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un Manual que recull els impactes més rellevants del Reglament (UE) de protecció de dades que 
afecten els ens locals. La nova Llei de contractes, de forma pràctica en un curs de l’FMC. Adhesió 
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protecció de dades a les policies locals. L’FMC, present en una jornada per parlar de videovigilància. 
Debat sobre el règim jurídic dels habitatges d’ús turístic en una jornada de l’FMC. Anàlisi de les 
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L’FMC DONA SUPORT ALS JOCS 
MEDITERRANIS AMB LA SEVA VISITA 
A TARRAGONA I ALTAFULLA
El president de la Federació de Municipis de Catalunya i 
alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va ser rebut el 9 
de març per Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona 
i vicepresident de l’FMC; i per Fèlix Alonso, alcalde d’Al-
tafulla i president de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació 
Democràtica de l’FMC.

En la visita a Tarragona, Xavier Amor, acompanyat pel se-
cretari general de l’entitat, Juan Ignacio Soto Valle, va ser 
rebut per l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, i per 
Begoña Floria, tinenta d’alcalde i cap de l’Àrea de Cultura, 
Festes i Patrimoni de l’ajuntament, i els van ensenyar el va-
lor històric i patrimonial de les dependències municipals.

A Altafulla, la delegació de l’FMC es va entrevistar amb 
l’alcalde d’aquesta localitat, Fèlix Alonso, acompanyat per 
Jaume Sànchez, tinent d’alcalde i regidor d’Educació, 
Turisme, Activitat Física i Esports, Comerç i Consum; i M. 
Luisa Méndez-Vigo, regidora d’Urbanisme, Via Pública i 
Polítiques de Gènere..

En aquesta visita a Altafulla, on es van 
poder apreciar diverses restes arqueològi-
ques, també hi van ser presents Josep Fèlix 
Ballesteros i Begoña Floria.
En les dues reunions es va poder copsar 
l’actualitat local del territori i les perspecti-
ves de futur dels governs locals, amb un es-
pecial detall pel que fa a la implicació dels 
ajuntaments en l’organització i celebració 

dels Jocs Mediterranis 2018.
El president de l’FMC va fer lliurament a l’Ajuntament de 
Tarragona i a l’Ajuntament d’Altafulla de dos exemplars de 
la litografia ‘Multitud’, de l’artista gironí Josep Perpiñà.
A la tarda, van continuar la seva visita per diversos indrets 
on es disputaran el proper 23 de juny les modalitats de la 

La delegació de la Federació de Municipis de Catalunya 
va expressar el seu total suport als XVIII Jocs 

Mediterranis 2018, i va reconèixer la valentia
d’aquest projecte, que va molt més enllà de l’esport



prova del triatló i l’Anella Mediterrània de Tarragona 2018, 
acompanyats també per Javier Villamayor, tinent d’alcalde 
de Tarragona, comissionat dels Jocs Mediterranis 2018 i 
regidor de Seguretat Ciutadana i Ciutat Intel·ligent; 
i per Pere Valls, un dels ideòlegs dels Jocs de 
Tarragona.
La delegació de l’FMC va expressar el seu total 
suport als XVIII Jocs Mediterranis 2018, i va re-
conèixer la valentia d’aquest projecte, que va molt 
més enllà de l’esport. Recordem que aquests 
jocs tindran lloc del 22 de juny a l’1 de juliol a 16 
municipis diferents del territori, hi formaran part 
33 disciplines esportives, 4.000 esportistes de 26 
nacionalitats diferents, 1.000 jutges i representants 
internacionals, 1.000 periodistes, 3.500 voluntaris i 
s’esperen 200.000 espectadors.
Els municipis implicats en l’organització d’aquests 
jocs són Tarragona, Altafulla, Barcelona, Calafell, 
Cambrils, Castelldefels, Constantí, el Morell, la 
Pobla de Mafumet, Reus, Salou, la Selva del Camp, 
Torredembarra, Valls, el Vendrell i Vila-seca, 
Va ser l’any 2007 quan el govern de l’Ajuntament 
de Tarragona va prendre la decisió d’optar a l’or-
ganització dels Jocs Mediterranis. La proposta va 
ser aprovada i recolzada pel Ple de l’Ajuntament 
de Tarragona, el Comitè Olímpic Espanyol, el 
Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, 
el Parlament de Catalunya, les dues cambres de 
representació política de l’Estat espanyol, el Senat, 
el Congrés dels Diputats i el Consell de Ministres 

del Govern espanyol. Durant els 
anys de preparació de la candi-
datura s’hi van adherir més de 
37 municipis.
Finalment, no va ser fins al 15 
d’octubre de 2011 quan en ses-
sió del Comitè Internacional dels 
Jocs Mediterranis (CIJM) a la 
ciutat turca de Mersin, Tarragona 
va ser escollida com a seu dels 
XVIII Jocs Mediterranis del 2017. 
Tarragona serà la ciutat més 
petita que mai ha organitzat uns 
Jocs Mediterranis.
Els Jocs Mediterranis són una 
competició de caràcter poliespor-
tiu que s’organitza en el marc del 
moviment olímpic i amb el reco-
neixement del Comitè Olímpic 
Internacional (COI). Estan classi-
ficats dins dels anomenats Jocs 
Regionals i els conformen els 

països que envolten el mar Mediterrani. Se celebren cada 
quatre anys. La primera edició va tenir lloc l’any 1951 a 
Alexandria, Egipte.

FMC
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“El president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, Xavier Amor, en la seva visita institucional 
a Altafulla, va signar al Llibre d’Honor de l’Ajuntament”



Vistes amb perspectiva, les xifres provoquen cert vertigen: 
més de 4.000 esportistes de 26 comitès olímpics nacio-
nals, 200.000 entrades a la venda, un miler de periodistes 
provinents de desenes de països, etc. El repte que suposa 
coordinar tots aquests fronts es barreja, per exemple, amb 
el compromís dels més de 3.500 voluntaris amb total dispo-
sició per a aquesta aventura o els comentaris d’agraïment 
dels veïns, delerosos de poder veure per primera vegada 
en directe el seu esportista preferit. Il·lusió i nervis a parts 
iguals, conscients que durant deu dies, des del 22 de juny 
fins al dia 1 de juliol, gaudirem d’un aparador magnífic que 
hem de saber aprofitar. Tots plegats som conscients que 
estem a la recta final d’un camí llarguíssim i que ara, en el 

moment decisiu, toca fer un últim esforç perquè els Jocs 
siguin un èxit i el projecte transcendeixi a la competició pu-
rament esportiva.
Els XVIII Jocs Mediterranis seran possibles gràcies a un 
pressupost total de prop de 94 milions d’euros, aportats 
per les diferents administracions públiques del territori 
(Ajuntament de Tarragona i consistoris de les altres 15 
seus, Generalitat de Catalunya, l’Estat espanyol i les dipu-
tacions de Tarragona i Barcelona) i la iniciativa privada. 
Tenint en compte que Tarragona va ser declarada oficial-
ment seu dels Jocs l’any 2011, encara en plena crisi, 
és important remarcar que pocs esdeveniments han rebut 

a casa nostra un suport tan rotund, més si tenim en 
compte que el context polític i econòmic no ha estat preci-
sament propici.
Amb tot, Tarragona ha volgut demostrar que 26 anys des-
prés, el Llegat de Barcelona ’92 continua viu, i Catalunya 
segueix apostant per organitzar grans esdeveniments es-
portius que reverteixin en els ciutadans i en el territori. I és 
així perquè tenint en compte que l’aportació amb recursos 
propis per part de l’Ajuntament de Tarragona haurà estat de 
14 milions d’euros, això suposa que per cada euro aportat 
pel contribuent de la ciutat, el territori n’haurà rebut set en 
forma de millors equipaments i infraestructures. La cons-
trucció d’un nou Palau d’Esports amb capacitat per a 5.000 
espectadors o la renovació dels pavellons municipals de 
les principals localitats de l’entorn seran la part més visible 
d’una magnífica herència.
Precisament la rellevància d’aquest llegat ha estat una de 
les constants de tot el projecte. Malauradament tots co-
neixem exemples de grans inversions per a esdeveniments 
esportius o culturals de primer nivell que tenen un aprofita-
ment efímer. L’estat d’abandonament d’algunes de les ins-
tal·lacions esportives de Rio de Janeiro després dels 
Jocs Olímpics de 2016 en són un dels exemples més re-
cents i paradigmàtics. Per aquest motiu l’Ajuntament de 
Tarragona ha apostat des d’un primer moment per un 
projecte realista, auster i adequat, tant als usos de les com-
peticions esportives com a les necessitats futures de la 
societat. La decisió de no construir una vil·la residencial 
per als esportistes i allotjar-los a la magnífica infraestructura 
hotelera de l’entorn va causar sorpresa en un primer mo-
ment però s’ha demostrat que era encertada, fins al punt 
que el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis ho posa 
com a exemple de bona pràctica. D’altra banda, l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) ha 
elaborat un completíssim estudi sobre els usos futurs de 

Anàlisi
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TARRAGONA 2018:
PREPARATS PER FER HISTÒRIA

“ Les sensacions adquireixen moltíssima importància quan falta poc 
perquè una ciutat mitjana com Tarragona aculli un esdeveniment internacional 
de primera magnitud, com els Jocs Mediterranis”
Javier Villamayor Caamaño, 
Conseller Comissionat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.

“Il·lusió i nervis a parts iguals, conscients 
que durant deu dies, des del 22 de juny 

fins al dia 1 de juliol, gaudirem d’un aparador 
magnífic que hem de saber aprofitar” 



les instal·lacions de l’Anella Mediterrània que, no només 
constata que tots els equipaments esportius poden tenir 
un gran aprofitament ciutadà i ser sostenibles econòmica-
ment, sinó que es tracta d’un pol d’oportunitat des 
de l’àmbit lúdic, familiar i empresarial, en el marc de 
les afirmacions dels especialistes, que veuen en el 
turisme esportiu una via de potencial èxit a múl-
tiples nivells. 
Els Jocs Mediterranis, però, no són només un se-
guit de competicions esportives de màxim interès 
que tenen lloc en infraestructures renovades. 
En una demarcació en què tots plegats massa 
vegades ens hem mirat el melic, els Jocs també 
suposen una oportunitat immillorable de coope-
ració territorial. Un enfoc metropolità i territorial 
de municipis de tamany mig, amb l’excepció dels 
de la provincia de Barcelona, contribuint a dur 
a terme un projecte comú. En aquest sentit, la 
col·laboració amb els 15 municipis seu (Reus, 
Vila-Seca, Salou, Cambrils, la Selva del Camp, el 
Vendrell, el Morell, Torredembarra, Altafulla, Valls, Calafell, 
Constantí, la Pobla de Mafumet, Castelldefels i Barcelona)  
ha estat modèlica, exemple d’unitat, i pot suposar un punt 
de partida per a una necessària major vertebració territo-
rial. A tots, moltes gràcies.

En definitiva, l’organització dels Jocs Mediterranis ha estat 
una aventura exigent, amb molts entrebancs, però al mateix 
temps gratificant. I esperem que els tarragonins i tarragoni-
nes i el conjunt de la ciutadania pugui gaudir dels “Somnis 
de pedra i aigua”, títol del complert i divers programa cul-
tural que acompanya la celebració esportiva. O que tots 

plegats “Juguem per viure”, com diu la cançó oficial dels 
Jocs, estrenada per més de 2.000 infants de les escoles de 
la demarcació. I que tothom sàpiga que, com diu l’eslògan 
promocional dels Jocs, des de Tarragona 2018 estem “pre-
parats per fer història”. Ens hi acompanyeu?
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“La col·laboració amb els 15 municipis seu (Reus, 
Vila-seca, Salou, Cambrils, la Selva del Camp, el Vendrell, 
el Morell, Torredembarra, Altafulla, Valls, Calafell, 
Constantí, la Pobla de Mafumet, Castelldefels i Barcelona) 
ha estat modèlica, exemple d’unitat i pot suposar un punt 
de partida per a una necessària major vertebració territorial”
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En la reunió ordinària del Comitè Executiu de la 
Federació de Municipis de Catalunya que va tenir lloc el 
23 de març es va aprovar també la liquidació del pres-
supost de l’entitat de l’exercici econòmic de 2017 que 
reflecteix la bona situació econòmica i financera de l’en-
titat confirmant les dades del balanç de l’exercici 2016.
També es va aprovar l’informe d’activitats de l’entitat 
corresponent al període gener-febrer de 2018 i es van 
designar els membres de l’FMC a diverses comissions 
mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la 
Generalitat. Així mateix, es van ratificar les observacions 
a diferents projectes normatius impulsats per diversos 
departaments de la Generalitat segons els informes ela-
borats pels serveis tècnics i jurídics de l’FMC.
Un aspecte central de l’ordre del dia va ser l’informe 
i ratificació de les actuacions dutes a terme per l’FMC 
per tal de demanar al govern de la Generalitat i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la suspensió de 
l’increment de l’11,8 per cent de les tarifes del submi-
nistrament d’aigua, després que el Tribunal Suprem 
hagi confirmat la nul·litat de ple dret del contracte de 
concessió d’ATLL.
L’FMC ha presentat la petició de mesures cautelars de 
suspensió davant el jutjat contenciós i ha presentat 
també davant l’ACA la corresponent petició a l’efecte.
Altrament, el Comitè Executiu va ratificar les actuacions 
en relació amb el recurs d’apel·lació presentat contra la 
Sentència del Jutjat Contenciós número 2 de Barcelona, 
que va declarar nul el protocol per a l’aplicació de la Llei 

24/201, de 29 de juliol, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica. Sobre aquest punt, el president 
de l’FMC, Xavier Amor va declarar que 
“el que ens interessa als governs locals 
-a la nostra entitat municipalista- és que 
els marcs jurídics siguin viables i ens 
permetin fer polítiques públiques”. “Els 
municipis hem fet tot el que ha estat a 
les nostres mans per minvar els efectes 
d’aquesta singular i dramàtica manifes-
tació de la pobresa i ho continuarem 
fent en el futur, però demanem seguretat 

jurídica i recursos si volem construir una política pròpia 
en pobresa energètica”.
Es va donar compte de l’acord FEMP-MHAP en relació 
a la proposta de modificació normativa de la regla de 
despesa per autoritzar la utilització del superàvit en 
inversions sostenibles, i que està pendent del compli-
ment del compromís del govern de l’Estat de tramitar el 
decret-llei per implementar-lo.
En un altre ordre de coses, es va informar també de 
l’impuls de la moció en defensa de l’escola catalana i 
de l’acte Som Escola i de l’execució i justificació del Pla 
AFEDAP/Formació Local de l’exercici 2017.
Es va informar de diferents convenis de col·laboració 
formalitzats per l’FMC: amb el Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona per impulsar conjuntament activitats, 
iniciatives i projectes que corresponguin als objectius 
comuns; i amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals per al manteniment i actualitza-
ció del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals 
2018; i per al desenvolupament dels actes de reco-
neixement de les accions i activitats que han estat certi-
ficades com a Bones Pràctiques dels governs locals.
Finalment, es va donar compte de la moció a favor de 
polítiques de millora del sistema públic de pensions (el 
mateix matí, el govern de l’Estat va aprovar el decret llei 
que permet la reinversió, autoritzant als ajuntaments 
a invertir els seus 5.000 milions de superàvit en àrees 
prioritàries).

EL COMITÈ EXECUTIU REFERMA LES ACTUACIONS 
DUTES A TERME PER L’FMC PER DEMANAR 
A LA GENERALITAT LA SUSPENSIÓ DE L’INCREMENT 
DE LES TARIFES DE L’AIGUA
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L’ABAT DE MONTSERRAT, JOSEP MARIA SOLER, 
REP EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
DE CATALUNYA, XAVIER AMOR

Una delegació de la Federació de Municipis de Catalunya, 
encapçalada pel president de l’entitat i alcalde de Pineda de 
Mar, Xavier Amor; acompanyat pel president de l’Àmbit de 
Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de l’FMC i alcalde de 
Bossòst, Amador Marquès; el vicepresident de l’Àmbit de Bon 
Govern i Innovació Democràtica de l’FMC i alcalde d’Esparre-
guera, Eduard Rivas; i el vicepresident de l’Àmbit d’Organit-
zació Territorial de l’FMC i alcalde de Centelles, Miquel Arisa, 
van ser rebuts el 16 d’abril per l’abat de Montserrat, Josep 
Maria Soler, i per l’abat emèrit, Sebastià Bardolet, a l’Abadia 
de Montserrat.
El president de l’FMC, que va agrair aquesta invitació, va 
afirmar que des de la Federació de Municipis de Catalunya 
posarem tot l’esforç possible per ajudar a la commemoració 
del mil·lenari del Santuari i l’Abadia. Montserrat ha esdevingut 
un referent, no només religiós o de bellesa paisatgística única, 
identificativa, sinó també cultural, referent de la pau, de la lli-
bertat i de la convivència.
En la seva intervenció, va afegir que “el catalanisme polí-
tic i cultural no s’entendria sense l’aportació de l’Abadia de 
Montserrat, de la seva tasca en favor de la normalització i 

promoció del català i del seu univers lingüístic i simbòlic i de 
la recreació cultural expressada a través de la seva escolania 
mundialment coneguda. Molts de les vilatanes i vilatans dels 
nostres municipis tenen en Montserrat un far, no només d’orien-
tació espiritual sinó de benestar integral de les persones i de 
les comunitats locals. Avui també volem refermar aquí amb la 
nostra presència el valor que això comporta per al nostre pre-
sent i per al nostre futur”.
És per això que, “com a entitat municipalista catalana, volem 
testimoniar el nostre compromís amb la Fundació Abadia de 
Montserrat 2025, manifestant així el reconeixement i l’impuls 
del municipalisme català que representem amb els valors i la 
tasca de l’Abadia de Montserrat en favor dels catalans i les ca-
talanes i els seus pobles i ciutats”.
Per la seva banda, el Pare abat va agrair la tasca que desen-
volupa la Federació de Municipis de Catalunya per enfortir la 
dimensió col·lectiva i l’interès general dels municipis, i va des-
tacar la necessitat de treballar plegats en la recerca d’espais 
de trobada i convivència, amb accions que aportin “tranquil·li-
tat” en moments convulsos i amb voluntat de cohesionar les 
comunitats locals.
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Els recursos humans i la contractació continuen essent 
matèries especialment sensibles a les entitats locals. A 
la vista dels darrer pronunciaments judicials en matèria 
de personal i de la nova llei de contractes, cal continuar 
amb l’anàlisi detallada i concreta d’aquestes dues disci-
plines. És per això que la Federació de Municipis 
de Catalunya, juntament amb l’Asociación 
Española de Letrados de Entidades Locales i l’As-
sociació Catalana de Juristes Locals, va organitzar 
una jornada que es va celebrar al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya el passat 27 d’abril.
La presentació de la jornada va anar a càrrec 
d’Albert Solé Benito, director dels Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona; Jesús Mª 
Royo Crespo, president de l’Asociación Española 
de Letrados de Entidades Locales; i Xavier 
Silvestre i Castejón, president de l’Associació 
Catalana de Juristes de l’Administració Local.
A continuació va tenir lloc una taula rodona on 
es va parlar sobre les relacions entre el dret la-
boral i la funció pública: darrers pronunciaments 
jurisprudencials, a càrrec de Francisco Javier 
Durán García, doctor en Dret i lletrat de l’Ajun-
tament de Villafranca de Barros, Extremadura; 
i Marcos Peña Molina, lletrat en cap de l’asses-
soria jurídica de l’Ajuntament de Camas, Sevilla. 
Seguidament, a la segona taula rodona, es va 
parlar de la contractació administrativa i els seus 
límits en relació amb el dret privat, a càrrec de 
Miguel Benito, cap de contractació administrati-
va de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; i 
de Carme Torres, interventora delegada i directo-
ra de la Coordinació Econòmica de l’Ajuntament 
de Barcelona. Les dues taules van estar modera-
des per Jesús Mª Royo Crespo.
La conferència sobre la planificació i qualitat 
normativa en relació amb els ens locals la va 
fer Juli Ponce, catedràtic acreditat de Dret 
Administratiu i director de l’Institut de Recerca 
UB, TransJus de la UB. La va presentar Xavier 
Silvestre i Castejón.

Finalment, presentat per Sergi Monteserín Heredia, lle-
trat de l’Ajuntament de Gavà; l’advocat penalista espe-
cialitzat en Dret Penal de l’Empresa i de l’Administració 
Pública, Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, va parlar sobre 
la fugida del dret administratiu cap al dret penal.

LA QUALITAT NORMATIVA DELS ENS LOCALS 
CENTRA EL DEBAT DE LA JORNADA ORGANITZADA 
PER L’FMC, L’ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LETRADOS 
DE ENTIDADES LOCALES I L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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Les entitats municipalistes (FMC i 
ACM) van presentar el 3 de maig un 
Manual-guia, amb el que es pretén 
ajudar els governs locals sobre quin 
és l’abast i quins seran els efectes 
aplicatius a partir del 25 de maig de 
2018 del Reglament del Parlament 
Europeu (RGPD), relatiu a la protec-
ció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes da-
des. L’àmbit d’aplicació de l’RGPD 
pot ser aplicat no només als ens lo-
cals catalans, sinó a qualsevol govern 
local, i amb les modulacions que 
siguin procedents, també a d’altres 
administracions públiques territorials 
o ens del seu sector públic.
La inauguració de l’acte va comp-
tar amb Marc Pifarré, secretari 
general de l’ACM i amb Rafael 
Jiménez Asensio, professor de Dret 
Constitucional de la UPF; seguida-
ment va intervenir Carles San José 
Amat, cap de l’Àrea d’Inspecció 
Catalana de la Proteccio de Dades.

A continuació, el mateix Rafael 
Jiménez Asensio va presentar el 
Manual, afirmant que no pretén es-
gotar d’altres iniciatives orientadores, 
ni molt menys substituir les pautes o 
els criteris que les institucions compe-
tents establiran per garantir la millor 
implantació d’aquest Reglament. 
L’enfocament d’aquest treball és predo-
minantment explicatiu. Es pretén que 
el lector no informat o escassament do-
cumentat sobre aquesta realitat norma-
tiva, comprengui l’abast d’aquest marc 
regulador i els seus efectes aplicatius a 
partir del 25 de maig de 2018.
Finalment, Ascen Moro, respon-
sable de la Unitat de Gestió del 
Coneixement i Qualitat de l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Llobregat, 
va compartir l’experiència d’aquest 
ajuntament en el camí per a l’adapta-
ció de l’organització interna a les obli-
gacions que, en matèria de seguretat 
i protecció de dades de caràcter per-
sonal, la normativa ha anat imposant 
a les administracions públiques.

PRESENTAT UN MANUAL QUE 
RECULL ELS IMPACTES MÉS 
RELLEVANTS DEL REGLAMENT 
(UE) DE PROTECCIÓ DE DADES 
QUE AFECTEN ELS ENS LOCALS

Una setantena d’assistents es van 
aplegar a l’Auditori de l’IdEC-UPF a 
cadascuna de les sessions d’aquest 
curs organitzat per la Federació de 
Municipis de Catalunya i que s’ha 
desenvolupat els dies 7, 8, 14 i 15 
de maig. El curs pretenia aportar 
coneixements pràctics sobre els 
canvis que ha suposat la nova Llei 
de contractes del sector públic 
(9/2017, de 8 de novembre), apli-
cats d’acord amb criteris d’eficàcia, 
eficiència, servei i simplificació, 
abastant de forma molt àmplia l’ac-
tivitat de la contractació en el seu 
conjunt, per tal d’afavorir una visió 
completa de la matèria (què canvia 
i què roman igual), i no només de 
les novetats de la llei.
Miguel García Rescalvo va ser el 
docent del curs. Es va centrar en 
explicar què es contracta, com es 
contracta, com es preparen els 
contractes, com es tramiten i com 
s’executen.
Des de l’FMC hem previst celebrar 
tres edicions més d’aquest curs: 
el 3, 4, 5 i 6 de juliol; el 12, 13, 19 i 
20 de novembre; i el 22, 23, 27 i 28 
de novembre.

LA NOVA LLEI DE 
CONTRACTES, 
DE FORMA 
PRÀCTICA EN 
UN NOU CURS 
DE L’FMC
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La Federació de Municipis de Catalunya va elaborar una 
moció per denunciar l’incompliment del Pacte d’Estat en 
matèria de violència de gènere en el Projecte de pres-
supostos de l’Estat per al 2018 i per reclamar la partida 
pressupostària compromesa per a les administracions 
locals destinada a la lluita contra la violència masclista i les 
polítiques d’igualtat.

Ampliació:
En el moment de tancar aquesta edició de la revista, po-
dem informar que el Congrés ha aprovat per unanimitat 
incloure al Projecte de llei de pressupostos de l’Estat per 
a 2018 la quantitat compromesa a comunitats autònomes 
i ajuntaments en el Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere.

Laura Campos, vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i 
alcaldessa de Montcada i Reixac, va assistir a la reunió, en representació de l’FMC

ADHESIÓ DE L’FMC AL MANIFEST ‘MUNICIPIS PEL 
PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE’

MOCIÓ DE L’FMC PER ENFORTIR I CAPACITAR 
ELS GOVERNS LOCALS EN LES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES D’IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Més de 40 municipis i organitzacions del moviment 
feminista es van reunir els passats dies 6 i 7 d’abril a 
Madrid per analitzar les implicacions del Pacte d’Estat 
en matèria de Violència de Gènere per als municipis 
i tractar els aspectes clau per als governs locals que 
promou el Pacte d’Estat: competències, finançament, 
estàndards de qualitat i contractació.
Després de 6 mesos d’incompliment del Pacte 
d’Estat, els municipis allà presents van acordar 
elaborar un document en comú amb l’objectiu 
d’aconseguir el màxim nombre possible d’ad-
hesions de municipis i així, fer arribar a la resta 
d’administracions la importància i la necessitat 
d’implementar amb urgència els acords adop-
tats al Pacte d’Estat.
Laura Campos, alcaldessa de Montcada i 
Reixac i vicepresidenta de la Federació de 
Municipis de Catalunya, va assistir a aquesta 
reunió, organitzada per l’Ajuntament de Madrid 
amb la col·laboració de la FEMP. La reunió 
també va tenir l’objecctiu de ser un espai on 
avançar en la construcció d’un posicionament 
municipal comu. En aquest sentit, es va tre-
ballar sobre els grans eixos que fan possible el 
compliment efectiu del Pacte d’Estat en l’àmbit 
municipal.
En el Manifest, els ajuntaments signants, en-
tre d’altres qüestions, reafirmen el compromís 

enfront de la violència masclista i es comprometen a 
complir les mesures establertes en el Pacte d’Estat en 
matèria de prevenció, detecció i atenció integral davant 
les diferents manifestacions de la violència masclista.
També denuncien que més de sis mesos després de la 
seva aprovació, els compromisos que han de garantir el 
compliment del Pacte d’Estat no s’han complert.

Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac i vicepresidenta de 
l’FMC, amb la presidenta de la Comissió d’Igualtat de la FEMP i alcaldes-
sa de Salobreña, Mª Eugenia Rufino



Núm. 106  Abril-Maig-Juny de 2018 13

FMC

Dins del cicle de conferències organitzat per Alcaldes.eu 
i la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat 
Pompeu Fabra per fer pre-
sent la política municipal a 
la universitat, el president de 
la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Pineda 
de Mar, Xavier Amor, va 
assistir a la conferència del 
passat 14 de maig, davant 
d’un centenar d’alumnes de 
Ciència Política.
En la seva intervenció, va 
destacar, entre d’altres afir-
macions, que “la política local significa aportar solucions i 
diàleg”, afegint que “com a president de l’FMC l’objectiu és 
donar eines de manera àgil. La clau del rol de l’alcalde és 

fer equip, que hi hagi transparència, un programa clar, dotar 
d’objectius l’estructura i explicar l’estratègia”.

El president de l’FMC va parlar també de la governança 
municipal en una població turística, Pineda de Mar, que 
més que duplica el nombre d’habitants entre l’estiu i l’hi-

vern i que “ha de fer front a tots 
els reptes amb els mateixos recur-
sos tot l’any”. 
En un altre ordre de coses, pel 
que fa referència a la remunicipa-
lització de serveis, va afirmar que 
aquest és un debat interessant: 
Hi va haver una generació que va 
haver d’aixecar el país des de zero 
i les ideologies hi van tenir molt 
a veure. Ara estem en uns temps 
de rapidesa on tot s’esfuma. Tenim 
uns recursos que són dels veïns i 
mirem de donar el servei el millor 
que podem. El que s’ha de veure és 
si la qualitat, el servei, les finan-
ces i la satisfacció quadren. 
Xavier Amor també va parlar de 
la política en general, afirmant 
que “la política no es pot entendre 
si no s’entén que és el noble art 
d’aportar solucions més que de 
generar problemes. I la política 
és diàleg. L’acord amb els teus és 
molt fàcil. El que té mèrit és fer 
acords amb els que no pensen com 
tu. La política local és una gran 
escola perquè fa que hagis d’expli-
car-te molt.”

XAVIER AMOR: “EL QUE TÉ MÈRIT ÉS FER 
ACORDS AMB ELS QUE NO PENSEN COM TU”

“La clau està en fer equip. Tendim a separar entre polítics i tècnics. 
Si hi ha prou transparència i tens un programa clar i uns objectius 
definits, tot va molt bé perquè hi ha acompanyament i no hi ha 
resistències. El problema de l’arquitectura institucional dels ajuntaments 
és que hi ha dimensions diferents. Des de l’FMC donem eines per tal 
que la gent es posi al dia ràpidament”
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El CSITAL de Barcelona, amb la col·la-
boració de la Federació de Municipis 
de Catalunya, va organitzar el 13 de 
març una jornada d’estudi i debat, a 
Barcelona, sobre protecció de dades 
i sobre l’Impost de plusvàlua que, per 
la seva urgència i transcendència, cal 
conèixer.
L’objectiu essencial de la jornada va 
ser analitzar les principals novetats del 
Reglament Europeu de Protecció de 
Dades Personals (RGPD) 2016/679, 
que entra en vigor el 25 de maig de 
2018. Conjuntament, es va comentar 
el Projecte de llei orgànica de protec-
ció de dades de caràcter personal, 
que derogarà la vigent Llei orgànica 
15/1999.
Aquesta matèria, de gran complexitat i 
importància es va desenvolupar al llarg 
de tot el matí de la jornada. En la 
sessió de tarda, es va analitzar l’estat 
actual de la problemàtica de liquidar 
l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.
Els ponents i conferenciants de la jorna-
da van ser M. Àngels Barbarà, directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT), que va parlar sobre 
els aspectes més rellevants de l’RGPD 
en l’àmbit dels ens locals; Santiago 
Farré, cap de l’Assessoria Jurídica de 
l’APDCAT, que va parlar sobre els principis i les ba-
ses jurídiques de l’RGPD; Joana Marí, delegada de 
Protecció de dades de l’APDCAT, que ens va mostrar 
el Delegat de Protecció de Dades (DPD), com a fi-
gura clau; Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i 
Seguretat de la Informació de l’APDCAT, que va fer un 
enfocament al risc a l’RGPD; Carles San José, cap de 
l’Àrea d’Inspecció de l’APDCAT, que va parlar sobre 
les reclamacions de tutela i el règim sancionador; i, 
finalment, Maria Abelleira Rodríguez, presidenta de la 
Secció 1a de la Sala Contenciosa Administrativa del 
TSJC; i Rafael Olañeta Fernández-Grande, director de 

Relacions amb el contribuent de l’Institut Municipal 
d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona; van tractar 
sobre l’estat actual de la gestió de l’Impost sobre l’in-
crement de valor dels terrenys de naturalesa urbana: 
concretament van parlar sobre els criteris que es 
consideren correctes per practicar liquidacions 
de l’impost, després de la sentència del Tribunal 
Constitucional 59/2017 i abans que s’aprovi la impres-
cindible modificació de la Llei d’hisendes locals. Cal 
afegir que es va posar molta atenció en la resolució 
de les peticions de devolució d’ingressos, considerats 
indeguts, diferenciant el règim de liquidació del 
d’autoliquidació.

130 ASSISTENTS A LA JORNADA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
I IMPOST MUNICIPAL DE PLUSVÀLUA
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Davant 220 electes i tècnics locals, la Federació de Municipis 
de Catalunya va analitzar el 16 de maig les qüestions gene-
rals de la Llei de contractes del sector públic i més concreta-
ment el contingut i les possibilitats d’aquesta normativa.
El curs, adreçat principalment a a càrrecs públics, respon-
sables jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i perso-
nal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la 
contractació en el sector públic, va ser impartit per Miguel 

García Rescalvo, soci fundador de 
Consultores de Gestión Pública i 
soci i director de Defensa Pública 
Abogados.
La jornada es va estructurar en 
quatre eixos principals: contingut 
i possibilitats de la nova llei de 
contractes pel que fa als diferents 
tipus de contractes que es poden 
realitzar, pel que fa als diferents 
procediments i fórmules per con-
tractar; pel que fa a les condicions 
dels contractes i la tramitació dels 
expedients; i pel que fa a l’execució 
dels mateixos.
Durant el curs es va debatre, entre 
d’altres questions, un dels proble-

mes que ha originat la normativa, com és l’enorme falta 
d’eficiència de la contractació. També es va parlar de les 
novetats destacades en l’ambit d’aplicació de la llei i en la 
lluita contra la corrupció; de quins són els quatre aspectes 
clau per celebrar un contracte de manera eficaç, eficient i 
legal; de les bases del procediment de l’adjudicacio de con-
tractes i del sistema legal de contractació i de quins són els 
supòsits a tenir en compte.

Va tenir lloc a l’Auditori de l’Idec-UPF el 16 de maig

L’FMC APORTA CONEIXEMENTS BÀSICS 
DE L’APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES

La Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis  
i Ecoembes van organitzar, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Agència de Residus de Catalunya, una jornada per tal d’acostar 
el món dels residus a tècnics i polítics locals amb l’objectiu de millorar la 
recollida selectiva als seus municipis. Miquel Arisa, alcalde de Centelles, 
va participar com a representant de l’FMC a la taula inaugural. A la tarda, 
Carles Salesa, director del Consorci de Residus del Maresme, va representar 
l’FMC a la taula rodona.
A la jornada, que portava per títol “La innovació en la recollida selectiva i la 
identificació d’usuaris per a residus municipals. Possibilitats d’implantació d’un pagament per generació”, diversos experts 
en la gestió de residus van explicar consells, novetats i experiències recents, com la prova pilot d’incentivació selectiva mit-
jançant l’ús del mòbil, el projecte pilot de la Garrotxa, amb una visita de camp als 3 nuclis de la Garrotxa en què s’han fet les 
experiències; i els passos cap a la Implementació de sistemes de pagament per generació en entitats locals. A la taula rodona 
es va debatre com portem a la pràctica el pagament per generació.

A Olot, el 14 de març

DEBAT SOBRE COM INNOVAR EN 
LA RECOLLIDA SELECTIVA
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DE LOCALRET: “HEM DE RECUPERAR 
AMB FORÇA L’AGENDA LOCAL”
Aquest va ser un dels punts 
claus de la intervenció d’Eduard 
Rivas, alcalde d’Esparregue-
ra i vicepresident de l’Àmbit 
de Bon Govern i Innovació 
Democràtica de la Federació 
de Municipis de Catalunya en 
la inauguració de l’Assemblea 
del Consorci Localret, celebrada 
el 6 de març a la Sala d’Actes 
del Cibernàrium, de Barcelona 
Activa.
En la inauguració, Eduard Rivas, 
acompanyat pel president de 
Localret i alcalde de Martorell, 
Xavier Fonollosa; i pel president 
de l’ACM i alcalde de Sallent, 
David Saldoni, va ressaltar que 
“avui la participació, com a element clau en la nova governança de les nostres comunitats locals, és a l’agenda dels 
governs locals”. Per tal d’integrar aquest element a la democràcia institucional representativa hi han molts factors 
a tenir en compte: i això es tractarà en aquesta assemblea. Va continuar afegint que l’FMC vol posar l’èmfasi en un 
aspecte –el competencial– que no pot passar desapercebut, perquè les reformes que ara ens encoratgen per innovar, 
per construir aquesta nova governança, no solament en aspectes procedimentals o contractuals sinó en molts d’altres, 
necessiten d’una reforma institucional que les acompanyi. D’aquí la importància que nosaltres donem que l’annex del 
dret de participació en els assumptes de la vida local de la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) -l’anomenada Carta 
d’Utrech- sigui ratificada per Espanya i obligui en condicions d’igualtat a tots els municipis. Per això venim insistint i 
convidant a municipis i parlaments autonòmics a empènyer en aquesta proposta de millora de la democràcia institu-
cional representativa aprovada pel Consell d’Europa ja fa deu anys i que ni el Congrés dels Diputats ni cap parlament 
autonòmic ha impulsat en clau de reforma. Es tracta que el nostre marc jurídic sigui capaç d’oferir als municipis i als 
ciutadans unes regles que preservin la igualtat en matèria de participació. No ha estat així fins ara.
En un altre ordre de coses, va afirmar que els reptes tecnològics en l’àmbit local tenen a veure amb la millora 
de la competitivitat de tot el sector públic: la finestreta única empresarial, les noves regles procedimentals de les 
administracions públiques, els nous marcs de la transparència en la gestió dels assumptes públics, la contracta-
ció... Nosaltres estem preparats per afrontar aquests reptes que les Estratègies de les UE ens marquen ja des de la 
Declaració de Lisboa i que tenen com a objectiu millorar l’ocupació i reduir la pobresa, assegurar l’equilibri territorial 
i afavorir el desenvolupament econòmic i la cohesió social. Per això hem de recuperar amb força l’Agenda local.
Rivas va concloure la seva intervenció recordant que des de l’FMC donarem la col·laboració més estreta i desin-
teressada perquè el Consorci Localret continuï la seva tasca per ajudar els governs locals de Catalunya en el camí 
de la innovació i la reforma.
El títol de la ponència inaugural va ser ‘Decidim: la plataforma de participació oberta, transparent i col·la-
borativa’, i va a anar a càrrec de Joan Puigdomènech, regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Fernando Pindado, comissionat de Participació i Democràcia Activa de 
l’Ajuntament de Barcelona; i Pilar Díaz, alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta del 
Consorci Localret. L’assemblea va continuar segons l’ordre del dia establert.
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La seguretat de les dades i dels sistemes 
informàtics que les gestionen és sense 
dubte una de les preocupacions i reptes 
emergents en la societat tecnològica del 
segle XXI, més encara quan, com en el 
cas dels cossos de policia local, tant el 
valor com el grau de confidencialitat de 
la informació és màxim. Davant el triple 
repte policial de disposar, protegir i a la 
vegada gestionar amb criteris públics de 
transparència dades enormement sensi-
bles, resulta necessari aprofundir en el 
coneixement del marc jurídic-tecnològic 
de la dada, com a informació de valor 
afegit, i de la seguretat informàtica, com 
a entorn de treball policial i interacció 
amb la ciutadania.
És per això, que la Federació de 
Municipis de Catalunya va organitzar una 
jornada el 16 de maig, amb la col·labo-
ració de l’Associació de Pèrits de les TIC 
(ASPERTIC), per conèixer el marc bàsic 
d’ús i protecció de les dades personals 
i de les dades policials; analitzar riscos, 
responsabilitats, oportunitats i bones 
pràctiques en la gestió de les dades po-
licials; aprofundir en les principals ame-
naces per a la seguretat informàtica dels 
cossos policials i en la utilització de les 
eines tecnològiques policials; conèixer 
diferents estratègies i instruments per 

garantir la seguretat en la tasca policial; i 
definir els límits entre la confidencialitat, 
seguretat i protecció de les dades de 
caràcter policial i el principi públic de 
transparència en la informació.
Va presentar la jornada Diego J. 
Fernández, coordinador tècnic de l’Àm-
bit de Prevenció, Seguretat Pública i 
Protecció Civil de l’FMC. Seguidament 
Josep Jover i Padró, advocat i auditor 
expert en seguretat i protecció de dades, 
va centrar el debat en les dades perso-
nals i dades policials (protecció, aspec-
tes generals, riscos i responsabilitats), 
les bones pràctiques en la protecció de 
dades i l’auditoria de dades i finalment 
en què es pot fer perquè la protecció 
de dades no sigui un obstacle per al 
treball policial. Laura Mora i Aubert, 
pèrit informàtic i presidenta d’ASPERTIC 
Barcelona, i Àngel Elena, pèrit informàtic 
judicial, expert en telefonia i teleco-
municacions, ens van parlar sobre la 
integritat i vulnerabilitats dels sistemes 
informàtics, les estratègies i instruments 
de seguretat informàtica i els sistemes 
policials oficiosos: bases de dades de 
gestió, telèfons mòbils i xarxes socials.
Després va tenir lloc un col·loqui obert 
sobre els límits entre la seguretat i la 
transparència de les dades policials.

ELECTES I TÈCNICS LOCALS 
DEBATEN A L’FMC LA SEGURETAT 
INFORMÀTICA I LA PROTECCIÓ 
DE DADES A LES POLICIES LOCALS

Per tal de conèixer l’impacte i els 
riscos de les diferents aplicacions 
dels sistemes de videovigilància 
en relació amb la proteccio i l’ob-
tenció de dades, la Diputació de 
Barcelona va organitzar una jorna-
da el passat 18 d’abril, en la què 
també es pretenia conèixer el pro-
cediment administratiu i la normati-
va bàsica de videovigilància policial 
per autoritzar la instal·lació i l’ús de 
les càmeres de videovigilància a la 
via pública; observar l’experiència 
de quatre municipis en l’ús de 
videovigilància mitjançant diverses 
aplicacions: reconeixement de 
matrícules, drons amb càmeres i 
càmeres a l’uniforme dels agents 
de policia; i reunir les diferents dis-
ciplines implicades en la realització 
d’un projecte de videovigilància per 
debatre les dificultats i les solu-
cions a l’hora de contractar-lo.
Eugènia Revilla, lletrada de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
i membre de la Comissio de Control 
de Videovigilància de Catalunya, va 
moderar una taula rodona que va 
tractar sobre la realització d’un pro-
jecte municipal de videovigilància, 
analitzant concretament el cas de 
l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat.

L’FMC, PRESENT 
EN UNA JORNADA 
PER PARLAR DE 
VIDEOVIGILÀNCIA
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La Federació de Municipis de 
Catalunya va reunir un centenar 
d’assistents en una jornada que 
va tenir lloc al Col·legi d’Eco-
nomistes per analitzar aquest 
règim jurídic, amb especial 
referència a la normativa cata-
lana, a l’actuació de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors i 
a la jurisprudència del TSJC.
El mercat dels habitatges turís-
tics o dels lloguers a curt termini 
és, a dia d’avui, un negoci en 
alça. La globalització, la prolife-
ració de l’oferta d’habitatges tu-
rístics en un context d’innovació 
tecnològica i dels nous hàbits 
dels viatgers, posen de relleu 
que ens trobem davant d’un fe-
nomen que ha arribat per que-
dar-se. La regulació és, doncs, 
necessària. L’aparició d’aquesta 
classe de lloguers (sobre la que 
no existeix normativa estatal 
però sí autonòmica, encara 
que no homogènia), ha fet que 
aquest sector estigui desordenat 
i mancat de seguretat jurídica.
Les incerteses legals i els pro-
nunciaments de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV), partidària de la lliure 
competència i del desenvolu-
pament del mercat, ens inviten 
als poders públics, especial-
ment als locals, a promoure 
una legislació que tingui en compte els interessos gene-
rals. Aquesta problemàtica ha estat objecte de conside-
ració i debat en aquesta jornada.
La jornada va estar inaugurada per Esther Pujol 
Martí, alcaldessa de Tiana i presidenta de l’Àmbit de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’FMC; i 
Àngel García Fontanet, ex-magistrat i president de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i 
Locals; que també l’ha moderat.

Joaquim Ferret Jacas, catedràtic de Dret Administratiu, 
va fer una reflexió sobre els habitatges turístics, en 
especial referència a la normativa catalana i a l’ac-
tuació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors; 
i Eduardo Rodríguez Laplaza, magistrat de la Secció 
3a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, va parlar sobre les 
consideracions generals dels habitatges turístics i de la 
jurisprudència sobre aquesta matèria, especialment del 
mateix TSJC.

Es va celebrar el 15 de març

DEBAT SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DELS HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC EN UNA JORNADA DE L’FMC 
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La Federació de Municipis de 
Catalunya ha organitzat una acció 
formativa per tractar dels nous crite-
ris de contractació i de les clàusules 
mediambientals, socials, d’innovació 
i de desenvolupament en el marc de 
la nova Llei de contractes del sector 
públic.
La llei de contractes de l’estat és un 
d’aquells texts legals que es renova 
de forma cíclica, atenent-se a les 
diverses necessitats dels adminis-
trats. Aquesta darrera versió, la Llei 
9/2017, introdueix criteris ajustats 
a la nova cultura que ha de prestar 
l’administració, la sostenibilitat.
La introducció d’aquests paràmetres, 
tant econòmics, com socials i am-
bientals, modulen una norma que 
sol ser molt estricta i gens flexible, 
segons criteris automàtics.
L’apreciació i la introducció d’aquests 
nous elements dona resposta a la 
societat del segle XXI, on els criteris 
de sostenibilitat són àmpliament ac-
ceptats i positivament valorats per la 
societat.
Aquest curs s’adreçava principalment 
a tècnics de l’administració, A1 i A2, 
i la resta de professionals relacionats 
amb la redacció, supervisió i segui-
ment dels diferents contractes.
Atesa la importància del tema a 

tractar, l’FMC va creure convenient 
celebrar dues edicions d’aquest curs. 
La primera té lloc els dies 24 i 31 de 
maig i 7, 14 i 20 de juny de 2018; i 
la segona edició és prevista per als 
dies 4, 11, 18 i 25 d’octubre, i 8 de 
novembre de 2018.
Els objectius previstos són conèixer 
els nous criteris a considerar en la re-
dacció dels nous plecs de condicions 
dels diversos tipus de contractes, 
així com la seva difusió en l’àmbit de 
l’administració; incidir i descriure els 
aspectes singulars de la nova llei de 
contractes (criteris ambientals i so-
cials); plantejar exemples de redacció 
de plecs amb criteris de valoració 
adequats  a la norma, que tinguin 
en compte la qualitat dels treballs 
i la seva sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental; i difondre entre els 
professionals de l’administració, les 
responsabilitats civils en els diferents  
casos d’actuacions incorrectes o de 
desconeixement.
Els docents que imparteixen el curs 
són Carme Lucena Cayuela, vocal 
del Tribunal de Contractes del Sector 
Públic de Catalunya; Manel Roig, en-
ginyer de Tecnicat; i Fernando Carlos 
de Valdivia Gonzalez, magistrat del 
Jutjat de primera instància núm. 4 de 
Barcelona.

ANÀLISI DE LES CLÀUSULES SOCIALS, 
MEDIAMBIENTALS, D’INNOVACIÓ I 
DE DESENVOLUPAMENT DE L’LCSP

La Federació de Municipis de 
Catalunya participa novament en 
una iniciativa del Programa Atenció 
Primària Sense Fum a Catalunya 
(ASPCAT) i la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC), a la què, en els darrers 
anys, s’han anant involucrant els 
col·legis professionals de metges, 
d’infermeria, de farmacèutics, de 
psicologia i de pedagogs; la Xarxa 
Catalana d’Universitats Saludables, 
les societats científiques, les associa-
cions contra el càncer i les entitats 
representatives dels governs locals.
L’objectiu de la setmana sense fum, 
del 25 al 31 de maig, és sensibilitzar 
a la població de la importància que 
té per a la salut el fet de no ini-
ciar-se o abandonar l’hàbit tabàquic 
i poder gaudir d’un ambient lliure 
de fum. Per aquest motiu, des de 
l’FMC hem animat a tots els ens lo-
cals adherits a participar organitzant 
activitats comunitàries relacionades 
amb la salut mediambiental. 
Un cop finalitzada la Setmana i per 
conèixer el seu impacte, al web 
s’habilitarà un “formulari de registre 
d’activitats” que estarà actiu durant 
el mes de juny.

L’FMC SE SUMA 
A LA SETMANA 
SENSE FUM: 
‘VIU A SAC, 
SENSE TABAC’
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Aquesta acció formativa va tenir lloc el 18 d’abril

LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DONA EINES PER 
FORMAR-SE EN LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA
La Federació de Municipis de Catalunya va aplegar el 18 
d’abri a l’Auditori de l’Idec 160 assistents en un curs 
organitzat amb la col·laboració del Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i del 
Consorci AOC, per analitzar la finestreta única empre-
sarial.
L’entrada en vigor de la Llei 16/2015, de 21 de ju-
liol, 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 ha 
possibilitat la reducció del temps de resposta de les 
administracions i ha fet efectiva la tramitació electrònica 
als nostres empresaris abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 39/2015, de procediment administratiu.
Per tant, tenint present que aquest canvi de tendència 
en la tramitació de les activitats econòmiques requereix 
donar eines i oferir recursos a les oficines d’atenció 
a l’empresa, a les oficines de gestió de les activitats 
econòmiques i a tot aquell personal públic de les admi-
nistracions locals que necessiten conèixer tots aquests 
serveis i recursos i formar-se en la tramitació electròni-
ca, vàrem oferir la possibilitat de conèixer-ho de prime-
ra mà durant aquesta jornada.
El curs, que s’adreçava principalment a personal tèc-
nic i administratiu que treballa a les oficines d’atenció 
a l’empresa, a les oficines de gestió de les activitats 
econòmiques i, en general, a tot el personal públic de 
les administracions, va estar presentat per Michael 
Donaldson, coordinador tècnic de l’Àmbit de Bon 
Govern i Innovació Democràtica de 
l’FMC i Cristina Pruñonosa, gerent 
de l’Oficina de Gestió Empresarial, 
del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat.
Seguidament, Judith Gallimó, respon-
sable de Canal Empresa, Oficina de 
Gestió Empresarial de la Generalitat 
de Catalunya, va parlar sobre com 
descobrir, informar-nos i possibilitar la 
tramitació electrònica a les empreses: 
portal electrònic Canal Empresa, que 
és una eina de cerca guiada de trà-
mits, tramitació unificada, redisseny 
de la carpeta i directori d’empreses i 
establiments.

Per parlar dels diferents formularis d’activitat econòmi-
ca vàrem comptar amb Natàlia Cantero, responsable 
FUE al món local de l’Oficina de Gestió Empresarial de 
la Generalitat; i Montse Escudé, responsable jurídica 
d’activitats de la Diputació de Barcelona.
La mateixa Núria Cantero va analitzar com es dona 
publicitat d’aquests recursos. Glòria Ramos, cap de 
servei del Consorci AOC va explicar com es gestona 
l’expedient; i finalment Montse Díaz, cap d’Activitats i 
Inspecció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, va acla-
rir els dubtes que puguin tenir els treballadors públics.
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El 21 de març, primer dia del 
Congrés de Govern Digital, es va fer 
la III edició dels Reconeixements 
d’Administració Oberta de Catalunya 
als ajuntaments i consells comarcals 
que han destacat en la implanta-
ció de l’Administració digital a les 
seves organitzacions, en base al 
‘Mapa d’administració electrònica a 
Catalunya’, que realitza el Consorci 
AOC a partir de l’anàlisi d’uns 25 
indicadors objectivables de la dispo-
nibilitat i activitat dels serveis digitals 
que ofereixen a la ciutadania.
El Mapa és una iniciativa singular 
que permet avaluar amb rigor el grau 
d’implantació i ús dels serveis públics 
digitals. Aquests guardons premien 
la tasca dels ajuntaments i consells 
comarcals capdavanters a Catalunya 
en la transformació digital.
Els Premis Administració Oberta 
tenen sis categories d’acord amb el 
nombre d’habitants dels ens: de 1 a 
500 habitants, de 501 a 1.000 ha-
bitants, de 1.001 a 5.000 habitants, 
de 5.001 a 20.000 habitants, de 
20.001 a 50.000 habitants i de més 
de 50.000 habitants. L’anàlisi de les 

pàgines web 
dels ens es va 
dur a terme 
durant el se-
gon semestre 
de 2017 i 
recull les da-
des de 948 
ajuntaments 
catalans.
El Congrés 
de Govern 
Digital Local, 
organitzat 

pel Consorci Administració Oberta 
de Catalunya i el Consorci Localret, 
amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i el Centre de Cultura 
Contemporània i el suport de l’Es-
cola d’Administració Pública, el 
Consell de Col·legis de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local i Associació d’Arxivers i 
Gestors de Documents de Catalunya, 
es va celebrar el 21 i el 22 de març 
a Barcelona i va reunir més de mil 
persones en representació de més 
de 500 administracions locals, 77 
ponències i 33 empreses patrocina-
dores per debatre com impulsar la 
transformació digital dels ens locals. 
El Congrés és el fòrum de referència 
de la transformació digital del sector 
públic a Catalunya. S’hi presenten 
les millors experiències de Catalunya 
i de l’Estat que promouen governs 
més àgils, oberts i col·laboratius, en 
els àmbits de la innovació pública, la 
transformació digital, el govern obert, 
la contractació electrònica, la protec-
ció de dades personals, la ciberse-
guretat i l’avaluació de les polítiques 
públiques.

RECONEIXEMENT A 
LA IMPLANTACIÓ I ÚS DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
ALS AJUNTAMENTS CATALANS

La Federació de Municipis de 
Catalunya reivindica la universalit-
zació de la sanitat pública com a 
un instrument de cohesió social i 
de justícia distributiva que serveix 
per pal·liar les desigualtats socials i 
les seves repercussions en la salut 
de les persones.
La sanitat pública no es pot enten-
dre sense tenir en compte l’atenció 
dels col·lectius més vulnerables 
que, d’altra banda, són els que te-
nen més risc d’emmalaltir.
L’FMC donarà suport a totes les 
propostes i iniciatives que es mar-
quin com a objectiu preservar el 
caràcter universal de l’assistència 
sanitària a Catalunya i defensar 
els valors en què es fonamenta; 
i vol fer públic el seu suport al 
Servei Català de Salut com a ga-
rant del sistema sanitari públic, 
d’acord amb els instruments i el 
marc legal vigent, que continuarà 
garantint l’atenció sanitària a la po-
blació resident a Catalunya.

L’FMC DEFENSA 
UNIVERSALITZAR 
L’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA 
AL SISTEMA 
PÚBLIC CATALÀ
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ELS SERVEIS PÚBLICS CENTRA 
EL DEBAT EN UNA JORNADA DE 
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
La jornada, que es va celebrar el 4 de maig a la seu 
de la Federació de Municipis de Catalunya, va tenir 
com a objectiu analitzar la normativa existent sobre la 
vaga en els serveis públics i la seva relació amb els 
tribunals.
La vaga va ser, històricament, un instrument dels 
treballadors no només en defensa dels seus drets de 
classe, sinó també un mitjà de lluita política i social per 
combatre els patrons i el sistema capitalista. No fa tant 
que en el nostre país la vaga era constitutiva de delicte. 
Avui les coses han canviat. Subsisteix la societat de 
classes però la vaga ha passat de ser un fet revolucio-
nari a convertir-se en un dret de tots els treballadors, 
inclosos els servidors públics. Podem definir la vaga 
com la suspensió col·lectiva i concertada en la pres-
tació del treball per iniciativa dels treballadors. Mereix 
un especial comentari la vaga en els serveis públics 
essencials, és a dir, aquella capaç de produir greus di-
ficultats al públic o als serveis bàsics de la comunitat.
Aquesta classe de vagues, prohibibles o limitables, 

amb garanties compensatòries segons l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), obliga a l’establiment 
dels anomenats “serveis mínims”, matèria delicada, ja 
que en cas de ser excessiva, significa de fet la ineficà-
cia de l’aturada i, en cas d’establir-se serveis mínims 
massa reduïts, comporta un abús d’aquest dret de 
vaga en perjudici de la ciutadania. En aquesta jornada 
es va tractar, entre d’altres qüestions, de tota aquesta 
problemàtica.
La presentació de la jornada i la moderacio del debat 
posterior va anar a càrrec d’Àngel García Fontanet, 
ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i 
Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals.
Per parlar de la norma i doctrina sobre la vaga en els 
serveis públics, vàrem comptar amb Carolina Gala 
Durán, catedràtica de Dret Laboral i de Seguretat 
Social de la UAB. A continuació, Pilar Martín Abella, 
magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, va parlar sobre els tribunals 
i la vaga en els serveis públics.
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Un any més, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya (CCJCC) va celebrar el 19 d’abril la seva Jornada 
d’Auditoria del Sector Públic, la novena, amb el lema ‘Noves 
perspectives del sector públic’.
Paola Gratacós, tinent d’alcalde de Parets del Vallès, va in-
tervenir com a representant de la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la cloenda, acompanyada per Jaume Amat, Síndic 
Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i Antoni 
Gómez, president del CCJCC.
Gratacós va començar la seva intervenció agraint al Col·legi i a 
Daniel Faura, en els moments de 
renovació que estan vivint, la seva 
col·laboració, la seva visió munici-
palista i, sobretot, la seva actitud 
personal. “No és fàcil conjuminar 
en segons quines responsabilitats el 
rigor i l’amabilitat alhora, i ell ho ha 
sabut fer”. També va aprofitar l’oca-
sió per subratllar que ”els municipis, els governs locals, hem 
fet molts dels deures que la situació economico-financera del 
conjunt del sector públic tenia fa nomes 5 anys i hem estat ca-
paços de generar un estalvi que ni les comunitats autònomes ni 
l’Administració general de l’Estat han estat capaces”. Afegint que 
”avui només podem invertir 5.000 milions dels gairebé 18.000 
del superàvit que hem generat en aquesta etapa de crisi”. Per 
últim, va remarcar que “això és una mostra més de la qualitat 
dels governs locals a Espanya i que ens trobem en una posició 
rellevant en el diferencial de competitivitat a nivell europeu”. I 
ha conclòs que “ens queda molt per fer, perquè tenim necessi-
tats per atendre”.

En un altre ordre de coses, Paola Gratacós va afirmar que 
“l’Agenda Local ha de tornar a la normalitat al nostre país. 
Necessitem garantir la cohesió, l’equilibri territorial i el desenvo-
lupament econòmic que ens permeti generar la confiança en el 
futur que tots plegats necessitem”.
En la inauguració hi van participar Miguel Ángel Gimeno, direc-
tor de l’Oficina Antifrau de Catalunya; David Saldoni, president 
de l’ACM; i Antoni Gómez, president del CCJCC. La conferència 
inaugural ‘La transparència de les Smart City’, la va fer Antoni 
Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació i consultor polític. La 

presentació de l’estudi del sector públic a Espanya la va fer 
Ferran Rodríguez, president de l’Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España. Ivan Puig, sotsdirector general de 
Control d’Empreses i Entitats Públiques de la Generalitat va par-
lar sobre el nou pla comptable de la Generalitat; per tractar de 
la nova Llei de contractació pública es va comptar amb Elisenda 
Malaret, doctora en Dret i catedràtica de Dret Administratiu 
de la UB; i amb Francisco Blanco, director de Coordinació 
de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona. 
Finalment Enrique Egea, soci de Deloitte; i Baldomero Rovira, 
interventor general de l’Ajuntament de Reus, van tractar el nou 
règim de control financer de les entitats locals.

L’FMC PARTICIPA EN LA 9ENA JORNADA 
D’AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC

“Els governs locals hem generat un estalvi que ni les comunitats autònomes 
ni l’Administració de l’Estat han estat capaços... Això és una mostra més 
de la qualitat dels governs locals a Espanya i que ens trobem en 
una posició rellevant en el diferencial de competitivitat a nivell europeu”
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Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, 
la Federació de Municipis de Catalunya va presentar 
aquest manual el divendres 23 de març a la Sala 
Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona. Amb 
aquest manual posem a l’abast de les persones inte-
ressades el contingut de les ponències presentades 
a les jornades que van tenir lloc entre el 25 d’abril i 
el 23 de maig, a l’FMC, amb l’objectiu de facilitar una 
millor gestió d’aquest servei.
La presentació del Manual va anar a càrrec de 
Salvador Milà i Solsona, director dels Serveis de 
Presidència de l’AMB; i va comptar amb la partici-
pació d’Amador Marquès i Atés, alcalde de Bossòst 
i president de l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat i 
Serveis Urbans de l’FMC; Eloi Badia Casas, regidor de 
Presidència, d’Aigua i Energia i del Districte de Gràcia 
de l’Ajuntament de Barcelona; i Joan Gaya i Fuertes, 
enginyer consultor i director acadèmic del curs sobre 
‘El servei públic del cicle de l’aigua’.
Aquest manual elaborat per l’FMC recopila la iniciativa 
formativa de les Jornades sobre el servei públic del 
cicle de l’aigua, que van comptar amb més d’un cen-

tenar d’assistents, i intenta oferir als ens locals alguna 
clau que contribueixi a fer que la gestió dels serveis lo-
cals atengui de prop els valors públics als quals estan 
indefectiblement lligats.
La gestió dels serveis públics ha d’atendre no sola-
ment a criteris d’eficiència, sinó també a un conjunt 
de factors i béns jurídicament protegibles que situïn 
els ciutadans en el centre de la prestació.
La tria entre les diverses formes de gestió –pública o 
privada– com a elecció del govern local no pot ser la 
conseqüència d’una determinada conjuntura o 
context que limiti la llibertat d’elecció, l’autonomia 
local i molt menys que limiti als ajuntaments, com a 
poders legítims reguladors, la seva capacitat de 
control sobre els serveis bàsics que ha de prestar a 
la ciutadania.
Més enllà de les modes, els ajuntaments hem de dis-
posar d’instruments que preservin la nostra llibertat 
política d’elecció sobre el què, el com i el quan pres-
tem un determinat servei públic, d’acord, és clar, amb 
la llei, tot i que la darrera reforma introduïda per 
l’LRSAL ens limiti injustament el marge de maniobra.

El 23 de març al Museu d’Història

L’FMC I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESENTEN
EL LLIBRE ‘EL SERVEI PÚBLIC DE L’AIGUA’
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Francesc Arolas, regidor d’Educació de Granollers, va par-
ticipar com a representant de la Federació de Municipis de 
Catalunya a la taula rodona sobre la visió des de la política, 
del Fòrum Local d’Educació, organitzat per la Diputació de 
Barcelona el 21 de març, centrat en els reptes de l’educació 
a temps complet (ETC) i la ciutat educadora, i que va servir 
per reflexionar sobre com podem aprofitar el treball generat a 
l’entorn dels projectes educatius de centre (PEC) existents per 
consolidar els projectes d’educacio a ETC. Es van conèixer 
també experiències que s’han dut a terme, estructures i ma-
neres consolidades de treball. La taula rodona en la que hi va 
participar Francesc Arolas va tractar la vinculació entre els PEC i 
l’ETC, dues estratègies que comparteixen el repte de treballar en 
favor de l’equitat i les oportunitats educatives per a tothom, des 
de la complicitat de tots els actors de la comunitat educativa.
En la seva intervenció, Arolas va explicar a grans trets què és 
el que hauria d’oferir educativament un municipi perquè es 
pugui considerar un èxit. En aquest sentit, va afirmar que “cal 
tenir una visió integral del que són tots els aprenentatges al llarg 
de la vida” en el seu sentit més ampli. “Cal també acompanyar 
els agents en el territori”, traballant amb ells i no per a ells, 
en xarxa amb els centres educatius de la ciutat i amb els dife-
rents equipaments municipals. Va afegir també que “es poden 
realitzar projectes que trenquin amb els moments i els espais 
d’educació formal i d’educació no formal, de manera que es pu-
gui guanyar en equitat i que els processos educatius enfortissin 
els vincles de participació de la ciutadania amb tota la ciutat”, 
amb aquesta voluntat d’anar lligant i unint les persones amb les 
activitats i les entitats que treballin a la ciutat.
Va explicar què és el que es podria fer millor i quines són 
les prioritats que s’han de tenir, destacant que cal millorar el 
treball transversal tant en el vessant tècnic com en el polític, 
reimplicant les diferents àrees dels ajuntaments.

EN LA SESSIÓ DE MAIG DEL FÒRUM ES VA 
CONSTITUIR LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS DE BARCELONA
Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets Socials de l’FMC 
i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, es va reunir el 17 de 
maig, amb Anna Erra, alcaldessa de Vic; Rafael Homet, diputat 
delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona; i Jordi Plana, 
gerent d’Educació, per parlar de la creació d’aquesta Xarxa, 
del finançament de les escoles bressol i l’educació 360.
L’endemà, el 18 de maig, la Diputació de Barcelona va cons-
tituir la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, en el decurs de la 
celebració del 28è Fòrum Local d’Educació “El valor de l’edu-
cació 0-3” i que va comptar amb més de 400 persones entre 
electes locals, tècnics municipals d’educació i docents.
La Xarxa neix amb la voluntat d’aplegar totes les escoles bressol 
municipals de la demarcació de Barcelona: en l’actualitat, 395 
de 235 municipis, i per posar en relleu la contribució dels ajun-
taments a l’educació de la primera infància. Aquesta xarxa, la 
quarta creada en aquest mandat després de la de Música i Art, 
d’Educació Especial i de Persones Adultes, s’inscriu en l’estra-
tègia de la Diputació de Barcelona de consolidar un sistema de 
xarxes de centres educatius municipals que reforci l’acció dels 
governs locals en el desenvolupament del Servei d’Educació de 
Catalunya. En total, les 4 xarxes aglutinen gairebé 600 centres 
educatius municipals i més de 67.000 alumnes.
A la signatura de la constitució de la Xarxa hi van ser presents 
el diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael 
Homet; l’acalde de Vacarises, Antoni Masana; l’alcalde de 
Castellcir, Salvador Rovira; el regidor d’Educació de l’Hos-
pitalet de Llobregat, Jaume Graells; la regidora d’Educació 
d’Igualada, Patrícia Illa i la regidora d’Educació de Sant Boi de 
Llobregat, Alba Martínez.

PARTICIPACIÓ DE L’FMC EN LES TAULES 
POLÍTIQUES DEL FÒRUM LOCAL D’EDUCACIÓ
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Les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de 
Municipis, col·laboren en l’organització d’aquest congrés, que tindrà lloc 7 i 8 de novembre, 
a Barcelona

II CONGRÉS CATALÀ SOBRE POBRESA ENERGÈTICA
A Catalunya, la pobresa energètica ha crescut en els darrers 
anys: el 10,9 per cent de les llars declaren que no poden 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada (una xifra 
que s’ha duplicat respecte l’any 2008).
La pobresa energètica ha crescut com a conseqüència de 
l’increment de la pobresa econòmica: un 20,9% de les llars 
es troben en situació de pobresa, un 26% en risc d’exclusió 
social (IDESCAT, 2014) i un 12,9% arriba amb molta dificul-
tat a fi de mes.
També cal tenir en compte com a factor accelerant d’aquest 
procés l’elevat preu de l’energia i les deficiències energèti-
ques que presenta el parc d’habitatges.
Un 50% dels habitatges a l’Estat han estat construïts sense 
criteris d’eficiència energètica (INE, 2014) i un 17,1% pre-
senten humitats, goteres o altres problemes d’aïllament.
Aquesta segona edició del congrés, organitzada per diversos 
ajuntaments, institucions i entitats del tercer sector, pretén 
reflexionar i buscar solucions per defensar l´accés de tota la 
població als subministraments bàsics.
La trobada se centrarà en la necessitat de reforçar i pro-
moure accions per fer front a les causes que impedeixen 
el dret a accedir a l´energia, l´aigua i el gas per part de la 
població. Oferirà també diversos espais de debat on es trac-
taran qüestions com el funcionament del sistema elèctric 
espanyol, el desconeixement de la ciutadania sobre com 
gestionar els seus subministraments, la falta de legislació 
a nivell estatal en aquest àmbit i el cost de l´energia, entre 
d´altres punts.

La Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM van fet arribar als grups parlamentaris del Congrés de Diputats propos-
tes d’esmenes als Pressupostos generals de l’Estat per al 2018. En un grup de treball que va coordinar l’Ajuntament de 
Barcelona es van consensuat les esmenes per reclamar que els ajuntaments catalans tinguin el finançament per assumir 
el cost del Bo Social i que no s’envaeixin les competències en la seva aplicació respecte la Llei 24/2015.
Des dels governs locals es vol posar en valor la necessitat de defensar l’aplicació de la Llei 24/2015, que compta amb un 
gran consens polític i social a Catalunya. Per aquest motiu, es considera que el Bo Social en cap cas ha de suposar la 
superació de la Llei 24/2015, molt més avançada en la protecció dels drets bàsics de la ciutadania i que, per tant, consi-
derem irrenunciable.
Finalment, es reclama la necessitat que les companyies de subministrament elèctric assumeixin una major coresponsabili-
tat social, fixant una aportació a fons perdut per fer front al deute generat per persones en situació de vulnerabilitat social.

ELS GOVERNS LOCALS DEMANEN FINANÇAMENT PER FER 
FRONT AL BO SOCIAL
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La presentació del llibre té lloc el 4 de juny al Saló de Graus de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de TransJus

Aquest llibre és el resultat de la jornada organitzada per la 
Federació de Municipis de Catalunya i TransJus el passat 
dia 12 de febrer que va analitzar quina és la situació actual 
i quines són les perspectives de futur en la lluita contra la 
pobresa energètica a Catalunya (vegeu foto inferior).
En el decurs de l’acte de presentació del llibre, se cele-
brarà una taula rodona sobre la pobresa energètica: mer-
cat, política i gestió pública, amb la participació de Xavier 
Amor, president de l’FMC i alcalde de Pineda de Mar; 
Francesc Valls, periodista del diari El País; i Laura Díez, 
professora titular de universitat acreditada com catedràtica 
ANECA, directora del Departament de Dret Constitucional 
i Ciència Política de la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona i membre de TransJus; tot moderat per Juli 
Ponce, director de l’Institut de Recerca de la Universitat de 
Barcelona TransJus.
El format del llibre respecta la concepció original de la 
jornada, pensada per anar d’allò més general a allò més 
particular, amb visions transdisciplinars: des del marc cons-
titucional fins a les regulacions sobre pobresa energètica de 
l’Estat i de Catalunya, el rellevant, i difícil, paper dels ens locals i la litigiositat judicial vinculada al tema. Per a això comp-
tem amb rellevants acadèmics amb diferents perspectives (Dret constitucional, Dret administratiu, gestió pública, polítiques 
públiques), una visió des de la pràctica professional del Dret, una mirada des de l’important paper dels ombudsmen ca-
talans, tant la Sindicatura de Greuges com el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya i 
una reflexió de caràcter internacional sobre com aborden aquest problema d’altres països del nostre entorn europeu.

L’FMC PUBLICA 
UN LLIBRE SOBRE 
POBRESA ENERGÈTICA
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La jornada, que es va celebrar el 25 d’abril, tenia l’ob-
jectiu d’avaluar i fer propostes de millora sobre l’apli-
cació de la Llei 24/15 en relació a les companyies de 
subministrament d’aigües.
En representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya hi va assistir Estrella Argüelles, directora 
de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat.
La jornada, organitzada pel Col·legi de Treball Social 
de Catalunya (TSCAT), CASSA, Sorea i Aigües de 
Barcelona, també pretenia arribar a l’elaboració de 
conclusions conjuntes que permetessin a les compa- 
nyies i als treballadors i treballadores socials efectuar 
unes gestions més eficaces i eficients.
La inauguració va anar a càrrec de Josep Escartín, 
director de Clients Grup CASSA; i Mercè Civit, de la 
Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT. David 
Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, va donar una conferència sobre l’eficiència 
en la gestió pública.

A continuació, es va obrir un bloc per parlar de l’apli-
cació de la Llei 24/15, conduït per Cristina Riba, pre-
sentadora del TN Cap de setmana de TV3, i en el què 
hi van participar Estrella Argüelles, representant de 
l’FMC i directora de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; David Saldoni, 
president de l’ACM i alcalde de Sallent; Mercè Civit, de 
la Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT; Núria 
Latorre, directora de Clients d’Aigües de Barcelona; 
Montse Solé, directora de Clients de Sorea; i un repre-
sentant del projecte “A-porta” (Ciutat Meridiana) d’Ai-
gües de Barcelona.
Per finalitzar, la mateixa Cristina Riba va moderar una 
taula rodona per analitzar els problemes en l’aplicació 
de la llei i les possibles solucions i presentar les con-
clusions. La cloenda de la jornada va anar a càrrec de 
Conchita Peña, degana del TSCAT.

La campanya Let’s Clean Up Europe, de la qual l’FMC en va fer difusió, i que es va desenvolupar l’11, el 12 i el 13 de maig 
de 2018, és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incon-
trolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als 
boscos, platges, marges de rius, etc. Per aquest motiu, es van organitzar accions de neteja a espais naturals de Catalunya 
de cara a donar resposta a problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en boscos, rius, platges, rieres… i 
conscienciar a la ciutadania de l’efecte dels comportaments incívics. Cada any, milions de tones d’escombraries són dipo-

sitades a l’oceà, platges, boscos, natura en general. Les prin-
cipals causes que passi això són, d’una banda, els patrons 
insostenibles de consum i de producció presents avui en dia 
a la societat, estratègies de gestió de residus de baixa qualitat 
i la manca de sensibilització de la població.
Per reduir la quantitat de deixalles a la natura i donar visibili-
tat a aquesta problemàtica, la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus (EWWR) coordina anualment aquestes jornades 
de neteja d’espais públics a nivell europeu.

Es va celebrar el 25 d’abril

L’FMC, PRESENT EN UNA 
JORNADA SOBRE 
L’APLICACIÓ DE LA LLEI 
DE POBRESA ENERGÈTICA

Va tenir lloc l’11, el 12 i el 13 de maig de 2018

CAMPANYA D’ACCIONS DE NETEJA A ENTORNS NATURALS
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El Dia d’Europa se celebra cada 9 de maig

LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
S’ADHEREIX A LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA
El Dia d’Europa és una celebració que té lloc cada 9 
de maig a la Unió Europea, en record de l’anomenada 
Declaració Schuman, que va posar les bases per a la 
integració dels estats europeus en una administració 
conjunta. La Federació de Municipis de Catalunya s’ha 
adherit a la Declaració del Dia d’Europa, aprovada pel 
Consell Català del Moviment Europeu (CCME).
Per celebrar el Dia d’Europa, que enguany està dedicat 
al patrimoni cultural, les institucions de la UE obren 
les seves portes als ciutadans i organitzen una varietat 
d’activitats i esdeveniments per a totes les edats. Cada 
any són milers els assistents a les visites, concerts, 
debats i actes diversos que celebren el Dia i donen a 
conèixer la UE.
La declaració d’enguany, amb el títol ‘Per una Europa 
unida i respectuosa amb els valors europeus’, entre 
d’altres qüestions, evidencia que s’han fet canvis per 
adaptar-se a la realitat, però com massa sovint passa a 
la UE, els canvis poden ser lents i arribar tard. Tot i així, 
ja s’han establert controls dels pressupostos dels estats 
membres i també fons que garanteixen possibles deu-
tes públics futurs, això sí, sense  
arribar a una veritable mutua-
lització del deute. També s’està 
avançant en la unió bancària. 
Per això, confien que aquests 
mecanismes, junt amb els vint 
principis i drets socials que con-
figuren l’anomenat pilar social, 
que va ser aprovat el novembre 
de 2017 per les diverses institu-
cions de la UE, proporcionin una economia més social 
i justa. A més, caldrà mantenir, en els pressupostos de 
la UE, els compromisos estratègics de les polítiques de 
cohesió social, desenvolupament econòmic i equilibri 
territorial que identifiquen i projecten el futur de la nos-
tra Europa.
La realitat de la immigració qüestiona les polítiques d’in-
tegració de la població extracomunitària; i això compor-
ta la necessitat d’ampliació de la dimensió comunitària 
de les polítiques d’asil i migració. Cal posar en valor les 
estructures existents i materialitzar els esforços compro-
mesos de cooperació al sud de la Mediterrània, a través 
de la Unió per la Mediterrània.

Un altre repte és la legitimitat de les seves institucions, 
sovint criticades per una suposada falta de democràcia 
i, sobretot, per la falta de rapidesa i eficàcia en la presa 
de decisions. És convenient que tot el que emana de la 
UE tingui sintonia amb la ciutadania. Per això, els go-
verns locals poden contribuir, des de la proximitat i des 
d’una governança multinivell efectiva, a construir una 
Europa compromesa amb les persones.
Convindria que els conflictes es resolguessin en el 
marc dels valors europeus continguts a la Carta dels 
Drets Fonamentals de la UE i en el Tractat de la Unió 
Europea.

Per últim, aprofitant que el 2018 és l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural, cal fer saber a la ciutadania la impor-
tància del patrimoni cultural del nostre territori i la seva 
relació amb els valors europeus.
Si anem en aquesta direcció, farem una Unió Europea 
més forta de cara a l’exterior, amb més cohesió interna, 
més connectada a la ciutadania i respectuosa amb els 
valors europeus.
En aquest sentit, informem que Amador Marquès, 
alcalde de Bossòst i president de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, és des del 13 de febrer de 2018, el nou 
representants de l’FMC en les reunions d’Assemblea 
General i de la Junta Directiva del Consell Català del 
Moviment Europeu.

“Els governs locals poden contribuir, des de la proximitat i 
des d’una governança multinivell efectiva, a construir 
una Europa compromesa amb les persones”



30

Actualitat de l’FMC
L’A

CT
U

AL
IT

AT L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC I LES EMPRESES 
D’ECONOMIA MIXTA CENTREN EL DEBAT
AL SEMINARI DE DRET LOCAL DE L’FMC

La Federació de Municipis de Catalunya va celebrar 
el 9 de març la sisena sessió del Seminari de Dret 
Local (SDL) 2017-2018, on es van tractar els remeis 
a l’ocupació abusiva de l’espai públic pels mitjans de 
mobilitat; i els serveis públics locals i les empreses 
d’economia mixta.
En les conferències generals del Seminari de Dret 
Local es procura combinar reflexions de contingut 
teòric o fonamental amb anàlisis de problemes jurídics 
més concrets i d’ordre pràctica, alguns d’ells d’estricta 
actualitat.
Aquesta sessió, que és la sisena de l’SDL 2017-2018, 
va començar com és habitual amb un informe de l’ac-
tualitat jurídica. Per parlar de quins són els remeis a 
l’ocupació abusiva dels espais públics pels mitjans de 
mobilitat vàrem comptar amb Domènec Sibina Tomàs, 
professor de Dret Administratiu de la Universitat de 
Barcelona.
A continuació, per tractar totes les qüestions referents 
als serveis públics locals i les empreses d’economia 
mixta vàrem convidar Sandra Antoniazzi, professora de 
Dret Administratiu de la Universitat de Roma 2 
Tor Vergata.

Pel que fa als grups de treball, el primer, sobre perso-
nal, règim jurídic i hisenda, Anna Aris Perelló, lletrada 
del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de 
Barcelona, va debatre sobre la responsabilitat de 
l’Estat Legislador en l’Impost sobre la producció 
d’energia elèctrica.
Al segon grup, sobre serveis i ordenació del territori, 
urbanisme i medi ambient, Manuel Mallo Gómez, 
director de l’àrea de Règim Jurídic de la Direcció de 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona, va par-
lar sobre els habitatges d’ús turístic: situació actual i 
perspectives.
Recordem que a les sessions anteriors d’aquesta edició 
de l’SDL s’han tractat temes tan diversos com la garan-
tia del finançament de serveis municipals: el cas de les 
escoles bressol; les últimes novetats jurisprudencials 
sobre tributs locals; l’ocupació il·legal de l’habitatge 
en l’àmbit de l’administració pública; la comunicació 
prèvia i declaració responsable; la metodologia del dret 
administratiu; o la problemàtica de la gestió dels residus 
municipals, especialment els abocaments de residus no 
municipals: qüestions competencials controvertides que 
poden generar conflictes interadministratius i judicials.
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180 ASSISTENTS VAN ANALITZAR 
A LA SESSIÓ D’ABRIL DEL SEMINARI DE DRET 
LOCAL LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I 
LA PROTECCIÓ DE DRETS FONAMENTALS

LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS TRACTA A 
LA SESSIÓ DE MAIG DEL SEMINARI DE DRET LOCAL 
LA CONSERVACIÓ DE DOCUMENTS PÚBLICS

En la sessió del Seminari de Dret Local (SDL) celebrada el 13 
d’abril, a més de la contaminació acústica i la protecció de 
drets fonamentals, també es va analitzar la crisi del principi 
de discrecionalitat tècnica en la selecció del personal de les 
administracions públiques.
Héctor García Morago, magistrat del Contenciós Administratiu, 
va parlar de la contaminació acústica i la protecció de drets 
fonamentals. A continuació, per tractar la crisi del principi de 
discrecionalitat tèncica en la selecció del personal de les admi-
nistracions públiques, vàrem comptar amb Joan Mauri Majós, 
professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Per finalitzar, es van constituir els dos grups de treball: el pri-
mer, sobre personal, règim juridic i hisenda, en el què Josep 
Olivé, cap del Departament de Població de l’Ajuntament de 
Barcelona, va explicar el règim jurídic i la gestió del padró 
municipal; i el segon, sobre serveis i ordenació del territori, ur-
banisme i medi ambient, en el què Gemma Segura, advocada 
del bufet Pareja&Associats, va parlar sobre la participació 
ciutadana en la formació del planejament.
L’actual edició del Seminari de Dret Local, organitzat per la 
Federació de Municipis de Catalunya i que finalitzarà el proper 
mes de juny, ha arribat a la seva 30ena edició.

Com és habitual, en la penúltima sessió del Seminari 2017-
2018 que va tenir lloc l’11 de maig, va començar amb l’informe 
de l’actualitat jurídica. A continuació, per parlar de la primera 
ponència sobre els serveis funeraris vàrem comptar amb Àngel 
Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles 
Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals; i Josep Matas 
Balaguer, advocat i arxiver, va tractar en la segona ponència la 
conservació i destrucció dels documents públics.
Seguidament es van constituir els grups de treball. En el pri-
mer, sobre personal, règim jurídic i hisenda, Maite Muratel 
Cavero, directora de Serveis de Secretaries Delegades de la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, i Anna Majó 
Capilla, secretària delegada, van debatre sobre l’elaboració 
del plec de clàusules administratives particulars aplicable als 
contractes de serveis, obres i subministrament, tant pel que 
fa referència als procediments obert simplificat i als procedi-
ments obert sumari, així com l’aplicabilitat als municipis de la 
demarcació de Barcelona. En el grup II, sobre serveis i orde-
nació del territori, urbanisme i medi ambient, es va analitzar 
la necessitat d’habitatge assequible i l’habilitació de creació 
de nou habitatge a la planificació urbanística, mitjançant la 
previsió de l’article 17.3 de la Llei del dret de l’habitatge, a 
càrrec de Dolors Clavell Nadal, advocada.

La darrera sessió del Seminari 2017-2018 de l’FMC tindrà lloc 
el 15 de juny i tractarà sobre contaminació acústica i protec-
cio de drets fonamentals i sobre les conseqüències del trasllat 
del debat polític a la jurisdicció penal.
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INAUGURAT EL SEMINARI TÈCNIC LOCAL 2018 
DE L’FMC, AMB UNA SESSIÓ DEDICADA 
A L’URBANISME
220 electes i tècnics locals van 
assistir a la sessió inaugural de 
la 20ena edició del Seminari 
Tècnic Local 2018, organitzat 
per la Federació de Municipis de 
Catalunya que va tenir lloc el 20 
d’abril, centrada en els criteris 
sobre la base dels quals es desen-
volupen actualment els diferents 
instruments, en la problemàtica de 
la divisió poligonal i de l’assignació 
de càrregues externes en el pla-
nejament, i amb una conferència 
sobre l’urbanisme de les àrees 
d’activitat econòmica, un tema 
recurrent i sobre el que encara 
queda molt per fer.
La inauguració de la 20a edició del Seminari Tècnic 
Local va anar a càrrec de Pere Montaña, coordinador 
de l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de 
l’FMC; i Ramon Arandes i Renú, enginyer de camins, 
canals i ports, i director del Seminari.
A continuació, per parlar dels criteris recurrents a l’ac-
tualitat pel desenvolupament dels instruments urbanís-
tics. vàrem comptar amb Agustí Serra, director general 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya; i per analitzar l’urbanisme de les àrees 
d’activitat econòmica, ens va acompanyar Antonio 
Font, arquitecte, catedràtic emèrit d’Urbanisme de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.
Per últim, Elisabet Cirici, directora d’operacions de 
l’Incasòl va tractar de la problemàtica de la delimitació 
poligonal i de l’assignació de càrregues externes en el 
planejament.
Enguany fa 20 anys que l’FMC, en el marc del seu 
programa de formació, va posar en marxa el Seminari 
Tècnic Local, conscient de la importància de la forma-
ció continuada dels tècnics d’administració local, atesos 
els constants canvis legislatius i normatius, i els impor-
tants avenços tecnològics que incideixen en el dia a 
dia del seu treball, i amb el convenciment que aquesta 
formació ha de possibilitar una millora en la gestió dels 



Núm. 106  Abril-Maig-Juny de 2018 33

FMC

serveis que les administracions locals presten als ciutadans. 
Des d’aleshores, han estat 126 sessions a càrrec de més de 
400 professionals altament qualificats en els temes que han 
desenvolupat i a les que han assistit alguns milers de tècnics 
d’arreu de Catalunya, alguns d’ells desplaçant-se des de mu-
nicipis molt llunyans, el que suposa un esforç que cal valorar 
especialment.
Durant aquests anys s’ha consolidat l’actual esquema de 
8 sessions de 3 conferències cadascuna, centrant-se cada 

sessió en un tema monogràfic que respon a les matèries 
que més interessen als tècnics locals, sense oblidar que el 
Seminari té vocació de ser generalista, a diferència dels cur-
sos especialitzats que, en paral·lel, organitza l’FMC.
Per això, el temari contempla principalment l’urbanisme i la 
planificació territorial, la gestió urbanística, el medi ambient, 
la gestió de serveis urbans, els projectes urbans, la política 
del sòl i l’habitatge i altres temes rellevants, amb el desig 
d’arribar al major nombre possible de tècnics.

EN LA SESSIÓ DE MAIG DEL SEMINARI TÈCNIC LOCAL ES VAN 
ANALITZAR LES EINES PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS URBANS

La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar la se-
gona sessió del Seminari Tècnic Local 2018 el 25 de maig, 
centrada en analitzar quines són les eines per a una bona 
gestió dels serveis urbans, i a la què hi van assistir també 220 
electes i tècnics locals.
En el decurs de l’acte, Neus Colet Arean, presidenta del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, va dedicar la 
seva intervenció a la nova Llei de contractes del sector públic; 
Susana Martínez Novella, directora de Serveis Jurídics de 
la Diputació de Barcelona, va analitzar les tramitacions mit-
jançant declaracions responsables i comunicacions prèvies; i 

per tractar de la problemàtica de la reassumpció per les en-
titats locals de la gestió de serveis públics municipals, vàrem 
comptar amb M.Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL.
La sessió del 29 de juny tractarà la gestió dels serveis urbans; 
la de 13 de juliol anirà sobre medi ambient; el 14 de setem-
bre serà el torn de lels polítiques del sòl, edificació i habitatge; 
el 19 d’octubre parlarem de la gestió urbanística; el 16 de 
novembre tractarem els projectes urbans; i per finalitzar, a la 
darrera sessió d’enguany, el 21 de desembre, analitzarem la 
planificació territorial.
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DE DADES I PLANS D’IGUALTAT DE GÈNERE 
I LES DIFICULTATS EN L’APLICACIÓ DE L’LCSP 
EN DUES SESSIONS DEL SEMINARI 
D’ACTUALITZACIÓ DE FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL
El 20 de març va tenir lloc una sessió d’aquest 
Seminari organitzat per la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb 240 electes i tècnics locals, per ana-
litzar dos temes de rabiosa actualitat: la nova figura 
obligatòria per a totes les administracions públiques 
del delegat de protecció de dades (DPD), a càrrec 
de Rafael Jiménez Asensio, consultor sector públic i 
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra; i els plans 
d’igualtat de gènere i el seu abast, a càrrec de Flavia 
Tello Sánchez, directora del Gabinet Tècnic i responsa-
ble de la Unitat de Gènere de la Unió Iberoamericana 
de Municipalistes. Una tercera ponència, dedicada al 
règim de permisos i llicències aplicable al personal fun-
cionari i laboral del sector públic local, va anar a càrrec 
de Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social de la UAB.
La sessió va estar presentada per Silvia Folch, regidora 
de l’Ajuntament del Masnou i vicepresidenta segona de 
l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC; Carme Noguer, 
cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu; i 
Fernando Hernàndez Baena, director de l’Àrea d’Organit-
zació i Recursos Humans de la Universitat de Barcelona.

El 24 d’abril va tenir lloc davant 185 assistents la 
segona sessió d’aquest Seminari. Aquesta vegada es 
van abordar dues qüestions d’enorme interès pel seu 
impacte en la pràctica ordinària de la gestió de recur-
sos humans: les dificultats aplicatives de la nova LCSP 
des de la perspectiva de recursos humans i la situació 
actual de la jurisprudència en matèria d’extincions con-
tractuals i nomenaments interins.
La presentació va anar a càrrec també de Carme 
Noguer i de Fernando Hernàndez Baena.
En primer lloc, es van analitzar les dificultats interpreta-
tives i d’aplicació que suposa la recentment entrada en 
vigor LCSP, a càrrec d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic 
de Dret Laboral de la UAB. Seguidament, Ignasi Beltran, 
professor de la UOC va abordar la situació en què resten 
els treballadors temporals i interins i els indefinits no 
fixos de l’administració pública en el moment de la fina-
lització de la seva relació laboral.
Finalment, Santiago Sáenz Hernáiz, advocat, va parlar 
sobre la consolidació de l’ocupació pública en la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat i en el Pacte de 9 
de març de 2018 per a la millora de l’ocupació pública.
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El president de la Federació de Municipis 
de Madrid i alcalde d’Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, i el secretari general 
d’aquesta entitat, Juan Carlos Muñoz 
Becerril, van visitar l’1 de març l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), on 
es van entrevistar amb Antoni Balmón, 
vicepresident executiu de l’AMB i alcalde 
de Cornellà de Llobregat; Ramon Torra, 
gerent de l’AMB; Xavier Amor, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
i alcalde de Pineda de Mar; i Juan Ignacio 
Soto Valle, secretari general de l’FMC, per 
compartir polítiques de mobilitat i polítiques 
mediambientals d’àmbit metropolità.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral; i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; es van reunir el 12 de març a la seu de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb el president de la Federació Espanyola de Handbol, Francisco V. Blázquez, 
per continuar treballant perquè tant Granollers com Lleida seran dues de les seus del Mundial d’Handbol femení que 
se celebrarà el 2021, després que la Federació Internacional d’Handbol va atorgar l’organització del 25è campionat 
a la candidatura encapçalada per Granollers, i en la que hi participen, a més de Lleida, les de Tarragona, Barcelona, 
Badalona i Castelló de la Plana.
Els arguments que van donar la victòria a la candidatura mediterrània encapçalada per Granollers van ser el desig d’or-
ganitzar per primera vegada a l’Estat un Mundial d’Handbol femení, fer servir aquest Campionat del Món per donar un 

impuls a la pràctica de l’handbol femení i 
l’experiència en l’organització d’esdeveni-
ments esportius de primera magnitud, com el 
Mundial d’handbol masculí del 2013 en què 
Granollers va ser una de les seus o els Jocs 
Olímpics de Barcelona.
La competició del Mundial 2021 està prevista 
per a la primera quinzena del mes de des-
embre.
Acollir aquests grans esdeveniments esportius, 
a més d’aportar a les ciutats una projecció glo-
bal de caràcter internacional, representen una 
contribució a la seva economia, especialment 
en els sectors de l’hostaleria i el turisme.

Es van reunir l’1 de març

EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE MADRID 
S’ENTREVISTA AMB L’AMB I L’FMC

EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA D’HANDBOL 
ES REUNEIX A LA SEU DE L’FMC AMB ELS ALCALDES
DE GRANOLLERS I DE LLEIDA
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EL CONSELL DE
GOVERNS LOCALS

“Una de les principals novetats de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) 
de l’any 2006, pel que a la regulació del govern local es refereix, va ser 
la creació d’una nova institució de representació local en el complex institucional 
de la Generalitat de Catalunya: el Consell de Governs Locals”
Marc Vilalta Reixach, 
Professor de Dret Administratiu. Universitat de Barcelona. 

Davant de la pretesa major implicació de la Generalitat en 
la regulació del règim local, sorgeix la necessitat d’articular 
nous mecanismes de relació entre el nivell autonòmic i local 
que, més enllà de la indispensable col·laboració administra-
tiva, permetin també l’establiment de noves garanties jurídi-
ques per a l’autonomia local. 
En aquest sentit, l’article 85 de l’Estatut preveu el Consell de 
Governs Locals, configurant-lo com l’òrgan de representació 
de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat, i 
atribuint-li la funció de ser escoltat en la tramitació parlamen-
tària de les iniciatives legislatives que afectin de forma espe-

cífica les administracions locals i en la tramitació de plans 
i normes reglamentàries d’idèntic caràcter. A partir d’aquí, 
però, l’Estatut català remet al legislador autonòmic la tasca 
de concretar, mitjançant una llei, aquells aspectes relatius a 
la seva composició, organització i funcions. 

Precisament, per desenvolupar aquestes previsions estatu-
tàries, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 12/2010, 
de 19 de maig, del Consell de Governs Locals (en endavant, 
LCGL) -que fou modificada parcialment per la Llei 8/2011, 
de 27 de desembre-, a través de la qual es delimita el règim 
jurídic d’aquesta institució.
Feta aquesta breu introducció, per tal d’analitzar la regulació 
del Consell de Governs, dividirem la nostra exposició en tres 
apartats, per tal d’examinar, en primer lloc, la  naturalesa 
jurídica del Consell de Governs Locals, en segon lloc, les fun-
cions que se l’hi reconeixen i, per últim, la seva composició.

Naturalesa jurídica
D’acord amb l’article 85 de l’Estatut, el Consell 
de Governs Locals es configura com una institu-
ció de rellevància estatutària, en el sentit que és 
una institució pròpia de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, creada directament per l’EAC. En 
conseqüència, la seva existència queda fora de la 
disponibilitat del legislador ordinari -ja que queda 
garantida pel propi Estatut- que, com veurem se-
guidament, a més l’hi assegura també un àmbit 
d’actuació material determinat.
Aquesta naturalesa jurídica es tradueix, entre d’al-
tres qüestions, en el reconeixement al Consell de 
Governs Locals d’una posició jurídica singular, ja 
que, a diferència dels tradicionals òrgans de col·la-

boració administrativa, no s’integra dins de l’estructura jeràr-
quica del Govern de la Generalitat sinó que es configura com 
una institució autònoma, que es relaciona tant amb l’Admi-
nistració autonòmica com amb el Parlament, en funció de 
la matèria de què es tracti.

“El Consell de Governs Locals és un òrgan 
de representació de municipis i vegueries en

les institucions de la Generalitat i té la funció de ser 
 escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives

legislatives que afectin de forma específica
les administracions locals i en la tramitació de plans i 

normes reglamentàries d’idèntic caràcter” 



Funcions
D’acord amb la seva configuració estatutària, podem afirmar 
que el Consell de Governs Locals és essencialment un òr-
gan de caràcter consultiu. Per tant, aquesta institució no es 
configuraria, en cap cas, com una segona cambra legislativa 
de caràcter territorial, sinó que assumeix només una funció 
instrumental, de consulta o informe, en relació amb determi-
nades matèries que afecten les entitats locals.
Des d’aquesta perspectiva general, ha estat l’LCGL la que 
s’ha ocupat de concretar quines són les principals 
funcions que realitza aquesta institució i, a tal 
efecte, diferencia tres grans àmbits:
• Funcions de representació i proposició, que per-
meten al Consell actuar com a interlocutor davant 
les institucions de la Generalitat i, a la vegada, fer 
propostes i instar les institucions autonòmiques a 
realitzar determinades actuacions en benefici de 
l’autonomia local.
• Funcions de participació en el procediment nor-
matiu autonòmic. En aquest cas, tal i com preveu 
l’article 85 de l’EAC, el Consell de Govern Locals ha de ser 
escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives 
legislatives que afecten de manera específica les administra-
cions locals. I també participa en la tramitació de normes re-
glamentàries, en particular en la tramitació de plans d’àmbit 
general, normes reglamentàries i avantprojectes de llei que 
afecten de manera específica les administracions locals, en 
aquest cas, la participació del Consell es porta a terme per 
mitjà del tràmit d’audiència o de l’emissió d’un dictamen.
És precisament aquesta funció de participació normativa -so-
bretot, en el procediment legislatiu autonòmic- la que consti-
tueix la principal aportació d’aquesta institució. I és 
que, partint d’un sistema caracteritzat per la reserva 
al legislador ordinari de la regulació de les compe-
tències i funcions dels governs locals, la intervenció 
del Consell de Governs Locals en el procediment 
legislatiu pot constituir una nova via de protecció 
de l’autonomia local, ja que permetria traslladar 
a la normativa autonòmica les específiques pro-
blemàtiques i necessitats del món local. En efecte, 
mitjançant la seva participació es podria contribuir a 
delimitar, de manera més precisa i amb caràcter po-
sitiu, el contingut de l’autonomia local, advertint, amb caràcter 
previ a la seva aprovació definitiva, de tots aquells aspectes que 
poguessin considerar-se lesius per aquesta.
• Finalment, la llei atribueix al Consell de Governs Locals 
la funció de vetllar per la defensa de l’autonomia local. En 
aquest àmbit, per exemple, pot sol·licitar el dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’au-
tonomia local, garantida per l’Estatut d’autonomia, dels pro-
jectes de llei i les proposicions de llei, i també dels projectes 
de decret legislatiu aprovats pel Govern, en els termes que 
estableix la Llei del consell de garanties estatutàries.

Composició
A diferència del què succeeix en altres comunitats autòno-
mes, l’Estatut català -i, sobretot, la llei que el desenvolupa- 
opten per configurar el Consell de Governs Locals com una 
institució de representació exclusivament local, és a dir, 
en la que només estan representats els governs locals -en 
concret, municipis i vegueries-. Al nostre entendre aquest 
resulta un element positiu, ja que reforça el seu caràcter 
representatiu i la seva capacitat per constituir-se com la via 

de representació unitària dels governs locals davant les insti-
tucions de la Generalitat.
Com en els casos anteriors, ha estat l’LCGL la que s’ha 
ocupat de concretar la composició i organització del Consell 
de Governs Locals. Així, es preveu que aquest estarà format 
per 100 membres -xifra que, al nostre entendre, resulta 
absolutament desproporcionada- que han de ser alcaldes 
o presidents de vegueria (l’LCGL preveu que, mentre no 
es constitueixin les vegueries, la seva posició l’ocuparan 
els presidents de les diputacions provincials catalanes 
-Disposició Transitòria LCGL-) i que, a més, han de garantir 

una representació proporcional i equilibrada de la població, 
el territori i la representació política dels municipis i vegue-
ries de Catalunya.
Per la seva banda, l’article 6 de l’LCSG diferencia entre 
membres nats (per exemple, els presidents dels diferents 
consell de vegueria o l’alcalde/essa de Barcelona) i membres 
designats. En aquest darrer cas, al nostre entendre, entre les 
diferents opcions possible, la llei ha optat també per un criteri 
qüestionable, ja que remet la designació dels membres del 
Consell de Governs Locals únicament als partits polítics, a 
partir dels resultats de les eleccions municipals.
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“El Consell de Governs Locals és un òrgan consultiu 
que té atribuïdes les funcions de representació i proposició, 
de participació en el procediment, i de vetllar per 
la defensa de l’autonomia local”

“És  una institució de caràcter exclusivament local que 
reforça el seu caràcter representatiu i la seva capacitat 
per constituir-se com la via de representació unitària 
dels governs locals davant les institucions de la Generalitat”
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El 5G ho canviarà tot... 
però a tothom?
La Unió Europea vol que el 2020 la tecnologia 5G estigui a l’abast de la majoria
de la ciutadania. Això significa que des de fa mesos les administracions,
les operadores de telecomunicacions i els fabricants de dispositius mòbils
estan treballant per l’espectacular canvi tecnològic que som a punt de presenciar

La millora més evident que ofereix la tecnologia 5G 
és l’increïble augment de la velocitat de connexió. En 
només dos anys haurem passat de connectar-nos a 
150 Mbps del 4G actual als 20 Gbps del 5G. És a dir, 
la velocitat de connexió del nostre mòbil es multiplicarà 
per 135 vegades. Això ens permetrà poder veure con-
tinguts audiovisuals en directe i a una qualitat màxima, 
realitzar videoconferències amb un so i una imatge per-
fectes, o experimentar amb la realitat virtual. 

Capítol a part mereix l’aplicació d’aquesta tecnologia 
en l’àmbit professional i dels serveis. Tal i com recull el 
Plan Nacional 5G 2018-2020 del govern central, el 5G 
obre un escenari completament nou amb les comunica-
cions massives entre màquines (M2M). Es multiplicarà 
exponencialment el nombre de connexions simultànies 
de recollides de dades a través de sensors, cosa que 
dispararà les aplicacions IoT (Internet of Things), el des-
envolupament de la intel·ligència artificial així com els 
serveis relacionats amb el big data. 
La pregunta és: qui es quedarà sense tot això?

Velocitat impressionant, cobertura relativa
Des del Consorci Localret veiem aquesta innovació tec-
nològica com una extraordinària oportunitat per millorar 
els serveis a la ciutadania arreu del país, però els obsta-
cles perquè la cobertura sigui total no són menors. 
Les operadores hauran de realitzar importants in-
versions en infraestructures, atès que caldrà un nou 
desplegament massiu d’antenes adaptades a les noves 
freqüències per emetre el senyal de 5G. El Ministeri 
d’Energia, Turisme i Agenda Digital ha començat a tre-
ballar i recorda que el marc normatiu vigent ja permet 
aprofitar els avantatges de l’ús compartit d’infraestructu-
res i la mutualització de freqüències. També recomana 
a les operadores la compartició de les infraestructures 
incloent els elements actius. La compartició ha de per-
metre un desplegament eficient de les infraestructures 
5G i una ampliació de cobertura.
A més, una bona part d’aquesta inversió s’acabarà re-
percutint a les tarifes dels usuaris i usuàries i, per tant, 
els criteris comercials tornaran a prevaldre en el desple-
gament de la xarxa de 5G. Exactament com ha passat 
amb el 3G i el 4G o amb la fibra òptica.
Convé recordar que a dia d’avui el 85% dels municipis 
del país encara no poden gaudir d’una connectivitat 
d’alta capacitat.
La Comissió Europea s’ha marcat l’objectiu que l’any 
2025, el 100% dels col·legis, hospitals i grans em-
preses tinguin accessos a 1 Gbps i que totes les llars 
europees comptin amb accessos, com a mínim, de 100 
Mbps actualitzables a 1 Gbps.
Des del Consorci Localret continuarem treballant per-
què aquest objectiu tan ambiciós esdevingui una realitat 
i no una barrera que divideixi el territori.
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Actualitat europea

La Comissió Europea va inaugurar el seu web Wifi4EU el 
passat mes de març convidant tots els municipis europeus a 
apuntar-s’hi per poder rebre finançament de la UE per ins-
tal·lar en el seu terme municipal punts d’accés wifi públic i 
gratuït.
La iniciativa Wifi4EU ofereix bons per un valor de 15.000 eu-
ros als municipis que instal·lin wifi en els seus espais públics, 
com ara biblioteques, museus, parcs o places. Tal com va dir 
el president Juncker el 2016 en el seu discurs sobre l’estat de 
la Unió, l’objectiu és interconnectar per wifi gratuït d’aquí al 
2020 tots els municipis d’Europa.
Els municipis poden fer servir els bons Wifi4EU per instal·lar 
wifi gratuït als espais públics de les seves viles. Només n’han 
d’assumir els costos de manteniment.
Fins al 2020 es destinaran 120 milions d’euros del pressupost 
de la UE a finançar el wifi gratuït a espais públics de 8.000 
municipis de tots els estats membres, a més de Noruega i 
Islàndia.
Amb dades actualitzades a finals de maig, WIFI4EU ha atret 
l’interès d’un total de 17.000 municipis europeus. Aquests 

municipis s’han registrat al portal oficial per tal d’obtenir un 
val per pagar a les empreses d’internet encarregades de con-
figurar la infraestructura wifi. Tanmateix, només s’espera que 
uns 2.500 municipis es beneficiïn del pressupost de 2018.
La primera convocatòria de propostes es va llençar el 15 de 
maig i es donaran a conèixer els resultats entre els mesos de 
juliol i agost. Al mirar les diferents regions d’Europa i la pro-
porció de municipis registrats, destaquem que els països del 
sud d’Europa tenen les taxes de participació més elevades.

Els European Broadband Awards són un esdeveniment 
anual on la Comissió Europea reconeix els projectes de 
desplegament de banda ampla a Europa. La convoca-
tòria està oberta a tot tipus de projectes, independent-
ment de la mida, la ubicació o les tecnologies utilitzades.
La competència es dirigeix a les autoritats públiques 
nacionals, regionals i locals (com ara municipis, regions 
i administracions), així com grans i petits projectes de 
finançament privat que adopten models innovadors d’in-
versió, negoci o finançament.
Els guanyadors dels Premis Europeus de Banda Ampla 
2018 seran anunciats a la Cerimònia de lliurament dels 
premis 
Broadband, 
que tin-
drà lloc a 
Brussel·les 
al novembre 
de 2018.

ARRIBEN ELS PREMIS 
EUROPEUS DE BANDA 
AMPLA 2018 

WIFI4EU: FINANÇAMENT DE LA UE PER INSTAL·LAR 
WIFI EN ELS ESPAIS PÚBLICS

La iniciativa del Premi 
Capital Europea del Turisme 
Intel·ligent, té l’objectiu de 
promoure la innovació per 
consolidar destinacions intel- 
ligents a Europa, millorar les 
ofertes turístiques per als visi-
tants i facilitar noves associacions, xarxes i l’intercanvi de bones 
pràctiques. A més, també hi ha la intenció de promoure l’oferta 
turística de futur de la UE a les audiències globals i augmentar 
de manera sostenible les bases en destinacions pioneres que 
ofereixen experiències úniques als visitants
Dins d’aquest premi, els eixos fonamentals del turisme intel·li-
gent estan sent definits segons l’excel·lència de destinacions 
turístiques de tota la UE en les quatre categories premiades: 1) 
accessibilitat, 2) sostenibilitat, 3) digitalització, 4) patrimoni cul-
tural i creativitat.
El concurs està obert a les ciutats de la UE amb una població 
de més de 100.000 habitants. Als països on no hi ha cap ciutat 
amb més de 100.000 habitants, la ciutat més gran és la candi-
data més adient.
La data límit és el 30 de juny de 2018.

Premi Capital Europea del Turisme 
Intel·ligent 2019 
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Tot i que els nivells de pobresa són en general baixos a la 
majoria de països europeus, hi ha barris desafavorits on 
la concentració de situacions precàries és elevada. Sovint 
els residents d’aquests barris pateixen una superposició de 
factors de desigualtat: elevades taxes d’atur, escoles d’alta 
complexitat, infraestructures urbanes deteriorades, poques 
empreses i escassos equipaments urbans.
Les polítiques de regeneració urbana han contribuït a 
pal·liar parcialment alguns d’aquests dèficits però encara 

queda molt camí per recórrer per trencar el cercle d’exclu-
sió en el què estan immerses aquestes zones.
Per tal d’aconseguir-ho, l’autor recomana l’impuls d’estra-
tègies transversals que combinin mesures urbanes, socials 
i judicials: concentrant les actuacions de regeneració ur-
bana en forma d’inversions per connectar aquests barris a 
zones amb oferta de llocs de treball i de serveis, promoure 
programes de formació dual (educació i pràctiques en em-
preses), impulsar la coordinació entre tots els organismes 

encarregats de promoure la inclusió al mercat laboral 
i les institucions educatives, organitzar programes 
d’aprenentatge en empreses, reforçar la formació 
pedagògica i els incentius del professorat destinat 
a centres d’alta complexitat, descentralitzar les fun-
cions urbanístiques i la gestió dels habitatges socials 
als districtes desafavorits, aprofitar les sinergies entre 
les estratègies de regeneració urbana i les polítiques 
socials i d’ocupació, i implicar el sistema judicial 
prioritzant penes alternatives a la presó.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/fran-
ce-promoting-economic-opportunities-and-well-be-
ing-in-poor-neighbourhoods_266e91e1-en

Recull d’eines i estratègies per als treballadors juvenils en matèria de promoció de la inclusió social dels joves amb menys 
oportunitats. D’entrada, per tal d’assolir aquest objectiu, cal identificar els factors d’exclusió social amb què es troba cada 
jove: educatius, laborals, de recursos econòmics, de salut, de participació social, de discriminació, de manca d’autocon-
fiança, de manca d’informació, de mobilitat, etc. A partir d’aquest diagnòstic cal dissenyar un pla personalitzat (o grupal) 
que fixi uns objectius (que s’han de compartir amb els interessats) i que contempli diferents activitats/projectes que perme-
tin apropar els joves a la inclusió social.
Un dels factors d’èxit clau del pla que es disse- 
nyés és mantenir l’interès i la implicació dels joves, 
per a la qual cosa cal que els activitats previstes 
permetin, a la vegada, satisfer algun dels seus 
interessos: vida social, beneficis concrets i a curt 
termini, autoafirmació o rendiments materials. 
Per altra banda, cal no oblidar la importància del 
context per al que és necessari estar en contacte 
amb les famílies i l’escola, i conèixer el seu entorn 
comunitari. S’annexen a l’estudi un seguit d’exem-
ples d’activitats, jocs i recursos relacionats amb el 
treball per a la inclusió social.
https://book.coe.int/eur/en/training-kits-youth/7484-
t-kit-8-social-inclusion-2017-edition.html

ESTRATÈGIES D’INCLUSIÓ SOCIAL

PROMOURE LES OPORTUNITATS ECONÒMIQUES 
I EL BENESTAR ALS BARRIS DESAFAVORITS
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Els plans de mobilitat sostenible a pe-
tita escala (escola, empresa, institució 
pública, etc.) constitueixen un valuós 
complement als plans de mobilitat 
locals. D’aquí la importància que els 
governs municipals promoguin aquest 
tipus d’estratègies mitjançant serveis 
d’assessorament, incentius, programes 
de formació o projectes de col·laboració 
amb el sector empresarial local.
S’exposen com a exemples de bones 
pràctiques:
- El programa de planificació dels des-
plaçaments escolars de Preston (Regne 
Unit), gràcies al qual un 62 per cent de 
les escoles del municipi han adoptat 
Plans d’Escola.
- El pla integral per modificar els hàbits 
de mobilitat a Donostia, en el marc del 
qual es van organitzar programes de 
formació i de conscienciació entre alum-
nes i treballadors, es van establir acords 
amb les zones industrials del municipi i 
amb els centres educatius per promoure 
l’adopció de plans d’empresa i plans 
d’escola, i es van organitzar grups de tre-
ball per recollir mesures que facilitessin 
la mobilitat a peu o en bici. Tot plegat 
ha permès incrementar significativament 

els desplaçaments no motoritzats i ha fet 
augmentar la percepció de seguretat.
- El cas de la ciutat de Koprivnica 
(Croàcia), que va endegar l’any 2010 
una iniciativa per promoure una mobi-
litat més sostenible. Per aconseguir-ho 
es van combinar mesures per fomentar 
l’adopció de plans d’empresa (l’ajun-
tament va donar exemple adoptant el 
primer d’aquests plans), es van fixar 
dies lliures de cotxes, i es van introduir 
incentius als treballadors/es (espais 
per guardar les bicicletes, esmorzars 
gratuïts, regals d’equipament, etc.). Els 
primers resultats positius van ser força 
immediats amb un increment dels des-
plaçaments sostenibles d’un 10 per cent 
durant els 2 primers anys.
- El projecte de “Rutes segures per 
anar a l’escola” de la ciutat de Kaunas 
(Lithuania), que es va basar en recollir 
propostes de millora de la ciutat a partir 
de la participació dels mateixos infants: 
qüestionaris i fotografies aportades pels 
nens i nenes, disseny d’una campanya de 
sensibilització per part dels infants, etc.
http://civitas.eu/sites/default/files/civi-
tas_insight_17_planning_for_sustaina-
ble_travel.pdf

PLANS DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE: 
UNA VISIÓ URBANA

Les possibilitats que ofereixen les 
noves tecnologies estan transfor-
mant la manera de gestionar els ser-
veis municipals: des de fanals que 
comuniquen telemàticament que 
s’ha fos la bombeta, fins a papere-
res que emeten avisos quan estan 
plenes, passant per sensors automà-
tics de control de la qualitat de l’aire 
o sistemes digitals de monitorització 
del trànsit, són alguns exemples 
de les immenses possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies de 
millora de l’eficiència i l’eficàcia.
El proper pas és explotar la combina-
ció d’aquestes dades, per exemple:
- Combinant dades de contaminació i 
de trànsit i aprofitant aplicacions com 
google maps per a rutes alternatives,
- Aprofitant aquestes dades es poden 
millorar decisions en planificació ur-
banística per prevenir la congestió, la 
contaminació o millorar la seguretat.
- Combinant dades d’accidents i me-
teorologia per prevenir nous incidents.
- Combinant dades de trànsit, d’ac-
cidents i de l’horari de llum solar es 
pot regular la intensitat dels siste-
mes d’enllumenat públic.
http://www.govtech.com/dc/papers/
Executive-Perspective-What-s-Next-for-
Smart-Cities-95769.html?promo_code=DI-
GITAL_COMMUNITIES_web_library_list

QUIN ÉS EL PAS 
SEGÜENT PER 
ACONSEGUIR 
CIUTATS 
INTEL·LIGENTS?

FMC
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Bones pràctiques

Ajuntament de Vallirana

TAULA DE COOPERACIÓ SOCIAL 
I TREBALL EN XARXA
La Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa té com a finalitat el treball interdisciplinari entre represen-
tants dels partits polítics, els diferents professionals socials i les entitats del tercer sector que donen suport i 
atenció a les famílies en situació de risc i exclusió social al municipi de Vallirana. 
Els orígens de la pràctica es troben en el ric teixit associatiu del municipi. Ja que el municipi té moltes 
entitats socials que treballen per intentar millorar la qualitat de vida dels ciutadans, es va decidir crear 
una taula on aquestes poguessin posar en comú les actuacions a realitzar a Vallirana i així treballar con-
juntament. A més, es va considerar rellevant implicar la participació dels professionals de l’àmbit educatiu 
i social per analitzar casos concrets i donar una resposta adequada. La motivació per la iniciativa, doncs, 
sorgeix de voler crear una taula que vetlli per un espai de les entitats socials municipals on debatre i po-

sar en comú les preocupacions sobre la ciutadania 
amb la participació de l’ajuntament.
Mitjançant el treball conjunt entre tots els professio-
nals, serveis, recursos i entitats que tenen respon-
sabilitat en l’àmbit de la infància i l’adolescència, es 
pretén millorar la qualitat de l’atenció dels menors 
i de les seves famílies en situació de risc social o 
d’exclusió per diverses causes, com ara la manca de 
recursos per fer front a les necessitats d’alimentació i 
habitatge.

Ajuntament de Figueres

FIRA DE 
LA GENT GRAN
La Fira de la gent gran neix amb l’objectiu prin-
cipal de posar en valor la feina i activitats que 
porta a terme el col·lectiu durant tot l’any. Des 
d’una perspectiva que vol apropar-se a nocions 
d’envelliment actiu s’opta per la realització d’una 
fira on aquest segment esdevingui el centre del 
poble, durant uns dies, i gestioni activament 
la realització i gestió de la fira. La fira s’enfoca 
amb la idea que la gent gran pugui mostrar la seva feina i participi en activitats de lleure però, amb la 
perspectiva que sigui un acte intergeneracional i que es realitzin activitats que obrin la gent gran a la 
resta de la societat. La fira, a més, també neix amb la idea de ser un espai de promoció econòmica 
a productes i serveis adreçats al col·lectiu. El que fa interessant la iniciativa és que tot el projecte ha 
estat impulsat i gestionat pel Consell Municipal de la Gent Gran i en col·laboració amb les associacions 
de gent gran del municipi, per la qual cosa la participació ciutadana ha estat una branca fonamental 
en l’experiència.
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Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

SQV SMART PAE. MILLORES EN L’ACCÉS ALS 
POLÍGONS INDUSTRIALS AMB SOSTENIBILITAT
L’any 2016 s’impulsa el projecte SQVSmart PAE (polígons d’activitat econòmica), com a prova pilot per ana-
litzar les possibilitats que ofereix la mobilitat amb la combinació tren + bicicleta, per tal d’accedir als llocs de 
treball dels PAEs de Sant Quirze del Vallès. Per dur a terme aquesta prova va ser necessària la participació 
d’FGC com a empresa operadora del servei ferroviari i, òbviament, de les empreses dels polígons (a través 
de l’associació d’empreses) i del mateix ajuntament. També es va comptar amb la col·laboració d’Eurecat 
(Centre Tecnològic de Catalunya), que és un centre per promoure la innovació i la transferència tecnològica 
a les empreses. Per facilitar al màxim la participació de les empreses es van establir torns de 4 mesos en 
què se cedien les bicicletes a una empresa en concret per tal que provés el sistema amb els seus treballa-

dors. La prova pilot va obtenir un resultat molt 
satisfactori i unes grans valoracions per part 
de les empreses. És en aquest sentit que tot 
el 2017 el servei va continuar en funciona-
ment fins a dia d’avui. Actualment el Servei 
a l’Empresa de l’ajuntament està valorant 
oferir a les empreses, a través d’un tercer, un 
servei de rènting a condicions molt favorables 
perquè siguin les mateixes empreses les que 
ampliïn el parc mòbil i puguin donar resposta 
a les necessitats de les seves plantilles.

Ajuntament de Calella

JOVE, QUÈ FARIES PER A CALELLA?
‘Jove, Què faries per a Calella?’ és una experiència de pressupost participatiu destinat als joves del mu-
nicipi de Calella que es realitza per cinquè any consecutiu. El principal objectiu és apostar per un model 
de cogestió municipal que combini la democràcia representativa (polítics escollits a les eleccions) i la 
democràcia participativa (directa de la ciutadania), on els mateixos joves proposen les seves pròpies de-
mandes. D’aquesta manera es pretén promoure el protagonisme i coresponsabilitat del jovent en la de-
finició, gestió i desenvolupament de les polítiques locals de joventut; fomentar les activitats promogudes 
per les iniciatives de diferents col·lectius, tant associats com no associats; fer possible la reflexió sobre les 
necessitats i demandes dels joves i les joves de Calella, traduir-les en propostes concretes i fixar-ne els 
terminis d’execució; implicar els joves i les joves en tot el 
seguiment de l’execució de la seva proposta.
Perquè una proposta surti escollida és imprescindible que 
cada jove o grup de joves assisteixi a l’assemblea, on dis-
posarà d’uns minuts per presentar i defensar la seva pro-
posta. A continuació es procedeix a la votació i priorització 
de propostes (votació individual i col·lectiva per consens). 
La dotació pressupostària de l’any 2017 va ser de 10.000 
euros, que es van distribuir entre les opcions més votades.
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Així ho hem de creure, si fem cas al senyor Amades, bo 
i que d’antuvi sembli una exageració. Ara, de manies 
tots en tenim, llegim més o llegim menys. Als impeni-
tents de la cosa literària sempre se’ls ha vist com uns 
ocellots estranys. De petits -jo friso la seixantena- ens 
deien que de tant llegir acabaríem miops. Ma mare, 
que al cel sia, em renyava si veia que enllestia un llibre 
massa aviat. “Però, com s’entén? Si aquest llibre no 
t’ha durat gens ni mica!”. La senyora Pepita conside-
rava els llibres com si fossin un jersei, unes sabates o 
una camisa: la cosa era que havien de durar.
Deu ser per això que de sempre he valorat moltíssim 
aquesta institució pública que anomenen biblioteques. 

A dia d’avui, les biblioteques són curulles de gent de to-
tes les edats que hi va no tan sols a cercar aquell llibre 
que l’interessa, sinó a fer-hi estada, bé estudiant, bé 
llegint, bé deixant passar les hores dolçament. Això em 
reconcilia amb el gènere humà.
Els recomano que, si els plau, passin per la biblioteca 
que tinguin més a tocar de casa seva. És un sa exerci-
ci. Segur que, a més d’aquests companys que mai no 
fallen que són els llibres, també hi trobaran activitats 
com ara els clubs de lectura on poden practicar l’en-
tregent amb satisfacció absoluta. Sí, aquests recintes 
esdevenen potser el penúltim racó civilitzat que ens 
queda. Bars i restaurants a banda, esclar.

QUI TÉ LLIBRES TÉ MANIES  
“El senyor Prat de la Riba, amb molt de seny, va entendre que aquests caus 
de paper i de saviesa -les biblioteques- eren unes peces fonamentals 
en qualsevol país mínimament organitzat i amb una certa idea de progrés social. 
D’aleshores ençà, ha plogut molt, però la idea encara hi és”

Salvador Sabrià, periodista

Una vegada més, el problema de l’habitatge tornarà a 
estar sobre la taula de les properes eleccions munici-
pals. Sembla que no n’haguem aprés. O que això formi 
part del funcionament intrínsec del sistema. Però el cert 
és que tornem a estar immersos, es vulgui reconèixer o 
no, en una altra bombolla immobiliària: els preus dels 
pisos a les grans ciutats han augmentat tant en pocs 
anys que ja estan al nivell d’abans de la punxada de la 
bombolla del 2007, mentre que la majoria dels sous o 

estan igual o fins i tot són més baixos. Efecte de tot ple-
gat: cada vegada costa més vendre els pocs i escassos 
nous pisos que es posen a la venda, excepte si són per 
a inversió. Però la necessitat es manté, la demanda s’ha 
derivat cap el lloguer i aquest s’ha disparat de preu com 
mai. Els ajuntaments fan el que poden per frenar-ho, 
però caldrà molta més imaginació, i possiblement ac-
cions conjuntes en àmbits territorials més extensos que 
el d’una sola ciutat per superar aquest problema. 

L’ASSIGNATURA PENDENT 
DEL LLOGUER

“Se suposa que la crisi s’ha acabat, segons la versió oficial i les grans xifres, 
però aquesta bonança no ha arribat a tothom. Al contrari. S’han accentuat 
les desigualtats que havien crescut ja en plena caiguda de l’economia. 
I un dels àmbits en el que es veu més és precisament en les noves dificultats 
per accedir al dret a un habitatge digne”

Miquel Giménez, guionista i escriptor

Opinió
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EL PODER DE LES DADES 
PER A LES POLÍTIQUES URBANES

L’Observatorio Local es fa ressò en el seu número 23 
d’un article interessant dels economistes Edward l. 
Glaeser, de la Harvard Kennedy School, Scott Duke 
Kominers i Michael Luca, de Harvard University i 
Nikhil Naik del Massachusetts Institute of Technology, 
en el què els autors analitzen com la revolució del big 
data està canviant l’estudi de la ciència urbana. En 
el seu article original «Big Data and Big Cities: The 
Promises and Limitations of Improved Measures of 
Urban Life», els autors assenyalen que les ciutats es 
converteixen amb el big data en llocs que ofereixen 
dades en directe, com mai abans havia succeït. La 
combinació d’aquest fet amb algoritmes predictius ens 
pot permetre extrapolar variables de la població que 
abans no es podien mesurar.
En el seu estudi, els autors descriuen noves fonts d’in-
formació urbana i il·lustren com poden utilitzar-se per 
millorar l’estudi i el funcionament de les ciutats.
Un exemple que seria molt útil a les nostres ciutats, 
atès el problema de l’increment dels preus immobiliaris, 
és l’ús que la ciutat de Nova York va fer de l’aplicació 
d’Street View de Google Maps per mesurar les caracte-
rístiques físiques dels barris i predir la seva renda. Per 
a això, és necessari utilitzar un model de visió computa-
cional, que s’entrena per predir la renda mitjana a partir 
de les imatges dels carrers. Una vegada el model ha 
après com fer-ho, es pot aplicar a qualsevol ciutat, i les 
dades de renda es poden vincular als preus -i les pro-
jeccions de canvi- del mercat immobiliari. 

El big data és especialment valuós per a les ciutats si 
es pot usar directament per millorar la presa de deci-
sions públiques. L’anàlisi de Glaeser i la resta de coau-
tors analitza com Yelp, la pàgina web especialitzada en 
puntuacions de serveis, pot augmentar alguns serveis 
de la ciutat com les inspeccions.
Aquestes dades ofereixen la capacitat d’utilitzar la 
societat civil per augmentar les funcions dels governs 
al reduir els costos de contribuir als serveis governa-
mentals. 
Aquest tipus d’aplicacions electròniques són una eina 
que els ciutadans poden utilitzar per donar la seva 
opinió a les seves administracions locals, de manera 
ràpida i poc costosa. El big data permet millorar la 
gestió de les ciutats, ja que ajuda a definir polítiques 
basades en l’evidència, a fer operacions en funció 
de la informació real dels ciutadans i també a ajustar 
regulacions o a millorar l’assignació dels recursos 
escassos.
Per últim, permet fins i tot predir necessitats futures. 
Per a una gran part de les intervencions urbanes, el 
simple fet de ser capaces de predir resultats o carac-
terístiques és un avenç en ell mateix. Per tant, el big 
data pot ajudar en gran mesura les ciutats i millorar 
la investigació urbana, tenint en compte sempre que 
les millores en les noves tecnologies han d’anar de 
la mà de millores del capital humà que les sàpiguen 
gestionar i de la imprescindible seguretat en el tracta-
ment de les dades personals.

Observatori local
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Disposicions

DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS DE 
LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE 
LA GENERALITAT INTEGRADA EN EL FONS 
DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2018

Disposició:
Resolució GAH/869/2018, de 2 de maig.
DOGC núm. 7613, de 7 de maig de 2018.
Organisme:
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge.

La resolució distribueix la quantitat de 86.044.107,12 
euros en concepte de participació en els ingressos de 
la Generalitat entre els municipis de Catalunya, a càrrec 
de la partida pressupostària GO03D/460.0003/711 
del pressupost del Departament de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge. D’aquest import, 
3.179.057,00 euros corresponen al municipi de Bar-
celona i 82.865.050,12 euros a la resta de municipis, 
en ambdós casos d’acord amb el que consta a l’annex. 
I condiciona el pagament de les participacions al com-
pliment de les obligacions establertes a l’article 48 de 
la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017.

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DISTRIBUCIÓ A LES ENTITATS MUNICIPALS 
DESCENTRALITZADES DE CATALUNYA DE 
LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE 
LA GENERALITAT INTEGRADA EN EL FONS DE 
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2018

Disposició:
Resolució GAH/868/2018, de 2 de maig.
DOGC núm. 7613, de 7 de maig de 2018.
Organisme:
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge.

La resolució distribueix l’import de 362.203,33 euros, 
en concepte de participació en els ingressos de la 
Generalitat, entre les entitats municipals descen-
tralitzades de Catalunya, amb càrrec a l’aplicació 
GO03D/460.0004/711, del pressupost del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
d’acord amb el que consta en l’annex. I condiciona el 
pagament de les participacions al compliment de les 
obligacions establertes a l’article 48 de la Llei 4/2017, 
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017.

EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S’APROVA LA CONVOCATÒRIA 2018 
D’AJUDES DE L’FSE DESTINADES A ENTITATS 
LOCALS PER A LA INSERCIÓ DE 
LES PERSONES MÉS VULNERABLES

Disposició:
Publicat al BOE número 102, de 27 de abril.
Organisme:
Ministeri de la Presidència i per a les Administracions 
Territorials.

L’import màxim del crèdit disponible per finançar les sub-
vencions previstes en aquesta convocatòria per a tot el 
territori nacional és de 184.000.000 d’euros, procedents de 
recursos del Fons Social Europeu per al període d’interven-
ció 2014-2020.
Les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes són:
a) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 
20.000 habitants.
b) Les diputacions, els cabildos i els consells insulars i les 
comunitats autònomes uniprovincials, en l’exercici de les 
competències que corresponen a les diputacions provincials.
c) Els organismes autònoms dependents de qualsevol de 
les entitats assenyalades en els apartats anteriors.

FONS SOCIAL EUROPEU

DISTRIBUCIÓ A ARAN I A LES COMARQUES 
DE CATALUNYA DE LA PARTICIPACIÓ EN 
ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT 
INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ 
LOCAL DE CATALUNYA 2018

Disposició:
Resolució GAH/870/2018, de 2 de maig.
DOGC núm. 7613, de 7 de maig de 2018.
Organisme:
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge.

La resolució distribueix la quantitat de 38.165.521,86 
euros en concepte de participació en els ingres-
sos de la Generalitat a Aran i a les comarques de 
Catalunya, amb càrrec a la partida pressupostària 
GO03D/460.0002/711, del pressupost del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
d’acord amb el que consta a l’annex d’aquesta resolu-
ció. I condiciona el pagament de les participacions al 
compliment de les obligacions establertes a l’article 48 
de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017.



 de la Federació de Municipis de Catalunya

L’app

Més a prop, 
més ràpid

Les notícies de l’App de l’FMC es poden guardar, imprimir, 
enviar o compartir en diverses xarxes. Recordeu que amb 
aquesta aplicació podeu estar al dia de totes les novetats 

que interessen als governs locals, amb accés directe a 
les pantalles principals de la Federació de Municipis 

de Catalunya referents a novetats, òrgans de govern, 
municipis, formació, butlletí i revistes, entre d’altres temes; 

així com també un accés a la gestió d’avisos

Descarrega-te-la!

iOS Android



www.amb.cat

Metròpolis Barcelona

és la base per a les persones
on la sostenibilitat

A l’AMB tenim un compromís amb  
la sostenibilitat del medi ambient de 

l’àrea metropolitana de Barcelona. Per 
això treballem per la qualitat de l’aire 
i de l’aigua, gestionem els residus per 
convertir-los en un recurs, fomentem 
els transports públics, impulsem les 

energies renovables, fem front 

al canvi climàtic, eduquem per a  
un territori més sostenible...
Per a la sostenibilitat dels 3,2 milions 
de persones que hi viuen, treballen i 
estudien, impulsem la creació d’ocupació 
amb unes retribucions adequades, la 
reindustrialització, l’habitatge social, 
l’ensenyament, la recerca... 

52 % del territori per a 
espais lliures o naturals

Gairebé 1.500 km  
de vies per a bicicletes

75 instal·lacions  
i equipaments per a 

gestió de residus

51 organitzacions pròpies i 
concessionàries de l’AMB redueixen 

les seves emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i són auditades per la ISO 14064

Més de 41.265 participants 
en 2.184 activitats educatives  

i de dinamització de l’AMB  
(2015-2016)

Més de 200 equipaments 
per a la gestió de l’aigua

329.881 MWh 
generats d’energies  

renovables per cogeneració

El 32 % dels 10.504 taxis 
metropolitans circulen amb energies 

i tecnologies eficients

4.800 habitatges 
de promoció pública

Fons d’11 milions d’euros  
per evitar els talls d’energia i aigua 

a les llars metropolitanes

Més de 400.000 
persones beneficiàries de 

la tarifació social per 
facilitar l’accés al servei 
de transports públics 

metropolitans 

30 milions en 
projectes de foment de la 

reindustrialització.  
Creació de nous llocs de treball 

en 236 polígons industrials

Fem una metròpolis sostenible 
en tots els sentits i per a tothom


