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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ACORD GOV/126/2017, de 12 de setembre, pel qual es modifica l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, per a
l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC).
Per l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, es va acordar iniciar l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya i es
va crear l'Assemblea Urbana de Catalunya, com a òrgan interadministratiu consultiu, adscrit al Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Atès que l'Agenda Urbana de Catalunya ha de ser un document que sorgeixi d'un ampli consens, estratègic en
les seves conclusions i vinculant en l'exercici de governs locals i administracions, es fa necessari ampliar el
nombre de sessions i la composició de l'Assemblea Urbana de Catalunya, i reforçar la importància de les ciutats
que acullin les seves sessions fent que la seva màxima autoritat local les copresideixi.
D'acord amb el que s'acaba d'exposar, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:

—1 Modificar els apartats 2 i 3 de l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de
Catalunya (AUC), que queden redactats de la manera següent:

“2 Crear l'Assemblea Urbana de Catalunya, com a òrgan interadministratiu consultiu, adscrit al Departament de
Territori i Sostenibilitat.
L'Assemblea Urbana de Catalunya es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any, i haurà de validar els
continguts proposats pels grups de treball, segons els àmbits temàtics que prèviament determini la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

“3 L'Assemblea Urbana de Catalunya té la composició següent:
a) La presidència, que exerceix el conseller de Territori i Sostenibilitat.
b) La copresidència, que exerceix l'alcalde o alcaldessa de la ciutat on es desenvolupi la sessió.
c) La vicepresidència, que exerceix un representant de l'Administració local.
d) La secretaria, que exerceix la persona que té el càrrec de director/a de la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme.
e) Una o diverses persones representants de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, fins a
un màxim de 20 representants.
f) Fins a un màxim de 20 persones representants de l'àmbit local: ajuntaments, diputacions, àrea
metropolitana i entitats associatives representatives de l'àmbit local.
g) Fins a un màxim de 20 persones representants del teixit associatiu ciutadà i del sector productiu, l'activitat
principal de les quals tingui incidència en l'àmbit de les ciutats i del territori.”

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 12 de setembre de 2017

Victor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(17.255.073)
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