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Coòpolis
OBJECTIU 1: IMPLEMENTAR EL HUB DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA LIDERAT PEL SECTOR DE L’ESS
Objectius del hub:
• Esdevenir un espai on impulsar la innovació, co-creació, co-operació i aprofitar sinergies i vincles per complementar
capacitats i coneixements
• Oferir formació i experimentació
• Viver d’empreses
• Lobby sectorial (ESS i energia)
• Fer seguiment d’indicadors marcats per la transició energètica de la ciutat oferint objectivitat i fent d’àrbitre
OBJECTIU 2: FORMACIÓ DELS TÈCNICS MUNICIPALS PER A IMPULSAR LA SOSTENIBILITAT EN LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA
• Millorar els sistemes de contractació públics per incorporar la sostenibilitat de manera transversal.
• Formar el personal tècnic necessari
• Dotar de sistemes de contractació públics per assolir l'objectiu d'identificar Barcelona com a ciutat de referència en
relació a la sostenibilitat.
OBJECTIU 3: IDENTIFICAR I DEFINIR INDICADORS PER MONITORITZAR L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE LA CIUTAT
• Treballar sota una lògica rigorosa i analítica per tal d'extreure dades i poder fer un seguiment de totes les noves
mesures implementades.
• Treballar per la incorporació d'indicadors en sistemes de valoració d'impactes com a mecanismes de validació dels
mecanismes implementats.
• Adequació de sistemes de validacions ja existents amb nous indicadors en matèria de transició energètica per tal de
millorar el funcionament de la ciutat.
OBJECTIU 4: IDENTIFICAR I DEFINIR ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ FORA DELS LÍMITS LEGALS A LA CIUTAT PER
PODER TESTAR I VALIDAR INICIATIVES CREATIVES I INNOVADORES QUE PUGUIN SER RELLEVANTS PER A LA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA
• Identificar espais i llocs on poder experimentar i implementar nous models
• Generar un nou model d'actuació urbana que permeti assolir els objectius de sostenibilitat i de sostenibilitat
energètica dins de Barcelona
• Replicar els sistemes implementats en els espais d'experimentació a la resta d'espais de la ciutat
• Treballar conjuntament amb l'ESS per poder arribar a cobrir totes les fases del circuit de la posada en marxa de
nous sistemes energètics.
OBJECTIU 5: IMPLEMENTAR COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS
• Identificar i situar espais i llocs on poder implementar Comunitats Energètiques Locals
• Posar en funcionament Comunitats Energètiques Locals
• Articular l'àmbit de l'ESS amb les administracions locals i altres agents del territori per tal d'afavorir la generació i
concreció de les Comunitats Energètiques Locals.
• Generació de Mercat Social a través de la implementació de les noves Comunitats Energètiques Locals.

