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L’FMC signa l’acord per la campanya municipal a favor de la reforma horària. L’FMC valora 
positivament la proposta de rebaixa en l’edat de jubilació de la policia local. L’FMC, a la presentació 
del Fons Social Europeu. Reunió de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’FMC. 
L’FMC, a la presentació del Manual de Senyalització Urbana d’Orientació per a Vianants de 
Catalunya. Participació de l’FMC en la Jornada Catalana de la Mobilitat. Debat sobre els drets socials 
a l’FMC. L’FMC mostra el seu suport als refugiats: 20 de juny, Dia Mundial dels Refugiats. L’FMC 
participa en l’acte sobre el programa Europa amb els Ciutadans. Màster en prevenció, control i 
reacció davant la corrupció. Es reuneix el plenari de l’Àmbit d’Organitzacio Territorial de l’FMC. Com 
es pot aconseguir una administració pública més eficient?: debat a l’FMC. L’FMC reuneix més d’un 
centenar d’electes i tècnics per parlar de la seguretat local. 27ena Assemblea general ordinària 
de l’FMC. L’FMC es reuneix amb el president de la Generalitat. Es reuneix el plenari de l’Àmbit de 
Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de l’FMC. L’FMC va assistir al Fòrum d’Actualització en Dret 
Local. Sessió de juny del Seminari de Dret Local de l’FMC. L’FMC reuneix 200 tècnics i electes locals 
per parlar d’urbanisme. Celebrada una sessió del Seminari Tècnic Local per tractar de la gestió dels 
serveis urbans. L’FMC debat com les TIC han impactat en les dinàmiques locals. El Departament 
de Salut explica les línies en política assistencial i de salut pública. Se celebra l’Assemblea General 
de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya. Ampliada la col·laboració amb la 
Generalitat en matèria de serveis socials. Fa 30 anys va néixer, a Salt, el Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. Anàlisi de l’FMC de la jurisprudència sobre la reforma laboral del 2013. Signats 
els convenis de desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència local. Reunió de l’Àmbit de 
Cultura, Joventut i Esports de l’FMC. L’FMC ha presentat un estudi sobre discapacitat, integració 
i el paper de les TIC. Suport al Programa Municipi Cooperatiu de Foment del Cooperativisme. 
Celebrada una nova cimera per defensar la Llei d’emergència habitacional. L’FMC signa un conveni 
per gestionar els fons de la lluita contra la pobresa energètica del 2015. Participació de l’FMC a la 
Taula institucional del Corredor del Mediterrani. L’FMC signa un acord que permetrà cobrar 1.000 
euros mensuals als aturats que participin en el programa ‘Treball i Formació’. Els municipis demanen 
a Montor que els respecti i rectifiqui. Manifest per a la millora de Rodalies i regionals. Nova sessió 
del Seminari Tècnic Local de l’FMC.  L’FMC va fer l’ofrena floral davant el monument de Rafael de 
Casanova. L’FMC estudia una futura col·laboració amb la UEI per lluitar contra l’intrusisme laboral. 
L’FMC explica què cal conèixer per elaborar pressupostos i ordenances. Constituït el Comitè per 
elaborar el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Acordat el nou text de la Llei d’emergència 
habitacional. Sant Feliu de Guíxols s’integra a l’FMC. Col·laboració amb l’ONCE per facilitar l’accés al 
món laboral de persones amb discapacitat. Presentat el model de serveis socials bàsics de Catalunya. 
Suport dels governs locals de Catalunya als acods de pau a Colòmbia.

Actualitat 
europea

Les ciutats europees podran participar en l’elaboració de les polítiques de la Unió. Declaració 
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els propers mesos es duran accions de sensibilització entre els ajuntaments per arribar 
a la reforma Horària en el món local

l’fmc SigNa l’acOrd per la 
campaNya muNicipal a favOr 
de la refOrma HOrària

En el marc de la Setmana dels Horaris 
2016, els presidents de la federació 
de municipis de catalunya, Xavier 
Amor, i de l’ACM, Miquel Buch, junta-
ment amb el promotor de la Iniciativa 
per a la Reforma Horària, Fabian 
Mohedano, han signat l’acord de la 
“Campanya Municipal a favor de la 
Reforma Horària”, al Parlament de 
Catalunya.
Amb la signatura de l’acord, l’fmc i 
l’ACM es comprometen a dur a terme 
les següents accions per tal de d’im-
pulsar la campanya entre els munici-
pis de Catalunya i la seva adhesió a la 
Reforma Horària:
1. Donar visibilitat als materials de 
campanya a través dels diferents 
canals de comunicació de les dues 
federacions.
2. Organitzar accions de presentació 
de la campanya en espais de partici-
pació i formació habituals
3. Posar en coneixement de la 
Iniciativa per a la Reforma Horària el 

nombre exacte d’ajuntaments que 
estan adherits a través de la moció 
municipal (actualment es té coneixe-
ment de 52).
4. Fer una recollida de bones pràcti-
ques a nivell municipal que tenen com 
a objectiu millorar els diversos usos 
del temps.
5. Participar de manera activa a la 
taula quadrangular que impulsarà el 
Govern en el segon semestre de l’any 
i que té com a objectiu concretar un 
pacte sectorial de l’Administració pú-
blica en el marc del Pacte Nacional 
per la Reforma Horària.
A l’acte també s’ha presentat el ma-
terial de la campanya: una infografia 
i un manual d’intervenció amb el que 
es pretén fer pedagogia i facilitar als 
ajuntaments les eines per a l’arribada 
a la Reforma Horària en els termes 
que preveurà la futura Llei i el futur 
Pacte Nacional.
Els ajuntaments catalans ja estan com-
promesos amb la iniciativa. Al llarg del 

2015 i 2016, una cinquantena d’ajun-
taments s’han adherit a la Reforma 
Horària, dels quals una desena han 
impulsant proves pilots o acció de sen-
sibilització en diferents àmbits. Entre 
ells destaca Girona amb el “Compromís 
de Puntualitat”, Vilafranca del Penedès 
i Argentona amb l’avançament dels ho-
raris al comerç; Prats de Lluçanès amb 
les proves pilot fetes a la restauració; 
Tiana, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi 
de Llobregat, amb l’aplicació de l’Inven-
tari ReformaHorària.
L’Inventari és una eina d’autoavalua-
ció per a organitzacions que té com 
a missió contribuir decididament a la 
recuperació de la jornada que existeix 
pràcticament arreu del món. En síntesi, 
consisteix en facilitar que el temps de 
dinar s’avanci una hora, per situar-se al 
voltant de les 13:00, i que el sopar giri 
al voltant de les 20:00, de manera que 
al cap del dia es recuperin les dues 
hores que ens distancien del model 
d’horari habitual a la resta del món.
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Una delegació sindical d’UGT-Catalu- 
nya, formada pel secretari de Política 
Institucional, Carlos Villalante, i el secre-
tari del Sector d’Administracions Locals, 
José Antonio Fernández Cáceres, es 
va entrevistar el 6 de juny amb el pre-
sident de la federació de municipis 
de catalunya, Xavier Amor, i el coordi-
nador tècnic de l’Àmbit de Prevenció, 
Seguretat Pública i Protecció Civil de 
l’fmc, Diego Fernández, per tal de valo-
rar diverses qüestions relacionades amb 
el marc laboral de les policies locals.
D’entre les qüestions tractades, destaca 
especialment la proposta d’avançament 
en l’edat de jubilació de la policia lo-
cal, actualment en estudi pel Govern 
de l’Estat i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies.

La federació de municipis de catalunya 
valora positivament la proposta, que 
serà analitzada en la propera reunió de 
l’Àmbit de Prevenció, Seguretat Pública 
i Protecció Civil, entenent que seria una 
mesura de reconeixement i dignificació 
de la professió policial, i una oportunitat 
per renovar les plantilles de policia local.
Resta encara per concretar el calendari 
d’implantació de la mesura i l’assumpció 
per part de l’Estat dels costos de cotitza-
cions socials que comportaria.
En aquest sentit, el president de l’fmc, 
Xavier Amor, es va comprometre a 
continuar treballant per a aquesta rei-
vindicació, debatent la qüestió al si de 
l’fmc i traslladant els seus acords a la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias.

la federació de muNicipiS 
de cataluNya valOra 
pOSitivameNt la prOpOSta 
de rebaixa eN l’edat de 
jubilació de la pOlicia lOcal

El Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu de Catalunya (FSE) 
2014-2020 ha estat fruit de la par-
ticipació en primer lloc del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, 
però també de les entitats municipa-
listes i dels agents socials.
El 6 de juny va tenir lloc la presenta-
ció d’aquest programa operatiu que, 
concretament, s’estructura de la 
següent manera:
- Eix 1 Promoure la sostenibilitat i 
la qualitat de l’Ocupació i afavorir la 
mobilitat laboral
- Eix 2 Promoure la inclusió social i 
lluita contra la pobresa i qualsevol 
forma de discriminació
- Eix 3 Invertir en educació i formació 
professional per a l’adquisició de ca-
pacitats i un aprenentatge permanent
- Eix 4 Assistència tècnica
L’FSE es va crear per reduir les 
diferències en la prosperitat i en els 
nivells de vida entre les diferents 
regions i els estats membres de la 
UE i, per tant, té la finalitat de pro-
moure la cohesió social i econòmi-
ca. Promou l’increment dels nivells 
d’ocupació i la qualitat de l’ocupa-
ció; millora l’accés al mercat laboral; 
fomenta la mobilitat geogràfica i 
professional de les persones treba-
lladores i facilita la seva adaptació 
als canvis productius per garantir un 
desenvolupament sostenible.
La inversió total 2014-2020 serà de 
609.485.690 euros, dels quals el 
50% del finançament correspon al 
FSE, és a dir 304.742.845 euros. 
De finançament públic 303.742.845 
euros, un 49’83% i de finançament 
privat 1.000.000 euros, un 0’17%.

el 6 de juny

l’fmc, a la 
preSeNtació 
del fONS SOcial 
eurOpeu

D’esquerra a dreta, Diego Fernández, José Antonio Fernández Cáceres, Xavier Amor i Carlos Villalante
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El divendres 10 de juny es va reunir en sessió plenària 
l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la 
federació de municipis de catalunya, presidit per l’alcal-
dessa de Tiana, Esther Pujol, presidenta de l’Àmbit.
Per a aquesta reunió, es va comptar amb la participació 
de Juanjo Berbel, director general de MOA-BPI Group i 

Director del SOC 2007-2011, que ofereix la conferència: 
Reptes de futur en matèria de polítiques d’ocupació, 
concertació territorial i lideratge dels ajuntaments.
A continuació, en el decurs d’aquest plenari, es van 
tractar les propostes del Pla de Treball i la proposta de 
funcionament de l’Àmbit.

reuNió de l’àmbit de deSeNvOlupameNt 
ecONòmic i Ocupació de la federació de 
muNicipiS de cataluNya

La Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit acaba d’editar el Manual de senyalització 
urbana d’orientació per a vianants de Catalunya, emmarcat en el Pla de millora integral de senyalització de Catalunya, 
fruit del treball dels membres del GT32 i que té com a principal objectiu ser una referència per a la senyalització viària 
urbana per a vianants a Catalunya, sent una eina útil pels tècnics i responsables municipals d’aquest àmbit.
El 2 de juny va tenir lloc l’acte de presentació d’aquest Manual. Aquest acte va constat de dues parts: la primera, la 
presentació de la jornada, a càrrec de Xavier Flores, director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre; Eugenia 
Doménech, directora del Servei Català de Trànsit, Marc Garcia, vicepresident de l’Àmbit de Prevenció i Seguretat 
Pública i Protecció Civil de la federació de municipis de catalunya i alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí, i un repre-
sentant de l’ACM.
A la segona part es va presentar el Manual de Senyalització Urbana d’orientació per a vianants de Catalunya, a càrrec 
dels tècnics del grup de treball de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.

l’fmc, a la preSeNtació del maNual de SeNyalització 
urbaNa d’OrieNtació per a viaNaNtS de cataluNya
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Xavier Amor, president de la federació de municipis de 
catalunya, va participar el dimecres 8 de juny a Mollet 
del Vallès, en la 12a. edició de la Jornada Catalana de la 
Mobilitat, en una taula rodona sobre ‘Reptes actuals per al 
finançament del transport públic de Catalunya’.
El tema principal de la jornada d’enguany va ser el de 
“Reptes actuals del Transport Públic a Catalunya. El finança-
ment i el Transport a la Demanda (TaD)”. Per tractar sobre 
aquest tema es van convidar experts nacionals i internacio-
nals de reconeguda vàlua en el sector, amb l’objectiu d’oferir 
a un públic format per tècnics, regidors i operadors de mo-
bilitat les millors experiències del camp de la mobilitat, amb 
bones pràctiques que els puguin ajudar a confeccionar uns 
serveis més eficients i sostenibles.
En el primer bloc de la jornada, experts de diferents paï-
sos europeus van exposar la seva experiència en serveis 
de transport a la demanda (Portugal, França, Espanya, 
Finlàndia i algunes experiències de Catalunya). Durant el 
matí també es van dur a terme sessions paral·leles en què 
es van abordar diferents experiències directes del món local 
a Catalunya. Posteriorment, experts d’Alemanya, França i el 

Regne Unit també van 
explicar com afronten 
en el seu país el fi-
nançament del transport 
públic.
Xavier Amor, president 
de la federació de 
municipis de catalunya, 
en la seva intervenció 
en la taula rodona sobre 
‘Reptes actuals per al fi-
nançament del transport 
públic de Catalunya’, 
en la que també hi van 
intervenir, entre d’altres, 
els tres experts interna-
cionals esmentats an-
teriorment, va destacar 
diverses qüestions de 
la Llei de finançament 
del transport públic de 
Catalunya. En aquest 
sentit va recordar que 

“el transport públic és el quart pilar de l’estat del benestar, 
juntament amb l’habitatge, la sanitat i l’educació; és un 
servei d’interès general de caràcter universal, com a mitjà 
absolutament necessari per fer possible la veritable igualtat 
d’oportunitats i la igualtat en l’exercici dels drets de tots els 
ciutadans i assolir els objectius de cohesió social i territo-
rial que catalunya s’ha fixat en l’estatut d’autonomia”; i va 
afegir que “la mobilitat de les persones és un dret social que 
cal garantir i preservar a partir d’un finançament suficient i 
solidari. és un dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes 
condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim 
impacte ambiental possible”.
En un altre sentit, el president de l’fmc també va explicar 
que l’adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta 
matèria comporta tres eixos importants: “Hem de prioritzar 
els mitjans de transport de menor cost social i ambiental; 
el foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu; 
hem de promoure una implicació efectiva de la societat en la 
presa de decisions que afectin la mobilitat de les persones; 
i, finalment, que els governs hem de garantir una distribució 
adequada dels costos d’implantació i de gestió del transport”.

participació de la federació de muNicipiS 
de cataluNya eN la jOrNada catalaNa 
de la mObilitat
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En aquesta sessió es va comptar amb la 
col·laboració de Jordi Grané, llicenciat 
en Filosofia, màster en Sociologia i en 
Gestió Pública, i expert en temes de 
resiliència i gestió pública, que ha ofert 
una interessant conferència amb el títol 
‘Ètica i gestió pública: fer brillar els ulls i 
teixir vida’. A continuació, es va presen-
tar el Pla de treball de l’Àmbit de Drets 
Socials de la federació de municipis de 
catalunya i el seu règim de funciona-
ment. Finalment es va informar als as-
sistents de diverses qüestions d’interès 
i d’actualitat, com la reunió que va tenir 
lloc el 17 de maig entre el president de 
l’fmc, Xavier Amor, i la presidenta de 
l’Àmbit de Drets Socials de l’fmc i alcal-
dessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, amb 
Meritxell Ruiz, consellera d’Ense- 
nyament, i Lluís Baulenas, director de 
Centres Públics de la Generalitat.

debat SObre elS dretS SOcialS 
a la federació de muNicipiS
l’àmbit de drets Socials de la federació de municipis de catalunya es va reunir 
el 2 de juny, en sessió plenària, presidida per l’alcaldessa de Sant boi i presidenta 
de l’àmbit, lluïsa moret; acompanyada pels vicepresidents de l’àmbit, josé antonio 
montero, alcalde de montornès del vallès, i mercè esteve, alcaldessa de begues
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El divendres 17 de juny, es va celebrar una reunió entre l’fmc, l’ACM i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per mostrar el compromís del món local català amb les persones que cerquen refugi a Europa, amb motiu del Dia Mundial 
de les persones refugiades que es commemora el 20 de juny, i per tractar de la resposta concreta que estem donant a la 
crisi humanitària en matèria de refugi. Aquest compromís es va palesar en una Moció, aprovada en aquesta reunió, el text 
de la qual es va trametre als ajuntaments per tal que sigui presentat als respectius plenaris. A aquesta reunió del divendres 
hi va assistir, per part de federació de municipis de catalunya, Candela López Tagliafico, alcaldessa de Castelldefels i pre-
sidenta de l’Àmbit de Cooperació i Solidaritat de l’fmc. En el mateix sentit, diumenge 19 de juny més d’una cinquantena 
d’entitats van convocar una manifestació per denunciar públicament el que consideren la irresponsabilitat d’Espanya i 
Europa davant l’èxode de refugiats. Milers de persones van participar en aquesta manifestació que va transcórrer pel centre 
de Barcelona amb el lema ‘Obriu fronteres, Volem acollir’. Amb amb motiu d’aquesta celebració, a diversos municipis s’or-
ganitzen activitats dirigides a la sensibilització de la ciutadania sobre les causes i les conseqüències d’aquesta crisi, i sobre 
la responsabilitat de les nostres societats per garantir el dret d’asil de forma digna.

l’fmc mOStra el Seu SupOrt alS refugiatS:
20 de juNy, dia muNdial delS refugiatS
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La Direcció General de Comunicació 
del Parlament Europeu, a través de la 
seva Oficina d’Informació a Barcelona, 
va organitzar dilluns 30 de maig, una 
trobada amb l’eurodiputada Teresa 
Giménez Barbat per presentar l’Informe 
d’avaluació del programa Europa amb 
els Ciutadans
En aquesta reunió de treball van estar 
convidats també els beneficiaris na-
cionals del programa Europa amb els 
Ciutadans, així com a algunes organitza-
cions que, per la naturalesa de les seves 
funcions, podrien estar-hi interessades o 
ser agents de la seva difusió, per exem-
ple en l’aspecte dels agermanaments 
de ciutats. L’objectiu de la reunió va ser 
fomentar un intercanvi d’opinions, valo-
racions i propostes en la fase inicial del 
treball parlamentari sobre aquest tema, 

amb l’objectiu que la ponent Teresa 
Giménez Barbat les incorpori en el seu 
projecte d’informe.
La federació de municipis de catalunya, 
que va assistir a aquesta sessió, va tras-
lladar als membres del Parlament i del 
Consell la necessitat d’implicar més els 
líders locals, els alcaldes i les alcaldes-
ses dels més de 90.000 municipis de la 
UE en els programes adreçats a reforçar 
el projecte polític europeu.
Aquesta trobada es va organitzar en 
col·laboració amb el Punt europeu de 
ciutadania d’Espanya, i es va celebrar 
el dia 30 aprofitant la presència a 
Barcelona d’algunes organitzacions na-
cionals que assisteixen a la Conferència 
“European Citizenship in Challenging 
Times” que organitza la Comissió 
Europea els dies 31 de maig i 1 de juny.

la federació de muNicipiS 
de cataluNya participa eN 
l’acte SObre el prOgrama 
eurOpa amb elS ciutadaNS 

Aquest màster, amb el títol 
‘Prevenció, control i reacció davant 
la corrupció. Públic compliance, bon 
govern i bona administració’ i que 
ofereix la Universitat de Barcelona, 
és una formació pionera a Catalunya 
i a l’Estat espanyol, i se celebra amb 
la finalitat d’adquirir els coneixe-
ments i destreses necessaris per 
detectar pràctiques d’administració 
corrupta en el funcionament dels 
poders públics i dels agents privats 
que desenvolupen funcions públi-
ques per delegació, d’una o altra 
mena administrativa. Amb aquests 
objectius, se seguiran en bona mida 
les indicacions de l’Anti-Corruption 
Academic Initiative (ACAD).
Els principals destinataris del màster 
són els titulats o graduats en Dret, 
Economia, Ciències Empresarials i 
Ciències Polítiques i de l’Administra-
ció, i en qualsevol titulació relacio-
nada amb les ciències socials; els 
graduats d’altres titulacions, com ara 
Periodisme, Sociologia, Relacions 
Laborals, etc.; els candidats que 
vulguin ser o ja siguin funcionaris de 
nivell A, i també càrrecs electes, alts 
càrrecs, directius públics i personal 
eventual que treballi a l’Adminis-
tració de l’Estat, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Administració local, 
entre d’altres.
El període d’inscripcions és del 15 
de setembre al 15 d’octubre i l’inici 
serà el 4 de novembre.
La direcció del màster va a càrrec de 
Joan Josep Queralt Jiménez i de Juli 
Ponce Solé.
Més informació a http://www.fmc.cat/
novetats-ficha.asp?id=18106&id2=20

màSter eN 
preveNció, 
cONtrOl i 
reacció davaNt 
la cOrrupció
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Aquesta sessió plenària va estar presidida 
per  l’alcalde de la Fuliola, Eduard Piera, 
president de l’Àmbit, acompanyat del vi-
cepresident d’aquest Àmbit d’Organització 
Territorial de l’fmc, Miquel Arisa, alcalde 
de Centelles.
En aquesta sessió es va comptar amb la 
participació de la directora general d’Ad-
ministració Local, Montserrat Mundi, i del 
secretari d’Administracions Públiques, 
Joaquim Ferrer, que van parlar sobre 
els municipis i la DGAL: relació entre 
Ajuntament i DG d’Administració Local, així 
com també del present i futur del PUOSC.
En la reunió també es va presentar tant 
la proposta del Pla de Treball de l’Àmbit, 
com el règim de funcionament d’aquest. 

cOm eS pOt acONSeguir uNa admiNiStració pública 
méS eficieNt? debat a la federació de muNicipiS
Amb el títol ‘La planificació estratègica i la gestió dels Recursos Humans des de la perspectiva de la responsabilitat políti-
ca’, la federació de municipis de catalunya va celebrar aquesta jornada el divendres 15 de juliol, amb l’objectiu de quina 
és l’estratègia o millor camí a seguir per assolir una Administració Pública més eficient i de major qualitat des de la pers-
pectiva d’organització i gestió del capital humà que la integra.
Un altre dels objectius d’aquesta jornada va ser el d’analitzar els principals aspectes que els responsables polítics i tècnics 
es troben davant del repte d’abordar una gestió complexa de les persones que integren l’organització, intentant assolir un 
equilibri sovint difícil d’articular entre el compliment estricte del marc normatiu vigent, les demandes d’unes millores en les 
relacions laborals formulades pels agents socials i l’eficiència en l’execució d’una despesa pública molt significativa que ha 
de donar resposta a una ciutadania que vol obtenir uns serveis públics de la màxima qualitat i professionalitat.
Per poder debatre sobre els objectius plante-
jats, es va comptar amb la ponència de Rafael 
Jiménez Asensio, soci director de l’Estudi 
Consultoria, catedràtic de la Universitat Pompeu 
Fabra i expert en sector públic que ha tractat so-
bre les polítiques de Gestió de Persones (RRHH) 
als governs locals: reptes a curt termini (context 
de contenció fiscal) i planificació estratègica; 
i amb Javier Cuenca, Subdirector General de 
l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), 
que ha fet una anàlisi de les principals dificultats 
a abordar en la gestió dels RRHH i possibilitats 
de solució.

el dimarts 28 de juny

eS reuNeix el pleNari de l’àmbit d’OrgaNització 
territOrial de la federació de muNicipiS
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el dilluns 13 de juny

la federació de muNicipiS de 
cataluNya reuNeix méS d’uN 
ceNteNar d’electeS i tècNicS 
per parlar de la Seguretat lOcal
El dilluns 13 de juny es va celebrar a la seu de l’fmc una jornada 
amb el títol ‘El Lideratge Polític de la Seguretat Local’, amb l’ob-
jectiu de conèixer el marc general de les polítiques de seguretat 
a Catalunya per al present mandat, orientar la visió política dels 
responsables de seguretat local vers les noves demandes de la ciu-
tadania, i proposar noves estratègies per a la gestió de la seguretat 
pública local.
Aquesta jornada, adreçada principalment a càrrecs electes, es va 
convocar seguint el programa d’activitats aprovat per l’Àmbit de 
Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil de la federació de 
municipis de catalunya per a l’any 2016.
Els canvis en l’estructura i la cohesió social, econòmica i territorial que 
els municipis han experimentat durant els darrers quinze anys han 
comportat una transformació paral·lela en la demanda ciutadana de 
seguretat pública, que exigeix de noves estratègies de lideratge polític 
i de nous models de gestió dels serveis. Avui, tendim cada vegada 
més cap a una definició social de la seguretat, on les percepcions de 
la ciutadania es situen al centre de la demanda, i on els problemes 
s’han d’analitzar i afrontar amb la intervenció transversal de pràctica-
ment tots els operadors locals. Els municipis, doncs, es troben davant 
un nou paradigma de la seguretat, més global i més emocional, on 
alcaldes, regidors i tècnics amb responsabilitats en aquest àmbit han 
d’assumir un nou rol de lideratge, més empàtic amb la ciutadania i 
més orientat a la satisfacció de demandes intangibles.
La presentació de la jornada va anar a càrrec d’Ana María 
Martínez, presidenta de l’Àmbit de Prevenció, Seguretat Pública i 
Protecció Civil de l’fmc i alcaldessa de Rubí.
En la jornada es va comptar també amb la participació de la 
Subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, 
Begonya Curto, que va exposar les polítiques de seguretat pública 
a Catalunya i les perspectives de futur. A continuació, es va comp-
tar amb les ponències de Carles Sánchez, actualment responsable 
de plans d’autoprotecció de la Direcció General de Policia, que 
va parlar sobre el lideratge polític de la seguretat local, avui; i M. 
Teresa Carrasco, actualment directora de l’Àrea de Seguretat, 
Convivència i Civisme de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
que va parlar sobre el repte de la millora contínua en la gestio de 
la seguretat local.
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Aquesta assemblea general ordinària 
va tenir lloc a la seu de la federació de 
municipis de catalunya el divendres 8 
de juliol.
Els assistents a aquesta 27ena as-
semblea van aprovar el pressupost de 
l’entitat corresponent a l’exercici 2016 

i els comptes anuals corresponents a 
l’exercici econòmic de 2015 formulats i 
elevats a l’Assemblea General pel Comitè 
Executiu del 13 de juny de 2016; així 
com també la memòria d’activitats i 
de gestió de l’entitat corresponent a 
l’any 2015.

Cal destacar que es va acordar una 
reducció en la quota dels ens locals 
adherits del 16 per cent respecte de la 
quota vigent del 2015. Aquestes quotes 
s’actualitzaran sobre la base del padró 
oficial publicat per l’INE a 31 de desem-
bre de 2015.

27eNa aSSemblea geNeral 
OrdiNària de la federació 
de muNicipiS de cataluNya

La 27ena Assemblea General va estar presidida per Xavier Amor, president de l’FMC i alcalde de Pineda de Mar; acompanyat dels vicepresidents de l’FMC Laura 
Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac; Josep Salom, alcalde de Tona; i Toni Massana, alcalde de Vacarisses; i de Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobre-
gat i presidenta de l’Àmbit de Drets Socials de la Federació de Municipis de Catalunya

Imatge general de la sala on es va celebrar l’Assemblea
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l’fmc eS reuNeix amb 
el preSideNt de la 
geNeralitat
El president de la Generalitat de Catalunya, Carles 
Puigdemont, acompanyat de la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
Meritxell Borràs, va mantenir una trobada dilluns 
12 de setembre amb Xavier Amor, president de la 
federació de municipis de catalunya i alcalde de 
Pineda de Mar; acompanyat dels vicepresidents de 
l’fmc, Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona; 
Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac; 
Antoni Masana, alcalde de Vacarisses; i Josep 
Salom, alcalde de Tona.
L’fmc ha volgut testimoniar la pluralitat de l’entitat i 
del municipalisme català. L’entrevista s’emmarca en 
la necessitat de definir una nova agenda local que 
prioritzi les persones i el desenvolupament econò-
mic i social, aspectes en els quals la col·laboració 
entre els governs locals i la Generalitat de Catalunya 
és imprescindible.
La federació de municipis 
en aquesta trobada ha 
reconegut que exercir el 
govern en la proximitat, el 
govern local, a vegades és 
un avantatge i a vegades un 
inconvenient.
Els municipalistes sabem de 
les urgències en les deman-
des i de la rapidesa en la 
resposta. Per aquest motiu, 
en la trobada, els represen-
tants de la nostra entitat, a 
més d’expressar al president 
Puigdemont l’orgull de tenir 
un President que representa 
també la singularitat dels 
governs locals, dels gover-
ns més propers a la gent, 
han manifestat que això tam-
bé és un factor de confiança 

per guanyar en comprensió i diàleg en el moment 
d’abordar molts dels reptes que els governs locals 
necessitem tractar conjuntament amb el govern de la 
Generalitat. D’entre aquestes qüestions, per part de 
l’fmc s’ha destacat les infraestructures, com el corre-
dor, rodalies, ferroviàries; la gestió del litoral, la gestió 
de l’ACA, l’ocupació, la cohesió social i territorial, la 
convivència, l’eradicació de les situacions d’emer-
gència social, i els instruments que haurien d’estar a 
l’abast dels municipis per crear condicions d’igualtat 
real i efectiva, de progrés i de llibertat.
Amb diàleg i entesa amb el municipalisme, es po-
dran encarar amb solidesa els temes claus per al 
món local que, hores d’ara, estan mancats de vies 
de solució. En aquest sentit, els representants de la 
federació de municipis de catalunya han destacat el 
mapa competencial i el model de finançament, que 
permetin augmentar la qualitat de vida dels nostres 
veïns i veïnes. 

D’esquerra a dreta, Laura Campos, alcaldessa de Montcada; Antoni Masana, alcalde de Vacarisses; Josep Fèlix 
Ballesteros, alcalde de Tarragona; Carles Puigdemont, president de la Generalitat de 
Catalunya, Xavier Amor, president de l’FMC i alcalde de Pineda de Mar; Meritxell Borràs, consellera de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat; i Josep Salom, alcalde de Tona
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La reunió ha estat presidida per Amador Marqués, alcalde 
de Bossòst i president de l’Àmbit, acompanyat dels vice-
presidents d’aquest Àmbit, Josep Puigdengolas, regidor 
de Sant Boi de Llobregat; i Juanjo Garcia, alcalde de 
l’Alforja.
En el decurs d’aquesta reunió plenària, Jordi Mas 
Herrero, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habitatge de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ha exposat 
una ponència amb el títol ‘Rehabilitem els barris: promou-
re la rehabilitació privada amb lideratge públic”, que és 
un projecte que la federació de municipis de catalunya 
ha valorat com a bona pràctica dins del Banc de Bones 
Pràctiques, perquè representa una aportació innovadora i 
de qualitat a la temàtica de l’habitatge. El Banc de Bones 
Pràctiques dels governs locals és un servei impulsat per 
l’FMC i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonò-
mics i locals amb els ajuntaments de més de deu mil 
habitants de Catalunya, que identifica i difon experiències 
innovadores de govern i gestió municipal.
En aquest plenari de l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat i 
Serveis Urbans de l’fmc s’ha aprovat també la proposta 
de pla de treball de l’àmbit, així com el seu règim de fun-
cionament. A més, també s’han exposat d’altres temes 
d’interès i actualitat que fan referència al territori, als ser-
veis urbans i a la sostenibilitat.

eS reuNeix el pleNari de l’àmbit de territOri, 
SOSteNibilitat i ServeiS urbaNS de l’fmc
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A la sessió que va tenir lloc di-
vendres 10 de juny es va parlar 
de l’exercici municipal d’activitats 
econòmiques i gestió directa de ser-
veis públics; i de la policia local com 
a títol competencial.
El Seminari de Dret Local és un 
programa de formació continuada 
especialitzada en dret local, que 
ofereix de forma ininterrompu-
da des de 1987 la federació de 
municipis de catalunya, l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i l’Escola d’Adminis-
tració Pública de la Generalitat de 
Catalunya.
A la sessió del divendres 10 de juny 
es van preveure dues conferències: 
la primera, sobre ‘L’exercici munici-
pal d’activitats econòmiques i gestió 
directa de serveis públics’, a càrrec 
d’Encarnación Montoya Martín, ca-
tedràtica de Dret Administratiu de 
la Universitat de Sevilla; i la segona, 
sobre ‘La policia local com a títol 
competencial’, a càrrec de Manuel 
Rebollo Puig, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat de 
Córdoba.

SeSSió de juNy 
del SemiNari de 
dret lOcal de 
la federació de 
muNicipiS

fèlix alonso, president de l’àmbit de bon govern i innovació 
democràtica de l’fmc i alcalde d’altafulla hi va assistir 
com a representant de la federació de municipis de catalunya

l’fmc va aSSiStir 
al fòrum d’actualització 
eN dret lOcal
El Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili i la Diputació 
de Tarragona, mitjançant la Càtedra 
d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel 
i Martín, la Fundació Universitat Rovira 
i Virgili han organitzat  durant el curs 
2015-2016 la VII edició del Fòrum 
d’Actualització en Dret Local del Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre; atès 
l’èxit i la participació assolits a les ante-
riors edicions, que van iniciar-se el curs 
2009-2010. 
L’objectiu del fòrum és establir un àmbit 
permanent i continuat d’actualització, 
perfeccionament, reflexió i debat sobre 
qüestions d’interès en les diferents ma-
tèries que conformen el món de l’admi-
nistració local destinat primordialment al 
personal al servei de les administracions 
públiques de les comarques del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, 
així com altres professionals que s’hi 
relacionen interessats en la matèria i 
estudiants de grau i postgrau de la URV 
i d’altres universitats.
La docència s’ha impartit durant un 
matí mensual a la vila de la Pobla de 

Mafumet, tret d’una sessió que s’ha 
impartit a la Canonja. En el programa 
s’han tractat temes d’especial actualitat 
en el món del dret, la gestió i la hisenda 
locals, impartits per professors, habi-
litats, tècnics d’administració i d’altres 
professionals del món local amb recone-
gut prestigi.
A la cloenda celebrada a la Pobla de 
Mafumet el dijous 30 de juny, en repre-
sentació de la federació de municipis 
de catalunya, hi va assistir Fèlix Alonso, 
president de l’Àmbit de Bon Govern i 
Innovació Democràtica de l’fmc i alcal-
de d’Altafulla.
En aquesta sessió, dedicada a la refor-
ma del marc jurídic de la contractació 
pública, es va exposar la ponència ‘El 
marc jurídic de la contractació dels 
serveis a la persona a Catalunya’, a 
càrrec de Belén Noguera de la Muela, 
professora titular de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona; i es va 
celebrar també una taula rodona sobre 
la contractació pública als ens locals.
Fèlix Alonso, en la seva intervenció va 
destacar que “hem d’avançar en les 

reformes d’innovació 
democràtica que els 
governs locals volen 
impulsar, necessitem 
una llei de governs 
locals i més que mai 
una llei de finançament 
local. les comunitats 
locals necessiten eines 
de govern per fer front 
a les demandes de pro-
grés, cohesió i convi-
vència dels ciutadans”.
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El divendres 3 de juny es va celebrar una sessió del 
Seminari Tècnic Local de la federació de municipis de 
catalunya dedicada específicament a urbanisme: llicèn-
cies d’edificació, zones inundables i encaix de les indús-
tries de risc en el teixit urbà.
A la sessió del 3 de juny es van exposar tres ponències. 
La primera, sobre ‘les llicències d’edificació en el marc 
del nou reglament de disciplina urbanística’, a càrrec 
de Francesc Xavier Berga Vayreda, director dels Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; la segona, 
sobre ‘la incidència del planejament urbanístic en les 
zones inundables’, a càrrec de Lluís Xavier Godé i Lanao, 
responsable del Departament de Planificació i Ordenació 
de l’Espai Fluvial de la Generalitat de Catalunya; i la 
darrera, sobre ‘conflictes de veïnatge de les indústries 
de risc’, a càrrec de Jordi Catà, tècnic del Servei de 
Planificació i Gestió del risc de la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

l’fmc reuNeix 200 tècNicS i electeS lOcalS 
per parlar d’urbaNiSme

El Seminari Tècnic Local de la federació de municipis de catalunya té l’objectiu de contribuir a la formació continuada dels 
tècnics d’administració local, fet que, sens dubte, possibilita una millora en la gestió dels serveis que les administracions 
locals presten als ciutadans
En la sessió que va tenir lloc l’1 de juliol i que aplegar unes dues-centes persones, es van exposar dues ponències. La 
primera, sobre els tècnics municipals davant la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, a càrrec d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic acreditat de Dret Administratiu de la Universitat 
de Barcelona. La segona, sobre la simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels gover-
ns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en la activitat dels tècnics locals, a càrrec de Susana Martínez 
Novella, directora de serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. A continuació, tindrà lloc una taula rodona amb el títol 

‘Els canvis introduïts per la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica’. 
Els ponents d’aquesta taula rodona són Jordi Artiga, 
enginyer municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal i 
secretari d’Enginyers BCN; Susana Martínez Novella, 
directora de Serveis Jurídics de la Diputació de 
Barcelona; Joan Anton Font Monclús, secretari gene-
ral de l’Ajuntament de Tarragona, i Aránzazu Colom 
Nart, advocada de la Direcció General de Serveis 
Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic 
de la Generalitat.

celebrada uNa SeSSió del SemiNari tècNic lOcal 
per tractar de la geStió delS ServeiS urbaNS
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La federació de municipis de catalunya organitza va organitzar 
una jornada amb el títol ‘Democràcia digital, reptes i experièn-
cies’, amb l’objectiu que les institucions públiques prenguin 
posicions i impulsin instruments per millorar la qualitat demo-
cràtica i la participació ciutadana a partir de l’ús de les TIC.
“Internet i les TIC han impactat en tots els àmbits de la nostra 
vida fins al punt que parlem de l’Internet de les Coses. En 
gran part, Internet i les millores en la comunicació no s’han 
quedat només en l’instrument sinó que han suposat un canvi 
en les nostres relacions, un canvi en la manera de fer les 
coses i, per tant, un canvi cultural. Un canvi que també ha 
impactat en l’àmbit de la política i ha generat nous espais i 
formes que poden representar millores per a la nostra demo-
cràcia però també perills”.
La inauguració de la jornada va anar a càrrec de Fèlix Alonso, 
alcalde d’Altafulla i president de l’Àmbit de Bon Govern i 
Innovació Democràtica de l’fmc; i de Jordi Foz, secretari de 
Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.
Per poder debatre sobre tot això, es va convidar a participar 
a tota una sèrie d’experts, tant del món de la Universitat com 
d’altres institucions, perquè expliquin com les TIC poden 
ajudar a fomentar la participació de la ciutadania o com des 
de les experiències que s’estan duent a terme des del món 
local sobre projectes que fan servir plataformes digitals es pot 
incentivar i vehicular la participació ciutadana.
En aquest sentit, es va preveure una taula rodona sobre el 
potencial i els riscos de les TIC i la Participació, en la que hi 
van participar Josep Lluis Martí, professor de Filosofia del Dret 

de la UPF; Xabier Barandiaran, membre del Departament 
de Filosofia de la UPV/EHU; i Joan Subirats, catedràtic de 
Ciència Política de la UAB.
Seguidament, va tenir lloc una introducció a experiències en 
el món local (posada en comú sobre projectes que fan servir 
plataformes digitals per incentivar i vehicular la participació 
ciutadana). Moderat per Eduard Rivas, alcalde d’Esparraguera i 
vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica 
de l’fmc, hi van participar Fernando Pindado, gerent de Drets de 
Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona (Decidim Barcelona); 
Miguel Arana, director de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Madrid (Decide Madrid); Raquel Sánchez, alcaldessa de 
Gavà (Gavà decideix); Claudia Delso, regidora de Participació de 
l’Ajuntament de A Coruña (Aporta Aberta); i Jaume Dulsat, alcal-
de de Lloret de Mar (Ajuntament dels Infants).
Per acabar, es van debatre quin són els propers passos a seguir: 
Eines, instruments i possibilitats de desenvolupar processos de 
participació digital en els ajuntaments; Opensource i creació 
de plataformes públiques, lliures i compartides; sinergies en el 
món local i compartir coneixement; i una visió des de fora de 
les institucions. Aquest debat va estar moderat per Juan Ignacio 
Soto Valle, secretari general de l’fmc, i hi van participar Arnau 
Monterde, doctor en Societat de la Informació i referent del 
programa D-Cent: projecte europeu de democràcia digital i coor-
dinador de la jornada; David Cabo, director de la Fundació Civio, 
impulsor de transparència i retiment de comptes a través de 
les TIC; i Carolina Romero, responsable de projectes digitals de 
Participació Ciutadana de Localret i coordinadora de la jornada.

en una jornada que va tenir lloc el 6 de juliol

la federació de muNicipiS debat cOm leS 
tic HaN impactat eN leS diNàmiqueS lOcalS
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Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets Socials de la 
federació de municipis de catalunya i alcaldessa de Sant 
Boi de Llobregat, va participar en aquest acte, celebrat 
el 19 de juliol, amb l’objectiu de conèixer i compartir els 
objectius i les intervencions del Departament de Salut en 
política assistencial i de salut pública i les seves implica-
cions a nivell territorial. L’acte va estar presidit pel conseller 
de Salut, Antoni Comín, acompanyat per David Elvira, 
president del Servei Català de la Salut, Lluïsa Moret com a 
representant de la federació de municipis de catalunya; i 
Josep M. Corominas, president de la Comissió de Salut de 
l’ACM i alcalde d’Olot.
Lluïsa Moret en la seva intervenció va fer una breu anàlisi 
del context en que ens trobem i va constatar que la millor 
política de salut serà treballar transversalment els determi-
nants socials de la salut: “des de la federació de municipis 
de catalunya entenem necessari un abordatge intersectorial 
de la salut”. A continuació, la presidenta de l’Àmbit de 
Drets Socials de l’fmc va citar i identificar amenaces des 
de la perspectiva local i va esmentar el retrocés en la co-
governança de les polítiques de salut que ha representat 
l’extinció dels Governs Territorials de Salut.

En la part final, Moret va fer un oferiment de col·laboració i 
coordinació interadministrativa: “des de l’fmc volem donar 
suport a totes aquestes polítiques i a aquests plans, i sumar 
esforços tant en l’àmbit dels serveis socials i de la protecció 
de la salut, com de la promoció de la salut i la salut comu-
nitària. “és el moment de reconèixer les potencialitats de 
l’administració local i treballar plegats en la planificació 
d’accions i en la seva implementació amb l’objectiu d’acon-
seguir bons resultats en salut per a les nostres poblacions. 
cal construir salut conjuntament, amb una visió holística, de 
manera integral, integrada i integradora”.

Se celebra l’aSSemblea geNeral de la xarxa 
d’alcaldeS i alcaldeSSeS per la pau de cataluNya
La Xarxa es va crear a Granollers l’11 de març de 2014, amb l’objectiu d’articular la xarxa de ciutats per la pau a Catalunya 
i donar veu al municipalisme català en qüestions relatives al foment de la pau i la convivència. La Xarxa catalana agrupa els 
200 municipis membres de la xarxa internacional Mayors for Peace i es va crear sota l’empara de la federació de municipis de 
catalunya (fmc) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

i la Diputació de Barcelona. Es va encarregar a una 
Comissió executiva, formada pels alcaldes i alcaldesses 
de diversos municipis proposats per l’fmc i l’ACM, 
treballar per estructurar la Xarxa. Actualment formen 
part d’aquesta Comissió Granollers, la Garriga, Manlleu, 
Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Figueres, Cervera i Vallromanes.
El dilluns 4 de juliol, Gavà va acollir la prime-
ra Assemblea General de la Xarxa d’Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau a Catalunya, on es va presentar 
la seva estructura i les línies de treball. Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers, va ser reelegit president de la 
Xarxa catalana.

acompanyat de les entitats municipalistes

el departameNt de Salut explica leS líNieS eN 
pOlítica aSSiSteNcial i de Salut pública
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La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors 
Bassa, va signar, el 12 de juliol, amb Xavier Amor, president 
de la federació de municipis de catalunya; i Miquel Buch, 
president de l’ACM, l’addenda de l’Acord marc 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament i les entitats municipalistes, que permet planifi-
car coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i 

els serveis especialitzats, així com d’altres programes de be-
nestar social i polítiques d’igualtat.
Aquest document amplia el marc de col·laboració per al període 
2016-2019 que ja es va signar el passat mes de desembre, in-
corporant dues noves fitxes als serveis i programes noves línies 
de cooperació, coordinació i col·laboració, com ara Plans i me-
sures d’igualtat de les persones LGBTI i lluita contra l’homofò-

bia, la bifòbia i la transfòbia; i els plans 
i mesures d’igualtat en el treball.
Aquesta addenda també inclou les 
línies generals en què s’han de basar 
el Model de Serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents en situació de 
risc i les seves famílies, document 
que ja havia estat consensuat entre 
el Departament i els governs locals. A 
més, el Departament es compromet 
a continuar treballant per concretar 
mesures de suport de lluita contra la 
pobresa energètica en funció de la 
normativa marc que aprovi el Govern 
de la Generalitat, i manifesta el seu 
compromís a tenir en compte l’afec-
tació del volum de feina que pot tenir 
per als Equips Bàsics d’Atenció Social.

el dimarts 12 de juliol es va signar l’addenda

ampliada la cOl·labOració amb la 
geNeralitat eN matèria de ServeiS SOcialS

El 5 de juliol de 1986, va néixer el Fons Català: constituït per 27 socis i una Junta Executiva presidida per l’aleshores alcalde de 
Salt, Salvador Sunyer, i formada per sis ajuntaments (Arbúcies, Olot, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Terrassa) i tres enti-
tats (Justícia i Pau, CIEMEN i Càritas Diocesana).
Recordava Salvador Sunyer en el 25è aniversari: “Aquesta gran aventura la vam iniciar peregrinant d’una ciutat a l’altra, d’un po-
ble a l’altre a fi de proposar als alcaldes que se’n fessin socis segons les seves possibilitats, ja que els fonaments del Fons Català 
són, precisament, les poblacions associades”.
Aquesta peregrinació inicial, juntament amb el suport decidit d’entitats com Justícia i Pau i el CIEMEN, va contribuir enormement 
a arribar als 315 socis actuals, entre ajuntaments i entitats supramunicipals, que representen el 86% de la població de Catalunya. 
Entre tots, s’ha donat suport a gairebé 3.000 projectes de cooperació i/o de sensibilització i educació al desenvolupament.
El valor de la celebració d’aquests 30 anys és més important perquè, malgrat la greu crisi econòmica dels darrers anys, la gran 
majoria de municipis han continuat mantenint el compromís envers solidaritat i la cooperació. Per això, el Fons català anuncia que 
aquesta tardor es farà una celebració a Girona, de la qual s’informarà oportunament.

fa 30 aNyS va Néixer, a Salt (girONèS), el fONS 
català de cOOperació al deSeNvOlupameNt
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Aquests convenis entre la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions provincials permetran que aquestes abonin als 
ens locals els imports pendents de pagament del PUOSC i del Fons de Cooperació Local.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va presidir dilluns 11 de juliol al Palau de la Generalitat la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb les diputacions catalanes per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2016. Les actuals condicions econòmiques i financeres de la Generalitat i els problemes transitoris de liqui-
ditat han provocat que alguna de les obligacions reconegudes pel Govern als ens locals estigui pendent de pagament, cosa 
que pot afectar el finançament dels serveis públics que presten els ens locals. Els convenis signats tenen per objectiu donar 
una resposta efectiva a aquesta situació i donar compliment al compromís del Govern de trobar vies per reduir el deute 
pendent amb les administracions locals.

SigNatS elS cONveNiS de deSeNvOlupameNt del 
pla extraOrdiNari d’aSSiStèNcia lOcal

El dimecres 14 de setembre es va celebrar la primera 
sessió del Seminari d’actualització de Funció Pública 
Local, organitzat per la federació de municipis de 
catalunya, amb l’assistència de 250 tècnics de 139 ens 
locals de Catalunya. En aquesta sessió es van analitzar 
els darrers pronunciaments jurisprudencials en aspectes 
clau en la gestió del personal laboral de les estructures 
administratives locals.
A la inauguració, a càrrec de Sílvia Folch, vicepresidenta 
de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’fmc i tinent d’al-
calde del Masnou, es va abordar l’impacte real que ha 
suposat la promulgació de la reforma laboral del 2012 
després dels diversos i importants pronunciaments juris-
prudencials sobre aquesta. A continuació es va tractar 
tota la problemàtica i l’evolució jurisprudencial soferta en 
l’àmbit de la figura del personal laboral indefinit no fix i la 
seva forma d’extinció i regularització.
Finalment, en la Secció de Pràctica Jurídica, es va analit-
zar un aspecte important també en la gestió dels RRHH, 
com és el de l’aplicació correcta del règim disciplinari a 
la llum de les darreres novetats i pronunciaments pro-
duïts per la jurisprudència contenciosa administrativa en 
aquest àmbit.
Per fer-ho possible, vam comptar amb importants ex-
perts sobre el tema: Eduardo Rojo, catedràtic de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social de la UAB; que va donar 
la visió crítica sobre la reforma laboral; Ignasi Beltran, 
professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
UOC, que va parlar sobre l’extinció dels contractes labo-
rals indefinits no fixos amb la darrera jurisprudència del 
TS; i Mariano Romero, lletrat del Servei d’Assistència en 

Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, sobre 
l’aplicació del règim disciplinari a partir de les darreres 
novetats jurisprudencials.
La coordinació de la sessió va anar a càrrec de M. 
Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l’Ajunta-
ment de Manlleu i Fernando Hernàndez Baena, tècnic 
assessor de la Diputació de Barcelona i responsable de 
la Secció de Pràctica Jurídica.

Seminari d’actualització de funció pública local

aNàliSi de l’fmc de la juriSprudèNcia SObre la 
refOrma labOral del 2013 
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Imatge de l’Auditori de l’IDEC, on es va celebrar aquesta sessió

Sílvia Folch, vicepresidenta de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC 
i regidora del Masnou, abans de la inauguració de la sessió, amb Juan 
Ignacio Soto Valle, secretari general de l’FMC, i Fernando Hernàndez 
Baena, lletrat de la Diputació de Barcelona
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El president de l’Àmbit de Cultura, Joventut 
i Esports de l’fmc i alcalde de Manlleu, Àlex 
Garrido, va presidir aquesta sessió, acompan-
yat dels vicepresidents d’aquest Àmbit, Sergi 
Mingote, vicepresident primer i alcalde de Parets 
del Vallès; i Manuel Martínez, vicepresident se-
gon i regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat.
En aquesta reunió plenària es va aprovar la 
proposta del Pla de Treball de l’Àmbit, així com 
també la proposta de funcionament i el seu règim 
de sessions. El Pla de treball bàsicament tindrà 
com a objectiu programar activitats de debat, 
reflexió i formació en l’àmbit de les polítiques 
locals de cultura, esports i joventut, nodrir els ajuntaments 
d’informació i documentació de forma regular i sistematitzada 
(especialment convocatòries de subvencions); i exercir el se-
guiment, la interlocució i la concertació amb la Generalitat de 
Catalunya i amb els departaments competents en l’àmbit de 
les polítiques locals de cultura, esports i joventut en el territori, 
impulsant la cooperació institucional amb el món local en 
aquestes matèries, especialment des dels organismes mixtes 
que existeixin; i establint posicionaments polítics sobre aspec-

tes d’actualitat relacionats amb les polítiques locals de cultura, 
esports i joventut.
Entre d’altres qüestions també que es van debatre, cal desta-
car la proposta d’organització de diverses jornades i sessions 
en aquesta matèria, com per exemple sobre el règim fiscal 
de les entitats sense afany de lucre; planificació estratègica 
en matèria de cultura, joventut i esports; un seminari sobre 
indicadors, anàlisi i avaluació en les programacions culturals 
locals o un curs sobre drets d’autor i món local.

la reunió constitutiva va tenir lloc el 19 de juliol

reuNió de l’àmbit de cultura, jOveNtut i 
eSpOrtS de la federació de muNicipiS

L’Observatori de la Discapacitat Física (ODF) es va adreçar a la federació de municipis de catalunya per informar de l’estudi 
“Discapacitat, Integració i el Paper de les TIC”, que ha elaborat el propi ODF, amb el patrocini de la Fundació Vodafone Espanya 

i amb la col·laboració del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 
Publica (GESOP).
El divendres 15 de juliol, a la seu de la federació de 
municipis de catalunya, va tenir lloc la presentació d’aquest 
estudi, que va anar a càrrec de la directora de l’ODF, Pilar 
Díaz, acompanyada dels representants de la Fundació 
Vodafone Espanya i de la directora del GESOP, Àngels Pont.
L’estudi presentat es va portar a terme l’any 2015 i està 
basat en una mostra de més de 1.000 persones amb dis-
capacitat per analitzar quin és l’impacte de la tecnologia en 
la millora de les condicions de vida de les persones amb 
discapacitat. 

l’fmc Ha preSeNtat uN eStudi SObre diScapacitat, 
iNtegració i el paper de leS tic
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El divendres, 29 de juliol, el president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va convocar una segona cimera 
política i social per donar compte dels avenços que hi 
ha hagut des de la primera convocatòria de la cimera, 
el passat 3 de maig.
En la reunió de juliol, la federació de municipis de 
catalunya va estar representada per Ana del Frago, di-

putada provincial i representant de l’fmc en el Grup de 
Treball que ha elaborat l’avantprojecte
A la cimera es van explicar les mesures que s’estan 
treballant en l’àmbit de l’habitatge com a resposta al 
recurs que va interposar el Govern central davant el 
Tribunal Constitucional contra la Llei catalana de mesu-
res urgents per afrontar l’emergència social.

Hi van participar la presidenta del 
Parlament de Catalunya; els sis grups 
parlamentaris; la Plataforma d’Afectats 
per l’Habitatge; la Plataforma per al 
Dret a un Habitatge Digne; el president 
de la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social; els sindicats UGT i CCOO, i el 
president del Consell de l’Advocacia 
Catalana.
En representació dels governs locals hi 
va participar l’fmc i l’ACM.
Al grup de treball que ha elaborat 
l’Avantprojecte hi han participat, per 
part de l’fmc, Ana del Frago, diputa-
da provincial, i el secretari general de 
l’fmc, Juan Ignacio Soto Valle.

Un conveni signat el dilluns 25 de juliol entre el president de la federació de municipis 
de catalunya, Xavier Amor, i el president de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya, Perfecto Alonso, difon el Programa Municipi Cooperatiu, mitjançant el qual es 
desenvoluparan activitats per promoure el cooperativisme al territori. L’objectiu del conveni 
és la difusió del model d’empresa cooperativa als ens locals adherits a l’fmc que sumen el 
91 per cent de la població de Catalunya, entre ajuntaments, diputacions, consells comar-
cals i entitats municipals descentralitzades.
Concretament a partir de la signatura del conveni, la federació de municipis farà difusió 
de les actuacions i trobades del programa Municipi Cooperatiu, impulsat per la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). El programa està centrat en la difusió del 
model d’empresa cooperativa, l’enfortiment del teixit. cooperatiu i el foment de les noves 
cooperatives. Els municipis participants esdevenen punts de referència sobre cooperativis-
me al territori i espai d’interacció entre cooperatives.

el divendres 29 de juliol

celebrada uNa NOva cimera per preSeNtar l’eSbOrraNy 
de la NOva llei d’emergèNcia HabitaciONal

acord entre l’fmc i la federació de cooperatives de treball de catalunya, 
signat el dia 25 de juliol

SupOrt al prOgrama muNicipi cOOperatiu de 
fOmeNt del cOOperativiSme
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Jordi Baiget, president de l’Agència 
Catalana de Consum i conseller d’Empre-
sa i Coneixement; Dolors Bassa, conse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies; 
Miquel Buch, president de l’ACM; i 
Josep F. Ballesteros, vicepresident de 
la federació de municipis de catalunya i 
alcalde de Tarragona, van signar un con-
veni que servirà per cedir a les entitats 
municipalistes la resta del fons que la 
Generalitat tenia assignats l’any 2015 per 
combatre la pobresa energètica.
Aquest conveni té l’objectiu d’establir un 
marc de relacions entre l’Agència Catalana 
del Consum (ACC), el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associa-
ció Catalana de Municipis i la federació de 
municipis de catalunya, que ha d’orientar 
els vincles i les obligacions que estableix 
aquest conveni marc per a l’ACC i les en-
titats que s’hi adhereixin, per tal d’afavorir 
el destí de recursos econòmics a pal·liar 
la pobresa energètica i de gestionar pels 
ens locals adherits, una aportació, finalis-
ta, procedent de l’Agència Catalana del 
Consum.

Aquesta aportació va destinada al re-
emborsament de la despesa efectuada 
pels ens locals durant l’any 2015 i, el 
pagament del deute pendent de l’any 
2015 de les persones i famílies en 
situació de risc d’exclusió residencial, 
per a la cancel·lació del deute de sub-
ministraments de serveis bàsics, que 
abonin els ens locals abans del 10 
d’octubre del 2016.
La sol·licitud inclourà el detall del nom-
bre de persones del municipi o comarca 
en situació de vulnerabilitat econòmica 
que han estat beneficiaris durant el 
2015 i incorporarà l’acreditació de la 
despesa realitzada.
El vicepresident de l’fmc, Josep Fèlix 
Ballesteros, en la seva intervenció, va 
destacar que amb aquesta col·laboració 
demostrem que amb treball rigorós i fer-
mesa som capaços de posar-nos d’acord 
més enllà dels colors polítics: “tindrem 
un instrument i recursos que arribaran 
allà on han d’arribar, a les ‘microrreali-
tats’ de les famílies que estan patint, a 
reforçar les polítiques socials”.

el dilluns 18 de juliol

l’fmc SigNa uN cONveNi 
per geStiONar elS fONS de 
la lluita cONtra la pObreSa 
eNergètica del 2015 

Aquesta reunió institucional, a la 
qual hi ha assistit el president de la 
federació de municipis de catalunya, 
Xavier Amor, i que ha estat pre-
sidida pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull; i pel conse-
ller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, acompanyats per Carme 
Forcadell, presidenta del Parlament, 
té l’objectiu d’iniciar els grups de tre-
ball que es van acordar en la primera 
reunió de la Taula celebrada el 25 de 
maig. Aquesta primera reunió, presi-
dida pel president de la Generalitat, 
va servir per reivindicar la necessitat 
que el Corredor Mediterrani formi part 
de manera prioritària de les agendes 
dels governs espanyol i francès. La 
importància d’aquesta infraestruc-
tura rau en la seva capacitat de 
connectar-nos amb el món, d’impuls 
i d’internacionalització de la nostra 
economia, de generació d’ocupació, 
de reforç de les oportunitats d’invertir 
a Catalunya, de posar en valor els 
nostres clústers i pols econòmics 
de manera global, i d’estímul per al 
desenvolupament del nostre país en 
termes generals.
Tal com es va quedar en aquella pri-
mera reunió, ara comença tot un se-
guit de trobades dels grups de treball 
que es constituiran per poder enca-
rar la feina prevista amb la màxima 
especificitat. La reunió del 20 de ju-
liol va servir per iniciar aquests grups 
de treball i presentar les dates de les 
properes reunions.

en la reunió de 20 de juliol

participació de 
la federació a 
la taula 
iNStituciONal 
del cOrredOr 
del mediterraNi
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La federació de municipis de catalunya va signar el 
7 de setembre amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, els sindicats UGT i CCOO i l’ACM un 
acord mitjançant el qual les persones en atur contracta-
des en el marc del programa Treball i Formació promo-
gut pel SOC cobraran mil euros mensuals. La represen-
tant de la federació de municipis de catalunya va ser 
Esther Pujol, alcaldessa de Tiana i presidenta de l’Àmbit 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’fmc.
El programa disposa d’un pressupost de 40 milions 
d’euros, 10 més que l’any passat, per finançar el salari 
brut, pagues extraordinàries, jornada completa, durada 
del contracte i despeses de la cotització a la Seguretat 
Social d’unes 3.725 persones en atur, que seran con-
tractades per les entitats locals catalanes en el marc del 
programa Treball i Formació. Aquest acord impulsa la 
millora del salari i estableix una retribució de mil euros 
mensuals, superant els 850 establerts fins ara, per in-
centivar la contractació de les persones que han estat 
especialment castigades per la crisi.
En la seva intervenció, Esther Pujol va destacar que 
l’ocupació digna i de qualitat és la condició principal per 
garantir la inclusió social i la realització de les perso-

nes. “en aquest sentit es fa més necessari que mai apro-
fundir en una actuació coordinada entre el departament 
de treball, afers Socials i família, els ajuntaments, els 
sindicats i el món empresarial per fer front als reptes de 
la desocupació que està patint el nostre país. aquest ac-
te d’avui facilita un espai de cooperació i de compromís 
que defensem des del municipalisme, així com també 
alleugera la situació de les persones aturades que parti-
cipin d’aquest programa”.
Va afegir també que “des de la federació de municipis 
de catalunya defensem que les administracions locals 
han de tenir els recursos econòmics i humans professio-
nalitzats suficients i els instruments necessaris per esti-
mular el creixement econòmic i la generació d’ocupació 
local en benefici dels nostres conciutadans i conciutada-
nes que són els que realment estan patint els efectes de 
la crisi econòmica i social”.
I per acabar, l’alcaldessa de Tiana va afirmar que des  
del municipalisme tenim clar que la cooperació entre 
els actors que actuen en l’àmbit local i territorial i la 
generalitat han de ser el camí per fer un país de plena 
ocupació i d’oportunitats i acabar amb l’exclusió social i 
la pobresa.

Davant els requeriments a les entitats locals per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en relació a l’ob-
tenció d’informació sobre la dissolució i extinció de societats municipals, avisant de les conseqüències de l’incompliment de 
l’Ordre HAP/2015/2012 i l’adopció de mesures automàtiques de correcció previstes a la LO2/2012, de 27 d’abril, d’estabi-
litat pressupostària i sostenibilitat financera, el President de l’fmc i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va manifestar el 
passat mes d’agost que “aquestes formes de fer del ministre montoro amb l’administració local, quan aquesta és en realitat la 
que està complint com cap altra administració, demostra el sense sentit d’una llei com l’lrSal, que cal derogar urgentment”. 
El president de la Federació de Municipis de Catalunya va arribar a dir “tenir la sensació que el senyor montoro actua per 
revenja davant els servidors públics que lluitem cada dia per fer que els ciutadans i ciutadanes continuïn tenint serveis de 
qualitat com els que ofereixen els ajuntaments”.

Signat el 7 de setembre

l’fmc SigNa uN acOrd 
que permetrà cObrar 
1.000 eurOS meNSualS 
alS aturatS que par-
ticipiN eN el prOgrama 
‘treball i fOrmació’

elS muNicipiS demaNeN al miNiStre eN fuNciONS 
criStóbal mONtOrO que elS reSpecti i rectifiqui
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En un acte al Departament de Territori 
i Sostenibilitat, i amb la participació de 
Laura Campos, alcaldessa de Montcada 
i Reixac i representant de la federació de 
municipis de catalunya; Rosa M. Perelló, 
vicepresidenta de l’ACM i alcaldessa de 
Tàrrega; Janet Sanz, tinenta d’alcaldia 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona; i el conseller 
Josep Rull que ha explicat les accions 
conjuntes amb les entitats municipalistes 
per reclamar la millora de la xarxa de 
Rodalies, es va signar aquest Manifest 
(que podeu trobar al web de l’fmc).
El conseller Josep Rull, en aquest acte, 
va anunciar que interposarà un recurs 
contenciós-administratiu davant l’Au-
diència Nacional a l’octubre contra Adif 
perquè efectuï les inversions comprome-
ses en la xarxa ferroviària catalana, atès 
que la situació actual és “inacceptable”.
Laura Campos, en la seva intervenció va 
afirmar que les polítiques d’inversions 
de l’estat espanyol han anat en detriment 

de la xarxa pública de rodalies, que la 
fa servir el 95 per cent de la ciutadania. 
Hores d’ara hi ha una manca de fiabili-
tat en la xarxa, avaries que provoquen 
que cada dia es perdin milers d’usuaris 
del transport públic a favor del vehicle 
privat, cosa que representa, a més, un 
increment en la contaminació: “la xarxa 
de rodalies obsoleta és un impedi-
ment al desenvolupament econòmic de 
catalunya”.
“per tant -va afegir- ha arribat el mo-
ment del transport que fa servir el 95% 
de la ciutadania. els governs locals de 
catalunya fa mesos que han impulsat la 
lluita per aconseguir-ne millores, com la 
iniciativa ‘ara rodalies’ (montcada, l’Hos-
pitalet, Sant feliu). ens alegrem d’aquest 
front comú amb la generalitat, l’acm i 
l’ajuntament de bcN”.
I va acabar dient que la federació de 
municipis de catalunya dóna total suport 
als municipis, que mereixen una xarxa 
pública de qualitat i de primer ordre.

Signat el 25 de juliol

maNifeSt per a la millOra 
de rOdalieS i regiONalS

Organitzat per la federació de 
municipis de catalunya, aquest se-
minari va iniciar-se al mes d’abril 
i finalitzarà el proper mes de se-
tembre.
El divendres 23 de setembre s’ha 
celebrat una sessió dedicada espe-
cialment a analitzar el planejament 
territorial i urbanístic a través de la 
modificació de la Llei de costes, de 
la seva incidència en les ciutats in-
tel·ligents (smarts cities en anglès) 
i el patrimoni arquitectònic.
Per parlar estrictament de la mo-
dificació de la Llei de costes, vam 
comptar amb Pablo Molina Alegre, 
advocat i soci del Departament de 
Dret Públic d’AJ&A Garrigues.
Carles Llop, arquitecte, va explicar 
la utilitat de les tecnologies de ciu-
tat intel·ligent en l’ordenació i ges-
tió dels territoris contemporanis.
Finalment, el tractament urbanís-
tic del patrimoni arquitectònic va 
anar a càrrec d’Isabel Boncompte 
i Vilarrasa, màster d’Estudis 
Territorials i Urbanístics i arquitec-
ta dels Serveis Territorials de Cul-
tura de la Generalitat.

NOva SeSSió 
del SemiNari 
tècNic lOcal 
de la federació 
de muNicipiS 
de cataluNya
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La federació de 
municipis de 
catalunya va fer 
el diumenge 11 
de setembre, 
Diada Nacional 
de Catalunya, la 
tradicional ofrena 
floral davant de l’es-
tàtua de Rafael de 
Casanova.
L’ofrena, com vénen 
fent aquests anys, 
es va fer conjunta-
ment amb l’Asso-
ciació Catalana de 
Municipis.

El president de l’fmc, Xavier Amor, va rebre el secretari general de la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEI), 
Carles Torras; i la responsable de l’Àrea de Socis de la UEI, Lourdes Maymó, per tal d’estudiar una possible col·laboració 
entre les dues entitats per lluitar contra l’intrusisme laboral i els anomenats tallers il·legals.
Un dels temes tractats en aquesta reunió va estar el de la concessió de llicències d’obertura o d’activitat de tallers de 

reparacions de vehicles: per aconseguir aquesta llicència 
s’ha de realitzar un projecte d’obertura de l’activitat per un 
enginyer, seguint les directrius que demana o requereix cada 
Ajuntament, ja sigui mediambiental com d’urbanisme.
En el cas dels tallers de reparació de vehicles, ja siguin turis-
mes, motos o vehicles industrials, a més també s’han d’ins-
criure en el RASIC, tal com diu el Decret 298/93 de 8 d’octu-
bre de modificació del Decret 147/1987 del 31 de març, pel 
qual es regula l’activitat industrial i prestació de serveis en els 
tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips 
i components.
La federació de municipis de catalunya i la Unió d’Empresa-
ris d’Automoció de Catalunya s’han compromès a continuar 
treballant en el marc d’un futur conveni de col·laboració.

diada Nacional de catalunya

la federació de muNicipiS de cataluNya 
va fer l’OfreNa flOral davaNt 
el mONumeNt de rafael de caSaNOva

reunió el dimarts 12 de setembre

l’fmc eStudia uNa futura cOl·labOració amb la uei 
per lluitar cONtra l’iNtruSiSme labOral
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Amb l’assistència de més d’un centenar 
d’electes i tècnics locals, la federació de 
municipis va explicar quins són els ele-
ments essencials per a l’elaboració dels 
pressupostos i les ordenances de l’exercici 
2017, incidint en la rellevància que tenen 
els conceptes d’estabilitat pressupostària, 
la regla de despesa, la sostenibilitat finan-
cera i els estudis de costos. La jornada 
va analitzar diversos aspectes relatius a la 
hisenda, el finançament local, l’economia 
i els pressupostos, les relacions i el segui-
ment de l’activitat economicofinancera i la 
participació en ingressos de les adminis-
tracions públiques.
El president de l’Àmbit de Serveis 
Econòmics de l’fmc i alcalde del Vendrell, 
Martí Carnicer; en la inauguració va dir 
que es tractava d’informar i debatre els 
elements essencials que cal conèixer en 
relació a l’elaboració dels pressupostos i 
les ordenances per a l’exercici 2017, no 
només des de la perspectiva dels aspec-
tes essencials del seu contingut, sinó com 
a instruments de planificació financera i 
de compliment del Programa Municipal 
d’Actuació, incidint en la rellevància que 

tenen l’estabilitat pressupostària, la regla 
de despesa, la sostenibilitat financera i els 
estudis de costos.
A continuació, Ángela Acín, interventora 
d’Administració Local, va parlar sobre 
les ordenances i els preus públics, des-
tacant que hi hauran conseqüències per 
als ajuntaments si finalment hi ha un 
pressupost prorrogat; i Anna Puig, in-
terventora de l’Ajuntament de Banyoles, 
va explicat els passos a seguir per ela-
borar el pressupost general municipal, 
afirmant que és una eina de planificació 
estratègica local. A continuació, es va 
ganitzar un espai pel debat i preguntes 
amb els assistents.
La jornada es va acabar amb una taula 
rodona on les dues ponents van plante-
jat els aspectes claus dels temes expo-
sats en les seves intervencions.
El Consell de Col·legis de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Catalunya ha col·laborat amb 
l’fmc en l’organització d’aquesta sessió 
formativa, que és la primera de les pre-
vistes per explicar 10 aspectes claus de 
la hisenda local.

en una jornada que va tenir lloc el 15 de setembre

l’fmc explica què cal 
cONèixer per elabOrar 
preSSupOStOS i OrdeNaNceS

Aquest comitè, format per experts 
en ètica i servei públic, represen-
tants de diferents departaments del 
Govern i d’altres administracions i 
de la societat civil, elaborarà un Codi 
ètic pensat per ser aplicable a totes 
les administracions públiques cata-
lanes, amb l’objectiu que al juny del 
2017 es pugui aprovar el text.
En la constitució d’aquest òrgan, 
celebrada el dimecres 7 de setem-
bre, per part de la federació de 
municipis de catalunya hi va assistir 
Michael Donaldson, coordinador de 
l’Àmbit de Bon Govern i Innovació 
Democràtica de l’fmc.
En la seva intervenció, Donaldson 
va apuntar la importància del pro-
cés participatiu, de la possibilitat 
d’obrir-ho també a la societat civil 
i la importància d’establir sistemes 
de seguiment i actualització perquè 
el document final no quedi oblidat al 
cap de poc temps.
També va recordar que “des 
de la federació de municipis de 
catalunya estem treballant temes de 
bon govern i ètica pública com un 
dels eixos principals de l’àmbit de 
bon govern i innovació democràtica 
de l’fmc”.

dimecres 7 de setembre

cONStituït el 
cOmitè per 
elabOrar el 
cOdi ètic del 
Servei públic 
de cataluNya
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L’Ajuntament en ple de Sant Feliu de Guíxols va acordar la 
seva adhesió a la federació de municipis de catalunya en 
sessió plenària de data 25 d’agost de 2016. Sant Feliu ac-
tualment té 21.586 habitants i el govern municipal està pre-
sidit per Carles Motas i López, alcalde electe a les eleccions 
municipals de 2015.

SaNt feliu de guíxOlS 
S’iNtegra a l’fmc

Des de la proximitat i la voluntat de treballar pels nos-
tres ciutadans, la federació de municipis de catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis sempre hem mos-
trat la disposició de col·laborar en iniciatives socials 
i en benefici dels col·lectius més desafavorits o que 
necessiten més atenció.
Fruit de la col·laboració de les entitats municipalistes 
amb l’ONCE, aquesta organització ens ha comunicat 
que disposa de la capacitat per poder integrar en el 
món laboral a persones amb discapacitat.
D’aquesta manera, amb la voluntat coordinada de les 
entitats municipalistes i l’ONCE, hem col·laborat en 
aquesta oferta d’accés al món laboral proposada per 
l’ONCE.
Podeu obtenir més informació a l’enllaç http://www.
fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=18580&id2=1&idc=1

col·laboració amb l’ONce per facilitar 
l’accés al món laboral de persones 
amb discapacitat

Al nou redactat s’han inclòs obser-
vacions formulades per la federació 
de municipis de catalunya en el 
sentit de poder aplicar les mesu-
res adients per augmentar el parc 
social d’habitatges de lloguer i per 
evitar la manca d’habitatge de per-
sones en risc d’exclusió residencial, 
amb la dotació pressupostària ne-
cessària per dur-ho a terme
El passat 5 de juny va tenir lloc una 
Cimera al Palau de la Generalitat 
arran de la suspensió per part del 
Tribunal Constitucional d’una part 
de la Llei d’emergència habita-
cional. Aquesta llei, que ja havia 
estat aprovada per unanimitat al 
Parlament, establia mesures que 
tenien per objecte protegir als més 
desfavorits. En la Cimera es va arri-
bar a l’acord d’intentar suplir allò 
que havia quedat suspès pel TC.
Després de diverses reunions 
entre tots els afectats per tal de 

donar resposta a tot allò que estava 
suspès, es pot anunciar que a dia 
d’avui ja hi ha un text tancat, amb 
un acord consensuat de gran part 
de tots els implicats, entre els quals 
hi ha la federació de municipis de 
catalunya, l’ACM, el Departament 
de Governació, el Consell de col·le-
gis de l’Advocacia (que ha donat 
l’aval jurídic), l’Ajun-
tament de Barcelona, 
etc... El nou text de la 
llei es basa en altres 
paràmetres i, per tant, 
no xocarà en cap cas 
amb tot el tema com-
petencial. Es preveu 
que pugui ser apro-
vada durant el proper 
mes de setembre.
Des de la federació 
de municipis de 
catalunya es conside-
rava imprescindible 

i urgent coordinar accions muni-
cipals i compartir estratègies i ca-
lendari, per tal de no retrocedir en 
la protecció del dret a l’habitatge, 
complint així amb el compromís 
públic que com a administracions 
assumim envers els nostres ciuta-
dans. Aquestes observacions han 
estat recollides en el nou redactat.

acOrdat el NOu text de la llei 
d’emergèNcia HabitaciONal
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La federació de municipis de catalunya, 
juntament amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat i l’ACM van presentar el 
diamrts 20 de setembre aquest nou 
Model amb l’objectiu de possibilitar la 
seva consolidació com a sistema dels 
serveis socials bàsics.
Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de 
Drets Socials de l’fmc, i alcaldessa de 
Sant Boi de Llobregat, juntament amb 
Joan Ramón Ruiz Nogueras, director 
general de Protecció Social i David 
Saldoni, president de la Comissió de 
Benestar Social de l’ACM, i alcalde de 
Sallent van inaugurar aquest acte.
Lluïsa Moret, en la seva intervenció, va 
assenyalar que aquest nou Model de 
Serveis Socials Bàsics ha de ser capaç 
de donar una resposta eficient a les 
necessitats de la societat catalana: “Han 
aparegut nous perfils d’usuaris que s’han 
adreçat als serveis socials, per tant, el 
model que avui presentem és un model 
obert i flexible, capaç d’adaptar-se a 
aquestes noves realitats”. “aquest docu-

ment consensuat, que contempla la rea-
litat territorial, ha estat possible gràcies 
a la coordinació estable entre totes les 
administracions implicades. els serveis 
socials cada vegada estan atenent més 
demandes dels ciutadans i ciutadanes, 
per això és imprescindible la coordinació 
entre administracions per tal de poder 
donar una resposta eficaç i integral”.
La Diputació de Barcelona i els col·le-
gis professionals de Treball Social i 
Educació Social també han col·laborat 
en l’elaboració d’aquest Model.
En l’acte, van participar també Lourdes 
Zanuy, cap de servei de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Lleida, en repre-
sentació de l’fmc; i Sònia Oriola, coor-
dinadora de Serveis Socials del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell, en repre-
sentació de l’ACM; que van presentar 
el Model de Serveis Socials Bàsics i les 
seves repercussions.
La cloenda va anar a càrrec de Francesc 
Iglesies, secretari d’Afers Socials i 
Famíles del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

el dimarts 20 de setembre

preSeNtat el mOdel de ServeiS
SOcialS bàSicS de cataluNya

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, la federació de 
municipis de catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis hem elaborat 
una proposta de moció en suport a 
aquests acords de pau i a la seva 
implementació amb el compromís 
d’acompanyar el municipalisme co-
lombià en aquest procés.
El passat 25 d’agost des de l’Ha-
vana el govern de Colòmbia i la 
guerrilla de les Forces Armades 
Revolucionàries de Colòmbia 
(FARC) van anunciar que havien 
arribat a un acord definitiu de pau 
per posar fi a més de 50 anys de 
conflicte intern.
Des de la federació de municipis 
de catalunya hem fet arribar als ens 
adherits una proposta de moció en 
suport als acords de pau i a la seva 
implementació amb el compromís 
d’acompanyar aquest procés donant 
suport al municipalisme colombià, 
esperant que aquests acords siguin 
l’inici d’una pau estable, justa i du-
radora a Colòmbia.
En aquesta moció també es demana 
que el món local colombià tingui 
un paper rellevant a l’hora d’imple-
mentar els acords de pau, donat 
que és en l’àmbit local on aquests 
acords caldrà que es facin efectius. 
Properament es trametrà també una 
Declaració conjunta per ratificar el 
suport a Colòmbia davant dels rep-
tes que comporta la culminació del 
procés de pau, per donar a conèixer 
el 26 de setembre, dia de la signa-
tura de la pau entre el Govern de 
Colòmbia i les FARC.

moció conjunta

SupOrt delS 
gOverNS lOcalS 
de cataluNya 
alS acOrdS de 
pau a cOlòmbia



A la Barcelona

hi ha de tot
metropolitana

Els 3,2 milions d’habitants dels 36 municipis que 
formen l’àrea metropolitana de Barcelona, tenen 

al seu abast els serveis i les infraestructures 
necessàries per garantir la seva qualitat de vida i 

la generació de noves oportunitats.

www.amb.cat

La gestió eficient de tots 
aquests recursos, propis d’una 
gran metròpoli, així com el 
seu creixement sostingut i 
sostenible, és la nostra feina.

42 km de litoral

41 platges

52 % són espais lliures 
o naturals

41 parcs

2 espais fluvials

4 ecoparcs

67 deixalleries

7 estacions 
depuradores

4.800 habitatges 
de promoció pública

343 km de carril bici 
i 136 Bicibox

141 estacions de metro 
i 103 km de vies

210 línies d’autobusos 
i 4.500 parades

10.523 llicències de taxi
Aeroport amb 37,56 

milions de passatgers (2014)
Ciutat euromediterrània més 

atractiva per fer-hi negocis
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cOm méS cObri l’alcalde,  
méS eficieNt éS l’ajuNtameNt

El sou que haurien de cobrar els alcaldes ha estat un 
debat que s’ha revifat des de les passades eleccions 
locals, com també amb la Llei 27/2013 de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’administració.
Observatorio Local es fa ressò d’un estudi que ens 
dóna pistes en aquest debat. Es tracta del treball 
dels investigadors Stefano Gagliarducci i Tommaso 
Nannicini, «Do better paid politicians perform better? 
Disentangling incentives from selection», aparegut al 
Journal of the European Economic Association, 11(2), 
pp. 369-398, 2013.
Els autors utilitzen una base de dades d’alcaldes ita-
lians entre 1993 i 2001. De la mateixa manera que 
a Espanya, la regulació de salaris públics fixa el sou 
en funció de la població resident 
del municipi, encara que, com a 
Espanya, aquest increment no és 
constant. És útil saber que, de mane-
ra semblant a Espanya, a Itàlia el 90 
per cent dels municipis té 
menys de 10.000 habitants.
L’estudi obté que l’augment dels 
salaris en tenir més població el mu-
nicipi atreu candidats a alcalde amb 
un nivell educatiu més gran i que tre-
ballen en sectors d’ocupació que re-
quereixen una alta capacitat. També 
assenyala que els alcaldes que reben 
un sou més gran tendeixen a dismi-
nuir la grandària dels seus governs 
locals, abaixant impostos i taxes 
que paguen els ciutadans, i reduint 
el nombre de treballadors públics i 
despeses 
corrents.
Els autors donen diverses explica-
cions a aquest resultat. En primer 
lloc, els polítics més ben preparats 
poden realitzar una gestió més efi-
cient del govern, reduint despeses 
corrents, però no de capital. En se-
gon lloc, aquesta reducció del sector 

públic local pot respondre també a un canvi en les 
preferències, en tenir els alcaldes més educats una 
inclinació menor cap a la redistribució i els serveis 
públics. 
Els resultats mostren també que els alcaldes més 
ben pagats augmenten la velocitat en la recaptació 
d’ingressos, cosa que recolza l’explicació que aquests 
alcaldes realitzen una gestió més eficient de les seves 
administracions locals.
Tenint en compte el debat actual a Espanya, com 
també els canvis legislatius portats a terme en matèria 
de remuneracions públiques, els resultats d’aquest 
estudi són interessants per avaluar en el futur els re-
sultats de la nova regulació.

Observatorio local
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anàlisi

la fiNeStreta úNica empreSarial, 
uNa realitat

Després d’haver complert el primer any d’entrada en 
vigor de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica, el treball conjunt 
de l’administració de la Generalitat i dels ajuntaments 
està fent possible un avenç molt notori, amb l’objec-
tiu principal que l’empresari tingui a la seva disposi-
ció una veritable Finestreta Única Empresarial (FUE).
A data 5 de setembre hi ha 873 ajuntaments adhe-
rits a la FUE, el 92 per cent del total, i 22 en curs. 
Respecte de la població afectada, els ajuntaments 
adherits aglutinen el 75 per cent de la població total.

Si analitzem l’evolució respecte l’agost del 2015, 
s’aprecia que hi ha 876 ajuntaments més adherits a 
la FUE, que aglutinen 5,3 milions d’habitants addi-
cionals als que teníem fa un any.
Hi ha 52 ajuntaments que no ens consta que hagin ini-
ciat les tasques per adherir-se a la FUE, que apleguen 
a 1,8 milions de persones, el 25% del total. D’entre 
els ajuntaments pendents, trobem Barcelona, que està 
portant a terme un treball d’especial complexitat ja que 
amb 1,6 milions d’habitants és l’ajuntament més gran 
tant en població com en activitat econòmica del terri-
tori català, així com d’altres  ajuntaments mitjans com 
Ripollet, Sitges, Premià de Mar i Valls,... 

un any de la llei de 
simplificació administrativa:

eStat de Situació d’implaNtació de 
la fiNeStreta úNica empreSarial

Si el meu ajuNtameNt ja éS fue, 
ara què?
Si l’ajuntament ja s’ha adherit al projecte FUE, signi-
fica que la seva seu electrònica ja està connectada 
a Canal Empresa, que és el portal electrònic únic de 
les empreses (canalempresa.gencat.cat), permetent 
a l’empresari poder obtenir tota la informació que ne-
cessita per realitzar la seva activitat, bé des de Canal 
Empresa bé des de la seva web municipal, podent-se 
iniciar cadascun dels tràmits associats, molts d’ells 
fins i tot sense la necessitat de desplaçar-se, ja que 
són tràmits que permeten també, la tramitació 
electrònica.
Per tant, és el moment que l’ajuntament faci difusió 
d’aquest nou model de relació integrada i dels bene-
ficis que aporta als empresaris del seu municipi, es-
sent conscients dels canvis organitzatius que implica 
aquest model i que després descrivim en els següents 
apartats.

cristina pruñonosa, gerent de l’Oficina de gestió empresarial del 
departament d’empresa i coneixement de la generalitat de catalunya
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FMC

quiNS recurSOS pOSem a la vOStra 
diSpOSició?
ServeiS d’aSSiStèNcia alS eNS lOcalS
La FUE no és una finestreta de la Generalitat de 
Catalunya, o la d’un ajuntament, sinó que és la fines-
treta de l’empresariat, i per això és tan important des 
de l’inici crear espais de coordinació i col·laboració 
permanent entre les administracions i corporacions 
competents per fer possible l’avinentesa de la gestió, la 
simplificació i la coherència en els criteris d’aplicació.  
Per aquest motiu, les diferents administracions i orga-
nismes implicats en el projecte posem al servei de tots 
els ens locals diferents línies d’assistència:
- Jornades de formació enfocades pels diferents rols de 
l’Administració: càrrecs electes, personal tècnic, perso-
nal administratiu.
- Informació actualitzada i novetats de tots els tràmits 
relacionats amb les activitats econòmiques.
- Suport individualitzat segons les necessitats de cadas-
cun dels ens.
A més, des de Canal Empresa i des de la vostra web 
corporativa trobareu un bàner a l’eina de Cerca guiada 
de tràmits, per conèixer els tràmits necessaris per 
desenvolupar qualsevol activitat econòmica i poder 
informar de forma integrada a les persones emprene-
dores que volen iniciar una activitat econòmica en el 
vostre municipi.

Aquesta eina serveix per identificar quins tràmits calen 
per desenvolupar qualsevol activitat professional inde-
pendentment de l’administració competent.
A partir del tipus d’activitat i la ubicació, l’eina genera 
una sessió de preguntes que cal respondre.
El resultat del qüestionari és un informe detallat 
dels tràmits, l’ordre en què s’han de fer, el lloc, els re-
quisits, els documents necessaris i les taxes que 
cal pagar.

quiNS avaNtatgeS té per a 
l’empreSari que l’ajuNtameNt ja 
Sigui fue?
- Que la informació que s’està facilitant és transparent, 
homogènia i estàndard per a tot el territori.
- Que ja està oferint la tramitació electrònica tal i com 
estableix la Llei 39/2015, de procediment administratiu, 
per tots els tràmits associats a les activitats econòmi-
ques del seu municipi.
- Que està complint amb l’establert per la Directiva de 
Serveis del Mercat Interior i amb la Llei 16/2015, de 
simplificació administrativa.
- Que està oferint al teixit empresarial del seu municipi 
una informació unificada i global sobre les activitats 
econòmiques, molt útil durant tot el cercle de vida 
d’una empresa, amb independència de l’administració 
competent.



En aquests moments no es veu cap indici sòlid per pensar 
que es formarà govern a Espanya abans del 31 d’octubre, 
i solament hi ha les declaracions coincidents de tots els 
partits i dirigents dient que seria un daltabaix anar a unes 
terceres eleccions generals en un any i, a sobre, el dia de 
Nadal. Molts analistes pensen que el PSOE és el partit que 
està en una posició més feble i que tard o d’hora haurà 
d’afluixar i permetre un govern del PP presidit per Rajoy, 
però això no passa de ser una especulació. És cert, tan-
mateix, que les fortes pressions externes i les discrepàn-
cies internes podrien dur els socialistes a intentar alguna 
maniobra de desbloqueig. Diverses enquestes assenyalen 
que l’opinió pública rebutja majoritàriament un govern 
del PP i que totes les altres combinacions, incloent amb 
els partits nacionalistes, són acceptables. Es parla d’altres 
sortides, com per exemple una abstenció mancomunada 
entre els partits que han votat no a la candidatura de 
Rajoy, o una dimissió en bloc dels màxims dirigents dels 
quatre partits. Fins i tot hi ha qui proposa un vot “patriò-
tic” al Congrés (PP, PSOE, Ciutadans i d’altres minories) 
enfront del renovat repte independentista a Catalunya. En 
tot cas, el debat ideològic i programàtic ha desaparegut 
dels espais públics i només es parla de les recargolades 
tàctiques dels partits.  
Però per sota les coses es mouen. En primer lloc, caldrà 
veure l’impacte real de les eleccions al País Basc i a 
Galícia del dia 25. En segon lloc, la pèssima gestió dels 
casos José M. Soria i Rita Barberà ha mostrat esquerdes 
importants dins del PP, i es pot dir fins i tot que per pri-
mer cop s’ha qüestionat el lideratge fins ara indiscutible 
de Rajoy. La corrupció i la manca d’iniciatives l’encerclen 

i tothom sap que a la llarga l’ofegaran. Probablement 
el PP no veu de mal ull unes terceres eleccions, ja que 
les enquestes l’afavoreixen, i la seva carta electoral seria 
el retorn a un bipartidisme estable, que escombri les 
minories de bloqueig. És a dir que l’actual fragmentació 
parlamentària faria permanentment inviable la vida polí-
tica per culpa dels vetos creuats i les línies vermelles. Els 
socialistes també discuteixen de mala manera la tàctica 
que han de seguir. Pedro Sánchez té alts dirigents (i 
exdirigents) en contra, però en canvi sembla que dis-
posa del  suport de la majoria de quadres i de militants, 
mentre que fora d’Andalusia la presidenta Susana Díaz 
no és ben vista per les bases. I Podemos ha entrat en 
una dinàmica de confrontacions internes, a vegades 
molt aspres, com és el cas de Madrid. Per no parlar de 
Ciudadanos amb diverses direccions regionals molt criti-
cades i amb un polèmic congrés a les portes.  
Mentrestant, el funcionament de l’Estat ja comença a 
patir i alguns sectors es queixen de la falta de decisions 
per part del govern central i del Congrés, encara que mig 
d’amagat al BOE n’apareixen moltes que li convenen al 
PP, com per exemple nomenaments. L’Administració au-
tonòmica i la local demanen reformes i mesures urgents, 
sobretot en matèria econòmica i financera, que el go-
vern central es treu del damunt amb l’excusa d’estar en 
funcions. Aduïnt aquesta mateixa raó, des de fa un any 
el govern no se sotmet al control parlamentari, ni dóna 
explicacions, ni ret comptes de res. També la Comissió 
Europea apressa perquè es retoquin els Pressupostos de 
l’Estat, els d’enguany i els del 2017, que, per cert, enca-
ra no s’han escomès.
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Opinió

la Situació de blOqueig pOlític 
eSquerda elS partitS eSpaNyOlS

“ un cop fallida la investidura de mariano rajoy a finals d’agost, no hi hagut intents seriosos 
per reconduir la situació més enllà de vagues propostes i contactes sense continuïtat encapçalats 
pel pSOe i els valencians de compromís. tornem, doncs, a la mateixa situació plantejada al mes 
de desembre passat, o sigui a veure qui és el primer a qui li tremolen les cames i canvia el seu 
vot en una nova investidura que ara com ara ningú no proposa”

josep m. Sanmartí, periodista



Sóc d´una generació que no recicla-
va. Imagino que no hi havia gaire a 

reciclar, vull dir que no teníem pas res que sobrés: a 
tot estirar, raspes de maires o peles de patata. Ho deixa 
establert la dita popular, cares o barates, per als pobres 
es pesen les patates. 
La porqueria es ficava dins d’un cubell de zinc, folrat 
amb paper de diari. En aquells anys  –dècada dels 
seixanta del segle passat- el diari s’emprava igual per 
embolicar un entrepà que per al terra acabat de fregar. 
Fins i tot hi havia qui se’l llegia.
L’anècdota ve a tomb de la neteja municipal, de la què 
se n’ha parlat molt.
Que les nostres ciutats són infinitament molt més poli-
des que les d’abans, no té retop.

Que la consciència en això, per part de la gent, ha aug-
mentat, també.
Ara que som més gent ningú no coneix, però, els es-
combriaires del seu barri. Passen, d’habitud, de nit, 
en camions, els contenidors són formidables, pots 
fer reciclatge selectiu. Però, ai làs!, ja no se’n canta 
gall ni gallina d’aquell cornetí, ni la gent de la neteja 
pública venen a demanar-te a casa una propina per 
Nadal.
Queda lluny allò de “Yo dejo la calle limpia, con esfuer-
zo y con tesón, para que reluzca ufana igualito que un 
salón”.
Tots hi hem guanyat, els primers, els escombriaires. 
Però a voltes trobo a faltar aquell cornetí.
Deu ser l’edat.
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Fins i tot el viatge més llarg comença 
amb un primer pas, recorda una di-

ta. I això és el que han fet a Catalunya els ajuntaments, 
representats per la federació de municipis de catalunya 
i l’ACM, la Conselleria de Treball de la Generalitat i els 
sindicats, a l’acordar posar uns mínims de sou i de 
temps als contractes dels plans d’ocupació que mar-
quen una fita simbòlica en aquests temps convulsio-
nats de precarietat i temporalitat laboral.
El destacat d’aquest acord no és el nombre de benefi-
ciaris, poc més de 3.500, sinó la seva càrrega d’exem-
plaritat i de compromís de las administracions locals i la 

Generalitat per unes condicions de feina dignes.
Cal tenir en compte que es tracta del plans per a per-
sones que tenen més dificultats per trobar una ocu-
pació i, per tant, se suposa que d’altres tipus de plans 
més especialitzats hauran d’estar també millor pagats. 
Per això és important que el mínim sigui alt.
La Generalitat no té competències per fixar un sou 
mínim, però mesures com aquesta marquen el camí 
a seguir tant per l’administració autonòmica com la 
local. Els sindicats ho van celebrar, però a la vegada 
demanen que es converteixi en la pauta a seguir en la 
política d’ocupació de tot el sector públic.

treball digNe i fOrmatiu
“ el pacte entre ajuntaments, generalitat i sindicats per uns plans d’ocupació amb 
un sou mínim de 1.000 euros és tot un símbol”
Salvador Sabrià, periodista

el cOrNetí de l’eScOmbriaire

Opinió

“ quan s’escoltava el cornetí del carro de les escombraries, tirat per un melancòlic cavall, 
la mainada baixàvem les galledes i l’escombriaire les abocava dins d’uns dipòsits de metall. 
així es feia a la meva barcelona infantil”
miquel giménez, guionista i escriptor
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actualitat municipal

ajuntaments de reus i cambrils

aplicació per facilitar el 
pagameNt a la zONa blava
Els ajuntaments de Reus i Cambrils van estrenar 
una nova aplicació per facilitar el pagament de 
l’estacionament a la zona blava a través de dis-
positius mòbils. El primer balanç és positiu: l’app 
disposa de prop de 4.000 usuaris donats d’alta 
i, entre les dues ciutats, ja s’han realitzat 23.000 
estades mitjançant tiquets virtuals. Amb aquesta 
app, els usuaris només paguen el temps exacte 
d’aparcament del vehicle. L’aplicació també dis-
posa d’un sistema d’avisos que notifica a l’usuari 
quan s’està a punt de sobrepassar el temps 
màxim autoritzat d’estacionament.

consell comarcal del Solsonès

dONar a cONèixer el llegat barrOc
El Solsonès conserva un extens i ric patrimoni barroc 
repartit per bona part dels municipis de la comarca, tot 
i que encara és molt desconegut fora d’aquest territori. 
Amb l’objectiu de divulgar aquest llegat, el Patronat de 
Turisme i l’Ajuntament de Riner –amb el suport econòmic 
de l’Agència Catalana de Turisme- ha creat l’Espai Barroc, 

un centre d’interpretació 
d’aquest període artístic, 
que va iniciar-se a la fi del 
segle XVI. Les instal·lacions 
es troben a la Casa Gran del 
Miracle, a Riner, que també 
s’ha rehabilitat per a l’ocasió. 
El projecte vol posar en valor 
el patrimoni barroc de la 
comarca i oferir un producte 
turístic “genuí”.

ajuntament de montmeló

auge de la fOtOgrafia amateur
L’afició per la fotografia amateur és una de les ac-
tivitats d’entreteniment que més públic ha guanyat 
en aquests darrers anys a Montmeló. Per això, des 
de l’ajuntament, es vol seguir fomentant l’afició per 
la fotografia amateur. Així, a partir de setembre 
arrancarà el primer curs de fotografia extraescolar 
per a nens. Hi haurà un grup per a alumnes de 
tercer i quart de Primària i un altre per als de cin-
què i sisè. A diferència dels tallers amb adults, no 
s’utilitzarà rèflex sinó càmera compacta i es basarà 
més en la pràctica que en la teoria. L’ajuntament 
promociona 
l’activitat a 
les xarxes 
socials, amb 
concursos 
al Carnaval, 
Sant Jordi, la 
festa major i 
el Nadal.

ajuntament de vandellòs i l’Hospitalet de l’infant

iNtercaNviar multeS 
per ServeiS a la cOmuNitat 
L’ajuntament ha aprovat una ordenança que permet 
intercanviar multes econòmiques per serveis a la comu-
nitat. Aquesta ordenança respon a la situació de crisi 
econòmica que ha comportat que algunes persones no 
puguin pagar les mul-
tes i sancions que els 
imposa l’ajuntament 
quan fan alguna in-
fracció. Així, per faci-
litar que puguin com-
pensar el perjudici de 
la infracció, es preveu-
en plans de formació o 
prestacions de serveis 
a la comunitat d’una 
durada en consonàn-
cia amb la gravetat de 
la infracció comesa.

als ajuntaments
l’a

ct
u

al
it

at
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bones pràctiques

ajuntament de Sant boi de llobregat

cObOi, labOratOri cívic d’empreNedOria 
i ecONOmia SOcial
Emmarcat dins l’àmbit de la promoció econòmica i el suport empresarial, COBOI és un dels primers centres 
d’aquest tipus amb un enfocament integral de caràcter marcadament social i cooperatiu. En un context de 
greu crisi econòmica, l’any 2012 Sant Boi de Llobregat comptava amb més de 8.000 persones aturades a 
la ciutat. D’entre les fortaleses amb què compta la ciutat per fer front a aquesta situació de desocupació, hi 
trobem una llarga trajectòria cooperativista: des de cooperatives de consum i agràries fins a models col·labo-
ratius en l’àmbit de l’habitatge o de l’educació. L’Ajuntament decideix fer una aposta per la innovació social 
en aquest sentit promovent un espai públic d’emprenedoria i economia social. Aquest objectiu es comple-
menta amb la necessitat de redifinir la missió i el model de gestió de la xarxa de casals i centres cívics de la 
ciutat. Així, l’espai neix el 2012 com a prototip i és “cocreat” a través d’un procés participatiu obert amb el 

suport d’un grup assessor format per 18 institucions entre 
empreses, universitats, entitats financeres i associacions.  
D’entre els principals projectes que COBOI ha iniciat amb 
èxit, destaquem la Llançadora d’Emprenedoria, dirigida 
a emprenedors amb una idea de negoci de caràcter 
social; la Llançadora d’Ocupació, programa de suport a 
joves amb necessitats d’inserció laboral; i Coboi Innova – 
Espais Buits, concurs de projectes per revitalitzar espais 
ens desús de la ciutat. 

ajuntament de Salt

jOveS vip, Salut per la iNcluSió SOcial
El VIP Jove és un programa de promoció de la salut per al jovent de Salt amb un enfoc innovador i coo-
peratiu. Es treballa per projectes en una sèrie de tallers progressius (VIP 1, VIP 2 i VIP Premium) que pre-
paren i motiven els joves perquè al final siguin ells mateixos els qui dissenyin i ofereixin un servei de salut 
per a algun altre col·lectiu de la comunitat. Després de nou edicions, el programa ha apostat darrerament 
per la metodologia de l’aprenentatge i servei (ApS) en la definició dels projectes comunitaris, i els joves han 
ideat i participat en programes de dinamització i suport a col·lectius amb discapacitats intel·lectuals, en 
centres de gent gran o en el projecte Juguem, que es fa als patis de les escoles municipals i a les places 
del municipi de Salt.  L’experiència empodera els joves participants perquè aconsegueix que, de mane-
ra gradual, aprenguin, assessorin i ajudin altres joves i altres 
col·lectius en temes de salut. En una població molt marcada per 
la immigració, i per tant la diversitat, el programa VIP significa 
també un important intercanvi social i cultural liderat pel jovent. 
El projecte es valora molt positivament perquè ha aconseguit 
complir amb escreix els seus objectius. Un bon exemple de la 
implicació que crea el projecte és el fet que, els joves que aca-
ben les tres etapes s’acaben implicant en altres projectes del 
municipi com a voluntaris. 
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localret

més informació a la pàgina web www.localret.cat

Ordenança municipal de 
transparència i administració 
electrònica
localret ha posat a disposició dels ens locals catalans la nova Ordenança-tipus de 
transparència i administració electrònica. aquest model pretén servir d’eina
als ajuntaments per a l’adaptació a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

L’any 2004, des del Consorci Localret ja es va elaborar 
un model d’ordenança tipus d’administració electrònica, 
pioner en el seu moment, que pretenia servir d’impuls a 
la utilització de mitjans electrònics a les administracions 
locals catalanes.
La redacció d’aquesta ordenança s’ha anat adaptant per 
incorporar la normativa de desenvolupament de la Llei 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i de 
l’Esquema Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat. Així mateix, segueix el camí encetat 
de consolidació en l’adopció dels mitjans electrònics 
per a les comunicacions entre les administracions i la 
ciutadania per les lleis del Parlament 26/2010, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i 29/2010, d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya. Ja més recentment, es 
va ampliar el seu objecte tot incorporant la regulació de 
la utilització dels mitjans electrònics en la pràctica de la 
transparència administrativa, la proximitat i el servei a la 
ciutadania, i la participació ciutadana.
L’entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015 suposa ja la 
plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat ad-
ministrativa i, en aquest sentit, l’ordenança tipus ha estat 
revisada per tal de facilitar als ens locals de Catalunya 
l’assoliment de les fites que aquestes lleis suposen.
Per sol·licitar aquest model d’Ordenança només cal que 
els ens locals adherits al Consorci Localret ho demanin 
per correu electrònic a consorci@localret.cat Model d’ordenança de transparència i administració electrònica



defiNició del priNcipi de prudèNcia 
fiNaNcera aplicable a leS OperaciONS 
d’eNdeutameNt i derivatS de leS cOmu-
NitatS autòNOmeS i eNtitatS lOcalS

disposició:
Resolució de 16 de setembre de 2016. 
BOE número 225, de 17 de setembre de 2016.
Organisme:
Ministeri d’Economia i Competitivitat.

La resolució defineix el principi de prudència financera apli-
cable a les operacions financeres de les comunitats autòno-
mes i entitats locals. Per a la definició d’aquest principi, la 
Secretaria General del Tresor i Política Financera ha tingut 
en compte el principi de sostenibilitat de les finances públi-
ques estableix l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
que vetlla per la capacitat de les administracions públiques 
per finançar els seus compromisos de despesa presents i 
futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de 
deute comercial.
A l’Annex 3 de la resolució s’estableixen els diferencials 
màxims sobre el cost de finançament de l’Estat i altres 
condicions financeres aplicables a les operacions d’endeu-
tament de comunitats autònomes i entitats locals. Donades 
les actuals condicions monetàries, i en particular l’actual 
context de tipus d’interès nominals negatius en els terminis 
més curts de la corba de finançament del Tresor, s’han 
incrementat els diferencials màxims per a les operacions 
d’endeutament a curt termini que garanteixin la seva via-
bilitat al temps que se segueix vetllant pel compliment del 
principi de sostenibilitat de les finances públiques.
En aquest mateix sentit, i per tal de facilitar l’accés de les 
administracions territorials al finançament dels organismes 
multilaterals de finançament, tenint en compte les seves 
condicions financeres especialment favorables, aquesta Re-
solució els atorga un tractament particular, sense perjudici 
de l’exigència de compliment de la condició de cost màxim, 
requerida per a totes les operacions d’endeutament de les 
CCAA i EELL.

ecONOmia Organisme:
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

La Comissió Europea ha dirigit al Regne d’Espanya el Dic-
tamen Motivat 2014/4169 per no incorporar correctament 
en l’ordenament jurídic nacional l’article 8 de la Directiva 
2003/88 / CE, de 4 de novembre de 2003, relativa a de-
terminats aspectes de l’ordenació del temps de treball. La 
base d’aquest dictamen és la consideració de la Comissió 
Europea que Espanya no ha transposat el límit absolut de 
vuit hores per al treball nocturn que impliqui riscos espe-
cials o tensions importants, que preveu l’article 8, lletra b), 
de la directiva.
Amb aquest Reial decret es dóna compliment a l’esmentat 
dictamen motivat, incorporant plenament a l’ordenament 
jurídic espanyol aquest aspecte de la Directiva 2003/88 / 
CE, de 4 de novembre de 2003. Per a això, es procedeix 
a la modificació del Reial Decret 1561/1995 , de 21 de 
setembre, sobre jornades especials de treball, en el capítol 
IV, dedicat al treball nocturn, s’afegeix un nou article referit 
exclusivament a treballadors nocturns que desenvolupin 
treballs amb riscos especials o tensions importants. A 
efectes de la determinació dels treballs que vagin a veure 
afectats per la limitació de jornada, i fent ús de la possibi-
litat prevista en l’últim paràgraf de l’article 8 de la Directiva 
2003/88 / CE, el nou article conté una remissió al que es 
disposi a l’efecte en els convenis col·lectius o, si no, en els 
acords col·lectius.

aprOvadeS leS baSeS reguladOreS del 
memOrial caSSià juSt de la geNeralitat

disposició:
Ordre GAH/216/2016, de 28 de juliol.
DOGC número 7198, de 5 de setembre de 2016.
Organisme:
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge

L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
crear el Memorial Cassià Just amb la voluntat de dur a 
terme un reconeixement a les persones o les institucions 
que s’han significat per les seves aportacions a la construc-
ció d’un espai comú de convivència de la pluralitat d’op-
cions religioses.
Ara, es convoca la sisena edició del guardó Memorial 
Cassià Just de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2016 i s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
del guardó Memorial Cassià Just, que figuren en l’annex 
d’aquesta ordre.
El guardó Memorial Cassià Just consisteix en una obra 
d’art original d’una autora o autor reconeguts. El guardó es 
podrà concedir a una persona, entitat o institució, ens local 
català, mitjà de comunicació o professional de mitjans de 
comunicació.
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disposicions

caNviS eN el reial decret SObre 
jOrNadeS eSpecialS de treball, 
eN matèria de treball NOcturN

disposició:
Reial decret 311/2016, de 29 de juliol.
BOE número 183, de 30 de juliol de 2016.
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actualitat europea

Els ministres de la UE responsables de desenvolupa-
ment urbà van aprovar el passat 30 de maig el Pacte 
d’Amsterdam, que suposa la posada en marxa de la 
nova Agenda Urbana de la UE. Aquest instrument 
permetrà que les ciutats europees es puguin implicar 
directament en la formulació de polítiques urbanes 
nacionals i comunitàries sobre diferents aspectes, tals 
com l’habitatge, la immigració o la pobresa urbana.
L’adopció d’aquesta agenda confereix un impuls cab-
dal amb relació a la governança multinivell i catapulta 
aquelles ciutats considerades més intel·ligents, verdes i 
integradores. L’objectiu de tot plegat és millorar l’elabo-
ració i l’impacte de les polítiques urbanes, tant a nivell 
nacional com comunitari, donant la paraula i implicant 
les autoritats locals i regionals.

Així mateix, la Comissió Europea preveu la creació 
d’una finestra única de suport als ens regionals i locals 
en les polítiques i instruments de la UE relacionats 
amb la dimensió urbana, impulsant la coordinació 
i facilitant 
l’accés al 
finançament 
de les ciutats 
europees per 
tal d’estimular 
les inversions, 
el creixement, 
econòmic, la 
innovació i 
l’habitabilitat.

En el marc de la 7a Cimera de Ciutats i Regions, es va aprovar el passat 9 de 
juliol la Declaració de Bratislava, en la qual els ens regionals i locals es com-
prometen políticament a posar en marxa cinc solucions clau per tal millorar 
l’eficàcia de la inversió.
Les solucions passen per tenir en compte els següents aspectes:
- Connectar Europa a través de la inversió territorial.
- Vincular la forma d’invertir amb els resultats que es persegueixin.
- Millorar la capacitat d’inversió dels ens locals i regionals coordinant-la amb 
els cicles econòmics nacionals i de la UE.
- Promoure el diàleg i una col·laboració continuats.
- Augmentar la responsabilització i sensibilització per respondre a les neces-
sitats dels ciutadans.
La Declaració de Bratislava serà transmesa pel president del Comitè de les 
Regions (CDR) als presidents del Consell Europeu, el Parlament Europeu, 
la Comissió Europea i el Comitè Econòmic i Social Europeu, així com a la 
Presidència eslovena del Consell de la UE.
Sota el títol ‘Inverteix i connecta’, la Cimera va reunir representants polítics 
d’autoritats locals i regionals per debatre els principals reptes de la Unió 
Europea i considerar com enfortir les connexions entre persones, llocs, idees 
i recursos d’Europa a través de la inversió.
(Font: Butlletí dels governs locals i Europa)

El Comitè Europeu de les Regions vol 
que la futura legislació prevegi unes 
metes més elevades per a la reutilit-
zació i el reciclatge de residus urbans 
L’Assemblea de la UE dels repre-
sentants regionals i locals ha definit 
clarament la seva posició respecte de 
les directives sobre residus, actual-
ment en procés de revisió. Els diri-
gents locals demanen a la Comissió 
que torni a fixar en un 70% els ob-
jectius de reutilització i reciclatge dels 
residus municipals, davant el 65% 
previst en el paquet sobre l’economia 
circular presentat per la Comissió al 
desembre de l’any passat. Finalment, 
es va donar suport finalment a la 
inclusió del criteri «comparables en 
quantitat» a la definició dels residus 
municipals, tal i com proposava la 
Comissió en el seu paquet legislatiu.

leS ciutatS eurOpeeS pOdraN 
participar eN l’elabOració de 
leS pOlítiqueS de la uNió

declaració de bratiSlava per 
a la millOra de la iNverSió 
delS eNS lOcalS i regiONalS

els dirigents locals i 
regionals demanen uns 
objectius de gestió de 
residus més ambiciosos
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