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Una conferència sobre innovació democràtica i bon govern local 
acull a Barcelona el reconeixement als municipis que han 
contribuït al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals  
 
Amb la participació de representants del Comitè de Municipis i Regions 
d’Europa (CMRE) i del Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell 
d’Europa (CoE), la conferència comptarà amb més de 450 participants 
 
Barcelona, 12 de febrer de 2019 

 

El proper dijous dia 14 de febrer, a les 18 hores, l’Auditori Axa (Avinguda de la Diagonal, 547, 

Barcelona) acollirà en el si d’aquesta Conferència l’acte de reconeixement als 81 municipis 

catalans que han contribuït entre 2014 i 2018 al Banc de Bones Pràctiques dels Governs 

Locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Pi i Sunyer d’Estudis 

Autonòmics i Locals.  
 

L’acte en el què hi participaran més de 450 experts i autoritats locals, comptarà amb la 

presència de Xavier Cadoret, vicepresident de la Mesa del Congrés de Poders Locals i 

Regionals del Consell d’Europa; Roland Ries, alcalde d’Estrasburg; Jutta Gützkow, cap de la 

Divisió de Bon Govern al Consell d’Europa; Carlos Martínez, membre de la Comisión 

Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), vicepresident del 

CMRE, vicepresident de CGLU i alcalde de Soria; Àngel Garcia Fontanet, president de la 

Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals; i Xavier Amor, president de la 

Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar.  

 

L’acte, organitzat de manera conjunta per les entitats que impulsen el Banc de Bones Pràctiques, 

Federació de Municipis de Catalunya i Fundació Pi i Sunyer, estarà estructurat al voltant de 2 ponències: 

1- La taula d’estratègia d’innovació i bona governança local del Consell d’Europa. Inclourà un 

reconeixement a l’Ajuntaments de Parets del Vallès i a l’Ajuntament polonès de Pila, com a 

guanyadors del segell europeu 2017 a la Innovació i Bona Governança atorgat pel Consell 

d’Europa.  

 

2- La taula de reconeixement als 81 ajuntaments catalans que han obtingut el certificat de bona 

pràctica i integren el Banc de Bones Pràctiques (BBP), en la què intervindrà una representació 

dels directius responsables dels projectes certificats dels municipis d’Amposta, Lleida, Girona i 

Barcelona. 

El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals és un servei de detecció, sistematització i difusió 

d’experiències innovadores de govern i gestió municipal. Aquesta plataforma, que ha estat pionera al 

món local, és una referència per als responsables de les polítiques municipals ja que hi poden trobar 

idees útils i innovadores per a la gestió del dia a dia. Gràcies a la contribució feta pels mateixos 

ajuntaments des de l’any 2014 s’han posat a disposició de tots els municipis més de 300 pràctiques de 

qualitat que serveixen com a model de referència o idees inspiradores per afrontar els reptes públics 

http://www.bbp.cat/
http://www.bbp.cat/
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més importants. Totes aquestes es troben disponibles al lloc web del Banc en forma de fitxes que 

recullen de manera sistemàtica la informació i documentació més rellevant. 

L’interès que desperta el BBP es reflecteix en l’increment sostingut de les visites que rep el lloc web. 

Segons els registres del BBP el total de visites en el període que va des de gener de 2015 a juny de 2018 

ha estat de 811.000 visites amb una mitjana de 19.300 per mes. Com es pot observar en el gràfic 

següent, les visites augmenten en els mesos en què es publiquen les pràctiques que han estat 

seleccionades en un any determinat: 

 

Pel que fa a la temàtica, la majoria de les experiències recollides al Banc estan vinculades a les polítiques 

de benestar (54,6%), mentre que un 18.3% de les experiències es distribueix en proporcions similars en 

temes relacionats amb participació ciutadana/convivència i amb desenvolupament econòmic/gestió; la 

resta, un 8,6%, està vinculada a temes de medi ambient/territori.  
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Els 81 ajuntaments que han fet aportacions al Banc i que han estat distingits amb el certificat de bona 

pràctica són: Amposta, Anglès, Arenys de Mar, Argentona, Badalona, Badia del Vallès, Banyoles, Barberà 

del Vallès, Barcelona, Begues, Blanes, Calella, Cambrils, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Castelló 

d’Empúries, Castell-Platja d’Aro, Celrà, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, 

Figueres, les Franqueses del Vallès, Gavà, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, la 

Llagosta, Lleida, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Mollerussa, Mollet del Vallès, 

Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Mont-Roig del Camp, Òdena, Olesa de Montserrat, Olot, 

Palau-Solità i Plegamans, Pallejà, Parets del Vallès, Pineda de Mar, la Pobla de Claramunt, el Prat de 

Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Reus, Ripoll, Ripollet, la Roca del Vallès, Rubí, Sabadell, 

Sallent, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Hilari Sacalm, 

Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de 

Gramenet, Santa Margarida de Montbuí, Santa Perpètua de Mogoda, Tarragona, Terrassa, Tiana, 

Tordera, Vallirana, Valls, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Camí, i Vilanova i la Geltrú. 


