 
metodològiques, i el camí recorregut fins a la implantació. 

f. Gestió i millora de l’Espai Agile: aquest àmbit recull les tasques de documentació i 
manteniment de la coherència de les fonts d’informació sobre Scrum@IMI, i les tasques 
de millora i optimització dels processos. 

g. Suport a projectes àgils: aquest àmbit recull les activitats de recolzament, suport i 
acompanyament dels projectes Scrum@IMI.
• Acompanyament als projectes àgils en execució, en concret: DRAC (Gerència Munici-
pal), NASIA (Gerència d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial 
i Metropolitana), IRIS 2 (Gerència d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació 
Territorial i Metropolitana), Bústia Ètica (Gerència de Recursos), Fitxer d’Entitats (Gerència 
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat) i GIAT (Gerència d’Ecologia Urbana). 
• Invitació a “Erasmus” entre projectes: participació encreuada dels membres dels equips 
àgils entre projectes per enriquir la visió de l’agilitat i aprofitar bones pràctiques d’altres 
equips. 
• Pilots de pràctiques àgils en fase de conceptualització de projectes: SIRIUS-1 (Drets 
Socials), eComunicacions (Gerència de Recursos), millores de Serveis Jurídics (Gerència 
de Recursos) i subvencions (Gerència de Recursos).

h. Ampliació dels models de contractació àgil: aquest àmbit recull les tasques d’adapta-
ció, modificació, creació o ampliació dels models de contractació actuals a la nova meto-
dologia SCRUM@IMI.

 j. Pla de capacitació àgil: aquest àmbit recull les tasques per definir les necessitats de 
formació dels agents implicats en les iniciatives agile, així com les accions formatives des-
tinades a cobrir aquestes necessitats.

4.1.2. El manteniment d’aplicacions 

Durant el 2020 s’ha dut a terme el primer pilot de manteniment d’aplicacions (AM) en 
agile, en concret el de la plataforma SAP de la Gerència de Recursos, i s’han fusionat els 
marcs de treball Scrum i Kanban i creat una adaptació que s’ha anomenat SKRUNBAN, 
mitjançant l’eina de gestió JIRA i disposant d’una pissarra Scrum per a la gestió dels sprints 
i del backlog, i una pissarra Kanban per la gestió de tots els evolutius.
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Els objectius que s’han perseguit amb aquest pilot són: ampliar l’experiència de la per-
sona usuària millorant la qualitat i la percepció del servei, atès que la persona usuària es 
converteix en la part més activa del procés, es redueix la necessitat de treball correctiu i 
es guanya en flexibilitat i compromís; gestionar la complexitat i millorar la productivitat 
accelerant la posada en producció de noves versions del producte, i reduir el cost gràcies 
a la disminució en l’esforç de desenvolupament. 

4.1.3. Gestió dels serveis interns i manteniment d’aplicacions 

Un cop donat l’impuls inicial de l’agilitat a l’Ajuntament de Barcelona, la maduresa assoli-
da ens permet que els serveis prestats per l’OTA des del 2018 fins al final del 2020 passin 
a ser absorbits pels nous serveis de Gestió de la Demanda de Projectes i de Gestió de 
la Cartera de Projectes, que des del gener del 2021 donen servei a qualsevol tipus de 
projecte, tant si és de tipus àgil com si no, si el seu govern i gestió s’ha plantejat en agile. 

Aquesta gestió àgil de serveis interns constituirà una experiència pilot que, després de 
la valoració corresponent, s’espera que pugui ser extrapolada a altres àmbits tant de l’IMI 
mateix com de l’Ajuntament.

 
4.2. Pla de transició digital 

L’Estratègia de transició digital de Barcelona està centrada en les persones, vol exercir un 
impacte en la seva qualitat de vida, té en compte l’assoliment dels objectius de desenvo-
lupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, i té un component de transformació digital 
i d’innovació mitjançant les TIC. 

La transformació i la innovació digitals es tradueixen en la transformació dels serveis pú-
blics i dels procediments administratius de l‘Ajuntament de Barcelona d’acord amb la 
digitalització de serveis i grans espais de ciutat; en el desplegament de la tecnologia als 
domicilis de les persones amb necessitats de cura i suport; en la reducció de la bretxa di-
gital i l’empoderament digital de la ciutadania; en la conceptualització digital i el desen-
volupament de plataformes tecnològiques; en la interoperabilitat, i en la intel·ligència 
artificial, entre altres. 

Aquesta transformació innovadora incorpora diversos factors per aconseguir serveis pú-
blics de valor per a la ciutadania, les empreses i les entitats de la ciutat, alhora que repre-
senta una oportunitat per millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’Ajuntament i la qualitat dels 
serveis que es presten a la ciutadania a fi que esdevingui un ajuntament intel·ligent que:

Ofereix serveis de màxima qualitat, innovadors i simples:
• Model de gestió simplificat i únic
• Serveis integrats que responguin a les necessitats de la ciutadania
• Canal digital com a preferit per a la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament
• Identitat digital per a un accés àgil i senzill

Personalitza aquests serveis a través una visió d’informació integrada:
• Serveis intel·ligents adaptats a la informació que la ciutadania escull compartir
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• Una millor comprensió per obtenir millors serveis
• Govern obert i millora de la relació interadministrativa
• Transparència i confiança

Utilitza un ecosistema tecnològic que facilita la transició:
• Expansió de les capacitats digitals
• Desenvolupament d’infraestructura moderna
• Desplegament de xarxes de comunicacions per millorar l’accés i la connectivitat de la 
ciutadania
• Instruments per promoure la igualtat de la ciutadania i fer possible un exercici ple dels 
drets digitals amb responsabilitat

Per complir amb l’estratègia i els objectius de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a les 
TIC, es perfila el Pla de transició digital, que és el full de ruta que inclou, entre altres, pro-
jectes del Pla TIC per a aquest mandat, els plans sectorials de cada gerència, el pla tec-
nològic de l’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.

Aquest pla també ha donat cobertura a les iniciatives impulsades per donar resposta, en 
l’àmbit TIC, a les conseqüències derivades de la crisi sanitària de la covid-19, i ha potenciat 
la digitalització dels serveis per tal de millorar-ne la qualitat, l’eficiència i la transparència.

 

El Pla de transició digital té com a objectiu fer que l’Administració sigui més eficient i 
capaç i tingui més capacitat per donar servei a una ciutadania cada vegada més digita-
litzada. Els components clau per dur a terme el Pla de transició digital intern de l’Ajunta-
ment de Barcelona són els següents: 
• El pla tecnològic recull totes les iniciatives —tant les pròpiament tecnològiques com altres de me-
todològiques i de construcció d’eines— que donin suport a les funcions pròpies de l’IMI i de transició 
interna de les persones i les seves capacitats, sempre amb un caràcter transversal. 
• El pla sectorial és el conjunt de plans sectorials de les àrees de l’Ajuntament i recull 
una sèrie d’iniciatives que obeeixen a les necessitats i als objectius de cada gerència 
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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’Ajuntament. Les inicia-
tives 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, i asseguren un accés en línia amb seguretat. 

En aquest escenari i durant l’any 2020, s’han impulsat diverses línies de treball influïdes 
per la crisi generada per la pandèmia i d’altres alineades amb la transformació digital de 
l’Ajuntament: 
• Noves formes de treballar
• Robotització de processos automàtics 
• Nou model de processament de dades 
Administració digital 

Entre la gran quantitat de projectes desenvolupats, tots integrats en la memòria general 
de l’IMI, en destaquem dos: el nou servei digital de videoatenció ciutadana i la robotitza-
ció de processos automàtics.

4.2.1. Nou servei digital de videoatenció ciutadana

L’any 2020, l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l’IMI, ha desenvolupat i posat 
en marxa un nou servei digital per proporcionar atenció de manera remota que permet 
que el treballador/a municipal interactuï amb el ciutadà/ana a través d’una videoconfe-
rència i, alhora, ofereix la possibilitat d’identificar aquesta persona sense l’ús de certificats 
digitals. Així, se simplifiquen els mecanismes d’identificació i sempre s’asseguren legal-
ment els processos que es poden oferir d’aquesta forma. A més, l’eina permet l’intercanvi 
de documents entre l’Administració i la ciutadania. 

Els beneficis principals d’aquest nou canal són: 
• Foment de l’atenció a la ciutadania de manera remota 
• Millores de seguretat en el lloc de treball 
• Possibilitat de fer tramitacions de manera telemàtica 
• Continuïtat del servei durant els confinaments 
• Optimització dels indicadors de servei 
• Millora del temps d’espera 
• Millora del temps mitjà d’operació 
• Millora del nivell de servei 
• Millora del grau de satisfacció de la ciutadania 
• Tramitació remota sense necessitat de sistemes d’identificació digital i d’una manera segura 
• Garantia de la identificació 
• Adaptació als processos de cada unitat de negoci de l’Ajuntament

Aquest nou canal digital s’ha desenvolupat amb criteris de programari lliure i basant-se 
en Jitsi i Nextcloud com a motor de videotrucades i com a eina d’intercanvi de documen-
tació. 

Està previst que el mateix sistema s’adapti a altres àrees municipals, com ara les de serveis 
socials, seguretat o mobilitat.
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La digitalització d’aquest procés ha permès que molts ciutadans i ciutadanes poguessin 
interactuar amb l’Administració d’una manera àgil i senzilla durant la pandèmia, i la va-
loració per part de la ciutadania ha estat molt positiva: aproximadament el 90% de les 
persones enquestades repetirien l’experiència.

Aquest servei ha iniciat el funcionament en mode pilot a l’Institut Municipal d’Hisenda 
(IMH) i a la Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC).

L’IMH va atendre més de 1.000 cites amb videotrucada entre l’agost i el desembre del 
2020. El 27% de les atencions entre l’agost i el desembre del 2020 s’han fet amb el nou 
servei de videotrucada, i el nivell de servei del mes de desembre va ser del 35%.

La DIAC va atendre més de 300 cites amb videotrucada entre el novembre i el desembre 
del 2020. Així, el 9% de les atencions en aquests dos mesos es van fer amb el nou servei 
de videotrucada.

Indicadors de serveis

IMH

64,24%

DIAC

12,33%

Cites Mes Cites Mes

Cites concertades 660 Cites concertades 4.136

Cites amb videotrucada 424 Cites amb videotrucada 510

Cites amb compartició d'arxius 213 Cites amb compartició d'arxius 840

Nivell de servei videotrucada 64,24% Nivell de servei videotrucada 12,33%

Nivell de servei arxius 32,27% Nivell de servei arxius 20,31%

4.2.2. Robotització de processos automàtics

L’Ajuntament de Barcelona, sota l’estratègia del Pla de transició digital i amb l’objectiu de 
continuar avançant en el model de gestió més proper a la ciutadania i més transparent 
en la presa de decisions, ha perfilat l’estratègia de robotització de processos automàtics 
(RPA). Aquest desenvolupament actua com a palanca per millorar l’eficiència i la producti-
vitat dels processos interns, un fet que es tradueix en una millora substancial de la qualitat 
del servei a la ciutadania. 
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L’estratègia RPA es desplega en tres dimensions: la construcció d’una infraestructura cor-
porativa innovadora, la transformació dels serveis públics i la digitalització del model de 
gestió corporatiu. 

El projecte de l’RPA neix amb l’objectiu d’aportar solucions innovadores a tres reptes im-
portants identificats per l’organització: 
• Augmentar la qualitat dels serveis d’atenció ciutadana i reduir l’error humà en pro-
cessos repetitius i de poc valor afegit. 
• Augmentar la capacitat productiva de l’organització. En el cas del procés de trami-
tació d’expedients de terrasses i procediments concursals, s’aconsegueix un augment de 
la capacitat productiva i absorbir volums de càrrega extraordinaris. 
• Augmentar la garantia i la transparència dels processos i assegurar la consistència 
de les dades tractades, així com la garantia que l’execució del procés es far tal com estigui 
descrita en l’automatisme. 

El projecte RPA es concep amb l’objectiu d’automatitzar tasques manuals i repetitives dels 
procediments administratius i així eliminar possibles errors, augmentar la productivitat i, 
en definitiva, millorar la qualitat dels serveis i potenciar la digitalització de procediments. 
Aquests procediments tenen un fort component reglamentari i altament consumidor de 
temps i recursos humans.

Per tant, els objectius específics de la implantació de la tecnologia RPA són, principal-
ment, augmentar l’eficiència i la productivitat en tasques que, tot i ser imprescindibles, 
són repetitives i de poc o cap valor afegit per al negoci, de manera que s’allibera el per-
sonal tècnic per tal que dugui a terme tasques de valor.

Per tal d’analitzar la seva implantació a l’Ajuntament de Barcelona, el 2019 l’IMI va posar 
en marxa un projecte de desenvolupament d’RPA a l’organització, que va començar amb 
el disseny i la implantació d’un pilot de robotització en els processos per tramitar les 
llicències d’ocupació de l’espai públic per a la Diada de Sant Jordi, que va permetre als 
serveis tècnics validar la tecnologia i verificar els beneficis derivats de la seva implantació, 
i així alliberar temps del personal municipal i reduir el temps de resposta a les deman-
des ciutadanes i, alhora, potenciar la relació digital. El temps de tramitació i comunicació 
d’una llicència es va reduir de 50 a 22 minuts. 

Emmarcats en el projecte RPA, durant l’any 2020 s’han implantat diversos casos d’ús i s’ha 
integrat la tecnologia RPA en el procediment administratiu d’aquesta administració per 
tal d’automatitzar tasques manuals, amb la qual cosa s’han millorat els temps de tramita-
ció i augmentat la productivitat. 

Fins a l’actualitat s’ha treballat implantant la tecnologia RPA UiPath de forma satisfactòria 
en els projectes següents: 
• Gestió d’expedients de terrasses per part d’Ecologia Urbana. Implantació d’un robot 
per a la tramitació d’expedients per ampliar les terrasses de Barcelona durant la pandèmia. 
Arran de la crisi de la covid-19, va sorgir la necessitat d’ampliar les terrasses de el sector 
de l’hostaleria de Barcelona, de manera que es va integrar la tecnologia RPA en els pro-
cessos de tramitació d’expedients gestionats per la Gerència d’Ecologia Urbana, fet que 
va permetre resoldre un elevat volum de peticions en un període breu de temps. 
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Gràcies a la robotització, es va reduir el temps de tramitació de 30 a 5 minuts: és a dir, 
es va reduir el temps en aproximadament el 85% i es va incrementar la productivitat en 
el 500%. S’han gestionat fins 4.471 expedients, 3.184 dels quals han estat aprovats (el 
71,21% dels sol·licitats). L’eficàcia dels expedients tractats ha sigut del 100%.

• Procediments concursals per part de l’Institut Municipal d’Hisenda. Implantació 
d’un pilot de robotització en el procés de declaració de procediments concursals que 
permet als serveis tècnics poder automatitzar un conjunt de tasques manuals i alliberar 
recursos per poder disposar de més temps per efectuar tasques de valor afegit. 
L’automatització de les tasques d’anàlisi i prospecció manual ha millorat la productivitat i 
els temps de gestió: s’ha passat d’un període de tractament de 30 o 60 minuts per expe-
dient, depenent dels casos, als 6 minuts que aproximadament calen ara. Com a conse-
qüència d’aquesta reducció significativa de temps, s’ha pogut ampliar l’escenari d’anàlisi 
que es duia a terme abans. 
L’automatització ha permès gestionar deu expedients per hora (abans eren un o dos), 
de manera que s’ha incrementat fins a deu vegades la rapidesa del procés i s’han allibe-
rat recursos humans per a tasques de més valor. L’increment de la rapidesa ha permès 
augmentar l’abast de l’anàlisi de processos concursals i analitzar el 100% dels processos 
concursals que es publiquen diàriament al Butlletí Oficial de l’Estat.

La robotització de processos en l’Administració pública suposa estalvis importants en 
termes econòmics i de temps, la qual cosa augmenta la capacitat de resposta de l’Ajunta-
ment a les necessitats de la ciutadania i millora la qualitat del servei que presta. Hi ha una 
alta correlació entre la robotització d’un procés, la reducció del temps per dur-lo a terme 
i la millora de la percepció final sobre el servei per part de la ciutadania, com ha passat en 
el cas de la gestió dels expedients de les terrasses. 

A escala organitzativa, la robotització dels processos aporta beneficis gràcies a la capaci-
tat de dotar d’agilitat operativa i d’optimitzar els recursos interns i els expedients i de re-
duir la càrrega de treball. L’estratègia de robotització repercuteix, doncs, en un augment 
de l’empoderament dels empleats i empleades públics, ja que els descarrega de tasques 
manuals i repetitives i els permet dedicar-se més a tasques en les quals realment aporten 
valor a l’Administració i que repercuteixen en un millor servei a la ciutadania. 

Actualment es treballa amb nous automatismes que s’implementaran al llarg del 2021 
com, per exemple, la descàrrega i la classificació de la documentació adjunta als registres 
d’entrada (Ariadna), la comprovació de la bonificació aplicada a l’impost de transmissions 
d’immobles causada per herència, o l’automatització de canvis massius d’impresos i de 
fraccionaments de tot el deute de les persones contribuents.

5. Projectes europeus: l’IMI líder de les administracions 
públiques catalanes

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, participa en projectes TIC d’abast internaci-
onal cofinançats per la Comissió Europea, on comparteix els seus coneixements experts 
amb altres ciutats europees. Això fa que esdevingui una ciutat de referència arreu d’Eu-
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ropa, que hi estableixi relacions a llarg termini, i que comparteixi el seu ecosistema local 
i difongui el seu model de ciutat intel·ligent: empoderar les persones i transformar els 
serveis prestats a la ciutadania a través de la tecnologia.

El programa principal en el qual s’ha participat és l’Horitzó 2020, el programa marc de 
la Unió Europea que concentra una gran part de les activitats de recerca i innovació del 
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 de coneixement fins a les activitats més 
properes al mercat). 

Participar en els projectes europeus permet: 
• Generar nous serveis i donar suport a l’execució de projectes, tant interns amb manca 
de finançament municipal com externs alineats amb l’estratègia municipal. 
• Crear sinèrgies amb centres de recerca, universitats i empreses, i atraure cap a Catalu-
nya finançament europeu per a entitats catalanes. 

En els darrers deu projectes europeus en què l’IMI ha participat, s’han atret més de 14 mi-
lions d’euros per a entitats catalanes (Barcelona Supercomputing Center, CENIT - Center 
for Innovation in Transport, i2CAT, Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Eurecat 
Centre Tecnològic, RACC, UOC, IDIADA, Anteverti, Urbisup Consulting, Dribia Data Rese-
arch, betevé - Barcelona Informació, UPC, Mosaic Factor, etcètera). 

El total de fons captats per Catalunya del programa Horitzó 2020 durant el període 2014-
2020 ha estat de 1.271 milions d’euros (encara s’està pendent de sumar-hi l’última con-
vocatòria del programa), el 2,4% de tots els fons europeus atorgats a aquest programa.

Els centres de recerca, amb el 47%, i les universitats, amb el 24%, han liderat la captació 
de fons de l’Horitzó 2020, seguits de les empreses (23%) i, de molt lluny, per l’Administra-
ció pública (4%) i altres entitats (2%).

Cal destacar, però, que, d’aquest 4% de fons rebuts per les administracions públiques 
catalanes, l’IMI apareix en primer lloc en el llistat d’entitats beneficiàries en volum de 
projectes (deu projectes) i en segon lloc en volum de finançament rebut (2.363.084,39 
euros), el que representa que l’IMI ha captat gairebé el 20% del total de fons rebuts per 
les administracions públiques catalanes en el període 2014-2020. 

Hi ha hagut un salt qualitatiu i quantitatiu en els fons rebuts per l’IMI del programa Horit-
zó 2020, en comparació amb els fons aconseguits en el darrer període del setè Progra-
ma marc d’investigació i recerca de la Unió Europea (2007-2013), en què l’IMI va captar 
1.349.829,00 euros per a l’execució de nou projectes, una diferència de gairebé un milió 
d’euros més de finançament per al període 2014-2020. 

L’experiència en la gestió dels fons europeus i l’impuls de la participació de l’IMI en 
els darrers anys en els diversos programes, ens ha de permetre continuar liderant la 
participació de les administracions públiques catalanes en ambdós programes per 
aportar millores concretes per a la ciutadania en el procés de transformació digital de 
la ciutat. 
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L’any 2021, es posarà en marxa el programa Horizon Europe, el nou programa de recerca 
i innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027, i paral·lelament s’iniciarà el fons 
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 digital i de compromís am-
biental.

El detall dels projectes europeus en què participa l’IMI es pot consultar a la memòria 
completa de l’Institut. 





Pressupost
executat
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PRESSUPOST EXECUTAT 2020. ÀREA D’AGENDA 2030 TRANSICIÓ DIGITAL I ESPORTS I 
COORDINACIÓ TERRITORIAL I METROPOLITANA

Gerència d’Àrea/Gerència/
Comissionats/Direccions/
Departament Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 TOTALS

Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports 227.972,90 395.000,00 16.466,16 639.439,06

Gerència d’Innovació i Transició Digital 52.572,01     52.572,01

Comissionat d’Agenda 2030 168.657,25 133.400,00   302.057,25

Comissionat d’Innovació Digital, Adm. 
Electrònica i Bon Govern 502.946,75 69.610,00   572.556,75

DS Drets dels Animals 2.535.981,49 187.900,00 18.072,56 2.741.954,05

DS Relacions Internacionals 99.095,83 2.246.688,87   2.345.784,70

DS d’Atenció Ciutadana 8.268.797,70 51.555,12   8.320.352,82

DS d’Anàlisi /Departament de Transparència 78.029,87     78.029,87

Total Pressupost 2020 Gerència d’Àrea 11.934.053,80 3.084.153,99 34.538,72 15.052.746,51

Entitats adscrites a l’Àrea   Capítol 4 Capítol 6 TOTALS

Institut Municipal d’Informàtica   53.267.328,51   53.267.328,51

Institut Barcelona Esports   25.183.706,87   25.183.706,87

Fundació BIT Habitat   1.874.704,21 89.000,00 1.963.704,21

Total Entitats   80.325.739,59 89.000,00 80.414.739,59

TOTAL ÀREA + ENTITATS ADSCRITES 11.934.053,80 83.409.893,58 123.538,72 95.467.486,10



Annex
Notes de premsa
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Agenda 3030

• Barcelona reforça el seu compromís amb l’Agenda 2030, 25 de setembre de 2019
• Laia Bonet debat a la COP25 sobre el paper de la innovació urbana i l’Agenda 2030 en 
la reducció d’emissions, 12 de desembre de 2019
• Barcelona accelera la implantació de l’Agenda 2030, 15 de gener de 2020
• Barcelona desplega l’estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat, 31 de gener de 
2020
• L’Ajuntament de Barcelona participa al Fòrum Urbà Mundial a Abu Dhabi, 11 de febrer 
de 2020
• Barcelona constitueix el Consell Acadèmic Assessor per a la implementació de l’Agen-
da 2030, 5 de maig de 2020
• Barcelona veu en l’Agenda 2030 una oportunitat per sortir reforçat de la Covid 19, 25 
de setembre de 2020
• L’Ajuntament de Barcelona participa en la Time Use Week, centrada en les polítiques 
de temps saludables i en la construcció d’una agenda global. 18 de novembre de 2020
• L’Ajuntament de Barcelona inverteix 50M d’euros per impulsar l’energia renovable. Me-
canisme per l’Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona), 2 de desembre de 2020

Innovació Digital

• La Smart City Week proposa més de 50 activitats per reflexionar sobre com les tecno-
logies modifiquen la ciutat, 29 d’octubre de 2019
• Barcelona dona el relleu de la cimera Sharing Cities a la ciutat de Seül, 19 de novembre 
de 2019
• Un paviment solar i un aplicatiu que connecta gent gran i els serveis disponible gua-
nyen els reptes i.Lab, 19 de novembre de 2019
• El Banc Mundial i Barcelona col·laboraran en la promoció de la innovació urbana i la 
participació ciutadana, 20 de novembre de 2019
• La Smart City Week creix un 25% en la seva segona edició amb un balanç final de 2.500 
participants, 27 de novembre de 2019
• Un robot personal i una solució per fomentar la interacció amb l’exterior de la gent gran 
que viu sola han estat els guardonats del Premi 5G, 15 de gener de 2020
• Barcelona farà una prova pilot amb un robot per millorar l’atenció a les persones grans 
que viuen soles, 25 de gener de 2020.
• Laia Bonet aposta per potenciar els projectes pilots exitosos en innovació urbana al 
Cites Forum 2020 de la Comissió Europea, 30 de gener de 2020
• Barcelona es posiciona com a referent en Smart City al Japó, 6 de febrer de 2020
• Barcelona assumeix la vicepresidència de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents, 13 
de febrer de 2020
• Barcelona aposta per l’humanisme tecnològic i la innovació digital al Tech4SDG, 25 de 
febrer de 2002
• Laia Bonet defensa l’humanisme tecnològic a la jornada “Intel·ligència Artificial i Drets 
Humans”, 2 de març de 2020
• Laia Bonet defensa la transformació digital de Barcelona al congrés Advanced Factori-
es 2020, 3 de març de 2020
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• Michael Donaldson participa a la inauguració del Digital Sales Hub de NetApp de Bar-
celona, 11 de març de 2020
• L’Ajuntament cerca empreses emergents o pimes amb solucions en la lluita contra la 
Covid-19, 31 de març de 2020
• L’Ajuntament inicia un cicle de converses virtuals per reflexionar sobre el paper de la 
tecnologia en l’actual crisi sanitària, 9 d’abril de 2020
• Digital Future Society llança un repte per reduir la petjada ambiental del sector tecno-
lògic, 16 d’abril de 2020
• El cicle de converses virtuals entorn el paper de la tecnologia en l’actual crisi sanitària 
aplega més de 4.000 espectadors, 24 d’abril de 2020
• Barcelona impulsa amb altres ciutats globals recomanacions per garantir els drets digi-
tals en l’ús de la tecnologia contra la Covid-19, 15 de maig de 2020
• Els Ateneus de Fabricació han produït més de 17.400 materials de protecció individual 
pels serveis de proximitat, 18 de maig de 2020
• Barcelona engega “La ciutat proactiva”, una convocatòria d’ajuts a la innovació urbana 
per millorar la qualitat de vida de la ciutat, 10 de juny de 2020
• L’Ajuntament rep més de 200 propostes d’innovació urbana per fer front a la crisi gene-
rada per la Covid-19, 17 de juliol de 2020
• UOC i Awesense, guanyador del repte Tech&Climate per mesurar i reduir la petjada 
ambiental del sector tecnològic, 27 de juliol de 2020.
• L’Ajuntament aposta per la inclusió digital com a eina per a la igualtat d’oportunitats, 12 
d’agost de 2020
• Els Ateneus de Fabricació reinicien l’activitat després d’haver produït més de 24.000 
materials i equips de protecció individual durant el pic de la pandèmia, 18 de setembre 
de 2020
• La inclusió digital, eix principal de l’Smart City Week 2020, 4 de novembre de 2020
• Barcelona presidirà durant dos anys el fòrum de ciutats digital europees d’Eurocities, 5 
de novembre de 2020
• Barcelona presenta l’informe ‘La bretxa digital a la ciutat de Barcelona’, 21 de gener de 
2021

Atenció ciutadana i administració electrònica

• L’Ajuntament presenta l’estratègia tecnològica que ha permès mantenir els serveis pú-
blics i els teletreball dels seus empleats durant la crisi sanitària, 20 de maig de 2020
• El 010 amplia línies per atendre l’augment de trucades provocades per la Covid-19, 22 
d’agost de 2020
• L’Ajuntament accelera i impulsa l’administració electrònica per atendre a la ciutadania 
en temps de Covid-19, 22 d’octubre de 2020

Transparència i Bústia Ètica

• La Bústia Ètica de l’Ajuntament de Barcelona es replica a la Generalitat de Catalunya i a 
altres administracions i institucions públiques, 10 de març de 2020
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• Els Ajuntaments de Lleida i Terrassa, i FGC, repliquen la Bústia Ètica de l’Ajuntament de 
Barcelona, 26 de maig de 2020
• L’Ajuntament de Barcelona, premiat per la seva transparència informativa, 21 de setem-
bre de 2020
• Barcelona i la UAB organitzen unes jornades per conèixer la situació actual del desen-
volupament de la transparència, 28 de novembre de 2020

Relacions Internacionals

• El nou Govern municipal rep el Cos Consular a l’Ajuntament, 23 de juliol de 2019
• Ada Colau presideix a Nova York la inauguració de la cimera mundial de grans ciutats 
per l’emergència climàtica, 20 de setembre de 2019
• Colau demana accelerar l’agenda d’accions per l’emergència climàtic, 23 de setembre 
de 2019
• Colau proposa mecanismes estables de col·laboració i finançament entre els Estats i les 
ciutats. 24 de setembre de 2019
• El Barcelona International Community Day es consolida com a espai per difondre el 
potencial de la ciutat entre la comunitat estrangera. 26 d’octubre de 2019
• Colau assumeix la relació mundial de les ciutats amb Nacions Unides, 15 de novembre 
de 2019
• Colau participa fins divendres al congrés de la xarxa mundial de les ciutats, a Durban. 
12 de novembre de 2019
• Barcelona defensa la cooperació entre ciutats mediterrànies a l’Assemblea Regional i 
Local Euromediterrània, 23 de gener de 2020
• La direcció de la xarxa mundial de ciutats es reuneix a Barcelona desprès del Congrés 
de renovació de Durban, 30 de gener de 2020
• Barcelona focalitza la seva acció internacional a donar suport als esforços municipals 
contra el Covid-19, 31 de març de 2020
• Barcelona i nou ciutats europees més reclamen a les institucions de la UE atendre els 
infants vulnerables en situació de refugi a Grècia, 23 d’abril de 2020
• L’Ajuntament presenta un pla d’acció per reforçar la internacionalització de la ciutat en 
l’actual context de crisi generada per la crisi per la Covid-19, 15 de juliol de 2020
• L’Ajuntament i el CIDOB renoven el seu conveni de col·laboració posant la mirada en la 
ciutat post-Covid, 9 de setembre de 2020
• Barcelona urgeix la Comissió Europea a dotar les ciutats de més capacitat per regular 
les plataformes digitals, 17 de setembre de 2020
• Barcelona explora vies de col·laboració amb Nacions Unides a Ginebra que permetin 
accelerar el de l’Agenda 2030, 1 d’octubre de 2020
• ONU-Habitat i Barcelona col·laboren per construir i planificar ciutats més resilients en 
temps de pandèmia, 5 d’octubre de 2020
• Arrenca la Barcelona Expat Week per esdevenir la xarxa per al talent internacional de la 
ciutat, 19 d’octubre de 2020
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Drets dels Animals

• Turocat: el projecte al rescat del turó europeu, un dels carnívors més desconeguts i 
amenaçats de Catalunya, 27 d’abril de 2020
• El CAACB ha garantit la cura i el benestar dels animals més vulnerables durant l’estat 
d’alarma, 16 de juny de 2020
• L’Ajuntament i la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d’Espanya s’aline-
en per impulsar polítiques de benestar animal, 22 de juny de 2020
• Barcelona busca voluntaris i voluntàries per implicar-se en la conservació de la tortuga 
babaua, 1 d’agost de 2020
• Barcelona redueix a la meitat la població de coloms a les zones on s’ha administrat 
tractament anticonceptiu, 7 d’agost de 2020
• Comencen a néixer les cries del primer niu de tortuga careta localitzat a Barcelona, 28 
d’agost de 2020
• Neixen 40 cries en la segona nit d’eclosió del niu de tortuga careta de Barcelona, 29 
d’agost de 2020
• Finalitza l’eclosió del niu de tortuga careta de Barcelona, 30 d’agost de 2020
Intervinguts 33 gossos en una botiga d’animals de l’Eixample, 4 de desembre de 2020

Esports

• L’Institut Barcelona Esports no cobrarà les quotes dels Centres Esportius Municipals 
a les més de 200.000 persones abonades fins que puguin tornar a obrir, 19 de març de 
2020
• Barcelona engega la campanya de promoció d’esport ciutadà: “BCN es mou dins de 
casa”, 29 de març de 2020
• Barcelona llança el gran repte esportiu “BCN es mou dins de casa”, 4 d’abril de 2020
• Barcelona es prepara per reobrir les Instal·lacions Esportives Municipals i reprendre els 
esdeveniments esportius a la ciutat, 27 de maig de 2020
• Barcelona avança en la recuperació de la pràctica esportiva amb l’arribada de la Fase 
2, 8 de juny de 2020
• Barcelona es prepara per reobrir les Instal·lacions Esportives Municipals, 21 de juny de 
2020
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