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“PREPARATS PER AL FUTUR”
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 
DE CATALUNYA CELEBRA 
LA 29ENA ASSEMBLEA GENERAL
La seu de la Federació de Municipis de Catalunya va aco-
llir el 19 d’octubre la 29ena Assemblea general ordinària 
de l’entitat. El president de l’entitat i alcalde de Pineda de 
Mar, Xavier Amor, va remarcar que som una entitat forta, 
representativa, plural, que defensa l’autonomia dels go-
verns locals de Catalunya. Una organització que treballa 
pels municipis, capaç, professionalitzada, eficaç i trans-
parent, preparada per al futur.
En aquesta assemblea es va aprovar el pressupost de 
l’entitat corresponent a l’exercici 2018 (ratificació de 
l’acord d’aprovació del Comitè Executiu de l’FMC de 18 de 
juny de 2018); els comptes anuals corresponents a l’exer-
cici econòmic de 2017 (formulats i elevats a l’Assemblea 

General pel Comitè Executiu del 18 de juny de 2018, 
ratificació); i la Memòria d’activitats i de gestió de l’entitat 
corresponent a l’any 2017 (ratificació de l’acord d’aprova-
ció del Comitè Executiu del 18 de juny de 2018).
Xavier Amor, a més, va destacar en la seva intervenció 
l’increment d’actuacions conjuntes amb altres institu-
cions: s’han signat 22 convenis amb diverses entitats, 
s’han reforçat les llínies d’actuació conjunta amb altres 
entitats municipalistes (FEMP, ACM, federacions territo-
rials) i s’han augmentat les línies de col·laboració amb 
entitats sindicals, associacions empresarials, col·legis pro-
fessionals, universitats, xarxes cíviques, entitats del Tercer 
Sector, etc.
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També va valorar molt positivament la nova governança 
per garantir l’acció de l’entitat, amb els 9 àmbits de tre- 
ball i la participació en més de 300 òrgans de col·labora-
ció amb el govern de la Generalitat i d’altres institucions 
i organismes; i formació estratègica i d’alta qualitat que 
ofereix l’FMC, amb 97 accions i més de 10.000 assistents 
en els últims 4 anys.
Així mateix, va subratllar la innovació de l’FMC per ajudar 
a la modernització dels governs locals. En aquest sentit, 
va citar el Focus d’Iinnovació Local, amb 48 trameses de 
publicacions i estudis nacionals i internacionals, i el Banc 
de Bones Pràctiques, amb més de 260 pràctiques de 117 
municipis.

El president va continuar la seva intervenció destacant 
l’assistència tècnica directa sobre govern local, funció 
pública, benestar i acció social, ocupació, salut o contrac-
tació, entre molts d’altres temes.
Xavier Amor va concloure la seva intervenció esmentant 
el fort increment en la comunicació de l’entitat, amb una 
‘newsletter’ setmanal que arriba a més de 6.000 usuaris, 
una revista impresa trimestral amb més de 5.200 recep-
tors, més de 8.200 seguidors a twitter o més de 4.600 
usuaris de l’app de l’FMC.
L’Assemblea general va aprovar també la substitució de 
l’ex-alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, per l’al-
calde de la Llagosta, Òscar Sierra.
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JUNTA DE GOVERN DE LA FEMP, 
A LA SEU DE L’FMC, AMB LA PRESÈNCIA 
DE LA MINISTRA MERITXELL BATET
La ministra Meritxell Batet agraeix la tasca dels alcaldes catalans

La ministra també va traslladar el seu compromís amb la 
reforma de l’LRSAL, afirmant que el Ministeri de Política 
Territorial i Funció Pública vol abordar les necessitats més 
urgents dels governs locals. Així ho va afirmar en la reunió 
de la Junta de Govern de la FEMP, que va celebrar-se el 
27 de novembre a la seu de la Federació de Municipis de 
Catalunya, per invitació del president de l’FMC i alcalde de 
Pineda de Mar, Xavier Amor.
La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell 
Batet, va traslladar a la FEMP el compromís del Govern amb 
la reforma de la Llei de racionalització i sostenibillitat de 
l’administració local per poder superar la “situació d’excep-
cionalitat” en l’àmbit local, de manera que els municipis i 
diputacions recuperin les seves capacitats d’actuació.
Així, va explicar els objectius del govern de l’Estat davant la 
Junta de Govern de la FEMP, encapçalada pel seu presi-
dent i alcalde de Vigo, Abel Caballero. Segons va explicar, 
el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública treballa en 
una reforma que atengui assumptes de “urgent necessitat”, 
per enfortir les capacitats dels governs locals en l’impuls de 
l’activitat econòmica i la resposta a les necessitats de suport 
dels ciutadans que es troben en situacions difícils.
En concret, Batet va 
explicar els tres grans 
objectius que abordarà 
la reforma:
1.- El restabliment de 
la clàusula general de 
competència munici-
pal i l’extensió de les 
previsions de compe-
tències que preveu la 
Llei de bases de règim 
local als àmbits propis 
de l’actuació munici-
pal, especialment els 
socials
2.- La superació dels 
obstacles per a la ges-
tió directa dels serveis 

locals, perquè els municipis puguin prestar serveis als seus 
ciutadans i ciutadanes sense més límits que els generals de 
les administracions públiques
3.- L’atenció a les necessitats específiques de contractació 
dels petits municipis, amb dificultats per aplicar les normes 
generals de contractació
A més, la reforma inclourà altres modificacions, igualment 
urgents, fruit de la demanda municipal, com la possibilitat 
del vot telemàtic dels regidors en casos de malaltia o pater-
nitat o l’adequada contemplació de raons que permetin im-
posar límits locals a determinades activitats econòmiques.
Al marge d’això, la ministra també va traslladar a la Junta de 
Govern de la FEMP que en els pròxims dies començaran els 
treballs del grup creat en el si del Consell de Política Fiscal i 
Financera (CPFF) per estudiar alternatives a l’actual configu-
ració de la regla i sostre de despesa.
Però mentre que s’aborden aquestes reformes urgents, el 
Ministeri vol impulsar també un treball més reflexiu per bus-
car un consens ampli i fonamental en altres elements clau 
del règim local que cal adequar a la realitat actual i en què 
espera comptar amb el suport de la FEMP.
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Agraiment als alcaldes de Catalunya
La ministra va aprofitar la seva intervenció davant la 
FEMP i l’FMC per agrair l’actuació dels alcaldes i alcal-
desses de Catalunya que han treballat per mantenir la 
cohesió des del respecte del pluralisme i mostrant la ca-
pacitat integradora del marc constitucional.
La seva posició, els ha dit, és difícil, però són fonamen-
tals per “recuperar les relacions institucionals, la lleialtat 
i la confiança política”. La ministra va insistir que, en 
aquesta tasca, tenen també el compromís ple del Govern 
i s’ha mostrat convençuda que també tenen el suport de 
la resta d’alcaldes i governs locals d’Espanya.
Així mateix, Batet va defensar que aquesta reunió del 27 
de novembre a Barcelona mostra que els problemes i 
necessitats són els mateixos per a tots els ciutadans i la 
necessitat de donar resposta aquestes demandes també 
és la mateixa per a tots els ajuntaments i governs locals.
Per a la ministra, els ajuntaments han demostrat que són 
“una Administració madura i amb plena capacitat per 
dur a terme projectes polítics que demanen els ciuta-
dans”. “Retornar capacitats als ajuntaments -ha assegu-
rat- no compromet la recuperació econòmica, sinó que fa 
sostenibles als governs locals”.
Aquesta vegada ha estat la primera en la què una minis-
tra del govern de l’Estat ha visitat la seu de l’FMC.

Tornar capacitat i empoderament
als governs locals
El president de la FEMP, Abel Caballero, ha qualificat 
de reforçament del municipalisme l’anunci formulat per 
la ministra, en relació amb la reforma de l’LRSAL, una 
reforma que “significa iniciar un nou camí en el munici-
palisme espanyol”. Caballero ha manifestat, a més, l’in-
terès dels municipis per estar presents a la reforma de la 
Constitució “quan toqui” aquesta reforma, perquè és un 
element base en la política d’Espanya.

Ofrena floral
La celebració de la Junta de Govern va venir precedida 
per un acte d’homenatge a les víctimes dels atemp-
tats d’agost de l’any passat a Barcelona i Cambrils. 
L’homenatge va consistir en una ofrena floral al Mosaic 
de Miró, a les Rambles, en què hi van participat els 
membres de la Junta de Govern.



El president de 
la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, 
va mantenir el 26 de 
setembre una trobada 
amb Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de 
Municipis de Catalunya 
i alcalde de Pineda de 
Mar; acompanyat dels 
vicepresidents de l’FMC, 
Josep Fèlix Ballesteros, 
alcalde de Tarragona; 
Laura Campos, alcal-
dessa de Montcada i 
Reixac; Antoni Masana, 
alcalde de Vacarisses; 
i Josep Salom, alcalde 
de Tona.
El president Xavier Amor va agrair al president de la 
Generalitat la possibilitat de poder expressar directa-
ment les demandes dels governs locals de Catalunya.
Amb aquesta trobada l’FMC ha volgut testimoniar la 
pluralitat de l’entitat i del municipalisme català.
D’entre les qüestions plantejades, destaquen el 
Pla d’inversions locals, l’increment del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, la problemàtica de 
les escoles bressol, la Renda Mínima Garantida, 

la pobresa energètica, la Llei de dependència, 
l’impuls al Parc públic d’habitatges, la convivència 
i protecció dels drets humans a pobles i ciutats, 
la Llei de governs locals de Catalunya, la Llei de 
finançament local o el Consell de Governs Locals 
de Catalunya.
També van ser presents a la reunió el secretari d’Ad-
ministracions Locals, Miquel Àngel Escobar; i el se-
cretari general de l’FMC, Juan Ignacio Soto Valle.
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AT LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 

ES REUNEIX AMB EL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



Els membres del Congrés d’Autoritats Locals i Regionals del 
Consell d’Europa es van reunir a Estrasburg del 6 al 8 de 
novembre, sota el lema “Integritat i comportament ètic dels 
representants elegits locals i regionals”.
Una delegació de la Federació de Municipis de Catalunya, 
formada pel vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i 
Innovació Democràtica de l’FMC i alcalde d’Esparreguera, 
Eduard Rivas; i el secretari general de l’FMC, Juan Ignacio 
Soto Valle; que, acompanyats de Jaume Magre, director 
de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics 
i Locals; i d’Olivier Terrien, consultor europeu i formador 
internacional, van viatjar a Estrasburg, aprofitant aquesta 
reunió, per presentar el Banc de Bones Pràctiques.
La representació de l’FMC va estar acompanyada el primer 
dia per una delegació de la FEMP, formada per l’alcalde de 
Getxo, Imanol Landa; i el tinent d’alcalde d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Palma de Mallorca, José Hila.
La delegació de l’FMC, també va ser rebuda per la direc-
ció de l’Institut Nacional d’Estudis Territorials (INET) a 
Estrasburg, on també van presentar el Banc de Bones 
Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya. Van finalit-
zar la seva visita a Estrasburg, reunint-se amb l’alcalde de 
la ciutat, Roland Ries, i la tinent d’alcalde Chantal Cutajar, 
per parlar d’autonomia local, bones pràctiques, pressupos-
tos participatius i col·laboració europea.
El Congrés d’Autoritats Locals i Regionals del Consell d’Euro-
pa va considerar per a la seva adopció diversos informes so-
bre conflictes d’interès local i regional, transparència i govern 

obert, així com sobre la revisió del Codi de conducta per a 
persones associades amb
la governança local i regional. Les normes i proce- 
diments del Congrés s’actualitzaran per incloure un Codi de 
conducta específic per als membres del Congrés. Aquests 
informes formen part del full de ruta per a la prevenció de la 
corrupció i la promoció de l’ètica pública a nivell local i regio-
nal, aprovada pel Congrés al 2016.
En aquesta sessió va estar escollit com a nou president del 
Congrés, Anders Knape, actual president de l’Associació 
Sueca d’Autoritats Locals i Regions.
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L’FMC I LA FUNDACIÓ PI I SUNYER 
PRESENTEN EL BANC DE BONES PRÀCTIQUES 
AL CONSELL D’EUROPA
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AT Va tenir lloc el 5 de novembre al Palau de la Generalitat

L’FMC, A LA SESSIÓ CONSTITUTIVA 
DE L’ASSEMBLEA URBANA DE CATALUNYA
El president de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, 
va assistir a la sessió de constitució de l’Assemblea 
Urbana de Catalunya, òrgan que té com a objectiu, 
entre d’altres, tutelar el procés d’elaboració i validar 
els continguts de l’Agenda Urbana de Catalunya per 
tal d’implementar noves polítiques públiques per re-
dissenyar les ciutats del futur.
L’abril del 2017, el Govern de la Generalitat va acor-
dar l’inici dels treballs per a l’elaboració de l’Agenda 
Urbana de Catalunya (AUC), un document que ha de 
vetllar per la implementació, en les properes dècades, 
de polítiques públiques que garanteixin el desen-
volupament urbà sostenible, en els vessants social, 
ambiental i econòmic. En aquest context, l’Agenda 
Urbana de Catalunya ha de sorgir d’un ampli con-
sens, ha de ser estratègica en les seves conclusions i 
vinculant en l’exercici de governs locals i administra-
cions. Per tot això, i per la seva evident transversalitat 
temàtica, la seva elaboració ha de ser participada 
pels principals actors que, d’una manera o altra, inci-
deixen en les nostres ciutats i viles.
Amb la sessió constitutiva, que va presidir Quim 
Torra, president de la Generalitat de Catalunya, es 
culmina una intensa feina iniciada fa més de dos 
anys, quan es va adoptar el compromís d’alinear 

les polítiques urbanes i territorials de la Generalitat 
als acords adoptats per les Nacions Unides sobre la 
Nova Agenda Urbana i l’Agenda 2030.
En la reunió, tots els participants van explicitar un 
compromís conjunt envers un desenvolupament urbà  
inclusiu, sostenible i pròsper. La implicació de tots és 
un fet remarcable amb un enorme significat per la se-
va transcendència en el disseny de futures polítiques 
urbanes. Es va aprovar també la “Declaració per una 
Agenda Urbana de Catalunya”, que pretén consti-
tuir-se com un punt de partida de tot el procés.
El president de l’FMC va destacar que “hem de pro-
moure i construir un dret a la ciutat, que essencial-
ment abordi un enfocament de drets humans de les 
polítiques públiques urbanes que ha de ser, integrat, 
interrelacionant els diversos drets, perquè com encer-
tadament s’ha dit, la ciutat és també un sistema i hem 
de procurar que els poders públics estiguin sotmesos 
a una sèrie s’obligacions jurídiques”.
Va afirmar que “quan es prenen decisions sobre il·lu-
minació d’espais, mobilitat, contaminació, ús religiós 
del sòl o equipaments escolars, queda afectat també 
el dret a l’habitatge digne, la intimidat, la llibertat de 
moviments, la salut, la no discriminació de gènere, la 
seguretat personal, la llibertat religiosa i l’educació en 
condicions d’igualtat”.

Xavier Amor va conclou-
re dient que “l’Agenda 
Urbana ha de permetre 
concretar en el futur els 
compromisos d’un desen-
volupament urbà sosteni-
ble, no només en termes 
econòmics -que també-, 
sinó en termes socials. Les 
prioritzacions pressupos-
tàries ens permetran, sens 
dubte, revelar el valor real 
d’aquesta agenda. I pel 
que fa als governs locals 
de Catalunya, també -és 
clar- el seu finançament, 
a hores d’ara pendent de 
reforma”.
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La 22ena edició de Barcelona Meeting 
Point, que va tenir lloc del 25 al 28 d’oc-
tubre a la Fira de Barcelona, es va pre-
sentar amb la proposta de liderar el nou 
sector immobiliari públic i privat, apostant 
per la internacionalitat, les tendències i la 
innovació immobiliària.
La Federació de Municipis de Catalunya hi 
va ser present dins de l’estand de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
El president de l’entitat i alcalde de 
Pineda de Mar, Xavier Amor, va assis-
tir a l’acte d’inauguració d’aquest saló, 
que va anar a càrrec d’Helena Beunza, 
secretària general d’Habitatge, i de Pere 
Navarro, president del Consorci de la 
Zona Franca, entre d’altres autoritats.
Barcelona Meeting Point (BMP), orga-
nitzat pel Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, s’ha consolidat com el millor 
Saló Immobiliari d’Espanya. De caràcter 
anual, des de la seva fundació en 1997 
s’ha convertit en la cita d’obligada assis-
tència de l’immobiliari a la tardor. Dirigida 
al gran públic i al visitant professional, 
BMP permet al visitant professional 
contactar amb les personalitats més re-
llevants del sector, conèixer les millors 
oportunitats de compra i inversió, apren-
dre les últimes tendències de la indústria 
immobiliària i les noves tecnologies apli-
cades al sector, trobar inversors per a un 
producte determinat i, en definitiva, fer 
negoci.
BMP 2018 és el lloc ideal per realitzar 
contactes immobiliaris apropant la Fira 
a la ciutat de Barcelona perquè tots els 
assistents tinguin una experiència de 
visita única. BMP és la Fira Immobiliària 
Internacional i Simposi més important 
d’Espanya, comptant amb la major oferta 
immobiliària de compra, lloguer, inversió, 
finançament, reformes, consultoria.

L’FMC PROJECTA LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 
PÚBLIC I PROMOCIÓ ECONÒMICA
AL SALÓ BARCELONA MEETING POINT 2018
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Aquesta jornada va ser organitzada per la 
FEMP i Sedigàs, amb la col·laboració de la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’Ajun-
tament de Lleida i Nedgia, i va tenir lloc el 
26 de setembre al Palau de Congressos La 
Llotja de Lleida,
En l’acte d’inauguració hi va participar per 
part de l’FMC Amador Marqués, alcalde de 
Bossòst i president de l’Àmbit de Territori, 
Sostenibilitat i Serveis Urbans de l’FMC, jun-
tament amb Rafael Peris, tinent d’alcalde de 
Lleida; i Marta Margarit, secretària general 
de Sedigàs.
Amador Marquès, en la seva intervenció, va destacar 
que crear entorns saludables, incentivar l’autosufi-
ciència energètica i reduir les emissions contaminants 
són, entre d’altres, objectius que han d’impulsar els 
responsables públics a través d’una estratègia compar-
tida d’economia circular. En aquest sentit, va destacar 
també la importància de cercar la coordinació entre 
les administracions públiques (UE, Estat, comunitats 
autònomes, diputacions, ajuntaments), a través de 
l’incentiu eficient, per desenvolupar una estratègia 
comuna que contribueixi a l’aplicació d’energies reno-
vables com el biogàs i el biometà i doni, per tant, més 
pes a l’aprofitament energètic dels corrents de resi-
dus, en sectors clau com la construcció, la indústria, 
els béns de consum, el turisme i l’agroalimentació. Els 
exemples mostrats a la jornada poden contribuir a la 
materialització de l’estratègia global al nivell més local i 
concret, en tots els vessants, sigui en xarxa, transport, 
electricitat o calor.
Per la seva banda, Rafael Peris va agrair el fet d’ha-
ver escollit la ciutat de Lleida com a seu d’aquesta 
jornada, tot fent referència a la tradició de Lleida en 
l’organització d’esdeveniments diversos com fires, ex-
posicions i mercats.
A continuació, per parlar del biogàs, el biometà i 
el medi ambient, es va comptar amb María Lorena 
Pardo, de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic del 
Ministeri per a la Transició Ecològica. Ana Rodríguez 
Cruz, cap de l’Àrea de la Subdirecció General de 
Residus del Ministeri per a la Transició Ecològica, va 
parlar sobre el paper del biogàs en la gestió de resi-

dus. Per analitzar la injecció del biometà a la xarxa: 
economia circular, reducció d’emissions i millora de 
la qualitat de l’aire, es va convidar Ignacio Cabané, 
delegat de Gran Consum i Gas Natural Vehicular de 
Nedgia Catalunya. Finalment, les bones pràctiques 
municipals van ser exposades per Miguel Ángel 
Magaña Loarte, cap del Servei de Tractament i 
Eliminació de Residus de la Direcció General del Parc 
Tecnològic de Valdemingómez, de l’Ajuntament de 
Madrid; i Álvaro Miranda Simavilla, director d’Innova-
ció i Projectes Estratègics de la Mancomunitat de la 
Comarca de Pamplona; i Bruno Sánchez Nelsen, de 
la Danish Biogas Association. La taula va ser mode-
rada per Luis Mecati Granado, subdirector de Medi 
Ambient de la FEMP.
La jornadava ser la cinquena de les que s’organitzen 
amb tècnics municipals de cara a afavorir el desenvolu-
pament sostenible dels entorns urbans i el paper que el 
gas pot jugar en la consecució d’aquest objectiu.

L’A
CT

U
AL

IT
AT L’FMC I LA FEMP ORGANITZEN 

UNA JORNADA SOBRE LES APLICACIONS 
DEL BIOGÀS I DEL BIOMETÀ



L’alcalde de Soria, membre de l’Executiva de la FEMP i vicepresident del Consell de Municipis i Regions d’Europa, Carlos 
Martínez Mínguez, va intervenir en la cerimònia oficial d’obertura de la XVIII Conferència Internacional de l’Observatori 
Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) que va tenir lloc els dies 26 i 27 a Barcelona. El va acompanyar el 
president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor.
L’Observatori Internacional de la Democràcia 
Participativa (OIDP) és una xarxa de governs locals, 
organitzacions i centres de recerca que volen conèixer, 
intercanviar i aplicar experiències sobre democràcia 
participativa en l’àmbit local per aprofundir la democrà-
cia. L’OIDP treballa de conjuntament amb l’Ajuntament 
de Barcelona i amb Ciutats i Governs Locals Units 
(CGLU).
L’acte d’inauguració va comptar també amb la presèn-
cia de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i, a més 
de la intervenció de Calos Martínez Mínguez, s’havien 
previst intervencions d’altres representants d’entitats 
i institucions, com Jordi Foz i Dalmau, secretari de 
Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya; Fernando Pindado, comis-
sionat de Democràcia Activa i Participació de l’Ajunta-
ment de Barcelona; Emilia Saiz, secretària general de 
CGLU; i Yanina Welp, investigadora principal al Centre 
for Democracy Studies, a la Universität Zürich.
La Conferència Internacional sobre Democràcia Local 
de l’OIDP és l’esdeveniment de referència sobre la 
democràcia participativa a nivell mundial. Anualment 
esdevé punt de reunió de líders polítics i d’experts, per 
tal de fomentar el paper de les ciutats en l’enfortiment 
de la democràcia.
També és una oportunitat per 
impulsar la cooperació entre 
ciutats i organitzacions interna-
cionals en l’àmbit de les inno-
vacions democràtiques. Aquest 
any organitza la conferència 
l’Ajuntament de Barcelona, la 
ciutat que ostenta la presidèn-
cia de l’OIDP.
Aquest any els temes són la 
democràcia directa, la iniciativa 
ciutadana i els ecosistemes de 
democràcia inclusiva. A més, el 
dia 28 tindrà lloc la conferencia 
Ciutats Democràtiques i la Jam 
de la comunitat Metadecidim.
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LA FEMP I L’FMC, A L’ACTE D’INAUGURACIÓ DE 
LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE L’OIDP
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El president de la Federació de Municipis 
de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, 
Xavier Amor, va rebre el 17 de setembre 
Felisa Pérez, presidenta de l’Associació 
Benestar i Desenvolupament (ABD); 
Àngels Guiteras, gerent de l’ABD; i Cèlia 
Dotú, coordinadora del projecte Punts 
d’Atenció Energètica de l’ABD, per tal 
d’establir futures línies de col·laboració 
en matèria social entre les dues entitats.
L’Associació Benestar i Desenvolupament 
(ABD) és una organització no governa-
mental i sense ànim de lucre que defen-
sa les persones en situació de fragilitat 
social. Des de fa més de 30 anys, les acompanya en 
diferents moments de les seves trajectòries vitals, in-
dividualment o en grup, i actua en la comunitat. Posa 

tots els seus esforços en generar autonomia personal 
i convivència social mitjançant uns principis ètics de 
proximitat i de qualitat inequívocs.

L’FMC I L’ASSOCIACIÓ BENESTAR 
I DESENVOLUPAMENT TRACTEN 
SOBRE LA INCLUSIÓ SOCIAL, 
POBRESA ENERGÈTICA I OCUPACIÓ

Pere Sust i Sagau i Felip Ródenas i Morera, president i 
vicepresident respectius de la Fundació Catalana per a 
l’Esport, es van entrevistar el 17 de setembre amb el pre-
sident de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde 

de Pineda de Mar, Xavier Amor; i amb el vicepresident de 
l’FMC i alcalde de Tona, Josep Salom; per tal de buscar 
fórmules per a la col·laboració de les dues entittas en l’im-
puls i la promoció de l’esport català.

La Fundació Catalana per a l’Esport és una entitat 
privada d’interès públic sense ànim de lucre que es 
va constituir el 19 de juliol de 2002 amb l’objectiu 
primordial de contribuir a la promoció de l’esport 
català. Treballa a través de nombrosos projectes, 
amb el suport de particulars, empreses i entitats 
col·laboradores, en el foment de la pràctica esporti-
va, oferint suport al teixit esportiu català, contribuint 
al reconeixement de les entitats i les persones de 
l’àmbit esportiu, en la gestió professional de patroci-
nis i recursos per al sector esportiu del nostre país, i 
en la internacionalització de l’esport català.

L’FMC I LA FUNDACIÓ CATALANA PER A L’ESPORT 
COL·LABORARAN EN LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT CATALÀ 
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Així ho va declarar en la inauguració de la 20a Assemblea 
general de l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i 
el Transport Urbà (AMTU), que es va celebrar el 28 de 
novembre  a Pineda de Mar. Xavier Amor va demanat un 
acord Estat/Generalitat en el marc de la reunió bilateral d’in-
fraestructures, per fer realitat les actuacions que l’Estat va 
proposar per millorar la mobilitat a Catalunya. El president de 
l’FMC va fet una crida a l’AMTU i a l’ACM per fer, en nom del 

municipalisme, aquest prec per a un acord.
“Dret a la ciutat = dret a la mobilitat. Sense inversions no 
podrem garantir aquests drets. Independentment de debats 
polítics genèrics, fem una crida a l’acord per solucionar 
els problemes diaris de ciutadans i ciutadanes”, va afegir. 
L’Assemblea de l’AMTU es va celebrar a la Sala d’Actes del 
Centre Innova de Pineda de Mar. En la inauguració, a més 
de Xavier Amor; hi va participar el president de l’AMTU i 
alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena. Els dos 
van reclamar a l’Estat i a la Generalitat que posin fi al dèficit 
d’infraestructures que pateix Catalunya.
L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU) és una associació de municipis d’àmbit nacional 
català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les in-
fraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. Els 
seus objectius són assolir un finançament estable pels mu-
nicipis associats, per tal que puguin fer front al manteniment 
i la millora dels seus transports públics, la dotació de més i 
millors infraestructures, i el mutu ajut, formació, informació i 
coordinació entre els seus associats, per tal que el transport 
públic i la mobilitat sostenible guanyin protagonisme, usuaris 
i prestigi social.

EL PRESIDENT DE L’FMC RECLAMA UN ACORD 
SOBRE LES INVERSIONS A CATALUNYA EN 
EL SI DE LA COMISSIÓ BILATERAL 
D’INFRAESTRUCTURES ESTAT-GENERALITAT

L’FMC IMPULSA LA RACIONALITZACIÓ D’HORARIS

El coordinador per a l’Impuls de la Reforma Horària, Alexis Serra, va man-
tenir una reunió el 20 de novembre amb el president de la Federació de 
Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, per tractar 
el tema de la racionalització d’horaris.
L’èxit de la reforma horària depèn de tots els agents que, d’una manera o 
altra, tenen responsabilitats en l’organització dels temps socials; i és per 
aquesta voluntat d’implicació de tots els agents que es va arrribar a la signa-
tura del Pacte per a la Reforma Horària.
Un total de 110 entitats i institucions van signar aquest compromís el passat 
17 de juliol. Des del principi, l’FMC ha anat difonent els actes i campanyes 
que s’estan realitzant perquè els governs locals hi donin plenament suport, 
amb la finalitat de recuperar un model d’horari similar al què existeix pràcti-
cament arreu del món, més racional i productiu.
La reunió que va tenir lloc a la seu de la  nostra entitat va anar en la direcció 
de continuar concretant accions en aquesta línia per part de l’FMC.
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EL PROGRAMA DEL SEMINARI DE RELACIONS 
COL·LECTIVES 2018 ÉS FRUIT DE LA COL·LABORACIÓ 
DE L’FMC AMB ELS SINDICATS UGT I CCOO
Amb 259 inscrits, aquest Seminari, organitzat per la 
Federació de Municipis de Catalunya i que va començar 
el 31 d’octubre, va continuar el 28 de novembre i cele-
brarà una sessió més al mes de de- 
sembre, amb un programa que ha estat elaborat 
conjuntament amb la col·laboració dels sindicats UGT 
i CCOO.
La sessió d’octubre va comptar amb ponències sobre 
nous pressupostos i noves polítiques d’ocupació públi-
ca, presentada per Enric Quílez Puig, coordinador del 
Sector Administratiu Local de l’FSC-CCOO de Catalunya; 
sobre els estímuls a la jubilació anticipada i els premis 
a l’ordinària dels empleats públics, en va parlar Carolina 
Gala, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UAB; acompanyada 
de la intervenció d’Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, 
professor agregat de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UOC, sobre la indemnització dels contrac-
tes temporals en l’administració pública després de 
la revisió del TJUE de la doctrina ‘De Diego Porras’; i 
finalment la ponència de Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, 
catedràtic de dret administratiu de la UNED, sobre les 
retribucions i la jornada de treball dels funcionaris pú-
blics després de l’LGPE de 2018.
A la sessió del Seminari, del 28 de novembre, vàrem 
tenir una perspectiva més oberta: es va iniciar amb una 

exposició del professor de Ciència Política i de l’Admi-
nistració, Javier Cuenca Cervera, sobre la configuració 
dels òrgans de selecció del personal en les administra-
cions públiques.
A continuació, va intervenir Susana Rodríguez 
Escanciano, catedràtica de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la Universitat de Lleó, per parlar so-
bre els criteris socials en la nova Llei de contractes del 
sector públic. 
Unes col·laboracions que van ser completades amb 
la participació de Mikel Gorriti Bontigui, doctor en 
Psicologia i assessor de la Direcció General de la Funció 
Pública del Govern Basc, amb una exposició sobre els 
llocs de treball del futur en el sector públic.
La tercera sessió del dia 19 de desembre, la dedi-
carem a temes més relacionals de base contractual. 
S’iniciarà amb una intervenció sobre les xarxes entre 
subjectes propis dels sistemes institucionals públics i la 
problemàtica laboral que generen, una ponència que 
es desenvoluparà per Juan Bautista Vivero Serrano, 
professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat de Salamanca. Aquesta primera 
intervenció anirà seguida de la participació de Rafael 
Jiménez Asensio, catedràtic de universitat acreditat i 
consultor institucional, amb una ponència sobre l’en-
focament preventiu en la protecció de dades personals 

desprès de l’RGDP, 
amb una especial 
referència al paper i la 
funció dels codis de 
conducta en aquest 
camp. Tancarà el 
seminari, el catedràtic 
de Dret Administratiu 
de la Universitat de 
Granada, Federico 
Castillo Blanco, que 
ens acostarà a la es-
pecífica problemàtica 
generada pels grups 
de Whatsapp, cossos 
de seguretat i la critica 
de responsables insti-
tucionals.
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La sessió que va tenir lloc el 19 
d’octubre va aplegar 200 tècnics 
locals, i va tractar sobre la gestió 
urbanística.
Per parlar de la valoració del sòl 
en les reparcel·lacions, van comp-
tar amb Jordi Gaju Díaz, coordi-
nador de projectes de l’Incasòl; 
per debatre sobre les urbanitza-
cions aïllades: alternatives en la 
implantació de serveis, vam tenir 
a Coque Claret i Dani Calatayud, 
arquitectes i professors de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès (ETSAV); i Rosa Fornàs 
Prat, advocada, ens va portar 
experiències urbanes de planifi-
cació i gestió, concretament de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet.
L’FMC va celebrar la sessió corres-
ponent al mes de novembre del Seminari Tècnic Local el 
divendres 16 davant 180 assistents.
En aquest sentit, per parlar de la metodologia transversal 
per a la gestió de les obres urbanes, vàrem comptar amb 
Ernest Santolaria, director tècnic de BIMSA, quer va basar 
la seva intervenció en les obres complexes en un entorn 
urbà: quins són els factors de complexitat; i les garanties 
de termini i l’ajust pressupostari.
Per explicar la gestió d’un projecte complex: com és la 
connexió del tramvia per la Diagonal, vàrem tenir Oriol 
Altisench i Barbeito, director d’Actuacions Estratègiques de 
Mobilitat de BIMSA. En la seva intervenció es va dedicar 
a fer un recorregut històric des de l’any 1971, explicant 
els problemes de congestió i salut, i informant de quines 
són les alternatives (tramvia per la Diagonal, tramvia per 
Diagonal amb soterrament parcial de Francesc Macià a 
Bruc, tramvia per l’Eixample i autobús per la Diagonal).
Finalment, Lluís Ferrero i Andreu, enginyer, president de 
Tecnicat (Associació de Tècnics de l’Administració de 
Catalunya), va tractar l’ús de llums LED en instal·lacions 
interiors i exteriors. Per aquest motiu, va dividir la seva 
ponència en un passeig per la llum del segle XXI, quina ha 
estat la seva evolució, què és el led, i va enumerar alguns 
criteris per als projectes d’enllumenat d’interior i d’exterior.

Recordem que el passat 20 d’abril va tenir lloc la inau-
guració del Seminari Tècnic Local 2018, que enguany ha 
arribat a la seva 20a edició, amb una sessió dedicada a 
l’urbanisme; a la del 25 de maig es va tractar les eines per 
a la gestió dels serveis urbans, concretament en la nova 
Llei de contractes del sector públic, a la que es va celebrar 
el 29 de juny va girar també entorn a la gestió de l’aigua 
i es va fer una visita al passat, de la mà del Museu Agbar 
de les Aigües, i al present, amb un recorregut a la planta 
de tractament de Sant Joan Despí que tracta les aigües del 
Llobregat per a la seva potabilització; a la del 13 de juliol 
es va parlar sobre medi ambient, amb la nova legislació de 
les avaluacions ambientals, la problemàtica dels sòls con-
taminats i la contaminació atmosfèrica; i el 14 de setem-
bre, després del parèntesi estival, vàrem tenir una sessió 
dedicada a les polítiques del sòl, l’edificació i l’habitatge; i 
la sessió dedicada a la gestió urbanística es va desenvolu-
par al mes d’octubre..
Finalment, a la sessió del desembre, arribarà el torn de 
la planificació territorial, amb una acurada anàlisi des del 
punt de vista professional de la nova Llei del territori, les 
agressions al paisatge i les fórmules per a la restauració 
del paisatge, i es conclourà el seminari amb una conferèn-
cia sobre els plans de protecció del medi natural.

LES SESSIONS D’OCTUBRE I NOVEMBRE 
DEL SEMINARI TÈCNIC LOCAL ANALITZEN 
LA GESTIÓ URBANÍSTICA I ELS PROJECTES URBANS
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DE DRET LOCAL DE L’FMC

Els eixos principals d’aquesta 31a edició del Seminari 
de Det Local, que es perllongarà fins al 14 de juny de 
2019, segueixen sent l’aprofundiment en l’anàlisi dels 
principals canvis operats per les noves lleis de proce-
diment administratiu i de contractes del sector públic, 
que si bé no han suposat un canvi radical respecte de 
la normativa anterior, requereixen una adaptació de la 

nostra manera de fer que no sempre és fàcil i clara. La 
major part de la resta d’altres aportacions miren d’ana-
litzar qüestions punyents i d’inqüestionable actualitat 
jurídica i social, com ara la protecció de dades perso-
nals, el dret d’accés a la informació pública i les polí-
tiques d’igualtat i de solidaritat. A més de les sessions 
mensuals ordinàries, el programa també ofereix, com 

a mínim, una sessió monogràfica extraordinària que 
aquest curs girarà a l’entorn de les principals qüestions 
jurídiques relacionades amb la constitució, entre la pri-
mavera i l’estiu del 2019, dels nous governs locals.
La sessió inaugural que va tenir lloc el 5 d’octubre va es-
tar inaugurada per Francesc Xavier Forcadell, coordina-
dor general de la Diputació de Barcelona; Ramon Torra i 

Xicoy, gerent de l’AMB; i Juan 
Ignacio Soto Valle, secretari 
general de l’FMC.
Per parlar del dret d’accés 
a la informació sobre ajuts 
econòmics als grups polítics 
municipals, vàrem comp-
tar amb Elisabet Samarra 
Gallego, presidenta de 
la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la 

Informació Pública (GAIP); i l’anàlisi del règim jurídic 
dels grups polítics locals, va anar a càrrec de Ricard 
Gracia Retortillo, professor de Dret Administratiu de 
la Universitat de Barcelona. Finalment, Àlex Peñalver 
Cabré, professor titular de Dret Administratiu de la 
Universitat de Barcelona, va tractar sobre l’acció pú-
blica en la Llei del dret a l’habitatge.

“A la sessió inagural, del 5 d’octubre, hi van participar 
250 assistents que van analitzar el dret d’acces a 
la informació sobre ajuts econòmics als grups polítics 
municipals, el règim jurídic d’aquests grups i l’acció 
pública en la Llei del dret a l’habitatge”
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Com és habitual, la segona sessió, que va celebrar-se el 9 de 
novembre, va començar amb l’informe de l’actualitat jurídica.
Seguidament, Petra Sáiz Antón, interventora de l’Hospitalet de 
Llobregat, va explicar el nou pressupost base 
de licitació, els costos directes i els indirectes. 
I, a continuació, va estar el torn de Joana Marí 
Cardona, experta en protecció de dades, que 
va basar la seva intervenció en explicar quin és 
el concepte, els requisits i les funcions dels de-
legats de protecció de dades. Finalment, es van 
constituir dos grups de treball: el primer, sobre 
personal, règim jurídic, hisenda, va tractar dels 
mitjans propis personificats i els encàrrecs que 
poden rebre per part dels poders adjudicadors: avantatges i 
inconvenients de la utilització dels mitjans propis per part dels 
ens locals. El grup I va anar a càrrec de Carme Fibla Nicolau, 
lletrada del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació 

de Barcelona. El grup II, sobre serveis i ordenació del terri-
tori, urbanisme i medi ambient: va tractar sobre l’enderroc 
de construccions en execució de sentència i la protecció de 

tercers de bona fe, doctrina jurisprudencial en relació a l’art. 
108.3 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Aquest grup va anar a càrrec de Gemma Segura López, advo-
cada de Pareja & Associats.

“A la segona sessió de l’SDL, que va tenir lloc 
el 9 de novembre, davant 200 assistents, es va tractar 

el nou pressupost base de licitació i les funcions 
dels delegats de protecció de dades”



1. Estat actual de la qüestió: número 
de normes locals, (baixa) qualitat normativa 
i situació en classificacions internacionals
“Amb totes les excepcions que es vulguin, és una evidència que 
la producció normativa del nostre país constitueix un desastre 
sense pal·liatius de desordre, inestabilitat, incoherència, impro-
visació, i de falta de claredat, de necessitat i de proporcionalitat, 
per no acumular més qualificatius deshonrosos. (...) I el més 
greu és que l´esmentada manera d´actuar és una pràctica secu-
lar, amb arrels molt fondes en la cultura política i administrativa, 
que serà molt difícil si no impossible eradicar en termini breu. 
Haurà de transcorre al menys el temps històric d´una generació 
perquè les pràctiques aberrants de normació impulsiva i impre-
meditada puguin començar a rectificar-se. (...). 
Hi ha, però, una possibilitat -llunyana però real- que les coses 
comencin a canviar. La nova LPAC... estableix mecanismes 
per a la seva posada en pràctica (...) proporciona als tribunals 
contenciosos un potentíssim instrument per a fer efectius 
aquests principis, procedint a l’anul·lació de les normes regla-
mentàries...
Cents d´anys de pèssima regulació és una pesada herència 
que no se saneja en un termini reduït”
Juan Alfonso Santamaría Pastor, Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 175, gener-març 2016, pàgines 36, 37 i 
56. La traducció al català es nostra.

Aquestes paraules inicials sintetitzen el problema que es vol 
tractar aquí. No es tracta només que hi hagi moltes normes 

jurídiques i que aquestes siguin de mala qualitat en els seus 
aspectes formals (llenguatge, ordre, coherència...), el que his-
tòricament hem conegut com a tècnica legislativa. 
És veritat que el nombre de normes existent és impressionant, 
com a resultat del que ja fa molts anys ja es va qualificar 
com a legislació motoritzada (Carl Schmitt, en el seu estudi, 
Die Lage der europaisehe Rechtswissenschalt, Tübingen, 
1949, sovint esmentat pel recordat professor E. García de 
Enterría). En els moments de redactar aquestes línies, 19 de 
novembre de 2018, una ullada al Portal Jurídic de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya dona l´existència de 896 lleis, 
3.481 decrets i 10.059 ordres. A la primavera de 2018, un 
estudi realitzat amb l´amable ajut del CIDO de la Diputació 
de Barcelona va donar com a resultat la vigència de més de 
17.000 normes i plans locals vigents a Catalunya (Ponce, J., 
“La mejora regulatoria en el ámbito local y el control judicial de 
ordenanzas y planes de urbanismo: análisis de los anteceden-
tes y de los retos en el caso español“, QDL, núm. 45, 2017).
Això unit amb la defectuosa tècnica legislativa que fa difícil 
d´entendre sovint les normes (no infreqüentment resultat del 
talla i enganxa entre, per exemple, ordenances de municipis 
diferents), amb la conseqüent inseguretat jurídica. Això es 
un problema innegable i, d´altra banda, ben conegut pels 
juristes i gestors públics locals. Des d´aquesta perspectiva 
formal, la norma hauria de ser correcta, seguint els estàndards 
que puguin fixar-se sobre aquest tema pel poder legislatiu 
o la pròpia Administració (per exemple, en garantia que el 
llenguatge jurídic emprat sigui intel·ligible per al ciutadà mi-
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tjà, etc.). Al respecte, existeixen ja tant desenvolupaments 
científics com documents jurídics. És el cas dels estàndards 
específics provinents de la denominada teoria de la legislació 
i que, en l’àmbit estatal, per exemple, es troben recollits en 
les Directrius de Tècnica Normativa aprovades pel Consell 
de Ministres al 2005 i en l´àmbit local, per exemple, en les 
Directrius per a l’elaboració dels normes municipals de l´Ajun-
tament de Barcelona, aprovades al 2015.
Però aquest article vol cridar l´atenció sobre un altre aspecte, 
que passa sovint desapercebut per al món local, referit no ja 
als aspectes formals ressenyats, sinó als as-
pectes materials dels reglaments, ordenances 
o plans que s´aproven, és a dir, als impactes 
que aquestes normes realment tenen a la vida 
social i al grau d´eficàcia que les mateixes te-
nen (o no) en la consecució dels objectius pels 
quals varen ser elaborades. És a dir, es vol 
parlar aquí de la qualitat normativa emfatitzant 
l´aspecte de la seva (in) eficàcia i dels seus 
impactes, positius i negatius.
Per parlar de qualitat o de falta de qualitat d’una norma jurídi-
ca, des d’aquestes perspectiva, hem de comptar amb estàn-
dards, amb criteris de qualitat que permetin la comparació. 
a) Des d’una perspectiva material, la norma no ha de vulnerar 
cap regla ni principi de l’ordenament jurídic però a més ha de 
poder aconseguir les finalitats pels quals va ser dissenyada. 
Com ha estat assenyalat, “l’efectivitat és l’objectiu qualitatiu 
universal per a les normes jurídiques”. (Xantaki, H., “Quality 
of Legislation: An Achievable Universal Concepte or An Utopia 
Pursuit?”, a: Quality of Legislation. Principles and Instruments: 
Proceedings of the Ninth Congress of the International 
Association of Legislation (IAL). Nomos, Baden Baden, 2011).
b) I des d’una perspectiva procedimental, el procés d’adopció 
de la decisió ha de ser un procediment adequat, que, si es 
tracta d’un reglament, ha de garantir la bona administra-
ció. Com assenyala l’Agència Sueca per a la Gestió Pública 
(Agència Sueca per a la Gestió Pública, Principles of Good 
Administration, 2005 ), en un informe comparant els princi-
pis de bona administració dels estats membres de la UE, els 
bons procediments desenvolupats fan que “la possibilitat de 
fer bones decisions s’incrementi enormement”. Si la norma 
s’adopta sense, o amb un defectuós, procés raonat i raonable 
d’elaboració, que actuï com a avaluació dels futurs impactes 
de la regulació, aleshores l’exercici de la discrecionalitat nor-
mativa és defectuosa, constitutiu de mala administració en el 
cas de les normes de caràcter reglamentari i d’una possible 
vulneració constitucional en el cas legislatiu, i el resultat és de 
baixa qualitat i, per això, antijurídic.
En conclusió, des de la perspectiva de la qualitat procedi-
mental i material, les que ens interessen aquí, les normes 
jurídiques, per mandat constitucional, han de ser racionals, 
proporcionades, no discriminatòries, eficaces i eficients, han 
de protegir els drets constitucionals i permetre també el seu 

adequat desenvolupament, havent de ser adoptades amb una 
avaluació d´impacte normatiu seriosa mitjançant el procedi-
ment, per a poder aconseguir eficaçment els seus objectius. 
Aquestes perspectives són les que ens interessen en aquest 
treball.
Des d´aquest enfoc concret de la qualitat normativa, l´a-
valuació d´impactes normatius, les paraules citades de 
SANTAMARIA PASTOR, són només una opinió personal, per 
qualificada que sigui en venir d´un expert, o tenen algun fona-
ment empíric?

Cada vegada som capaços de mesurar millor la (falta de) 
qualitat de la regulació al nostre país en comparació d’uns 
altres, fent real així el desideràtum de Galileo Galilei: “Cal 
mesurar tot el mesurable i fer mesurable el que no ho és”. 
Els aspectes esmentats són mesurables i han estat mesurats, 
amb resultats força negatius per Espanya. L’existència d’indi-
cadors internacionals de regulació (per exemple, els del Banc 
Mundial o els del World Economic Forum) està revelant l´estat 
de la (falta de) qualitat normativa a Espanya i posant damunt 
de la taula un problema cabdal per al bon funcionament de 
la societat, en el seu vessant econòmic, per descomptat, però 
també social i ambiental: la nostra mala qualitat normativa.
En un recent estudi empíric consultable a internet (Alcalà, F., 
i Jiménez, Los costes económicos del déficit de calidad insti-
tucional y la corrupción en España, BBVA, 2018), es posa en 
relleu com Espanya ostenta una posició raonable en termes 
de productivitat, situant-se en la part alta de la classificació 
mundial, però una posició baixa respecte a la qualitat norma-
tiva, baixant als últims llocs. Situació incongruent que ens fa 
pensar el que milloraria la primera si aconseguíssim un nivell 
raonable de la segona.

2. Impactes de la mala regulació: reducció 
del PIB, atur, inseguretat jurídica, corrupció, 
afectació de la competència i capitalisme 
d’amics, litigiositat i paralització 
de polítiques públiques, manca d’innovació
L’OCDE ha posat en relleu com una millora de la qualitat 
normativa del nostre país podria suposar un increment del 
PIB nacional de fins al 10% (Bouis, R. i R. Duval, “Raising 
Potential Growth After the Crisi: A Quantitative Assessment 
of the Potential Gains from Various Structural Reforms in 
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the OECD Area and Beyond”, OECD 
Economics Department Working Papers, 
No. 835, 2011, OECD Publishing, 
Paris). A més, hi ha estudis econòmics 
que correlacionen atur i mala regulació 
(Balmaseda, M. i Melguizo, A., «Mejor 
regulación: ni más, ni menos», a AA VV, 
Marco regulatorio y unidad de Mercado, 
círculo de empresarios, 2006):
D´altra banda, les normatives de mala 
qualitat, que no obtenen els resultats 
pels quals es varen dissenyar provoquen 
inseguretat jurídica, com ja hem dit i és 
notori, i a més, són un factor d´augment 
de la corrupció. Efectivament, ha estat dit 
que el “secret” de la norma de baixa qualitat és la finestra que 
obre per a que sigui retorçada fins a obtenir resultats diferents 
dels previstos, sovint en connexió amb fenòmens de corrup-
ció (Di Benedetto, M., “La comprensión y la prevención de 
la corrupción: un enfoque regulatorio” a Ponce, J., i Cerrillo, 
A., Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: 
ciencias del comportamiento, transparencia y prevención de 
la corrupción, INAP, 2017). Això unit a l´allau normatiu ge-
nera riscos de corrupció. No en va Tàcit ja assenyalava que: 
“Corruptissima re publica plurimae leges” (Annales, Llibre III, 
27). 
La regulació dolenta afecta a més la competència, donant lloc 
al que ha estat cridat un crony capitalism, que podríem traduir 
per un capitalisme d’amics, on alguns grups de pressió impo-
sen el seu poder.
Encara més: la regulació de baixa qualitat genera litigiositat i 
dona lloc a la paralització de polítiques públiques amb la seva 
anul·lació, cada vegada més freqüent (vegeu, per exemple, 
la contundent sentència del Tribunal Suprem espanyol de 12 
de desembre de 2016, anul·lant un reial decret estatal, entre 
moltes altres).
En fi, la mala regulació en lloc de suposar un incentiu a la 
innovació, en suposa un fre. Per poder innovar, cal, cada ve-
gada més, una regulació que permeti la innovació, protegint 
alhora els interessos generals, especialment en àmbits com el 
de l´anomenada economia col·laborativa. 

Com ha estat posat en relleu (Ranchordás, S. ,“Innovation-
*Friendly Regulation: The Sunset of Regulation, the Sunrise 
of Innovation”, Jurimetrics, Vol. 55, No. 2, 2015), el Dret, i 
concretament la regulació adequada i de qualitat, pot ser un 
element que permeti i incentivi la innovació en la societat o, 

per contra, la dificulti. La innovació pot 
ser promoguda, i els seus riscs controlats, 
gràcies a un Dret flexible i adaptatiu, (un 
“Dret innovador”, al què es refereixen ja 
alguns autors), que pot incorporar diver-
ses tècniques com ara les sunset clauses 
(preceptes inclosos en les normes que 
sotmeten a aquestes a una eficàcia limi-
tada en el temps i a una possible pròrro-
ga de la mateixa sempre que es demostri 
que tal continuació és necessària, a la 
vista de l’avaluació que es realitzi de la 
seva eficàcia) o les normes experimentals 
(que s’aproven amb la voluntat de tenir 
un àmbit espacial o subjectiu limitat -una 

part del país, una part dels ciutadans, el denominat sample 
group- mentre la resta -control group- se segueix regint per la 
normativa prèvia, tenint una vigència temporal també limitada, 
acompanyada d’una avaluació per decidir si la regulació hauria 
de ser estesa generalment i convertida en permanent o finalit-
zar la seva eficàcia limitada)
En fi, com és doncs evident, no es tracta d’un tema menor, 
encara que sí oblidat per l’Economia, la Ciència Política i el 
Dret, fora de les posicions altes de les agendes polítiques a 
Espanya i sobre el qual encara existeix un ampli desconeixe-
ment entre els gestors.

3. Per què és un tema especialment rellevant 
avui en dia? Privatitzacions, liberalitzacions, 
autoregulació i Directiva de Serveis
La necessitat de millorar la qualitat normativa no acaba amb l´e-
vitació dels impactes negatius abans esmentats. Va més enllà. A 
aquests impactes esmentats, cal assenyalar la mutació que s´ha 
produït en les darreres dècades en la manera de funcionar de 
les Administracions, també de les locals, per efecte de l´extensió 
dels fenòmens de privatització, liberalització i autoregulació, i la 
transposició de la Directiva de Serveis, com és conegut.
Doncs bé, una millora de la millora normativa permetria, en 
primer lloc, no aplicar l’autoregulació per defecte, sinó analitzar 
en cada cas si és precisa una regulació pública o altres mane-

res de dur a terme la política pública que es tracti, entre 
elles, com una més, l’autoregulació, d’acord amb el 
que assenyala l’OCDE (Industry self-regulation: role 
and use in supporting consumer interests, 2015). A 
més, decidint que l’autoregulació pugui ser l’alterna-
tiva més adequada per a un cas específic, aquesta 
haurà de ser enquadrada (autoregulació regulada) 

per la regulació pública que garanteixi els interessos generals. 
Cal que el legislador estengui garanties organitzatives i proce-
dimentals a l’adopció d’autoregulacions i regulacions privades 
afectant a altres privats o fins i tot a les Administracions en 
garantia de la transparència i la bona administració, tenint en 
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Atur i qualitat de la regulació
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compte a més l’extraordinària potència econòmica actual de 
diverses empreses privades.
En aquest sentit, per exemple, la crisi ha portat a un incre-
ment de la regulació pública en l’àmbit financer, substituint 
a l’autoregulació, el fracàs de la qual ha quedat acreditat, 
com assenyala la Comunicació de la Comissió Europea sobre 
Governança de les Entitats de Crèdit, coneguda com Green 
paper de juny de 2010. 
En segon lloc, en l’àmbit dels serveis d’interès 
general, la millora normativa permet tutelar 
adequadament els interessos generals i els 
drets dels ciutadans/consumidors/usuaris, ja 
que una part rellevant de l’activitat de regulació 
ha de consistir en normar els drets d’aquests i 
les obligacions de servei públic de les empre-
ses en garantia dels mateixos i dels interessos 
generals (pensem en àmbits com l’energètic i en relació amb 
la mateixa la pobresa energètica, per exemple, vegeu Pobresa 
energética. Regulació Jurídica i protecció dels drets de les 
persones, 2018, FMC i TransJus)
En tercer lloc, la bona normativa permet establir de forma cla-
ra i adequada els requisits per desplegar una activitat i ajuda 
a compensar així l’autocontrol de les activitats i serveis privats 
i l’eliminació generalitzada de controls administratius previs 
mitjançant la declaració responsable i la comunicació prèvia, 
producte de la Directiva de serveis ja exposada. Així, el pes 
de la recomposició del sistema després d’aquesta no només 
hauria de passar per la potenciació de l’activitat d’inspecció, 
sinó també per la millor regulació dels requisits a complir per 
poder desplegar l’activitat.
En definitiva, com assenyala Ramió (La Administración pú-
blica del futuro (Horizonte 2050). Instituciones, 
Política, mercado y sociedad de la innovación, 
Tecnos, 2017, pág. 137), en analitzar quina 
podria ser l’evolució administrativa en les pro-
peres dècades, dins dels possibles escenaris 
de canvi per a les Administracions públiques, la 
configuració d’“una administració essencialment 
reguladora” sobresurt.

4. Moviments internacionals. 
Bona governança, dret a una bona 
administració i principis de bon govern: 
més enllà del New Public Management i 
cap a la better regulation
Com assenyalen diverses sentències (per exemple, Sentència 
del Tribunal Suprem de 15 de juliol de 2010, ponent Sr. Juan 
Carlos Trillo Alonso, STS de 5 de desembre de 2012, ponent 
Sr. José Suay), el dret a una bona administració exigeix una 
ponderació diligent a l´hora d´elaborar una norma. Si hi ha 
negligència en la generació d´alternatives o en la ponderació 
d´interessos i drets afectats o de fets rellevants, aleshores hi 

haurà una norma de baixa qualitat normativa, sí, amb tots 
els efectes negatius explicats, però a més hi haurà una nor-
ma il·legal, que podrà ser impugnada davant dels tribunals 
i anul·lada per aquests, com cada vegada es produeix més 
sovint.
Aquest podria ser, per sí sol, un bon motiu per modificar 
inèrcies històriques, és dir, regular millor per evitar proble-
mes, però n´hi ha a més d´altres incentius. Davant de la 

desafectació de la ciutadania en front de les institucions, 
quan s´ha constatat empíricament que la Nova Gestió Pública  
oferia més del que finalment ha donat (Hood, C i Ruth, A,  
Government that Worked Better and Cost Less? Evaluating 
Three Decades of Reform and Change in UK Central 
Government, Oxford University Press, 2015), què es pot fer? 
Doncs l´OCDE ha contestat contundentment: gestionar bé, 
incloent-hi les regulacions.

5. El marc legal actual: les lleis 39 i 40 
de 2015 i l’STC 55/2018
L´entrada en vigor al 2016 de les lleis estatals 39 i 40 de 
2015 -establint i definint principis jurídics de bona regulació 
(necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, trans-
parència i eficiència, recollits a la Llei 39/2015, que exigeix 

la motivació del seu respecte a les exposicions de motius 
de les normes) i tècniques al seu servei (consultes prèvies i 
plans anuals normatius -no obligatoris pel nivell autonòmic, 
d´acord amb la STC 55/2018, de 24 de maig, i tampoc, ente-
nem, pel nivell local, el que no vol dir, però, que deixin de ser 
tècniques útils de bona gestió normativa-,  entrades en vigor 
alterades en funció del contingut de les normes, increment 
de la deficient fins ara avaluació ex post dels impactes de les 
normes...)-  hauria de suposar una finestra d´oportunitat per 
desenvolupar, finalment, una política i una gestió de qualitat 
normativa que ens equipari al moviment europeu de la better 
regulation, del que fins ara hem estat allunyats.
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En concret, diverses tècniques emprades a d´altres països, 
i gens o molt poc a casa nostra poden ajudar a aquest ob-
jectiu. Caldrà en uns casos introduir-les ex novo en el nostre 
ordenament jurídic (així, clàusules sunset, esmentades), però 
en molts altres casos, existint ja, es tractarà d´una qüestió de 
sensibilització, extensió del coneixement i formació específica 
entre servidors públics i en el sector privat. Entre aquestes 
tècniques, i fora del nivell local ara, es troba la inclusió en una 
reforma constitucional, com s´ha fet a França a l´any 2008, 
d´una referència a la necessitat que les lleis (incloses les 
pressupostàries, tan rellevants) hagin d´anar acompanyades 
abans de la seva aprovació d´adients avaluacions d´impacte 
econòmic, social i ambiental, mesurant els costos (incloses 
les càrregues administratives, mitjançant si s´escau l´Standard 
Cost Model, internacionalment acceptat) i els beneficis de les 
alternatives generades i de la finalment triada.
Per garantir això, a més, caldria millorar el marc institucional 
existent per promoure el bon govern normatiu, generant uni-
tats al Parlament que avaluïn els impactes possibles de les 
futures lleis i també, un cop dictades, en facin seguiment ex 
post (un exemple en aquest sentit en la unitat existent al parla-
ment xilè des de fa anys). Tant per a projectes de lleis com per 
a reglaments, caldria reforçar institucionalment el sector pú-
blic, generant administracions independents encarregades de 
fer meta avaluació normativa i aprofitant, pel que fa al món lo-
cal, el paper que poden tenir administracions supramunicipals 
en aquest àmbit (com ara les comarques i/o les diputacions 
provincials, que fins ara generen ordenances models però no 
col·laboren amb els municipis a generar millors ordenances i 
plans des de la perspectiva material aquí tractada).
Caldria també reforçar l´anomenada internacionalment petjada 

normativa (legislative footprint), inexistent a les nostres admi-
nistracions (poc acostumades a deixar constància transparent 
de les seves reunions informals durant els procediments d´ela-
boracions de normes). Això es podria fer millorant la publicitat 
activa existent, connectant els procediments formals d´aprova-
ció de projectes de llei, reglaments, ordenances i plans amb 
les reunions informals prèviament o simultàniament mantingu-
des pels grups d´interès i generant pàgines web específiques 
per facilitar fàcilment la consulta dels processos normatius.

Caldria conscienciar els municipis de la importància d´apro-
var els seus plans anuals normatius (a Catalunya ho han 
fet molt pocs fins ara: a la primavera de 2018, només una 
vintena). També de respectar els principis jurídics de bona 
regulació esmentats. I de procedir a avaluacions ex post 
també de les seves ordenances i plans: a Catalunya tenim 
ja l´experiència de mètodes qualitatius i quantitatius utilitzats 
pel Síndic de Greuges per avaluar el funcionament de la Llei 
19/2014, plasmats en tres informes dels darrers anys, con-
sultables al seu web. 
Existeixen, doncs, les tècniques per millorar la regulació. Però 
encara hi ha obstacles a vèncer per avançar cap a la millora 
normativa que necessitem i que cal tenir en compte.

6. El context de gestió de la regulació: inèr-
cies polítiques, administratives i culturals
Davant d´aquests impactes econòmics esmentats, als que cal 
sumar en no menor importància els socials (afectació de drets 
diversos) i ambientals ( per exemple, canvi climàtic), la qua-
litat normativa hauria d´entrar en l´agenda política en un lloc 
prioritari, com ha estat el cas de països del nostre entorn, on 
presidents del govern s´han ocupat directament de la qüestió 
(Reagan, Blair, Clinton, Obama...) i el tema ha motivat fins 
i tot la modificació constitucional a França l´any 2008. Res 
de tot això ha passat a casa nostra, on, però, es pot valorar 
molt positivament el funcionament des de fa quasi una dè-
cada de l´Àrea de Millora de la Regulació de la Generalitat de 
Catalunya, ubicada al Departament de la Presidència, amb 
pressupost i nombre d´empleats, però, limitats i que no inci-
deix sobre el món local. A l´àmbit estatal, cal també destacar 

positivament la posada en marxa recentment 
de l´Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa, 
dins del Ministeri de Presidència, prevista a la 
Llei 40/2015.
Cal, doncs, consciència política de la impor-
tància del tema, en primer lloc. En segon lloc, 
consciència administrativa, acompa- 
nyada de formació específica, donat que la 
caixa d´eines de la millora de la regulació incor-
pora instruments que cal aprendre a manejar 
(mesura de càrregues administratives amb l´S-
tàndard Cost Model, realització d´anàlisi cost-be-

nefici o cost-eficàcia o similars, coordinació de les reunions 
amb grups d´interès en contexts informals amb la petjada nor-
mativa a incloure en els procediments formals d´elaboració de 
normes, realització d´experiments...).
En tercer lloc, ja ho hem avançat, cal un disseny institucio-
nal adient, el què és especialment important en el món lo-
cal, car molts municipis no estan en condicions de fer, per 
ells mateixos, una avaluació ex ante o ex post de les seves 
normes.
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“Tant per a projectes de lleis com per a reglaments, 
caldria reforçar institucionalment el sector públic, generant 

administracions independents encarregades de fer meta avaluació 
normativa i aprofitant, pel que fal als governs locals, el paper que 

poden tenir administracions supramunicipals en aquest àmbit” 



7. Com millorar la situació? 
Possibilitats futures empíriques en connexió 
amb les noves experiències de sandbox 
regulatori: els Living Labs
Aquests dèficits d´impuls polític i administratiu i de co-
neixement tècnic tenen solució. Altres països ho han acon-
seguit.  Cal voluntat política, que permeti els mitjans perso-
nals i materials necessàries, i coneixement tècnic, res més. 
Creiem que una col·laboració entre el sector públic, l´àmbit 
acadèmic, el sector privat i el tercer sector pot ajudar a ge-
nerar coneixement i experiències mútuament útils. Les si-
nergies entre tots aquests actors poden incloure des d’allò 
que és més general (millora constitucional o legal, com ara 
la reforma de l´art. 49 de la Llei de bases de règim local 
i equivalents autonòmics per adaptar-la a la legislació de 
procediment administratiu comú esmentada) fins al més 
concret (disseny d´una específica ordenança municipal, 
per exemple, de manera que sigui efectiva). Hi ha camp 
per córrer en un àmbit històricament abandonat però que 
esdevé ara més urgent que mai i necessitat d´esforços plu-
rals i transdisciplinars (Economia, Dret, Ciència Política...).
En aquest sentit, la millora de la regulació es pot 
reforçar mitjançant fòrums on tots els implicats aportin 
dades i coneixement, tant per preparar la millor normativa 
futura possible com per avaluar la que ja estigui en funcio-
nament. 
Des de la primera perspectiva, els experiments controlats 
poden ser útils, com ja saben a d’altres països. Ara comen-
cen a entrar a casa nostra de la mà de les fintech i de les 
sandbox en aquest àmbit (tinguis en compte l´Avantpro-
jecte de llei estatal pel qual es regula la Llei de mesures 
per a la transformació digital del sistema financer i vegis el 
recent informe de la CNMC E/CNMC/001/18). El derogat 
art. 67 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, preveia aquesta possibilitat (sota 
el títol de verificació de l´eficàcia de les normes, abans de 
ser dictades), possibilitat reiterada ara per l´art. 64.4 de 
la Llei 19/2014 (que es refereix a proves pilots mitjançant 

convenis), preceptes tots dos encara verges pel que fa a la 
seva aplicació.
Per impulsar aquesta i d’altres possibilitats, creiem que 
l´àmbit acadèmic pot contribuir amb coneixement, forma-
ció i espais de trobada neutrals entre tots els implicats. 
En aquest sentit, la figura dels Living Labs, impulsats ja a 
nivell internacional, sembla interessant als efectes d’allò 
que estem parlant i la Universitat de Barcelona, mitjançant 
l´institut de recerca TransJus, n´està creant un específic en 
l´àmbit del Bon Govern i la Regulació.
Els Living-labs son espais físics o virtuals o espais d’inte-
racció, on col·lectius d’empreses, organismes públics, uni-
versitats, usuaris i d’altres grups d’interessats, col·laboren 
en la creació, el prototipatge, validació i assaig de noves 
tecnologies, serveis, productes i sistemes en contextos de 
la vida real. Les activitats d’innovació tenen lloc en entorns 
de la vida real. Les associacions publico-privades estan 
formades per grups que inclouen empreses, investigadors, 
autoritats, ONGs i usuaris. Es fa èmfasi en la importància 
dels usuaris, inclosos ciutadans i usuaris. Són diferents 
dels tests, proves de camp i d’altres formes d’innovació. 
Fan innovacions més madures que els processos R+D in-
terns, on els prototips i els assaigs de camp són més apro-
piats, però les innovacions són menys madurades que les 
que es trobarien en projectes pilot. Es treballa amb múlti-
ples grups d´interessats. Els diversos grups dels laboratoris 
mantenen diversos rols. La col·laboració entre els grups 
d’interessats és una característica essencial dels laboratoris 
vius, que es basen en els principis d’innovació oberta.
En concret, el Living Lab en matèria de Bon Govern i 
Regulació de la UB vol ser un espai virtual i real de troba-
da de tots els implicats (stakeholders, en la terminologia 
anglesa que acostuma a utilitzar la Unió Europea), on es 
puguin desenvolupar activitats de formació, d´impuls de 
guies i materials d´utilitat per a la bona gestió de la regu-
lació, de facilitació del desenvolupament d´experiments 
i proves pilots abans de posar en marxa una norma i de 
realització d’avaluacions ex post amb la col·laboració dels 
implicats.
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S´ha dit per WEIL que el Dret Administratiu és un miracle, en el sentit que és extraordinari 
que el propi poder hagi acceptat ser vinculat pel Dret (Weil, P., Le droit administratif, PUF, 2017).
Aquest miracle s´ha de protegir i estendre ara a la millora del funcionament d´aquest poder, 
per a fer efectiu el dret a una bona administració.
Com hem vist hi ha raons de pes per millorar urgentment la qualitat normativa en general i 
en l’àmbit local en particular i hi ha instruments i espais possibles per aquesta millora. 
Podem deixar passar una nova oportunitat de modernitzar la nostra gestió i el nostre 
Dret i de millorar la nostra societat? Ja fem tard...
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Així ho va explicar el 
secretari general de la 
Federació de Municipis 
de Catalunya, Juan 
Ignacio Soto Valle, 
en la jornada de de-
bat que, amb el títol 
‘Centres especials de 
treball: gestió del canvi. 
Tendències’ es va ce-
lebrar el 22 d’octubre 
a Foment del Treball, 
organitzada per la 
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya 
(FECETC). La sessió va estar presentada pel secretari 
general de Foment del Treball, Joan Pujol; i pel president 
de la FECETC, Josep Roset; amb més de 120 participants 
provinents de tot l’Estat.
La primera ponència d’aquesta jornada de debat va trac-
tar de les licitacions com a eina de canvi en la inserció 
laboral de persones amb discapacitat, i va anar a càrrec 
de Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l’FMC. En 
nom del president i de tot l’equip directiu de l’FMC, Soto 
Valle va agrair l’organització d’aquesta jornada a la seu de 
Foment del Treball i a la FECETC la invitació per poder 
participar-hi, a les associacions presents a l’acte i al cate-
dràtic de Dret Tributari de la UB, Joan Francesc Pont, que 
també va ser present. En la seva intervenció, el secretari 
general va destacar que les darreres reformes, com les im-
pulsades per la UE, com la Directiva Bolkesteïn, de serveis 
i d’implantació de la finestreta única, o la recent Directiva 
de Contractació Pública de 2014 són instruments per in-
crementar la competitivitat però que aquests objectius que 
provenen de l’Estratègia UE 2020 estan indissolublement 
lligats a un compromís social, com reduir la pobresa en 20 
milions de persones o garantir l’ocupació al 75 per cent de 
les persones entre 20 i 64 anys.
La reforma de la Llei de contractes, va afegir, és un instru-
ment limitat però important, en termes de millora regula-
tòria, en termes de competència i competitivitat i en termes 
de promoció de l’ocupació i d’accés al mercat de treball 
de les persones discapacitades; la nova LCSP consolida 
el compromís del Decret legislatiu 1/2013, que aprova 
el Text Refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i la seva inclusió social, per promoure 

la igualtat i la inserció 
de persones amb dis-
capacitat en el mercat 
laboral, reforçant els 
contractes reservats. Un 
altre aspecte destacat 
de l’LCSP és la possibi-
litat d’establir lots en la 
determinació dels ob-
jectes dels contractes: 
assegura l’accés de les 
PIMES a la contractació 
pública, tenint un efecte 

positiu singular en els centres especials de treball i en les 
empreses d’inserció. La reserva de determinats contractes 
de serveis socials, culturals i de serveis de salut a certes 
organitzacions o entitats és, sense dubte, el pal de paller de 
la reforma.
A continuació va citar el paper pioner que han tingut alguns 
ajuntaments en el període anterior a la reforma, com el cas 
de Girona, amb el contracte de manteniment i neteja de 
rius, rieres i espais verds; i el de Barcelona, amb la seva 
guia de contractació pública social; a més de la jurispru-
dència innovadora i aperturista en aquesta matèria per part 
del nostre Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional 
i del Tribunal de Justícia de la UE, amb les Sentencies 
Spezzino i Sodemare, entre d’altres.
El secretari general de l’FMC va concloure la seva interven-
ció afirmant que “la igualtat està en l’arrel de construcció 
del futur i va citar la Guia de Contractació Pública Social 
de l’Ajuntament de Barcelona”, quan crida l’atenció sobre 
les persones que han estat expulsades del sistema social a 
causa de la crisi econòmica i financera internacional. Com 
encertadament s’afirma en aquesta guia, “totes les políti-
ques públiques han de considerar la superació d’aquesta 
crisi com a un objectiu general; i des de la contractació 
pública també hem de fer-ho”.
A la jornada, que es va celebrar amb l’objectiu d’aprofundir 
sobre el concepte de Centres Especials de Treball (CET) i 
les seves diferents formes jurídiques, hi van participar di-
ferents entitats representatives del sector, que van aportar 
la seva experiència i les seves pròpies iniciatives; també hi 
van intervenir destacats responsables del sector, que van 
respondre els interrogants plantejats i que van proposar 
models i eines per a la gestió del canvi.

L’FMC DESTACA LA IMPORTÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA PER AFAVORIR L’OCUPACIÓ DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT
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QUINS SÓN ELS DRETS I DEURES DIGITALS 
DE LA CIUTADANIA I ELS SERVEIS CLAU 
A IMPULSAR PER SER UN GOVERN DIGITAL?

L’Administració pública no pot endarrerir més la seva 
transformació digital, on les noves tecnologies són 
importants, però encara ho són molt més les perso-
nes amb les habilitats de crear cultures organitzatives 
adaptatives al món canviant, de saber gestionar el 
procés de digitalització per a que arreli a l’organització, 
de treballar de forma col·laborativa perquè molts dels 
nous reptes no es poden resoldre de forma unilateral, a 
desaprendre per aprendre de forma continuada noves 
competències i coneixements, i de repensar els serveis 
de forma que estiguin dissenyats pensant en les neces-
sitats del ciutadà. 
Estem a l’inici d’una nova revolució tecnològica basada 
en la digitalització i els dispositius mòbils que tindrà un 
impacte radical en la nostra societat. Al sector privat la 
revolució digital ja ha fet desaparèixer grans empreses 
i, fins i tot, sectors sencers, i en el seu lloc n’han apare-
gut de noves amb models de negoci innovadors.
Al sector públic hi ha qui creu (ingènuament) que els 
canvis ens afectaran poc. Els experts ens diuen que 
el tsunami digital també impactarà amb força a l’Ad-
ministració, accentuat amb l’arribada d’una generació 
de ciutadans que són nadius digitals, acostumats a la 
immediatesa i molt més exigents amb els serveis elec-
trònics i l’experiència d’usuari.
Amb l’objectiu de prendre consciència de la revolució 
digital que ve, la Federació de Municipis de Catalunya 
va organitzar una acció formativa que, amb el títol “La 

transformació di-
gital de l’Adminis-
tració enmig d’una 
revolució digital”, 
va tenir lloc els 
dies 24 d’octubre 
i 7, 14 i 21 de no-
vembre.
Amb aquest curs, 
l’FMC també pre-
tenia entendre la 
visió, principis i 
valors dels governs 
digitals del segle 
XXI, conèixer els 
aspectes clau per 

al sector públic, aprendre els fonaments de la gover-
nança oberta i de la innovació pública digital, saber els 
principals riscos de ciberseguretat que comporta la digi-
talització i les mesures bàsiques de prevenció, i identifi-
car els indicadors de la maduresa dels governs digital.
El docent que va impartir el curs és Miquel Estapé, 
enginyer de Telecomunicacions per la Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, 
i programa d’educació executiva (PDD) a l’IESE de la 
Universitat de Navarra. És director adjunt del Govern 
Obert de Catalunya i va estar alcalde de la Roca del 
Vallès i vicepresident de la comarca del Vallès Oriental.
El curs es va dividir en tres eixos:
- Visió, lideratge i estratègia (l’oportunitat de la trans-
formació digital, els principis i valors de l’Administració 
pública digital del segle XXI, el lideratge, competències 
digitals i canvi cultural, i la transformació digital co-
mença per un mateix)
- Administració digital, governs oberts i ciutats intel·li-
gents (els drets digitals dels ciutadans i obligacions de 
l’Administració, els serveis clau d’administració digital i 
estratègies tecnològiques, la gestió del canvi de la trans-
formació digital, la governança digital, la transparència, 
dades obertes i retiment de comptes, les ciutats intel·li-
gents, i la ciberseguretat)
- Innovació digital (els models d’innovació digital, el 
codisseny dels serveis públics: design thinking i enfo-
caments citizen centric i la metodologia)



La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar una ac-
ció formativa amb l’objectiu d’aportar coneixements pràctics 
sobre la nova Llei de contractes del sector públic pel que fa 
als procediments i sistemes d’adjudicació, així com a la se-
lecció de contractistes. El curs, desenvolupat en tres edicions 
(la primera, el 10 i 11 d’abril; 
la segona, el 29 i 30 de 
maig; i la tercera, el 20 i 21 
de setembre), s’adreçava a 
càrrecs públics, responsables 
jeràrquics, assessors jurídics, 
fiscalitzadors i tècnics i admi-
nistratius en funcions relacio-
nades amb la contractació en 
el sector públic, i es va di-
vidir en 4 eixos temàtics: 
context de la Llei 9/2017 i 

qüestions generals; els procediments d’adjudicació i els 
sistemes per millorar la seva gestió; novetats de la Llei 
en els sistemes de selecció de contractistes; i finalment 
qüestions pràctiques en la tramitació dels procediments. 
La metodologia es va basar en la combinació de les expo-

sicions del professor amb 
suport de mitjans visuals, 
col·loquis sobre les exposi-
cions, i discussió de casos 
pràctics aportats tant pel 
professor com pels assis-
tents.
El docent va ser Miguel 
García Rescalvo, advocat i 
professor de l’INAP en la 
Diplomatura de Direcció 
Pública.
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Un curs organitzat per la Federació de 
Municipis de Catalunya els dies 4, 11, 
18 i 25 d’octubre, i del que ja es va 
celebrar una primera edició els mesos 
de maig i juny, va debatre la norma-
tiva, principis i tipus contractuals, les 
ofertes, els contractes, amb una espe-
cial referència a les clàusules socials 
i mediambientals, ofertes amb valors 
anormals i desproporcionats i informes 
tècnics de valoració.
La Liei de contractes de l’estat és un 
d’aquells texts legals que es renova de 
forma cíclica, atenint-se a les diverses necessitats dels ad-
ministrats. Aquesta darrera versió, la Llei 9/2017, introdueix 
criteris ajustats a la nova cultura que ha de prestar l’adminis-
tració, la sostenibilitat. La introducció d’aquests paràmetres, 
tant econòmics, com socials i ambientals, modulen una nor-
ma que sol ser molt estricta i gens flexible, segons criteris au-
tomàtics. L’apreciació i introducció d’aquests nous elements, 
dona resposta a la societat del segle XXI, on els criteris de 
sostenibilitat són àmpliament acceptats i positivament valorats 
per la societat.

Els docents que van impartir el curs, adreçat principalment 
a tècnics de l’administració, A1 i A2, i resta de professionals, 
relacionats amb la redacció, supervisió i seguiment dels di-
ferents contractes, van ser Carme Lucena Cayuela, vocal del 
Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya; Manel 
Roig, enginyer de Tecnicat; i Fernando Carlos de Valdivia 
Gonzalez, magistrat del Jutjat de primera instància núm. 4 
de Barcelona. La direcció va anar a càrrec de Luis Ferrero, 
enginyer i president de Tecnicat (Associació de Tècnics de 
l’Administració de Catalunya).

ELS PRINCIPIS I TIPUS CONTRACTUALS 
DE LA NOVA LCSP, A DEBAT A L’FMC

UNA ACCIÓ FORMATIVA DE L’FMC VA ANALITZAR 
DE MANERA PRÀCTICA LES NOVETATS EN L’LCSP
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La governança, partici-
pació i innovació social; 
el bon govern i el mo-
del de l’Administració 
deliberativa; i la trans-
parència i l’ètica, són 
els tres eixos de debat 
que la Federació de 
Municipis de Catalunya 
va debatre en un curs 
que es va celebrar els 
dies 22 i 29 d’octubre i 
5 de novembre.
El punt de partida que 
explica la necessitat d’un canvi de model de les orga-
nitzacions i institucions públiques es troba precisament 
en els canvis en la societat. Una societat cada vegada 
més complexa, més diversa i més dinàmica. Trets de 
les societats actuals que poden agrupar-se sota el con-
cepte de canvi i incertesa però que cada un d’ells per 
separat comporta unes implicacions específiques i re-
llevants en la gestió pública. El model de l’Administra-
ció deliberativa pretén incorporar aquests valors en la 
seva estratègia i actuació amb la xarxa com a rerefons 
per tal d’incorporar les diferents visions i interessos que 
conflueixen en l’espai públic.
El model d’Administració deliberativa té una traducció 
política basada en el bon govern. Un bon govern que 
parteix de la lògica de la governança (governance), on 
necessàriament l’Administració pública, tot i ser-ne el 
principal actor, haurà de desenvolupar l’acció en un 
nou context i partint de lògiques d’interrelació que su-
peraran la lògica de l’eficiència i l’eficàcia com a únics 
principis rectors. Això ho farà a partir de tres paràme-
tres: transparència, col·laboració i participació.
Per trobar-li un sentit d’allò públic caldrà treballar sobre 
el paper dels valors en l’administració local. Codi ètics, 
codis de conducta i sistemes d’integritat doten de sentit 
d’allò públic en aquesta nova manera de fer.
El curs el va impartir Michael Donaldson, llicenciat 
en Dret per la UB, màster en gestió pública per 
l’UAB-ESADEUPF. i coordinador de Modernització i 
Estratègia Administrativa de l’Ajuntament de Gavà, 
que va estar acompanyat de sis col·laboradors: Antoni 
Merino, gerent de l’Ajuntament de Mataró; Rubén 
Martínez, coordinador de l’Àrea de Recerca de La 
Hidra Cooperativa; Fidel Vázquez, director d’Urbanisme 

de l’Ajuntament de Gavà; Eva Ruiz, responsable de 
Planificació Estratègica i Administració Electrònica de 
l’Ajuntament de Gavà; Mariona Ferrer, investigadora al 
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra; i Pep Budí, cap del servei 
de Tecnologies, Informació i Comunicació de l’Ajunta-
ment de Tarragona.
A la primera sessió del 22 d’octubre es va debatre la 
governança, la participació i la innovació social (ad-
ministració i societat: binomi indissoluble; model de 
governança; de la societat industrial a la societat del 
coneixement: actors externs: innovació social i movi-
ments socials; els casos d’innovació social i el paper 
de l’administració; i els fonaments de la participació: el 
qui, el què i el com).
A la segona sessió, que va tenir lloc el 29 d’octubre, es 
van analitzar el bon govern i el model de l’Administració 
deliberativa (fonaments de la participació: Instruments, 
fases i criteris; experiència d’urbanisme i participació; 
els pilars de l’Administració deliberativa: col·laboració i 
confiança: els passos per la seva consolidació i condi-
cions; la transversalitat: conceptes i mecanismes; i una 
experiència d’Administració deliberativa).
I, finalment, en la tercera sessió, celebrada el 5 de 
novembre, va ser el torn de la transparència i ètica 
(contingut i límits de la transparència; Llei de trans-
parència i bon govern; normativa; impacte de la 
transparència en les institucions; com implementar 
la transparència; de la transparència al retiment de 
comptes; una experiència d’Administració electrònica 
i retiment de comptes; dades obertes: TIC al servei de 
la col·laboració; valors i ètica pública: codis de con-
ducta i sistema d’integritat).

ACCIÓ FORMATIVA DE L’FMC SOBRE 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
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El curs, que va començar el 17 d’octu-
bre i va continuar els dies 22, 24, 26 i 
29 d’octubre, estava adreçat a tot el per-
sonal de les administracions publiques. 
Durant les sessions es van intercanviar 
de forma activa les seves experiències i 
van haver de fer treballs entre sessions.
El treball amb el propi equip així com 
el treball en equips de projecte (de 
dins i de fora de l’organització) és cada 
vegada més freqüent. És per això que 
cal millorar especialment les habilitats 
necessàries perquè el treball en equip 
sigui eficient. Aquestes habilitats fan 
referència tant a aspectes personals 
(comunicació, motivació, etc.) com a 
aspectes metodològics (organització, 
reunions, avaluació, etc.).
El curs el va impartir José Manuel 
Alonso Varea, director d’ITER (consulto-
ria, recerca i formació en benestar, salut 
i organitzacions), llicenciat en psicologia 
per la Universitat de Barcelona i màster 
en direcció pública (ESADE).
La primera edició d’aquest curs es va 

celebrar els dies 19 i 26 d’abril i 4, 10 i 
17 de maig; i la segona edició, el 2, 9, 
16, 23 i 30 d’octubre de 2018.
L’acció formativa de les tres edicions es 
va dividir en els quatre eixos següents:
- Competències i rol directiu (què és 
l’estratègia i com afecta l’estratègia a 
l’organització, ètica i valors, autoavalua-
ció del rol directiu, què vol dir dirigir un 
equip, què vol dir treballar en equip, i 
quins són els factors que dificulten el 
treball en equip) 
- Rols i funcions a l’equip (anàlisi dels 
rols en un equip i conflictes de rol) 
- Eines per al lideratge d’equips (el codi 
de conducta de l’equip, l´’autocontrol: 
temps i emocions, la direcció de reu-
nions, la delegació eficaç, comportar-se 
i comunicar de forma assertiva, la creati-
vitat, la gestió de conflictes i negociació, 
la motivació, les habilitats motivadores, 
i les eines de planificació i gestió de 
projectes)
- Quins són els projectes de millora del 
treball en equip

TERCERA EDICIÓ DEL CURS 
DE L’FMC SOBRE LIDERATGE I 
DIRECCIÓ D’EQUIPS

El Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) va organitzar un 
curs sobre economia i urbanisme, 
del 6 de novembre al 3 de desem-
bre a Tarragona. El curs, que comp-
tava amb el suport de la Federació 
de Municipis de Catalunya, l’Asso-
ciació de Promotors de Catalunya i 
la Generalitat, va abordar la pràctica 
urbanística des de l’òptica econòmi-
ca i va anar adreçat principalment 
a economistes tant del sector públic 
com del privat i a d’altres professio-
nals que volguessin aprofundir en 
l’anàlisi econòmica de la pràctica de 
l’urbanisme. La conferència inaugu-
ral d’aquest curs va anar a càrrec de 
l’exconseller Andreu Mas-Colell.
Des del moment que la transfor-
mació del territori constitueix una 
activitat inversora, el curs va abordar 
els diferents continguts econòmics i 
financers, els diferents reptes i dife-
rents tècniques d’anàlisi econòmica 
amb les que podem formular projec-
tes d’inversió i de finançament, i el 
retorn financer i social que genera.
Per part de l’FMC, va participar en la 
cloenda Martí Carnicer, alcalde del 
Vendrell i  president de l’Àmbit de 
Serveis Econòmics de l’FMC.

Organitzat pel CEC

SUPORT DE 
L’FMC AL CURS 
D’ECONOMIA I 
URBANISME
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El secretari general de la 
Federació de Municipis de 
Catalunya, Juan Ignacio 
Soto Valle, va assistir el 
20 de novembre a la re-
unió plenària de la Xarxa 
de Governs Transparents, 
que es va celebrar per tal 
de fer balanç de la molt 
bona feina feta i donar 
un impuls als reptes pen-
dents.
La Xarxa de Governs 
Transparents és una experiència innovadora de col·la-
boració permanent entre institucions amb l’objectiu de 
prestar suport a tots els governs locals de Catalunya 
en matèria de transparència i participació. L’any 2015 
diferents administracions catalanes van signar un con-
veni per constituir la Xarxa de Governs Transparents de 

Catalunya amb l’objectiu 
d’impulsar l’aplicació de 
la Llei de transparència 
en els governs locals. En 
els darrers dos anys, els 
diferents grups de treball 
de la Xarxa han anat 
aprofundint en diverses 
línies, com són les TIC, els 
documents normalitzats o 
la participació ciutadana, 
aconseguint resultats molt 
satisfactoris.

Des del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparècia van valorar oportú convocar 
aquesta Comissió de seguiment de la Xarxa, per refermar 
el compromís amb els seus objectius, fer balanç conjun-
tament de la feina feta, aixó com donar-hi un nou impuls 
i consensuar els nous reptes que tenim al davant.

ASSISTÈNCIA DE L’FMC A LA XARXA 
DE GOVERNS TRANSPARENTS DE CATALUNYA 
PER FER BALANÇ DE LA BONA FEINA FETA
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Per tal d’explicar el procediment d’adhesió a l’Acord de condicions per als empleats públics als ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants (2015-2019), la Comissió paritària general de seguiment d’aquest acord ha iniciat un seguit 
de trobades al territori, programades en diverses sessions informatives, adreçades a alcaldes i alcaldesses, en el marc dels 
Consells d’Alcaldes/Alcaldesses dels respectius consells comarcals.

La primera d’aquestes trobades es va celebrar el 10 d’octubre al Consell 
Comarcal de la Noguera. En aquesta sessió, en la què hi van assistir 26 
alcaldes i alcaldesses dels 30 municipis de la comarca, es van poder 
compartir impressions amb els representants de les entitats municipa-
listes (FMC i ACM) i amb els agents socials (CCOO i UGT). Així mateix, 
la trobada va posar de manifest que l’Acord comú pot ser una eina molt 
eficaç per a aquells ens locals que tenen plantilles molt petites (fins i 
tot un únic empleat públic) i que necessiten disposar d’instruments de 
condicions de treball actualitzats i negociats col·lectivament amb els re-
presentants dels treballadors.
Les altres trobades programades al territori han estat el 19 de novembre 
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i la primera setmana de desembre 
al Consell Comarcal del Baix Ebre i al Consell Comarcal d’Osona.

COM US PODEU ADHERIR A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS 
PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS CATALANS 
MENORS DE 20.000 HABITANTS?

32
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En una jornada que va tenir lloc el 6 de novembre

L’FMC DEBAT COM AFECTA LA SIMPLIFICACIÓ 
DELS PERMISOS D’OBRES EN LA GESTIÓ 
MUNICIPAL I QUINS SÓN ELS AVANTATGES
Per explicar la idoneïtat tècnica com a sistema de simplificació 
administrativa en els processos d’intervenció municipal pels 
permisos d’obres i quins són els seus avantatges; per donar 
a conèixer l’experiència dels col·legis professionals que tenen 
el sistema implantat en alguns municipis i per informar sobre 
quin és el procés d’implantació i els possibles impactes en la 
gestió municipal, la Federació de Municipis de Catalunya va 
organitzar una jornada, a la què hi van assistir 190 tècnics i 
electes locals, amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors 
Arquitectes Tècnics i Enginyers de Barcelona, el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d’Engi- 
nyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona, el 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local i Enginyers Industrials de Catalunya.
En la presentació de l’acte, el president de l’FMC i alcalde de 
Pineda de Mar, Xavier Amor, va agrair als col·legis professionals 
la seva col·laboració per fer possible aquesta jornada. Va conti-
nuar explicant com la simplificació és assumida avui com a una 
política pública: primer perquè és una eina fonamental per aug-
mentar l’eficiència, eficàcia i seguretat de qualsevol procés ad-
ministratiu; i després perquè constitueix una demanda reiterada 
dels destinataris de l’activitat de les administracions públiques.
Va afirmar que la simplificació no comporta sacrificar el dret 
com a bé oposat a la gestió; es pot governar bé, administrar bé, 
acatar les lleis. El dret a una bona administració requereix un 
gran esforç de totes les administracions públiques, esforç en el 
qual les administracions locals tenen una posició pionera. 
En acabar la intervenció, va recordar que una part important 
de l’activitat de l’FMC s’adreça a facilitar o proporcionar eines 

útils per fer front a aquest repte, tant en assistència tècnica 
com en formació de quadres de comandament i entitats lo-
cals. Avui, els col·legis professionals i la nostra entitat fem molt 
més que un gest per comprometre’ns en allò que no pot ser mai 
pres com a secundari a l’agenda local, com no ho és l’educa-
ció, la salut, l’ocupació. Per a nosaltres, no ho es. És a l’avant-
guarda de la nostra feina per no desatendre allò que importa 
als ciutadans, que és donar més i millors serveis públics. 
La jornada va continuar amb Sensi Galvez, directora de 
Serveis al col·legiat del CAATEEB, que va explicar els procedi-
ments d’intervenció d’obres i la tramitació digital; i amb Tomàs 
Navarro, cap de Visats i Certificació del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, que va parlar sobre què és la ido-
neïtat tècnica de projectes als permisos d’obra, quin és el seu 
funcionament i quins són els seus avantatges. Gerard Miquel, 
cap de Visat del COAC, va explicar quin és l’abast de la veri-
ficació i control tècnic dels expedients per part dels col·legis 
i entitats col·laboradores i com es defineixen els paràmetres 
de control amb l’ajuntament. David Jiménez, cap dels Serveis 
Tècnics d’Enginyers Bcn, va donar a conèixer els avantatges 
de la interoperabilitat telemàtica de dades i documents tècnics 
amb els col·legis i com s’implanta informàticament en un ajun-
tament. Per acabar, Marisa Mas, directora de l’Àrea Jurídica 
del CAATEEB, va informar sobre què són les entitats habilita-
des per a la verificació de projectes d’obres i com s’implanta 
jurídicament en un ajuntament.
Després es van donar a conèixer dues experiències: el cas en 
procés d’implantació de l’Ajuntament de Sant Cugat, i el cas 
implantat de l’Ajuntament de Barcelona.



Aquest 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural: una 
oportunitat única per celebrar la riquesa i diversitat del patri-
moni europeu. La commemoració, aprovada pel Parlament 
Europeu i el Consell d’Europa el 17 de maig de 2017, vol 
sensibilitzar la societat sobre la història i els valors europeus, 
reforçar un sentiment d’identitat comú i posar en valor les 
possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per al 
desenvolupament de la societat.
Un dels principals objectius de l’Any Europeu és promoure 
la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cohesió so-
cial, objectiu compartit amb el de les Jornades Europees de 
Patrimoni (JEP) que se celebren cada any. Aquestes jorna-
des són la manifestació cultural participativa més important 
d’Europa en relació al patrimoni.
El caràcter de les activitats de les JEP contribueix a reunir 
als ciutadans i posa en relleu la dimensió europea i el valor 
del patrimoni cultural en 50 estats signataris del Conveni 
Cultural Europeu.
Cada any s’organitzen més de 70.000 actes per tal de con-
tribuir a la presa de consciència sobre el patrimoni comú 
d’Europa i la necessitat constant de la seva protecció, així 
com per crear experiències de patrimoni cultural compartit, 
promoure la inclusió i fomentar la creativitat i la imaginació. 
El patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes 
formes i aspectes: monuments i jaciments, paisatges, fes-
tes i tradicions, coneixements transferits i expressions de 
la creativitat humana, així com col·leccions conservades i 
gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del 
passat que ens permet mirar el nostre futur, amb un inqües-
tionable valor educatiu, un considerable potencial econòmic 
i una gran dimensió de cooperació 
internacional.
Aquesta jornada és una gran oportu-
nitat per donar a conèixer el patrimo-
ni cultural de Catalunya; i com cada 
any es van convidar els municipis i 
tots els agents culturals relacionats 
amb el patrimoni a obrir i mostrar 
els seus béns i espais patrimonials. 
Els municipis i entitats que hi van 

participar van programar seguit d’activitats de tipologia di-
versa: visites guiades, concursos fotogràfics, representacions 
teatrals, concerts, rutes i itineraris, etc.; o activitats amb 
major permanència relacionades amb el patrimoni, com 
presentacions de publicacions, inauguracions d’exposicions, 
entre d’altres.

Actualitat de l’FMC
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ELS GOVERNS LOCALS CATALANS 
PRESENTEN MÉS DE 395 PROPOSTES 
A LES JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI 2018

La participació a les Jornades Europees del Patrimoni es va 
incrementar enguany respecte dels dos darrers anys. 

Hi van participar 17 municipis més amb 44 activitats més. En 
total, 270 entitats organitzadores (administracions locals 

i comarcals, arxius, biblioteques, museus, monuments, 
associacions...) van oferir 396 activitats a 197 municipis

Sitges
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TÈCNICS LOCALS REFLEXIONEN SOBRE 
ELS NOUS REPTES DE LA SEGURETAT VIÀRIA
Per plantejar visions estratègiques de futur sobre la seguretat 
viària urbana, reflexionar i debatre sobre les noves formes 
de mobilitat i el seu impacte en la seguretat viària, i abordar 
l’accidentalitat del trànsit des de la perspectiva integral de 
la víctima, la Federació de Municipis de Catalunya, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i de l’Associació de 
Prevenció d’Accidents de Trànsit, va organitzar aquesta jor-
nada a Mataró el 31 d’octubre, en la que també es va donar 
a conèixer la iniciativa del Dia mundial de les víctimes en 
accident de trànsit.
Malgrat els molts esforços i bons resultats que s’han assolit 
durant els darrers anys en matèria de seguretat viària, els 
accidents de trànsit continuen sent una de les principals 
causes de lesivitat i mortalitat entre la població. Uns “acci-
dents” de trànsit que en la majoria dels casos no són fortuïts 
sinó conseqüència d’un 
factor humà, i que, a 
més de l’afectació física, 
comporten també un im-
portant impacte psicolò-
gic, econòmic, material 
i vital per a les persones 
que els pateixen.
En un context de canvi 
dels paradigmes de 
la mobilitat, es fa ne-
cessari aprofundir en 

la reflexió sobre els nous reptes de la seguretat viària, la 
fenomenologia dels accidents de trànsit i l’atenció integral a 
les víctimes.
La presentació de la jornada va anar a càrrec de Juan 
Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat de 
l’Ajuntament de Mataró i membre de la Comissió permanent 
de Seguretat Pública de l’FMC. Seguidament, Ole Thorson, 
enginyer consultor i president de l’Associació de Prevenció 
d’Accidents de Trànsit, va parlar sobre els nous reptes per a 
la seguretat viària: nous enfocaments de la seguretat viària 
en l’àmbit local, el present i el futur de les polítiques de 
seguretat viària, i objectius i reptes en la prevenció de l’ac-
cidentalitat viària. A continuació, per tractar sobre l’atenció 
integral a les víctimes d’accidents de trànsit, van comptar 
amb Yolanda Doménech, psicòloga i directora de l’Associació 

de Prevenció d’Accidents 
de Trànsit.
Per finalitzar, hi va haver 
un col·loqui per debatre 
els nous paradigmes de 
la mobilitat urbana, mo-
derat per Adriana Malé, 
coordinadora tècnica de 
la Gerència de Mobilitat, 
Infraestructures i 
Ecologia Urbana de 
Barcelona.

Aquest congrés, que, organitzat pel Col·legi d’Enginyers 
Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, es va celebrar 
el 25 i 26 d’octubre a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, tenia l’objectiu de donar a conèixer una sèrie 
de dades que facilitin no només la informació, sinó també 
el contingut real sobre l’Enginyeria Municipal i la tasca dels 
tècnics municipals davant les necessitats dels ciutadans 
i la situació econòmica dels ajuntaments. Amb la seva IV 
edició, el Congrés es va consolidar com el congrés biennal 
de l’Enginyeria municipal a nivell nacional.
Els temes van relacionar-se amb les necessitats dels 
tècnics municipals en el desenvolupament de la seva 
activitat i abordats des de la perspectiva de la innovació 
i l’experiència real. Entre d’altres, es pretenia millorar la 
gestió municipal comptant amb la formació i experiència 

dels enginyers que presten els seus serveis a les admi-
nistracions locals, promoure i desenvolupar l’intercanvi 
de coneixements i experiències entre els professionals del 
sector, o intentar incrementar els nivells de comunicació i 
participació ciutadana en la concreció i execució dels pro-
jectes que més directament els afecten.

L’FMC COL·LABORA EN EL CONGRÉS D’ENGINYERIA MUNICIPAL
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ELS DRETS ENERGÈTICS A CATALUNYA

Barcelona va acollir el 2n Congrés Català de Pobresa 
Energètica els dies 8 i 9 de novembre al Centre Cívic 
de les Cotxeres de Sants. Enguany, els diversos espais 
de debat i reflexió del congrés es van centrar en les 
causes que agreugen la problemàtica de la pobresa 
energètica i l’estat actual de la defensa dels drets 
energètics en l’àmbit local i europeu. El Congrés va ser 
un front comú d’ajuntaments, entitats municipalistes, 
socials, ambientals i societat civil, que volia donar res-
posta a aquesta emergència, garantir els drets ener-
gètics, millorar la prevenció i gestió de la vulnerabilitat 
energètica i avançar en la recerca de solucions efec-
tives reforçant les estratègies d’acció conjuntes des 
de l’àmbit local; un espai de debat, anàlisi i reflexió 
per aportar possibles solucions i promoure una acció 
i treball conjunt entre les administracions públiques i 
el sector social, en especial des de l’àmbit local, amb 
l’objectiu d’augmentar la capacitat de resposta i les 
estratègies per prevenir la pobresa energètica.
En aquest sentit, els ajuntaments de Barcelona, 
Badalona i Sabadell, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Taula del Tercer Sector 
Social de Catalunya, l’Associació Ecoserveis i l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica van llançar un missatge 
clar i unànime “Instem la Generalitat a què obligui les 
empreses subministradores a complir la Llei 24/2015 
i reclamem al govern espanyol que canviï el marc nor-
matiu per garantir els drets energètics perquè els drets 
energètics són un dret fonamental a una vida digna“.

A la taula inaugural, per part de l’FMC hi va intervenir 
Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets Socials 
de l’FMC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, que va 
destacar “que els governs locals són els que han hagut 
de fer front i donar resposta a les necessitats de vulne-
rabilitat dels ciutadans i ciutadanes”. Va afirmar que 
“a partir de la Llei 24/2015, les empreses subministra-
dores saben quin és el deute de les famílies, però no el 
faciliten als ajuntaments. La gestió és opaca”
En aquest sentit, Moret va recordar que “cal fer un 
front comú i una unitat d’acció per tal que d’una ve-
gada les entitats subministradores compleixin la Llei 
24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica”.
Les entitats municipalistes i supramunicipals (FMC, 
ACM i AMB) van insistir en l’esforç que estan fent les 
administracions locals, les més properes a la ciutada-
nia, per assegurar els drets energètics.
D’altra banda, l’FMC va participar en dues taules ro-
dones: la primera, moderada per Estrella Argüelles, 
va tractar sobre vulnerabilitat energètica: regulació 
jurídica i protecció dels drets de les persones, i hi 
va intervenir Juli Ponce Solé, de la UB; Daniel Ruiz, 
del Síndic de Greuges; i Enric R. Barlett. d’ESADE. I 
la segona taula, moderada per Sònia Arnedo, va ser 
sobre els municipis com a catalitzadors de progra-
mes d’abordatge de la pobresa energètica, amb les 
experiències dels ajuntaments de Rubí, Cornellà de 
Llobregat, Figueres i del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.
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L’FMC PARTICIPA AL CONGRÉS DEL TERCER 
SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
El 20 de novembre va tenir lloc la inauguració del 6è 
Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya al Museu del 
Disseny de Barcelona, que va continuar els dies 21 i 22 a la 
Farga de l’Hospitalet de Llobregat.
A la inauguració, que va anar a càrrec del president de 
la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent; l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau; l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria 
Marín; i la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i 
alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, el president de 
la Generalitat va posar en relleu que “al nostre país no 
s’entendria la prestació de serveis socials sense aquesta 
aliança estratègica, que ens permet donar el millor servei 
fins i tot en situacions difícils”, i va destacar que l’acció 
conjunta del Govern, les administracions locals i les entitats 
del sector s’ha pogut “veure i constatar en els moments 
més durs de la darrera crisi econòmica, o en els moments 
més difícils, tant a nivell polític com social”.
Per la seva banda, la presidenta de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, va reivindicar 
que els governs locals i les entitats socials són dos dels ac-
tors amb més capacitat d’oferir solucions innovadores a les 
necessitats socials.
Com a novetat, el VI Congrés va acollir un espai tecnològic 
on s’hi van presentar les apps socials adreçades al Tercer 

Sector i diverses experiències d’innovació tecnològica per a 
les entitats socials.
En un altre ordre de coses, el Baròmetre de la Taula del 
Tercer Sector d’enguany, que va analitzar la relació entre les 
administracions i les entitats socials, i que es va presentar 
hores abans de l’inici del Congrés, va concloure, entre d’al-
tres, que de totes les administracions locals, els ajuntaments 
són els ens que més contribueixen en el finançament de les 
entitats socials. Si fem una aproximació veiem que de cada 
100 euros que les entitats reben d’una administració local, 
85 són d’ajuntaments, 11 de les diputacions i quatre dels 
consells comarcals. L’informe també va revelar que gairebé el 
50% de les vegades que hi ha una relació econòmica entre 
l’administració local i les entitats socials es genera ocupació. 
A més, en el 28% dels casos són oportunitats laborals per a 
persones amb especials dificultats d’inserció laboral com ara 
persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental. 
En paral·lel, el recinte de la Farga va acollir la Mostra amb 40 
expositors d’entitats federades a la Taula i d’altres institucions 
i administracions locals, on l’FMC hi va participar amb un 
estand, en el que es van oferir exemplars del llibre ‘Pobresa 
energètica. Regulació jurídica i la protecció dels drets de les 
persones’, editat per l’FMC. Es tracta d’un espai on les enti-
tats poden fer difusió de les seves activitats per donar-los a 
conèixer i un lloc de trobada i intercanvi d’experiències.



Des de l’any 2000, a Catalunya és legal el testament vital amb 
el nom de Document de Voluntats Anticipades (DVA) (Llei 
21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica, capítol 8). Aquest document és fonamental per millorar 
la nostra qualitat de mort perquè ens permet fixar quins trac-
taments volem que se’ns apliquin i quins no, si ens trobem en 
una situació en la què no ens puguem expressar.

Tanmateix, el percentatge de ciutadans que hem fet la nostra 
DVA és encara molt baix: poc més de l’1% dels ciutadans 
de Catalunya. Incrementar aquest percentatge ha de ser un 
objectiu de tothom pel que significa de conscienciació i de mi-
llora social i individual.
Pel que fa al suport a l’eutanàsia i als canvis normatius ne-
cessaris per fer-la legal, durant els anys d’existència de la 

nostra associació no ha deixat de créixer el suport ciutadà. En 
l’última enquesta sobre el tema (Metroscopia, febrer 2017 ), a 
la pregunta “creu vostè que un malalt incurable té dret a que 
els metges l’hi proporcionin algun producte per posar fi a la 
seva vida sense patiment?”, el 84% de la població espanyola 
va respondre afirmativament amb alts percentatges fins i tot 
entre els votants dels partits més reticents (PP, 66% a favor; 
Ciutadans, 89%).

Des de fa més de vint anys, alguns partits 
polítics (ERC, IC, IU, Podemos i PSOE) han 
anat presentant sense èxit al Congrés pro-
postes despenalitzadores. També ho va fer el 
Parlament de Catalunya. I avui, per primera 
vegada a la història parlamentària espanyola, 
dues propostes de despenalització de l’eutanà-
sia han estat admeses a tràmit parlamentari 
aquest any amb poc temps de diferència: la 
del Parlament de Catalunya el 8 de maig i la 
del PSOE el 26 de juny.
DMD-Cat treballa activament per assolir tots 
aquests objectius i per veure reconegut el dret a 

una mort digna, reunint-se periòdicament al Parlament amb 
els diversos partits, amb els departaments del Govern de re-
ferència i amb les administracions públiques, individualment 
i amb les seves organitzacions representatives, com hem fet 
aquests darrers mesos amb les presidències de la Federació 
de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis   
i la mateixa Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Anàlisi
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DRET A MORIR DIGNAMENT: 
EL PAPER DELS AJUNTAMENTS EN 
L’EXTENSIÓ D’AQUEST DRET CIVIL

“L’Associació Dret a Morir Dignament (DMD) va ser fundada l’any 1984. 
Des dels seus inicis, els objectius més importants que ens hem marcat 
han estat el reconeixement del dret personal a triar com es vol morir; 
la legalització i extensió entre la població del testament vital -un document 
que ja havien posat en circulació les associacions pel dret a morir dignament 
d’altres països-; la modificació de les lleis per legalitzar l’eutanàsia; i també 
aconseguir una opinió pública favorable a aquestes propostes”

Isabel Alonso Dávila, 
Presidenta de DMD-Cat

“Avui, per primera vegada a la història 
parlamentària espanyola, dues propostes 

de despenalització de l’eutanasia han estat admeses 
a tràmit parlamentari aquest any amb poc temps 

de diferència: la del Parlament de Catalunya 
el 8 de maig i la del PSOE el 26 de juny” 



El paper fonamental dels ajuntaments en 
l’extensió del dret civil a una mort digna
Els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciuta-
dania, estan exercint, i poden exercir encara més, una funció 
importantíssima en el desenvolupament de la consciència 
ciutadana sobre el seu dret a morir dignament. 
Per això, DMD-Cat va iniciar l’any 2016 un tre-
ball de contacte amb els municipis per dema-
nar-los el seu pronunciament sobre els temes 
relacionats amb el dret a morir dignament. A 
hores d’ara, han fet declaracions institucionals 
o mocions gairebé cinquanta municipis cata-
lans que representen 3,3 milions de ciutadans 
del país, des de la mateixa capital fins a pobles 
de 200 habitants. També ho han fet dues di-
putacions, la de Barcelona i la de Lleida 
(http://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-
ca-es/que-fem/projecte-de-l-ajuntament/muni-
cipalisme).
En tots els casos, les mocions i declaracions inclouen el 
compromís de portar a terme polítiques concretes per 
avançar-hi com, per exemple, oferir recursos formatius a 
les treballadores i treballadors de l’ens local (serveis socials, 
centres culturals, policia municipal, residències, centres de 
dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciuta-

dania al final de la vida i el benefici de fer el DVA divulgant 
aquest document i impulsant xerrades informatives i activi-
tats a centres assistencials, educatius i culturals, campanyes 
en els mitjans de comunicació locals i edició de documenta-
ció disponible als punts d’informació municipals.

DMD estableix també convenis amb les administracions pú-
bliques per, en la mida de les nostres possibilitats, facilitar 
als equips municipals la nostra expertesa i coneixements, 
convençuts que, com en tantes altres coses, el paper 
dels ajuntaments serà fonamental per assolir la conquesta 
d’aquest importantíssim dret civil individual i col·lectiu que 
és el dret a morir dignament.
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“Els ajuntaments, com a institucions més properes 
a la ciutadania, estan exercint, i poden exercir encara 
més, una funció importantíssima en el desenvolupament 
de la consciència ciutadana sobre el seu dret 
a morir dignament”



Actualitat de l’FMC
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AT Juntament amb la Generalitat, l’ACM i les quatre diputacions

L’FMC SIGNA EL MANIFEST AMB MOTIU 
DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
“Els temps estan canviant. Vull 
pensar que aquest cop sí. Vull 
pensar que la violència masclis-
ta és un dels temes de l’agenda 
de país i sobretot és un tema 
del que se’n parla, del que en 
parlem. I no només avui, 25 de 
novembre. Que se’n parli durant 
tot l’any i que en parlin moltes 
veus és important, perquè ens 
ajuda a totes i a tots a identificar 
les violències masclistes (més o menys subtils, més  o 
menys visibles) que ens acompanyen des que naixem  
i que ens fan mal, que ens han fet mal. 
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita 
pels drets de les dones a eradicar les violències mas-
clistes. Totes. Les violacions, les agressions sexuals, 
l’assetjament, el tràfic i l’explotació de dones però tam-
bé els matrimonis forçats o la mutilació genital femeni-
na. Però amb les lleis no n’hi ha prou com demostren 
les dades. La violència masclista s’exerceix al llarg de 
tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, 
una de cada tres dones ha patit violència masclista. 
A Europa, una de cada tres dones ha patit violència 
física o sexual durant la seva infantesa a mans d’un 
adult, i a Catalunya, una de cada quatre dones ha si-
gut víctima d’un atac masclista d’extrema gravetat. Ens 
cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer.
Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà 
històries de violència patida per dones. I el que elles 
m’explicaven no m’era aliè. Formava part d’una cosa 
que jo ja sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles 
hi han donat forma i li han posat paraules. I crec que 
això ens ha passat una mica a totes com a societat.
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’Audiència 
de Navarra va fer pública la sentència del cas de ‘la 
Manada’. Un cas que ha sacsejat consciències i que 
ha fet entendre a molts i moltes de què va això de les 
violències sexuals. Una oportunitat de visibilitzar un fe-
nomen sovint silenciat i desconegut. Des que som ben 
petites ens diuen que sortir a la nit comporta un risc 
per a la nostra integritat física i pels nostres cossos.
A casa, la seguretat de les dones tampoc està garanti-
da. En el darrer any a Catalunya, més de 12 mil dones 

van denunciar a la policia es-
tar patint violència masclista 
en l’àmbit de la parella, és a 
dir, violència exercida per les 
seves parelles o ex parelles. 
En el que portem d’any, 44 
dones han estat assassinades 
per la seva parella o ex pare-
lla a tota Espanya, 6 d’elles 
a Catalunya. Però els crims 
només són la cara és amarga 

d’una violència masclista que obliga desenes de milers 
de dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir una 
llei estatal contra la violència de gènere que porta 14 
anys en vigor, però que no acaba amb el problema. 
Perquè necessitem més recursos i més recolzament 
perquè totes les dones en situació de violència mas-
clista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n.
Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una 
opció vàlida en les relacions de parella.
Necessitem recursos per garantir una atenció digna i 
de qualitat a les dones en situació de violència mas-
clista per a la seva total recuperació, i, especialment, 
en tot el procés de denúncies i procediments judicials.
Necessitem més professionals especialitzats en l’aten-
ció a filles i fills perquè el futur de casa nostra sigui un 
país lliure de violència masclista.
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat 
per recolzar les dones en situacions de risc per elles i 
els seus fills i filles.
I necessitem avançar en la construcció d’un model 
català d’abordatge de les violències sexuals, amb una 
visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i 
com se’n pot sortir.
Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada des-
prés de la Llei catalana del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, estem més decidides que mai a 
superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les 
dones a mans iguals i a no tenir por. Perquè no volem 
més violència contra les dones. Contra cap dona, contra 
cap nena. Perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures.
I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també ca-
da 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones.”
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35 alcaldes i representants de les ciutats es van donar cita a 
Buenos Aires, a la Cimera d’Alcaldes Urban 20 (U20), sota 
la invitació de l’alcalde Horacio Larreta, el 29 i el 30 d’octu-
bre, per promoure el diàleg i la cooperació entre el G20 i les 
ciutats de tot el món i presentar un posicionament conjunt al 
president del G20, el president d’Argentina Mauricio Macri.
Durant els intercanvis reservats als alcaldes, les ciutats van 
debatre les seves prioritats al voltant d’accions pel clima, el 
futur de l’ocupació, la inclusió social i els sistemes d’alimenta-
ció sostenibles i l’empoderament de les dones. Van compartir 
les seves realitats i la seva visió amb el debat mundial, i van 
compartir les seves idees sobre com assegurar que les veus 
de les ciutats continuïn essent portades a plataformes com 
Urban 20.
La delegació d’alcaldes va assenyalar el moment històric per 
al col·lectiu i va mostrar el seu compromís per contribuir de 
manera constructiva a les discusions del G20, com també la 
seva voluntat de donar suport a l’acord dels governs nacionals 
per aconseguir la integració i la inclusió, assegurant un treball 
digne i reforçant les ambicions climàtiques.
Les ciutats van expressar el seu compromís a continuar treba-
llant en aquesta plataforma cap a la reunió del G20 al 2019 

sota el lideratge de Tòquio. El tinent d’alcalde de Tòquio, 
Junko Inokuma, va expressar que la seva ciutat estava pre-
parada per prendre el relleu de Buenos Aires i a treballar en 
col·laboració amb C40 i CGLU. La propera cimera d’Urban 20 
tindrà lloc del 20 al 22 de maig a Tòquio.

LA CIMERA URBAN 20: ELS ALCALDES PORTEN 
LES PRIORITATS LOCALS A LA MESA DEL G20

Aquestes jornades feien una crida a les ciutats i regions europees per augmentar la 
consciència dels seus ciutadans i ciutadanes sobre els desafiaments del desenvolu-
pament sostenible global i sobre la necessitat de prendre mesures a partir del nivell 
local. Els drets humans, l’economia social, els intercanvis culturals transfronterers, la 
igualtat de gènere en la cooperació descentralitzada... el programa de les jornades 
2018 va créixer amb iniciatives que proposen col·laboracions enriquidores amb 
ONG locals i països socis de la part oriental. Els governs locals i regionals són actors 
clau del desenvolupament sosteni-
ble global. Si bé són responsables 
de la implementació de polítiques 
públiques bàsiques que afecten el 
benestar de la ciutadania, la seva 
participació en projectes de coope-
ració descentralitzada amb estreta 
col·laboracio entre els països socis 
els fa part de la comunitat global 
de desenvolupament sostenible.

Del 5 al 18 de novembre a tota Europa

JORNADES EUROPEES 
DE SOLIDARITAT LOCAL

S’ha celebrat el dilluns 3 de de- 
sembre a Barcelona i ha estat el 
punt de sortida de la campanya 
d’incidència #eleccionseuro-
pees2019 #FemEU2019, perquè 
la futura agenda política europea, 
incorpori com a prioritat garantir 
l’igualtat de gènere i els drets hu-
mans de les dones.
Forma part d’un cicle de dues 
jornades, on expertes i expertes re-
ferents dels àmbits polític, social i 
dels mitjans de comunicació, com-
partiran coneixement i experiències 
des de la perspectiva feminista, a 
nivell local i europeu.
La segona jornada se celebrarà el 
29 de març de 2019.

Jornada ‘Construïm 
el futur d’Europa 
amb mirada feminista’



a través del web: www.fmc.cat 

Envia’ns 
les mocions 

del teu 
ajuntament

Més a prop, 
més ràpid
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Aquest és el títol d’un informe 
editat per Transjus-Institut de 
Recerca, de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona. 
Des de TransJus han cregut 
necessari aportar elements de 
reflexió des de diferents perspec-
tives que poden fer front a un 
problema enrevesat i complex, 
com és l’envelliment i els seus impactes urbans i rurals.
Tot el que s’ha exposat justifica una nova línia d’investigació per part de 
TransJus al 2018 i en la què un grup de 21 professors de la Facultat de Dret 
de la UB (juristes de Dret privat i públic, especialistes en Gestió Pública, poli-
tòlegs i criminòlegs, especialment) han començat a reflexionar, en espera de 
resultats futurs en forma d’activitats, projectes d’investigació i transferència de 
coneixement i publicacions.

Molts paviments de gespa artificial dels camps esportius a Catalunya utilitzen 
el cautxú negre procedent del reciclat de pneumàtics entre els materials de 
la moqueta de cobriment. La potencial presència de diverses substàncies 
perilloses als grànuls de cautxú ha generat nombroses consultes sobre el risc 
per a la salut dels infants i joves que practiquen futbol i d’altres disciplines 
esportives a aquestes instal·lacions. L’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT), juntament amb la Secretaria General de l’Esport, han elaborat un 
document informatiu amb una àmplia explicació sobre les característiques 
principals dels camps d’esports de 
gespa artificials; els possible efec-
tes sobre la salut dels usuaris i les 
mesures preventives d’higiene; la 
normativa d’aplicació i els criteris 
i condicions tècniques que han 
de garantir els subministradors de 
material elàstic dels paviments de 
gespa artificial.

INFORME SOBRE REPTES CIENTÍFICS, 
JURÍDICS I SOCIALS RELACIONATS 
AMB L’ENVELLIMENT A CATALUNYA 
I A ESPANYA

La Federació de Municipis de 
Catalunya ha col·laborat en la redac-
ció d’un material divulgatiu elaborat 
per l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària, orientat al sector de 
la restauració, sobre la informació 
que han de proporcionar als con-
sumidors i consumidores sobre 
al·lèrgens.
Els establiments de restauració han 
de facilitar als seus clients informa-
ció sobre les substàncies o aliments 
que poden provocar al·lèrgies o in-
toleràncies a fi de prevenir qualsevol 
reacció adversa –la simptomatologia 
pot anar des d’una reacció cutània 
al xoc anafilàctic-; per això, el perso-
nal dels establiments de restauració 
han de conèixer els ingredients dels 
seus plats i els han d’identificar con-
venientment.
Aquest document va dirigit als 
professionals de la restauració per 
ajudar-los a complir amb l’obligació 
d’informar sobre ingredient al·lergò-
gens i s’estructura en tres apartats 
molt senzills i gràfics:
- De quins al·lèrgens s’ha d’in- 
formar?
- Com s’han d’identificar els al·lèr-
gens de cada plat elaborat?
- Com s’ha d’informar al consumidor?
la sol·licitin i també de les autoritats 
de control.

INFORMACIÓ ALS 
CONSUMIDORS 
SOBRE 
AL·LÈRGENS

INFORME D’AVALUACIÓ DEL RISC 
PER A LA SALUT DE L’ÚS DE CAUTXÚ 
RECICLAT EN LA GESPA ARTIFICIAL 
DE CAMPS D’ESPORTS

a través del web: www.fmc.cat 

Envia’ns 
les mocions 

del teu 
ajuntament

Més a prop, 
més ràpid
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’Estima el teu barri’ és un programa desenvolupat a diver-
ses ciutats dels Estats Units consistent en l’organització 
de grups de voluntaris a nivell de comunitat per identificar 
necessitats del barris o del bloc i dur a terme projectes per 
solucionar-les; aquests projectes, que poden ser de caire 
molt acotat o de naturalesa més ambiciosa, són finançats 
amb subvencions d’entre 500 i 5.000 dòlars.
La valoració de l’experiència concreta de Boston, Lansing 
i Phoenix posa de manifest la capacitat transformadora 

d’aquest tipus de política comunitària bottom-up, pels 
beneficis directes que aporta, pels resultats directes dels 
propis projectes i pels seus efectes positius més indirectes 
en termes de vertebració social: millora de la cohesió social, 
reforçament del sentiment de pertinença, augment del res-
pecte per l’espai públic, etc…
D’entre les recomanacions que es desprenen d’aquestes 
experiències cal destacar la importància d’oferir programes 
de capacitació en matèria de lideratge comunitari (tallers, 

suport per part d’altres líders comunitaris “vete-
rans”, etc.), de mantenir actius aquests grups 
comunitaris (dedicant recursos humans i econò-
mics de l’ajuntament per dinamitzar-los), de 
fomentar la cooperació entre grups comunitaris i 
amb d’altres entitats del municipi, i d’impulsar el 
contacte intergeneracional.
https://www.urban.org/research/publication/
coming-together-change-qualitative-study-so-
cial-connectedness-outcomes-produced-lo-
ve-your-block-program

Un bon portal d’indicadors municipals és una eina estratègica per a la presa de decisions informades per part dels organis-
mes municipals, els ciutadans i ciutadanes i les empreses.
La qualitat d’un portal d’aquest tipus depèn, fonamentalment, de 3 aspectes:
- Una bona planificació prèvia sobre disseny i continguts: en funció dels destinataris (naturalesa i grau d’expertesa), dels 
dispositius a través dels quals es consultaran els indicadors, de la capacitat dels servidors ja que cal assegurar una càrrega 
ràpida dels continguts, etc.
- Un disseny cuidat: destacant la informació més rellevant i situant-la 
als punts on es dirigeix de manera instintiva el primer cop d’ull dels 
consultants (quadrant esquerre superior), fent un bon ús dels colors 
(ni pocs ni masses), afegint funcions d’interactivitat, etc.
- El perfeccionament constant de la versió: és preferible començar 
per continguts senzills, ràpids i fiables, i anar-los completant sobre la 
base de la planificació inicial i els comentaris dels usuaris i usuàries. 
En aquest sentit, cal evitar caure en errors com ara: intentar respon-
dre moltes preguntes amb un sol gràfic, utilitzar unitats de mesura 
molt complexes, omplir el portal de gràfics poc rellevants o no teste-
jar el producte amb usuaris “independents”.
http://www.govtech.com/library/papers/10-Best-Practices-for-Buil-
ding-Effective-Dashboards-106200.html?promo_code=GOVTECH_
web_library_list

EL DECÀLEG PER CONSTRUIR UN PORTAL 
MUNICIPAL D’INDICADORS DE QUALITAT

TREBALLAR CONJUNTAMENT 
PER ACONSEGUIR EL CANVI
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En les darreres dècades el tema de 
l’agricultura urbana i periurbana ha anat 
guanyant pes en les agendes polítiques 
locals i regionals pels seus efectes bene-
ficiosos a nivell econòmic, de suminis-
trament d’aliments de quilòmetre zero, 
ambiental i social.
No obstant això, la diversitat de nivells 
de govern i d’àmbits d’actuació política 
(urbanisme, desenvolupament econò-
mic, entorn natural, mediambient, 
salut pública, etc.) que incideixen so-
bre aquest sector han fet fins ara molt 
difícil l’adopció d’una estratègia inte-
grada que n’asseguri la sostenibilitat i 
la protecció.
Les principals recomanacions que es 
desprenen del diagnòstic exposat se 
centren, doncs:
1. En l’articulació d’un sistema de 
governança multinivell que garanteixi 
l’existència d’una perspectiva multidi-
mensional.
2. En la implementació de mesures de 
suport directes (compra de productes 
provinents d’aquest sector per part de 

menjadors escolars, promoció de la vi-
sibilitat comercial d’aquests productes, 
suport financer, protecció urbanística 
de les zones d’agricultura urbana/pe-
riurbana, creació de parcs agraris, etc.) 
i indirectes (tenir en compte el valor 
d’aquesta activitat en tots els àmbits 
de decisió política, aprofitament de les 
sinergies de l’agricultura urbana i pe-
riurbana amb moltes altres polítiques 
públiques, promoure una visió territorial 
integrada, etc.).
S’exposen bones pràctiques de diverses 
ciutats europees com ara el projecte 
de agricultura en terrats i teulades de 
Paris (AgroParisTech Rooftop Garden), 
l’hort comunitari al camp de refgiats 
de Lesbos, el projecte d’Interreg 
AgriGo4Cities dirigit a impulsar models 
de governança participativa en matèria 
d’agricultura urbana, o el Parc Agrari del 
Baix Llobregat.
https://publications.europa.eu/en/publi-
cation-detail/-/publication/960abc78-b7
cb-11e8-99ee-01aa75ed71a1/langua-
ge-en/format-PDF/source-77700797

AGRICULTURA URBANA 
I PERIURBANA A LA UE

En aquest treball es 
resumeixen les propos-
tes més significatives 
resultants de la tasca 
de la recent Comissió 
d’Experts per a la revi-
sió del sistema de finançament local. 
Les conclusions s’agrupen en quatre 
línies d’actuació.
1) Redefinir el marc competencial de 
les entitats locals: destaquen les pro-
postes de redefinir les funcions de les 
diputacions, que se centrarien en la 
gestió dels serveis públics i els tributs 
dels municipis més petits, i d’ampliar 
les competències de les entitats locals 
en serveis de proximitat al ciutadà.
2) Millorar l’equitat del sistema de 
finançament i, amb ella, l’accessibilitat 
dels ciutadans als serveis públics amb 
independència del lloc de residència: 
la Comissió ha proposat una revisió 
del sistema de transferències actual, 
que hauria de passar a tenir un objec-
tiu explícit d’anivellament, absent ara.
3) Reforçar l’autonomia tributària i la 
coresponsabilitat fiscal dels governs 
locals: es proposa dotar els governs 
locals de millors instruments per 
modular els seu ingressos d’una 
manera responsable i visible per a la 
ciutadania.
4) Racionalitzar i millorar tècnicament 
el marc tributari i de disciplina fiscal 
de les administracions locals.
http://documentos.fedea.net/pubs/
fpp/2018/08/FPP2018-08.pdf

REFORMAR 
EL FINANÇAMENT 
LOCAL

FMC



www.amb.cat

Entre el benestar de cada persona i una 
metròpolis sostenible per a tothom,  
hi ha la gestió de l’AMB

4.827 habitatges  
de promoció pública

Fons d’11 milions 
d’euros per evitar talls 
d’energia o d’aigua a les llars 
metropolitanes

Més de 400.000 
persones es beneficien  
de la tarifació social que els 
facilita l’accés al servei de 
transport públic

30 milions d’euros  
en subvencions de projectes de 
foment  de la reindustrialització. 
Creació de llocs de treball  
en 236 polígons d’activitat 
econòmica

Més de 48.000  
participants en 2.533 activitats 
educatives i de dinamització  
de l’AMB

A l’AMB tenim un compromís amb la sostenibilitat ambiental.  
Per això treballem per la qualitat de l’aire i de l’aigua, gestionem 
els residus per convertir-los en recursos, fomentem el transport 
públic, impulsen les energies renovables, lluitem contra el canvi 
climàtic i proporcionem eines educatives a la ciutadania per un 
territori més sostenible.
Per a la sostenibilitat econòmica dels 3,2 milions de persones que 
viuen a l’àrea metropolitana, impulsem la creació d’ocupació amb 
retribucions adequades, la reindustrialització, l’habitatge social, 
l’ensenyament i la investigació. Perquè volem fer una metròpolis 
sostenible en tots els sentits i per a tothom.
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Més informació a la pàgina web www.localret.cat

CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
ELECTRÒNICA, ARA SÍ!
Recents resolucions de tribunals administratius de recursos contractuals ens han recordat
l’obligatorietat d’exigir la utilització de mitjans electrònics en els procediments de contractacio, 
considerant que les previsions de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) sobre contractació 
electrònica, i en particular sobre la presentació d’ofertes, prevalen sobre les de la Llei del
procediment administratiu (LPA). -També recentment ha diferit dos anys l’entrada en vigor de
les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre
d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administracio i arxiu únic electrònic-

Aquestes resolucions han anul·lat les respectives lici-
tacions perquè en els plecs no s’exigia la presentació 
electrònica d’ofertes, però és molt significativa la nú-
mero 104/2018 del Tribunal de Castellà i Lleó, perquè 
explicita que la presentació electrònica d’ofertes en cap 
cas no requereix utilitzar equips ofimàtics especialitzats 
de què no disposin generalment els òrgans de contrac-
tació -Segons la disposició addicional 15a de l’LCSP els 
òrgans de contractació no estarien obligats a exigir l’ús 
de mitjans electrònics en el procediment de presenta-
ció d’ofertes quan la utilització de mitjans electrònics 
requereixi equips ofimàtics especialitzats dels quals no 
es disposi generalment-, i que, per tant, la contractació 
electrònica és obligatòria des de l’entrada en vigor de 
l’LCSP, el 9 de març de 2018.

I és cert que els òrgans de contractació ja disposen dels 
dispositius que, amb els requisits que estableix l’LCSP, 
permeten la recepció electrònica d’ofertes: les platafor-
mes electròniques de contractació, públiques (l’e-Licita 
de l’AOC) o privades... Alguns ajuntaments catalans 
venen exigint la presentació electrònica d‘ofertes des de 
fa temps: el primer, l’Ajuntament de Terrassa (des de 
2015).
Però la contractació electrònica també és obligatòria 
malgrat l’LCSP... El marc normatiu actual no està resul-
tant un facilitador de la implementació de la contracta-
ció electrònica: l’LCSP regula la contractació electrònica 
d’una manera clarament insuficientment, i sobretot ha 
renunciat a utilitzar els mitjans electrònics com a eina 
de canvi. Què podria haver regulat l’LCSP? Un autèntic 
procediment electrònic d’adjudicació, més eficient, àgil, 
ràpid i transparent; una obertura “intel·ligent” de sobres 
-la Junta Consultiva de l’Estat ha advertit que en el pro-
cediment obert simplificat, en tot cas, l’acte d’obertura 
dels sobres que continguin la part de l’oferta avaluable 
mitjançant fórmules ha de ser públic...-; els formats 
dels documents; la impossibilitat temporal de presentar 
les ofertes (per problemes operatius de les mateixes 
plataformes); la interoperabilitat... Mentrestant, totes 
aquestes qüestions les hauran de regular els òrgans de 
contractació en els plecs. El Consorci Localret té la vo-
luntat d’ajudar els ens locals en aquest àmbit. 
La contractació electrònica és obligatòria, és possible, no és 
fàcil i és necessària per contractar millor. I no valen excuses!

Localret
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sostenible en tots els sentits i per a tothom.
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Bones pràctiques

Ajuntament de Ripollet

UNA GRAN HISTÒRIA. 
ENVELLIMENT ACTIU I ARTTERÀPIA

El taller ‘Una Gran Història’, part del programa Gent Activa de 
Ripollet, treballa les emocions de les persones d’edat avançada 
a través de l’art i la seva història personal i col·lectiva, mentre 
que formen part d’un mateix municipi i d’una mateixa realitat 
històrica, així com altres tècniques de creixement personal. 
Mitjançant la tècnica de la reminiscència i l’artteràpia es fo-
menta la memòria a llarg termini, es reforça l’autoestima i l’ac-
ceptació personal, es milloren les habilitats comunicatives i les 
relacions interpersonals i es fomenten les habilitats i competèn-
cies emocionals. Els treballs resultants del taller són exposats en 
diversos espais del municipi.

Ajuntament de Banyoles

CICLE DE CINEMA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL. 
TRENCAR ESTEREOTIPS I PROMOURE 
EL DEBAT A TRAVÉS DE PEL·LÍCULES
El Cicle de Cinema per la Inclusió 
Social és un projecte de sensibilitza-
ció de problemàtiques socials a tra-
vés de pel·lícules. D’ençà de la seva 
posada en marxa l’any 2009, s’han 
organitzat 7 edicions de temàtiques 
molt diverses: infància, envelliment, 
masculinitats, salut mental, identitats 
i persones refugiades.
El principal objectiu és fer replantejar 
esquemes instaurats i trencar este-
reotips entre la ciutadania.
Cada sessió consta de 3 o 4 projeccions gratuïtes de pel·lícules representatives de la temàtica escollida 
(una per edició) i, posteriorment, es genera un debat-col·loqui amb una persona experta en la matèria 
que, a més, participa en tot el procés de disseny de la programació. Aquesta particularitat fa que el 
Cicle es caracteritzi per tractar temàtiques d’actualitat d’una manera molt realista sense perdre de vista 
el fet que ha de motivar la reflexió al conjunt de la població.
Durant les diferents etapes fins a la inauguració de cada edició, es compta amb la col·laboració d’enti-
tats o associacions vinculades amb la qüestió a tractar.
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Ajuntament de Girona

XARXA GIRONINA PER A LA REFORMA HORÀRIA. 
BONES PRÀCTIQUES PEL CANVI DE MODEL HORARI
La Xarxa és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Girona i formada per 33 empreses comprome-
ses amb l’impuls de la reforma horària. Aquest projecte té com a objectiu facilitar una millor gestió del 
temps i la compaginació de la vida laboral, familiar i personal per afavorir la productivitat i un clima de 
confiança que beneficiï, tant l’empresa com les persones que hi treballen, i contribueixi a la millora de la 
qualitat de vida de les persones de la ciutat. 
En destaca la metodologia en forma de sessions amb diferents experts dins del pla de treball, dirigides 
a millorar la gestió del temps i els hàbits saludables, com ara els horaris dels àpats i el descans. A partir 
d’aquestes xerrades, les empreses que conformen la Xarxa han efectuat millores en els horaris dels seus 
treballadors/es arribant a generar fins a 166 bones pràctiques.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

LA FESTA AL RIU. REVALORITZAR I RECUPERAR 
EL LLOBREGAT I EL SEU ENTORN
La Festa al Riu consisteix en la organització d’una jornada a la llera del riu Llobregat amb l’objectiu de 
recuperar el riu i el seu entorn com a espai natural (conservació) i com espai urbà (espai de sociabilitat). 
La jornada ofereix un ventall d’activitats educatives, 
socials, naturalistes, esportives i moltes amb recol-
zament científic, que fomenten el coneixement de 
l’espai natural del Llobregat, la seva flora i fauna, i 
també activitats destinades a la preservació i conser-
vació de l’espai: neteja, plantada d’arbres, detecció i 
retirada d’espècies no autòctones, etc. L’activitat està 
organitzada i coordinada des del Departament de 
Medi Ambient de Cornellà, i compta amb el suport i 
la col·laboració d’entitats i empreses locals. La gran 
majoria de les activitats són gratuïtes i obertes a tota 
la ciutadania. Aquesta jornada es realitza des de l’any 
2014, consolidant-se any rere any, tant en l’estruc-
tura de les activitats que realitza, com en el nombre 
d’entitats que col·laboren amb el projecte.



“Les festes nadalenques esperonen allò que en diem bons sentiments. Els ajuntaments, 
pas aliens a això que dic, guarneixen carrers i racons amb uns llums, més o menys 
encertats, i uns pessebres aproximatius. Els comerciants són darrere, habitualment, 
d’aquestes pures il·lusions de l’esperit, perquè s’ha de fer caixa i les festes sempre atien 
les ganes de comprar coses, siguin o no necessàries”
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Molt sovint la política té una mirada d’actuació només 
a curt termini. Per això són convenients organismes 
amb una certa autoritat reconeguda que posin els llums 
llargs per veure la possible sortida al camí millor que la 
d’anar transitant per una via malmesa. Això és el que fa 
l´Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). 
El seu president, José Luis Escrivá, va exposar recent-
ment a Barcelona algunes propostes de l’organisme per 
millorar les polítiques de redistribució a Espanya i en 
va llençar algunes que afecten els ajuntaments. Partint 
d’una obvietat com és la que no té cap sentit que els 
municipis disposin i estiguin quasi obligats a tenir su-

peràvit, mentres que els altres nivells d’administració 
són deficitaris i no hi ha gaires possibilitats que deixen 
de ser-ho els propers anys, l’Airef defensa que els ajun-
taments haurien de poder assumir més competències, 
sobretot en àmbits socials. La mesura podria contribuir 
a millorar el servei, apropant molt més la gestió als ciu-
tadans i ciutadanes, i alleugeriria la carga econòmica 
dels altres àmbits administratius. Val la pena reproduir 
una de les seves frases perquè és tan lògica que clama 
al cel: “No és sostenible mantenir subsectors com els 
municipis amb superàvit i amb milers de milions d’eu-
ros en dipòsits en els bancs”. 

LES PROPOSTES DE L’AIREF  

“L’organisme independent de control pressupostari demana més competències 
per als ajuntaments i més disposició de despesa”

Miquel Giménez, 
guionista i 
escriptor

No cal dir que els pessebres -alguns de vivents- també 
s’incorporen al paisatge comú, com el Pare Noel i els 
reis i la seva cavalcada. Tot va, però, un mica avall i ja 
no ens fascina com anys enrere, quan Nadal era una 
festivitat màgica, vull dir fora de la nostra quotidiani-
tat. Amb això de fer rutllar l’economia, hem convertit 
aquells dies un pèl melangiosos, dies d’atipar-se com a 
lladres i de regalar coses que, sovint, mai eren del gust 
del regalat, ho hem tornat tot una obligació feixuga, 
sense esperit.
Hi ha gent que, fins i tot, toca el dos per tal de no ser-
hi. Els que seuen a taula fan cara de pomes agres, com 

qui va a cal notari a escoltar un testament del què sap 
que no en forma part. Insistim, els ajuntaments, els 
comerciants, en fi, la cosa social, fa el que pot perquè 
ens engresquem, però hem de posar una mica de 
voluntat per part nostra. No n’hi ha prou amb penjar 
llumetes intermitents als balcons. Fem cas a les forces 
vives i, si més no, pengem-nos un somriure a la cara 
quan qualsevol gamarús ens feliciti el Nadal. Aquestes 
coses és millor fer-les amb un cert ànim, amb la since-
ra predisposició a entomar-les tal com son. I qui dubta 
que les llums i els pessebres hi ajuden molt, en aquest 
tràngol de no enviar a pastar fang als poca-soltes?

DE PESSEBRES I ENLLUMENAT

Salvador Sabrià, periodista 

Opinió
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COM INFLUEIXEN LES DECISIONS 
DELS AJUNTAMENTS VEÏNS 

EN LA DESPESA LOCAL?
En el número 26 
d’Observatorio Local 
es publica una res-
senya del treball 
“Spillover effects in 
local public spen-
ding”, (Regional 
Studies, 2018) 
de Massimiliano 
Ferraresi, Giuseppe 
Migali i Leonzio 
Rizzo.
El treball analitza 
la qüestió de si les 
decisions de despe-
sa d’un ajuntament 
influeixen en els ajuntaments veïns o propers, utilit-
zant dades dels municipis italians durant la primera 
dècada d’aquest segle. Els autors troben que sí que 
hi ha una vinculació entre la despesa d’un ajun-
tament i la dels seus ajuntament veïns identificant 
d’aquesta manera l’existència d’efectes territorials 
en les decisions fiscals.
Les decisions de despesa dels ajuntaments tenen di-
versos condicionaments: grau de descentralització del 
país, competències que tinguin assignaders els ajun-
taments, existència d’un sostre de despesa o les ne-
cessitats del mateix ajuntament. Pel que fa a un ajun-
tament no només la renda, les característiques socials 
i demogràfiques, o les transferències que rebi d’altres 
instàncies de govern serien importants per explicar la 
seva despesa, sinó també les decisions de despesa i 
fiscals dels altres municipis del seu territori. 
Hi ha diverses teories acadèmiques que pretenen 
explicar l’existència d’aquestes interaccions. La “regu-
lació competitiva” (yardstick competition) explica que 
els votants no coneixen el valor real dels béns i serveis 
públics i aleshores prenen com a referència la despesa 
i el nivell impositiu dels municipis veïns pressionant els 
alcaldes i alcaldesses a prendre decisions en línia amb 

els municipis del 
voltant. Els models 
de “competència 
fiscal” suggereixen 
que els municipis 
graven, amb im-
postos, bases que 
depenen tant de 
la pròpia localitat 
com de les veïnes, 
d’aquesta manera 
es pot donar una 
competència en im-
postos per atraure 
activitat o residèn-
cia. Es parla també 

de “spillover effects” quan les decisions de despesa 
o ingrés tenen efectes positius o negatius en el seu 
entorn. En aquesta última interpretació els alcaldes i 
alcaldesses tindrien en consideració, en decidir sobre 
impostos i despeses, les accions dels municipis veïns 
amb els què comparteixin color polític.
Ferraresi, Migali i Rizzo identifiquen no només la in-
terdependència municipal en la presa de decisions de 
despesa, sinó també que hi ha d’altres tipus de va-
riables polítiques que ajuden a explicar l’origen de les 
despeses. Per exemple, els anys electorals tenen un 
impacte pressupostari, o bé els resultats electorals, ja 
que aquells municipis on l’equip de govern ha gua- 
nyat per majoria tendeixen a una major despesa. La 
població també és una variable rellevant per explicar la 
interdependència de la despesa dels municipis veïns, 
i és menor en aquells casos en els què el municipi té 
més població. Això permet als autors afirmar que les 
interaccions es produeixen pels “spillover effects”.
De manera indirecta, “Spillover effects in local public 
spending” demostra que els polítics locals utilitzen les 
inversions publiques com a mitjà per atraure activitat 
econòmica, empreses o llars, generant interaccions 
estratègiques entre els municipis. 

Observatori local



 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
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Disposicions

COMISSIÓ PER A LA FACILITACIÓ 
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Disposició:
Decret 225/2018, de 16 d’octubre.
DOGC número 7729 , de 18 d’octubre de 2018
Organisme:
Departament d’Empresa i Coneixement.

La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica és 
l’òrgan col·legiat de caràcter permanent encarregat de se-
guir i avaluar la implantació de les mesures que estableix la 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
i d’establir mecanismes de col·laboració entre l’Administra-
ció de la Generalitat i els ens locals. L’objecte de la Comis-
sió és impulsar el control, l’avaluació i la simplificació dels 
tràmits administratius que afecten l’activitat econòmica, 
evitar-ne les possibles contradiccions, i identificar millores 
per introduir en la intervenció administrativa
En aquesta Comissió hi ha nou membres en representació 
de l’Administració local designats per les seves institucions 
respectives, amb la distribució següent: un representant de 
cadascuna de les diputacions catalanes; dos representants 
de l’ACM i dos representants de la Federació de Municipis de 
Catalunya; i un representant de l’Ajuntament de Barcelona.

ECONOMIA INCREMENT RETRIBUTIU PER AL 2018 I 
RÈGIM DE MILLORES DE LA PRESTACIÓ 
ECONÒMICA D’INCAPACITAT TEMPORAL 

Disposició:
Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre.
DOGC número 7729, de 18 d’octubre de 2018.
Organisme:
Departament de la Presidència.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2018, habilita, amb caràcter bàsic per a 
totes les administracions, un increment retributiu fins a un 
màxim de l’1,5 % respecte de l’exercici 2017. Addicional-
ment a aquest increment retributiu, habilita un altre 0,25 % 
d’increment retributiu, amb efectes d’1 de juliol de 2018, 
en cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants 
en 2017 assolís o superés el  3,1 %, circumstància que 
s’ha produït.
Els imports màxims del complement de productivitat va-
riable i de les retribucions variables s’incrementen en els 
percentatges expressats en l’apartat segon d’aquest article 
respecte dels imports màxims reconeguts al 2017.
I també, s’autoritza un increment retributiu addicional del 
0,2% de la massa salarial, la destinació del qual es con-
cretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà 
preveure, entre d’altres mesures, la implantació de plans i 
projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió 
de complements específics, l’homologació de complements 
de destinació o l’aportació a plans de pensions.
El decret llei també estableix que seran nuls de ple dret “els 
acords, els pactes o les clàusules dels convenis col·lectius 
que se subscriguin en matèria de sistemes de premis per 
vinculació o antiguitat que contravinguin el que estableix 
aquesta disposició”.

RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MÈRITS DELS 
FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB 
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

Disposició:
Resolució de 24 d’octubre de 2018.
BOE número 270, de 8 de novembre de 2018
Organisme:
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

La resolució dona publicitat als mèrits generals dels fun-
cionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, acreditats i inscrits en el Registre integrat de fun-
cionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional a la data de la present resolució, i valorats d’acord 
amb el que estableix en l’article 1 i la disposició transitòria 
de l’esmentada Ordre de 10 d’agost de a 1994. Aquests 
mèrits generals s’inclouen com a annex a la resolució i se’ls 
donarà publicitat a la pàgina web del Ministeri, Àrea Temà-
tica de Funció Pública, Apartat Funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, i a les depen-
dències de la Direcció General de la Funció Pública.

FUNCIÓ PÚBLICA

ES CREA LA SEU JUDICIAL ELECTRÒNICA 
DE CATALUNYA

Disposició:
Ordre JUS/183/2018, de 31 d’octubre.
DOGC número 7745, de 12 de novembre de 2018.
Organisme:
Departament de Justícia.

A través de la seu es poden realitzar totes les actuacions, 
els procediments i els serveis que requereixin l’autenticació 
de l’Administració de justícia o dels ciutadans i professio-
nals en les seves relacions amb aquesta Administració per 
mitjans electrònics, així com aquelles altres actuacions que 
s’hagin inclòs en el seu domini.
També es pot accedir a serveis o informacions d’altres 
organismes públics o corporacions que representin els 
interessos dels professionals de la justícia, mitjançant la 
subscripció dels convenis corresponents.

JUSTÍCIA
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Disposicions

COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DELS EFECTES DE 
LA QUALITAT DE L’AIRE I IMMISSIONS 
ACÚSTIQUES I ELECTROMAGNÈTIQUES 
SOBRE LA SALUT I EL MEDI AMBIENT

Disposició:
Acord GOV/103/2018, de 16 d’octubre,
DOGC número 7729 , de 18 d’octubre de 2018.
Organisme:
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Corresponen a la Comissió les funcions següents:
a) L’anàlisi del possible impacte de la qualitat de l’aire i les 
immissions acústiques i electromagnètiques en la salut i el 
medi ambient; b) La coordinació i l’impuls d’actuacions i 
estudis relacionats amb la qualitat de l’aire i les immissions 
acústiques i electromagnètiques; i, d) la difusió dels estudis 
sobre el possible impacte de la qualitat de l’aire i les immis-
sions acústiques i electromagnètiques en la salut i el medi 
ambient.
La Comissió es reuneix com a mínim dos cop a l’any i exer-
ceix les seves funcions amb caràcter indefinit.

MEDI AMBIENT
D’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per a aquestes 
convocatòries es podrà formular una sol·licitud per a 
un itinerari mixt, format per mòduls formatius de dife-
rents certificats de professionalitat o amb una especiali-
tat no conduent a un certificat de professionalitat i 
altres mòduls formatius.
D’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per a aquestes convoca-
tòries la formació s’impartirà en modalitat presencial.
Les accions subvencionables hauran d’incorporar for-
mació complementària relativa a Prevenció de Riscos 
Laborals (FCOS02) de 30 hores, llevat que el programa 
formatiu ja la incorpori, i el mòdul d’inserció laboral, sen-
sibilització mediambiental, d’igualtat de gènere (FCO003) 
de 10 hores. Podran ser beneficiàries d’aquestes con-
vocatòries les entitats previstes als apartats a), b) i c) de 
la base 3.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 
d’octubre, en els termes que estableix l’article 4.2 de la 
present Resolució i que tinguin establiment operatiu a 
Catalunya.
Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans 
a què fa referència la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d’octubre.
El termini de presentació de les sol·licituds per a la convo-
catòria anticipada de 2019 s’inicia el 19 de novembre de 
2018 i finalitza el 15 d’octubre de 2019.
Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d’acre-
ditar-los estan recollits en les bases 10 i 11 de l’annex 1 de 
l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre.

SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA 
FORMA I INSEREIX, PER REALITZAR ACCIONS 
FORMATIVES AMB COMPROMÍS DE 
CONTRACTAR PERSONES DESOCUPADES

Disposició:
Resolució TSF/2464/2018, de 17 d’octubre.
DOGC número 7735, de 26 d’octubre de 2018.
Organisme:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El procediment per a la concessió de les accions subven-
cionades és el de concurrència no competitiva, tal i com 
preveu la base 14.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/170/2018, 
de 8 d’octubre.
Les accions formatives subvencionables són les vinculades 
a les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de 
professionalitat, les vinculades a especialitats no conduents 
a certificats de professionalitat, les de formació a mida 
i les pràctiques no laborals en empreses, previstes als 
apartats a), b) c) i d) de la base 2.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d’octubre. D’acord amb la base 5.2 de 
l’Ordre esmentada, per a aquestes convocatòries, amb les 
accions subvencionades es podran programar especialitats 
formatives de manera total o parcial, essent la unitat forma-
tiva mínima sol·licitable el mòdul formatiu.

OCUPACIÓ

S’APROVA EL PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 
PLA DE SEGURETAT VIÀRIA PER AL 2018

Disposició:
Acord GOV/122/2018, de 30 d’octubre.
DOGC número 7739, de 2 de novembre de 2018.
Organisme:
Departament d’Interior.

Les accions s’estructuren al voltant dels 6 objectius estratè-
gics establerts al Pla estratègic de seguretat viària de Cata-
lunya 2014-2020:
- Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les 
conductes de risc
- Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urba-
nes i interurbanes)
- Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la 
millora de la mobilitat segura
- Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de 
gestió de seguretat viària que permetin la consecució de 
resultat
- Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del 
cicle vital
- Potenciar l’R+D+I a la seguretat viària
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FMC
Una entitat associativa plural
que vetlla pels interessos dels governs locals.

En formen part ajuntaments, 
consells comarcals, entitats
municipals descentralitzades,
àrea metropolitana de Barcelona
i diputacions d’arreu del país,
que representen un 92%
de la població de Catalunya.


