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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-363 de 27 de febrer, de constitució d'un
Consell Acadèmic Assessor per al desenvolupament de l'Agenda 2030 a la
ciutat de Barcelona.

Decret.
En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona,
Disposo,
Primer. Constituir un Consell Acadèmic Assessor pel desenvolupament de l’Agenda 2030 a la
ciutat de Barcelona.
Segon. Determinar la seva composició que serà la següent:
Presidència:
Ima. Sra. Laia Bonet Rull, tinent d’Alcaldia d’Agenda 2030, Transició digital, Esports i
coordinació territorial i metropolitana.
Vicepresidència:
Sr. Miquel Rodríguez Planas, comissionat d’Agenda 2030
Vocals:
- Hannah Abdullah, CIDOB
- Alícia Adserà Ribera, Princeton University
- David Bondia García, UB
- Joaquim Brugué Torruella, UdG
- Alicia Casals Gelpí, UPC
- Àngel Castiñeira Fernández, ESADE
- Antón Costas Comesaña, UB
- Pedro Díez Mejía, UPC
- Ricard Espelt Rodrigo, UOC
- Marta Estrada Miyares, CSIC
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- Ana Freire Veiga, UPF
- Anna Veiga Lluch, Institut Universitari Dexeus
- Maria Soledad Garcia Cabeza, UB
- Teresa Garcia-Milà i Lloveras, UPF
- Francisco Longo Martínez, ESADE
- Guillem López Casasnovas, UPF
- José Luis Martí Màrmol, UPF
- Mariano Marzo Carpio, UB
- Núria Mas Canal, IESE
- Andreu Mas Colell, UPF
- Oriol Nel·lo Colom, UAB
- Leire Pajín Iraola, ISGlobal
- Isabel Pont Castejón, UAB
- Maria Teresa Puig Molina, ICMAB-CSIC
- Carles Ramió Mata, UPF
- Marina Subirats Martori, UAB
- Lluís Torner i Sabata, ICFO
- Mateo Valero Cortés, BSC
- Elisabet Viladecans Marsal, UB
- Rafael Vilasanjuan Sanpere, ISGlobal
- Francesc Xavier Vives Torrents, IESE
- Tamyko Ysa Figueras, ESADE
Secretaria: Tècnic/Tècnica municipal adscrit a la Gerència d’Agenda 2030, Transició Digital i
Esports.
La presidència i la vicepresidència de la Comissió són delegables. El vicepresident substitueix
la presidenta en cas de vacant, absència o malaltia, sense que resulti necessària una
delegació formal. La resta de membres de la Comissió també poden delegar la seva
assistència, ja sigui per una sola sessió o per un període continuat de temps. En ambdós
casos cal comunicar-ho prèviament a la presidenta.
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Tercer. Assignar al Consell les funcions següents:
1. Assessorar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona sobre el
desenvolupament de l’Agenda 2030 a la ciutat i l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).
2. Promoure l’elaboració d’ estudis en col·laboració amb universitats, centres docents,
centres de recerca, empreses, fundacions, institucions públiques i privades vinculades
als diversos àmbits d’acció de l’Agenda 2030.
3. Proposar actuacions/projectes amb l’objectiu que Barcelona es converteixi en una
ciutat referent en l’assoliment dels ODS i proposar polítiques públiques innovadores
per assolir aquests objectius.
4. Disposar d’una visió àmplia i global en tots aquells aspectes vinculats al
desenvolupament de l’Agenda 2030, i especialment en relació als projectes/
actuacions/iniciatives promoguts per l’Ajuntament.
5. Avaluar el desenvolupament de la Mesura de Govern per a la implementació de
l’Agenda 2030 i conèixer i proposar millores al sistema d’indicadors per avaluar el
compliment dels objectius.
6. Conèixer els resultats dels informes anuals de seguiment i avaluació dels objectius
abans de que es facin públics.
7. Promoure el coneixement i recolzament ciutadà a l’Agenda 2030 i als ODS, tot
connectant el món acadèmic, les institucions i la ciutadania.
Quart. Establir la forma de funcionament següent:
8. De forma ordinària la Comissió s’ha de reunir, com a mínim, dues vegades l’any.
També es pot reunir de forma extraordinària, a proposta de la presidència, totes
aquelles vegades en què es valori convenient en funció de les possibles necessitats
que puguin anar sorgint vinculades a la temàtica objecte de la seva raó de ser i tenint
present que ha de ser una espai de treball on es faciliti la participació.
9. El/La secretari/ària del Consell és la persona encarregada de convocar les sessions,
cosa que s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies. Les convocatòries han
d'anar acompanyades de l’ordre del dia i de la documentació necessària per a
l'adequada deliberació.
10. Per a la constitució vàlida del Consell, cal la presència de la presidenta, o de qui la
substitueixi, del secretari/ària o persona que el/la substitueixi i de la meitat de la resta
dels membres del Consell.
11. El/La secretari/ària és la persona encarregada d’aixecar l’acta de les sessions. L'acta
recull les persones assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s'ha
efectuat, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
Les actes de les reunions, un cop aprovades, són signades pel secretari/ària, amb el
vistiplau de la presidenta.
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12. Per acord de les persones membre del Consell es poden constituir grups de treball per
tal d’estudiar i preparar determinats assumptes. Comptant amb el vistiplau previ de la
presidenta, un grup de treball pot convidar i incorporar al seu funcionament ordinari
persones que, tot i no formar part del Consell, consideri que poden contribuir a un
millor desenvolupament de les funcions del grup. Els informes elaborats pels grups de
treball s’han d’elevar al plenari de la Consell per a la seva discussió i validació.
Barcelona, 27 de febrer de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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