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Reivindicacions de la Federació de Municipis de 
Catalunya en l’àmbit de la pandèmia

Els fets i el moment que estem vivint ens han 
obligat a modificar la periodicitat de la Revista 
FMC durant aquest any. L’edició del primer nú-
mero de 2020, el 113, corresponent al trimestre 
gener-març, va quedar aturada a conseqüència de 
la pandèmia de la COVID-19. En aquella ocasió, 
vàrem decidir continuar endavant amb l’edició, 
però només en format digital, no impresa.
Ara, reprenem l’edició de la revista, la número 
114, que correspon al període abril-desembre de 
2020. En aquesta ocasió sí que l’editem tant en 
versió impresa com en versió digital; i ho fem amb 
transparència i amb la voluntat de rendir comptes 
del treball d’aquests mesos, en què la feina dins 
la pluralitat dels governs locals s’ha multiplicat en 
tot: prendre decisions, informar, demanar, donar, 
fer, ajudar... I sobretot amb el desig que ‘cap mu-
nicipi es quedi enrere’.
Les notícies relacionades amb les mesures i ins-
truccions de salut pública a Catalunya per contenir 
el brot epidèmic de la COVID-19, com també la 
gestió de la pandèmia per part dels ens locals, 
ocupen una gran part del contingut d’aquest nú-
mero 114 de la Revista FMC. Alhora també pre-
sentem un breu resum d’accions més concretes 
dutes a terme per la nostra entitat, com la recla-
mació de més recursos econòmics a fons perdut, 
la petició d’accions concretes per pal·liar l’impacte 
econòmic i social davant la greu crisi soferta en 
el sector, o la demanda d’un paper actiu dels 
governs locals en la gestió dels fons europeus de 
reconstrucció. D’altra banda, l’èxit en aconseguir 
la suspensió temporal de les regles fiscals per al 
2020 i 2021 ha estat un mèrit important dels go-
verns locals. No ens oblidem del suport de l’FMC 
als sectors de la cultura, en tots els seus aspectes, 
els esportius, del lleure, i de la restauració i el tu-
risme; i també l’objectiu de l’activació econòmica 
i territorial per revertir el despoblament i l’envelli-
ment, entre d’altres reivindicacions.
A més, us presentem un resum exhaustiu de totes 
les activitats formatives que la nostra entitat ha 
organitzat i celebrat en aquests 9 mesos. Afegim 
també, com sempre, d’altres informacions d’in-
terès per a les administracions locals; i tot, sense 
deixar de banda les seccions fixes habituals: 
actualitat internacional, ODS-Focus d’Innovació 
Local, Bones Pràctiques Municipals, disposicions 
jurídiques d’interès per als governs locals o l’arti-
cle del Consorci Localret.
Amb la convicció que us serà d’utilitat, us fem a 
mans aquest nou exemplar tan atípic i exhaustiu, 
amb la voluntat de reprendre a partir d’ara la nor-
mal periodicitat. Moltes gràcies.

EDITORIAL

Actualitat FMC

Reflexions

Més FMC

Bones 
pràctiques

Diversos

ODS - Focus 
d’innovació local

Gestió de la pandèmia: 8 visions diferents
de 8 ajuntaments amb tipologies diverses

Resum en positiu de diverses activitats d’interès

Articles internacionals sobre diversos àmbits, 
que poden ser referents per al món local

Rubí, Castelldefels, la Llagosta i Montornès del V.

Cursos, actes diversos, compareixences i més 
accions portades a terme per l’FMC

52 Article Localret
Eines i  solucions digitals



Actualitat de l’FMC

4

Així es va acordar a la reunió que el 
Comitè Executiu de la Federació de 
Municipis de Catalunya va celebrar el 26 
d’octubre, en la què també es va aprovar 
la proposta de repartiment de recursos 

presentada per la FEMP, que traslladarà 
al Govern d’Espanya.
Des de l’inici de la pandèmia, l’FMC ha 
manifestat de forma reiterada la necessi-
tat urgent que els recursos públics arribin 

als municipis per fer front a la pandèmia 
i per a la reconstrucció econòmica i so-
cial del país. Aquesta demanda ha estat 
dirigida tant al Govern de la Generalitat 
de Catalunya com al Govern d’Espanya.

Davant l’evolució de la pandèmia i les 
mesures que cal prendre per aturar-la, 
que repercuteix de manera directa en 
la davallada de tants sectors econòmics 
i l’empobriment dels nostres pobles i 

ciutats, els ens locals necessitem més 
recursos addicionals.
És en aquest sentit que l’FMC avala la 
proposta realitzada per la Federación 
Española de Municipios y Províncias 
(FEMP), perquè sigui presentada al 
Govern de l’Estat, de la què en desta-
quem els aspectes següents:
• Respecte al Fons Europeus de 
Recuperació Next Generation EU, que 
suposen una línia de subvencions de 
72.000 milions d’euros per a Espanya, 
l’FMC valora el següent:
- Les línies d’inversió que preveu el 
Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència presentat pel Govern de l’es-
tat encaixen en els plans d’actuació dels 
ens locals. És per això, que els municipis 
volem ser un actor important en la gestió 
d’aquests recursos, i sol·licitem una as-
signació directa dels fons europeus, que 
no passi per la tutela de les Comunitats 
Autònomes.
• Respecte a la necessitat dels ajunta-
ments d’aportacions complementàries 
finançades amb recursos de l’estat i a 
fons perdut, valorem positivament:
- Un augment de 800 milions d’euros 
dels lliuraments a compte pel 2020, en 
relació amb la participació dels ajunta-
ments en els ingressos de l’estat.
- La transferència als ajuntaments dels 
més de 600 milions d’euros de la liquida-
ció de l’exercici del 2018, en referència 
amb la participació en els tributs de 
l’estat.

Així es va acordar a la reunió del Comitè Executiu de l’entitat

L’FMC RECLAMA UN PAPER 
ACTIU DELS MUNICIPIS EN LA 
GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE 
RECONSTRUCCIÓ I MÉS RECURSOS 
ECONÒMICS A FONS PERDUT

“No serà possible una recuperació de l’actual crisi 
sanitària, econòmica i social, si no disposem 
d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia 

i capacitat financera”
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La Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social que vivim, arran de la pandèmia de 
la COVID-19, amb el paquet pressupostari més gran mai finançat fins al moment; notícia que celebrem perquè 
s’allunya de respostes del passat i aborda una solució global, solidària i compartida per part de tots els estats 
membres de la UE. La mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una oportunitat única de 
transformació del nostre país, de la qual els ajuntaments no en volem ni podem ser aliens.
Des de la Federació de Municipis de Catalunya estem convençuts que no serà possible una recuperació de l’actual 
crisi sanitària, econòmica i social amb cohesió, si no disposem d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia i 
més capacitat financera. Per això, davant la mobilització més gran de recursos portada a terme per la UE, l’FMC va 
elaborar una moció en el sentit de sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del muni-
cipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb les comunitats i ciutats autònomes; 
i una assignació directa dels Fons Europeus assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no 
passi per la tutela de les comunitats autònomes.
La moció també insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món local i acom-
panyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als municipis; i, en relació a la part dels Fons 
Europeus de Recuperació Next Generation EU que gestionaran directament les comunitats autònomes, la moció 
reclama al Govern de la Generalitat la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i va-
lorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de 
l’execució, un cop siguin aprovats.
La moció es va enviar als ajuntaments perquè, si ho consideraven oportú, l’aprovessin ens els respectius plens.

MOCIÓ DE L’FMC

- La creació d’un fons inicial de 400 
milions d’euros per al sosteniment 
del transport públic col·lectiu urbà, 
que cobreixi el dèficit generat per 
aquest servei durant la pandèmia de la 
COVID-19.
- La creació d’un fons de 3.000 milions 
d’euros, on 2.800 milions d’euros es 
reparteixin segons criteri poblacional, 
i 200 milions d’euros es reparteixin en 
funció de la situació econòmica prèvia 
dels ajuntaments, per no deixar ningú 
enrere.
L’FMC continua insistint en la necessi-
tat d’abordar de manera definitiva les 
bases per una reforma del finança-
ment local.
L’FMC també continua reclamant al 
Govern de la Generalitat de Catalunya 
que assumeixi la seva responsabilitat 
envers els ens locals, i que aporti més 
recursos econòmics per fer front a 
l’actual situació social i econòmica. 
L’aplicació dels protocols de seguretat 
aprovats per la Generalitat suposa una 
major despesa per als ajuntaments, 

que en cap cas ha estat prevista ni 
acompanyada de recursos econòmics, 
alhora que els ingressos es veuen 
greument perjudicats.
És per això, que insistim a sol·licitar al 
Govern de la Generalitat un augment 
de 200 milions d’euros dels recursos 
provinents del Fons de Cooperació 
Local; un fons català per a la recons-
trucció social i econòmica on els 
ajuntaments en siguem partícips i 
coresponsables del seu desenvolupa-
ment i gestió econòmica; una reforma 
integral de la Llei de bases de règim 

local i una reforma de la Llei d’hisen-
des locals per recuperar el principi 
d’autonomia local.
Sense l’enorme tasca que han realitzat 
els ens locals en aquesta pandèmia 
i que continuem desenvolupant, la 
repercussió d’aquesta s’hauria vist en-
cara més agreujada. Per aquest motiu 
també estem convençuts que no serà 
possible una recuperació de l’actual 
crisi sanitària, econòmica i social amb 
cohesió social, si no disposem d’uns 
ajuntaments forts, amb més autonomia 
i capacitat financera.
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El compromís del govern de dotar els 
ajuntaments amb 120 milions addicio-
nals en un Fons de Cooperació Local 
extraordinari és la principal mesura que 
es va anunciar a la reunió que el vicepre-
sident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera 
de la Presidència i portaveu del Govern, 
Meritxell Budó, van mantenir amb la vice-
presidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya, Alba Pijuan; i amb el presi-
dent de l’ACM, Lluís Soler, el passat 6 de 
novembre.
A la reunió, que va servir per parlar sobre 
les mesures de suport al món local per 
pal·liar els efectes de la COVID-19, el go-
vern català va anunciar aquesta mesura 
d’ajut addicional al món local, que es 
repartiria en 20 milions els darrers mesos 
del 2020, 50 milions el primer trimestre 
del 2021 i els restants 50 milions per als 
següents mesos del 2021.
Els ajuntaments són l’administració que 
més ha destacat per la seva gestió col·la-
borativa, rigorosa i eficaç d’aquesta crisi 
ocasionada pel coronavirus. “Ja a l’inici 
de la pandèmia, al mes de març, des dels 
governs locals ens vam bolcar per donar 
resposta als greus problemes dels nostres 
veïns i veïnes. En aquell moment està-
vem prou sanejats per afrontar aquestes 
primeres despeses; però malauradament 
la crisi ha anat a molt més i des dels 
ajuntaments no podem assumir ara aques-
tes despeses”, va informar Alba Pijuan, 
vicepresidenta de l’FMC i alcaldessa de 
Tàrrega, en la roda de premsa posterior a 
la reunió. “Necessitem més liquiditat per 

enfortir les nostres estruc-
tures i garantir línies d’ajut 
social, sanitari i econòmic, 
i aquest fons addicional que 
avui ha anunciat el govern 
serà una eina útil per als 
governs locals per poder-ho 
afrontar”. En aquest sentit, 
va recordar que des de 
l’FMC i l’ACM es van recla-
mar 300 milions, però han 
agraït la partida, de fons 
propis de la Generalitat. Per 
part del govern també es 
va arribar al compromís de 
revisar les altres despeses 
dels altres departaments de 
la Generalitat.
Des del passat mes d’abril 
el municipalisme català ha 
estat reclamant aquest fons 
extraordinari. Aquesta pro-
posta es va reforçar amb la 
moció conjunta “#elsnostre-
sestalvis” de les dues principals entitats 
municipalistes (FMC i ACM), així com la 
flexibilització de la regla de la despesa 
i la mobilització dels romanents, que 
finalment el govern de l’Estat ha acabat 
assumint.
En un altre ordre de coses, les entitats 
municipalistes van aprofitat la reunió 
també per recordar que fa mesos que re-
clamen que s’ingressi als ajuntaments el 
85% dels ingressos de multes del primer 
estat d’alarma. El Departament d’Interior 
va acordar destinar als ajuntaments el 
85% de la recaptació de les denúncies 

efectuades per les Policies Locals de 
Catalunya durant el confinament originat 
per la COVID-19. El 15% restant roman-
drà a la Generalitat de Catalunya per fer 
front al cost de la tramitació de les ma-
teixes. La decisió va ser fruit d’un acord 
en una reunió entre l’antic conseller d’In-
terior, Miquel Buch i el director general 
d’Administració de Seguretat, Jordí Jardí, 
amb la presidenta i el secretari general de 
la Federació de Municipis de Catalunya, 
Olga Arnau i Magí Rovira, respectiva-
ment; i el president i la secretària general 
de l’ACM, Lluís Soler i Joana Ortega, res-
pectivament.

Ho va anunciar el passat 6 de novembre

EL GOVERN DE LA GENERALITAT 
ES COMPROMET A MOBILITZAR 
NOUS RECURSOS ALS GOVERNS LOCALS 
PER SUPERAR LA CRISI
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Altres reivindicacions i compromisos

En diverses reunions mantingudes els 
darrers mesos amb el govern de la 
Generalitat per abordar la situació del 
a pandèmia, tant des de la Federació 
de Municipis de Catalunya com des de 
l’ACM hem traslladat reiteradament la 
petició que es comptés sempre amb la 
participació de les entitats municipa-
listes, ja que s’hi tracten qüestions en 
les que els governs locals hi tenen un 
paper actiu a desenvolupar.
Som coneixedors que durant els da-
rrers mesos s’han estat realitzant diver-
ses trobades amb representants espor-
tius de Catalunya. L’esport és un àmbit 
de gran importància en el nostre teixit 

social. Valorem positivament aquesta 
tasca i, sabem, de ben segur, que 
d’aquestes trobades poden haver sorgit 
propostes de millora per afrontar amb 
més facilitat l’actual situació de pan-
dèmia. Els municipis mantenen una 
relació molt directa amb moltes de les 
entitats esportives del país, ja que una 
gran majoria d’aquestes reben subven-
cions dels ajuntaments i desenvolupen 
la seva acció en espais públics cedits 
per aquests per afavorir la pràctica de 
l’esport, que és font de salut física i 
psíquica, així com un element de co-
hesió social molt important.
En aquest sentit, el mes de novembre, 

des de l’FMC es va tornar a demanar 
poder participar en aquestes reunions.
Com a entitats municipalistes que re-
presentem els ens locals de Catalunya 
volem fer valer tots els esforços que 
els ajuntaments fan per acompanyar 
el teixit esportiu dels municipis i per 
adaptar les instal·lacions esportives 
municipals per a la pràctica de l’esport 
segur, perquè les entitats esportives 
continuïn desenvolupant la seva impor-
tant activitat. Volem recordar que, fins 
ara, aquests esforços han estat assu-
mits pels municipis sense rebre ajudes 
econòmiques complementàries tal i 
com estem reclamant des de fa mesos.

LES ENTITATS MUNICIPALISTES RECLAMEN 
PARTICIPAR EN LES TROBADES ENTRE 
EL GOVERN I LES ENTITATS ESPORTIVES 
PER AFAVORIR LA PRÀCTICA DE L’ESPORT SEGUR

El Congrés  va aprovar el 20 d’octubre la suspensió temporal de les regles fiscals per al 2020 i 2021. L’emergència 
extraordinària que pateix Espanya per la pandèmia de la COVID-19 justifica aquesta suspensió. L’objectiu és que es 
pugui augmentar la despesa per atendre les exigències derivades de la crisi econòmica i sanitària i que els governs 
locals puguin utilitzar els romanents dels anys anteriors. En aquest sentit, es permetrà als ajuntaments fer ús dels 
seus romanents durant els dos exercicis de suspensió de les normes fiscals. Amb aquesta mesura, llargament re-
clamada per les entitats municipalistes, Espanya segueix les recomanacions de la Comissió Europea, que va decidir 
aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement al 2020 i que prorrogarà al 2021.
La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va aclarir que la suspensió de les regles fiscals no suposa la desapa-
rició de la responsabilitat fiscal. De fet, va reiterar que el govern no renuncia a l’estabilitat pressupostària ni tampoc 
al principi de prudència a l’hora de realitzar els pressupostos generals. I va recordar que el govern es compromet 
a iniciar una reducció del dèficit públic a partir del proper any. En principi, la taxa de referència del dèficit del 7,7 
per cent de 2021 es repartirà així: un 2,4 per cent per a l’Administració central, un 2,2 per cent per a les comu-
nitats autònomes, un 3 per cent per a la Seguretat Social, i un 0,1 per cent per a les entitats locals. Per tant, les 
entitats locals mantindran la seva taxa de dèficit del 0,1 per cent, encara que gràcies a la suspensió de les regles 
fiscals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social.

El Congrés dels Diputats suspèn els objectius 
d’estabilitat i deute i la regla de despesa
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TEMPS COMPLEXOS, 
OPORTUNITATS
PER REPENSAR EL FUTUR
Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l’FMC

Fa gairebé nou mesos que la COVID-19 va irrompre en la 
nostra quotidianitat i la va alterar de forma fins aleshors 
inimaginable. Els ajuntaments, com a administració més 
propera a la ciutadania, vam ser les primeres estructures 
que vam percebre la magnitud de la situació: l’estat d’alar-
ma i el confinament van comportar una aturada pràctica 
de l’activitat, que derivava en una crisi social i econòmica 
que no havíem pogut preveure.
Vilanova i la Geltrú no ha estat una excepció. Les dades 
ens indiquen que la nostra comarca és una de les més 
afectades per expedients de regulació treball, amb greus 
perjudicis sobretot en sectors com la indústria, el comerç 
o l’hostaleria i restauració. Per això, després d’afrontar les 
necessitats més immediates derivades de la crisi sanitària, 
vam configurar el Pla de Xoc Social i Econòmic per preveu-
re i atendre les conseqüències de la crisi social i econò-
mica. Més de 3 milions d’euros s’han destinat a mesures 
extraordinàries aquest 2020, per donar resposta a les situa-
cions de vulnerabilitat i ser al costat de les empreses. 
Ja amb la mirada en el 2021, des del consistori treballem 
en els comptes municipals del proper exercici, que aniran, 

com no pot ser d’altra manera, en consonància amb el Pla 
de Xoc Social i Econòmic. En aquest sentit, el projecte de 
pressupost contempla importants increments en partides 
socials, en mesures per facilitar l’accés a l’habitatge i en 
accions de suport per al teixit econòmic.
En aquesta situació tan complexa que vivim, és clau, fona-
mental, el treball en xarxa i la col·laboració. Ho hem viscut 
i s’ha fet evident des de l’inici de la pandèmia, el treball 
conjunt i el suport mutu entre institucions ha estat essen-
cial per afrontar una situació desconeguda i preocupant. 
Així, en l’àmbit local ha estat imprescindible fomentar el 
diàleg entre grups polítics, agents econòmics i socials, per-
què una crisi d’aquest abast només es pot afrontar tenint 
en compte tots els punts de vista. M’agrada creure que 
d’aquesta crisi ens en quedarà això, una major capacitat 
per buscar complicitats, per escoltar-nos, per construir 
ponts i pensar en el bé comú.
Es fa molt difícil trobar aspectes positius a una situació 
tan complexa, i alhora tan dolorosa per a moltes persones, 
però el meu optimisme em fa pensar que sempre, de totes 
les experiències, en podem extreure aprenentatges. Seria 

desitjable que com a societat sapiguem donar el va-
lor que correspon a tots els pilars essencials de l’es-
tat del benestar, entre els quals indispensablement 
hi comptem l’accés a una salut i a una assistència 
sociosanitària de qualitat. 
Penso que aquests temps complexos que estem 
vivint han d’esdevenir una oportunitat per posar en 
valor el potencial que tenim a cadascun dels nostres 
pobles, ciutats i comarques, i promoure estratègies 
complementàries, col·laboracions dirigides a reactivar 
territoris sòlids i amb futur. És moment de repen-
sar, de replantejar i de tenir mirada llarga. Des de 
Vilanova i la Geltrú hi serem, i comptem amb tothom.

Des del punt de vista municipal, hi ha hagut i hi ha diferents opcions de gestionar la crisi       sanitària, social i econòmica originada per la COVID-19. En les següents pàgines, 
la presidenta i els set vicepresidents de l’FMC, que representen un ampli ventall       de territoris diferents: rurals, metropolitans, turístics... ens ho expliquen
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Després d’uns mesos extraordinàriament durs, ines-
perats i de gestió altament complexa, el primer que 
cal és recordar les persones que ens han deixat –el 
preu furibund de la COVID-19-, alhora que transmetre 
el condol a les famílies. També deixar constància de 
l’agraïment a la ciutadania per la responsabilitat i ma-
duresa mostrades durant l’estat d’alarrma, respectant 
el confinament i les mesures de seguretat decretades 
i imposades. A l’Ajuntament de Manlleu vam gestio-
nar la crisi el millor que vam saber, sobretot establint 
trobades setmanals amb tots els partits del consistori 
a fi de trobar i encertar les polítiques i mesures per 
combatre els estralls de la pandèmia. El treball con-
junt i cooperatiu, el consens i la cogovernança són es-
sencials en moments de crisi excepcionals i aquests 
també seran la clau de la gestió post-COVID. No només 
a nivell polític, sinó també cal l’acord i la coresponsabili-
tat amb els actors socials, econòmics, veïnals, esportius, 
culturals, etc. Manlleu ha estat exemple i pioner en l’ator-
gament d’ajuts directes a persones afectades per la crisi, 
de subvencions a negocis que s’han vist obligats a abaixar 
la persiana durant mesos. Hem destinat més de mig milió 
d’euros en tres línies d’ajuts directes des del mes d’abril i 
obrirem més convocatòries a fi d’evitar que alguns dels co-
merços es vegin obligats a tancar per sempre.
Resulta evident, perquè ja és palpable, que la crisi sa-
nitària de la COVID-19 té i tindrà un impacte important 
econòmic, social i emocional en la nostra ciutat. La paràlisi 
fruït del confinament, porta associada unes conseqüències 
colaterals que obligaran a prendre decisions de gran mag-
nitud, a respondre amb estratègies i mirada llarga, a qües-
tionar-nos les polítiques anteriors i a encarar el futur com 
un repte indefugible, que sigui capaç d’aportar-nos noves 
oportunitats per a fer un Manlleu millor.
En els propers mesos i anys, caldrà afrontar amb més 
eines que mai la bretxa social i digital, la lluita contra 
les desigualtats i la pobresa, que s’han vist notablement 

incrementades una vegada més pel remolí de la crisi, i l’in-
crement d’habitatge assequible per a qui el necessiti. Com 
d’habitud, els qui estan en una posició de més feblesa són 
els que surten més perjudicats d’aquesta tempesta sani-
tària, social i econòmica. Caldrà també reforçar la sanitat 
i és per aquest motiu que demanem més autonomia i més 
capacitat de decisió i gestió per a l’administració. L’aposta 
per l’educació i la igualtat d’oportunitats ha de seguir essent 
un pilar essencial en les prioritats municipals, així com una 
nova estratègia comercial adaptada als nous temps i con-
sensuada amb tots els actors implicats. Cal evitar de totes 
totes que cap comerç es quedi pel camí i que aquest sector 
es pugui adaptar als nous models de consum imperants 
en la societat d’avui. Tot això, amb l’ideal d’una ciutat més 
neta, que aposti clarament per la sostenibilitat i pel medi 
ambient, així com per fab labs i formació professional que 
ens doti de talent i d’oportunitats.
Proposem un gran pacte social, econòmic, veïnal, cultu-
ral, esportiu, educatiu i ambiental, sota el lema d’Impuls 
Manlleu, per plantejar conjuntament i coresponsablement 
el canvi de paradigma post-pandèmia. Una gran pacte 
que ens doti d’esperança i optimisme i ens allunyi de la 
por i del derrotisme.

CAL ENCARAR EL FUTUR 
AMB MÉS EINES QUE MAI
Àlex Garrido, alcalde de Manlleu i vicepresident de l’FMC
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FORÇA, COMPROMÍS, 
SOLIDARITAT
Alba Pijuan Vallverdú, alcaldessa de Tàrrega i vicepresidenta de l’FMC

Tàrrega, igual que la resta de municipis del país, s’ha vist 
fortament colpejada pels efectes de la pandèmia que va 
arribar a meitat març i que continua ben present en els 
nostre dia a dia, afectant durament el sector comercial, la 
restauració i petites empreses, a més de la cultura, l’esport 
i d’altres activitats d’oci i lleure. Des de l’ajuntament, con-
tinuem treballant per ajudar, dins de les nostres possibili-
tats, les diferents realitats que ens estem trobant al llarg de 
l’evolució d’aquesta pandèmia.
La primera gran crisi que vam viure va ser la de l’àmbit 
sanitari i, molt especialment, la manca de material de pro-
tecció al CAP, a les residències del municipi i també per a 
la ciutadania en general. Vam fer crides a empreses, enti-
tats i particulars per aconseguir-ne, vam treballar amb el 
Grup de Cosidores de la nostra ciutat comprant el material 
necessari per elaborar bates i gorros, i la policia local es va 
encarregar de la distribució. Igualment l’ajuntament va ha-
bilitar un formulari per tal que totes les famílies poguessin 
sol·licitar mascaretes adaptades per infants i adolescents, 
elaborades per les cosidores voluntàries i repartides per 
membres de la Xarxa de Voluntariat. També els agents 
municipals van fer tasques de conscienciació entre la 
gent gran, proveint-los de fulls informatius i mascaretes. 
Finalment, durant el desconfinament, es van adaptar totes 
les instal·lacions municipals per tal que complissin les 
mesures preventives necessàries, es va treballar durant 
setmanes per adequar l’obertura de les piscines munici-
pals d’estiu, i també, seguint les recomanacions per evitar 
aglomeracions, es va instaurar la cita prèvia a l’OAC.

La crisi sanitària s’encavalcaria amb una crisi social de 
grans dimensions que des del consistori hem gestionat 
sempre amb la col·laboració de les entitats de la nostra 
ciutat. D’una banda, es va crear la Xarxa de Voluntariat 
per fer encàrrecs a persones grans o vulnerables sense 
xarxa social durant el confinament i també per oferir-los 
acompanyament telefònic. A més, en l’àmbit educatiu, 
l’Oficina Municipal d’Escolarització va repartir 361 tar-
getes menjador i va oferir assessorament per als tràmits 
de preinscripció escolar a les famílies sense recursos 
telemàtics. La Regidoria d’Igualtat també va adherir-se 
a la campanya “Establiment segur” per tal d’oferir punts 
d’ajuda a les dones que, patint violència masclista du-
rant el confinament, no podien trucar per denunciar-ho 
des de casa. Quant al Banc dels Aliments, la Regidoria 
d’Acció Social va treballar conjuntament amb Creu Roja 
Urgell per reorganitzar les tasques de repartiment i crear 
campanyes solidàries de recollida.
Finalment, l’equip de govern de la ciutat també ha 
adoptat diverses mesures per pal·liar la crisi econòmica 
que s’ha derivat de les mesures restrictives adoptades 
per frenar l’expansió de la COVID-19. Es va modificar el 
calendari fiscal per a aquest 2020 amb l’aplicació de mo-
ratòries en el cobrament de taxes i impostos municipals. A 
més, es va suspendre el cobrament de la taxa d’OVP per 
a bars, restaurants i paradistes a partir del 14 de març, 
mesura que es tornarà a implantar durant tot el 2021 per 
al sector de la restauració.
També es va permetre l’ampliació de les terrasses per no 
perdre capacitat de negoci durant la desescalada i una 
part del pressupost de la Festa Major de Maig (que es va 
viure i celebrar des de les xarxes socials) es va destinar a 
una campanya per promoure la reactivació econòmica del 
municipi. Cal també esmentar que el consistori es farà 
càrrec del cost de l’enllumenat nadalenc, que fins ara 
corria a càrrec dels comerciants.
Aquests mesos, que han tergiversat la vida dels targarins, 
ens han obligat també a viure una revolució digital tant a 
nivell familiar, com a la feina i a les escoles, però també 
a nivell institucional i cultural. Ha estat gràcies a les no-
ves tecnologies que hem pogut viure una Festa Major o 
un Sant Jordi confinats, podem assistir a xerrades i con-
ferències, contactem amb parents i amics, i continuem 
tirant endavant l’acció de govern a través de reunions, 
comissions i plens telemàtics, sempre pensant en la mi-
llor manera d’ajudar els nostres conciutadans.
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Estem acabant el 2020, un any que recordarem perquè 
la nostra vida va quedar pràcticament pausada per 
l’esclat de la COVID-19. Des d’aleshores, tots els es-
forços públics estan centrats en la lluita contra la pan-
dèmia i en prendre mesures de caràcter econòmic i so-
cial que redueixin les externalitats negatives d’aquesta 
crisi sanitària. 
En el cas d’Esparreguera vam començar a actuar a 
l’inici del mes de març, abans de l’Estat d’alarma, a la 
Residència Municipal de gent gran. En perspectiva, va 
ser tot un encert donada l’alta incidència que el virus ha 
tingut en aquests equipaments. Fins a la data, la residèn-
cia d’Esparreguera no ha patit cap èxitus per COVID-19 i 
hem tingut la presència del virus de forma 
molt aïllada. La previsió i l’adequació dels 
protocols ha sigut un factor determinant. A 
això, cal afegir la professionalitat del perso-
nal que està treballant sense descans per 
protegir la gent gran i atendre-la amb la 
màxima cura possible.
Per fer front a tot plegat, l’Ajuntament d’Es-
parreguera ha aprovat un pla de xoc de més 
de 3 milions d’euros amb un ampli suport 
polític amb mesures per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19 i per recu-
perar de nou la vida anterior a la pandèmia. 
Durant el primer Estat d’alarma, es va posar 
en marxa el programa d’àpats a domicili, 
es va ampliar el servei de targetes moneder 
per a aliments, es van reforçar els serveis 
socials i es va dotar de nous recursos el 
Servei d’Atenció Domiciliària per garantir el contacte amb 
el col·lectiu de gent gran, acompanyar-lo en aquell temps 
i assegurar el seu benestar. 
A mig termini, el pla de xoc contra la COVID-19 ha esta-
blert bonificacions en impostos municipals a canvi d’in-
centivar la contractació, estableix ajudes al comerç i les 
empreses, i promou l’ocupació a través de plans locals. 
Finalment, també hem creat una oficina d’atenció al ciu-
tadà encarregada de tramitar transversalment l’increment 
d’expedients derivats de la pandèmia per tal de guanyar 
en celeritat i qualitat en l’atenció a la ciutadania.

Amb l’arribada del 2021 veiem més a prop la vacuna 
contra la COVID-19 i el fet de poder recuperar en bona 
mesura el contacte social entre les persones. La realitat 
que trobarem aleshores, però, serà molt diferent del món 
previ a la pandèmia. En aquest any, hem descobert els 
efectes positius del teletreball i a gaudir més del nostre 
entorn immediat. L’equació sobre com gestionar el temps 
ha cobrat una nova dimensió. Podem arribar a fer més 
coses i a conciliar millor amb els nostres éssers estimats, 
i guanyar en qualitat de vida. 
Som a temps de replantejar-nos la sostenibilitat de la 
mobilitat i el creixent volum de contaminació que gene-
rem les persones abans no sigui massa tard.

És en aquest context en el que apareixen els fons de 
recuperació europeus, més enllà d’altres eines de fi-
nançament com els romanents municipals, on cal posar 
l’accent alhora d’invertir i fer polítiques públiques amb 
valor afegit i de futur. 
Haurem d’aprendre les lliçons d’aquesta crisi i treure’n el 
màxim profit per avançar col·lectivament com a societat. 
Aprofitem la finestra d’oportunitat de la COVID-19 per 
consolidar tendències positives que ens permetin fer mi-
llor política pública, contribuir al benestar de les persones 
i construir un món millor.

FER POLÍTIQUES PÚBLIQUES
AMB VALOR AFEGIT I DE FUTUR
Eduard Rivas Mateo, alcalde d’Esparreguera i vicepresident de l’FMC



Actualitat de l’FMC

12

TROBAR LA FORTALESA 
EN MOMENTS DE CRISI
David Bote Paz, alcalde de Mataró i vicepresident de l’FMC

La pandèmia ha agafat el món per sorpresa. Ens ha 
sacsejat de manera sobtada –ho fa encara–, i ha posat 
de manifest que en molts aspectes no estàvem prepa-
rats per a aquesta crisi. Però també ha fet evident que 
els ajuntaments som i serem el mascaró de proa davant 
les situacions més greus que poden afectar els seus 
ciutadans i ciutadanes, fins i tot quan aquestes ens re-
sultaven inimaginables. 
A Mataró, com sens dubte a molts altres llocs, hem 
hagut de trobar recursos on no existien per aconseguir 
EPIs, per arribar allà on no arribaven altres administra-
cions, ja fos cedint material o desinfectant residències, 
per ampliar serveis com la neteja viària o l’atenció a les 
persones i col·lectius més desprotegits, per organitzar 
voluntariat, per decodificar i fer arribar a la població 
informació, consells i mesures canviants, fins i tot a ve-
gades aparentment contradictòries.
Hem hagut de prendre decisions impopulars com tancar 
l’accés a les platges o als parcs infantils, o com destinar 
la nostra Policia Local a vigilar i sancionar els incom-
pliments de les mesures de prevenció i contenció de la 
COVID-19 per protegir-nos a totes i tots (més de 2.400 
sancions des de juliol en el cas de Mataró).
I prendre també decisions doloroses, com haver de 

pujar l’Impost de béns immobles en plena pandèmia 
per fer front a les conseqüències que aquesta greu crisi 
sanitària i econòmica està deixant a la ciutat.
Hem hagut d’innovar, de prémer l’accelerador de la 
digitalització per seguir atenent la nostra ciutadania a 
través de la pantalla quan no era possible fer-ho cara a 
cara –i en això el virus ha impulsat una autèntica revo-
lució– multiplicant les possibilitats de fer tràmits digitals. 
I també hem hagut de consensuar, i ho haurem de se-
guir fent, amb iniciatives com el Pacte de ciutat per a la 
reactivació social i econòmica de Mataró, que ha estat 
el marc per posar en marxa la passada primavera la 
Taula de reconstrucció econòmica i social, òrgan format 
per representants de tots els grups municipals i agents 
econòmics i socials que acorda les mesures de xoc que 
es van implantant a la ciutat.
O sumar esforços també amb altres municipis en inicia-
tives com el Pla estratègic ‘Barcelona Demà. Compromís 
Metropolità 2030’.
I tot, des dels ajuts als sectors més afectats fins a les 
pujades d’impostos, s’ha decidit amb la convicció d’es-
tar fent el millor per a la nostra ciutadania. I amb la vo-
luntat de trobar la fortalesa en temps de crisi.
Seguirem al capdavant. Amb la vista posada cap a 

Europa i cap a les administracions que 
decideixen amb quins recursos podem 
atendre els nostres ciutadans. Lluitant 
per aconseguir fins a l’últim euro per 
poder construir un nou futur. Aguditzant 
l’enginy per no deixar escapar cap opor-
tunitat.
No puc ni vull desaprofitar l’ocasió 
d’agrair l’esforç dels treballadors munici-
pals en la gestió de la pitjor crisi que han 
viscut els ajuntaments en democràcia. La 
seva dedicació en aquests moments do-
na sentit a la Funció Pública en majús-
cules. Vagi el meu reconeixement per a 
ells, igual que per als professionals sani-
taris, serveis d’emergència i treballadors 
essencials que carreguen amb mesos de 
feina inacabable.
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Prop del 80% de l’economia de Calella gira al voltant 
del turisme. És un motor que genera molts llocs de 
treball a l’hostaleria, la restauració, els comerços i que 
permet a petits negocis mantenir les persianes aixeca-
des. La pandèmia de la COVID-19 ho ha sacsejat tot. 
Les dades parlen per si mateixes: la ciutat ha tingut 
1.914.573 pernoctacions menys que el 2019; han 
deixat de venir 149.230 visitants i només han obert el 
53% dels allotjaments turístics (en el millor moment 
de la temporada el pic va arribar al 57,84%). Ser una 
destinació turística de primera divisió dóna moltes 
satisfaccions, però quan la situació sanitària tanca 
fronteres, limita la mobilitat i recomana 
el confinament els perjudicis també són 
sagnants, sobretot, socialment.
L’Ajuntament de Calella ha sabut des 
del minut 0 que aquesta situació inè-
dita solament es podia afrontar amb 
disciplina, confiança, imaginació i 
valentia. Amb l’Estat d’alarma (14 de 
març), Calella va crear un Comitè de 
Crisi (format per les regidories clau, la 
secretària general municipal, el cap 
de la Policia Local i un membre de la 
Corporació de Salut Maresme-La Selva)  
per centralitzar i vehicular totes les 
decisions que havien de servir per fer 
front a la pandèmia. El Comitè de Crisi 
va adoptar, a tall d’exemple, mesures 
com:
• Activar el suport a les persones més 
vulnerables -sobretot la gent gran-, 
controlant el seu estat, fent un seguiment telefònic 
de la seva situació, donant-los-hi acompanyament i 
gestionant, a través d’un equip de 80 voluntaris creat 
per a l’ocasió, les seves compres de productes d’ali-
mentació i higiene i de farmàcia. Es va fer un informe 
de la situació de les 5 residències de gent gran, es 
va controlar la seva situació i es van desinfectar set-
manalment les seves instal·lacions. Es van reforçar 
serveis socials per atendre i donar respondre als més 
necessitats. I, conjuntament amb Càritas es van pro-
porcionar aliments als qui els necessitaven. El confina-
ment també va tancar escoles i podia deixar exclosos 

a aquells que no tenien els mitjans bàsics per seguir 
les classes telemàtiques. L’Ajuntament va donar servei 
de connectivitat i de portàtils (100) als que no hi po-
dien accedir.
• Ajudar la ciutadania i els sectors econòmics amb la 
suspensió dels terminis per pagar tributs (impostos, 
taxes i preus públics), retornant d’ofici les autoliquida-
cions per aquelles coses que s’havien cobrat i que la 
pandèmia impedia fer. Es va adaptar el pagament dels 
impostos a les possibilitats de pagament de la ciutada-
nia, autònoms i empreses; i es va agilitar el pagament 
als proveïdors.

• Controlar els desplaçaments i procurar que tothom 
complís el confinament i les mesures d’autoprotecció. 
Això es va realitzar amb la Policia Local i amb els 
agents cívics.
Ara bé, el tarannà de Calella no és el de la resignació. 
Per exemple, telemàticament o amb estrictes mesu-
res de seguretat s’ha mantingut al màxim el calendari 
cultural; el sector hoteler està invertint per prepa-
rar-se per la represa; s’estan conservant les inversions 
previstes i es treballa amb tots els sectors socials, 
econòmics i ciutadans perquè el mentrestant sigui un 
moment de preparació del després.

AMB LA PANDÈMIA 
ELS PERJUDICIS SÓN SAGNANTS
Montserrat Candini Puig, alcaldessa de Calella i vicepresidenta de l’FMC
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UNITS CONTRA L’EPIDÈMIA
Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de Martorell i vicepresident de l’FMC

Fa un any no ens podíem imaginar que estaríem a les 
portes del Nadal recomanant als nostres veïns i veïnes que 
celebrin les festes amb distància i el Cap d’Any amb un 
toc de queda. Aquesta epidèmia ha trasbalsat les nostres 
vides de tal manera que ens ha obligat contínuament a 
adaptar-nos a les circumstàncies i els ajuntaments, es-
pecialment, a entomar en primera línia amb sentit comú, 
dedicació i molta imaginació, totes les dificultats que ens 
hem anat trobant. 
No ho hem fet sols. Aquesta epidèmia ha causat molt 
dolor, però ha desvetllat també un sentiment col·lectiu de 
solidaritat. Gràcies al compromís i la col·laboració de la 
gran majoria de veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
hem anat superant la primera i més dura etapa del virus, 
al març i l’abril, i ara també la segona onada, la qual, pro-
gressivament, anem superant. 
L’epidèmia ha tingut uns efectes personals i de salut 
dramàtics, que caldrà analitzar quan tot s’acabi, amb la 
perspectiva del temps, per evitar que torni a passar mai 
més. No estàvem preparats ni les administracions ni la 
pròpia societat per fer front a un virus que atacava el 
nostre mode de vida i la manera de relacionar-nos. L’única 
solució possible era tancar-se a casa. 
Des dels ajuntaments calia actuar en la informació per do-
nar a conèixer les mesures per frenar el virus i, alhora, apor-
tar tranquil·litat oferint una imatge fidedigna del que estava 
passant al poble, per dramàtic que fos. Fer, en definitiva, 
allò que fem els ajuntaments: estar al costat dels veïns i veï-
nes i respondre, tan bé com puguem, a les seves necessitats. 

Des del primer dia, a Martorell vam oferir amb 
transparència totes les dades que recollíem dels 
hospitals, residències i de la funerària. Eren mo-
ments de por i de nervis. Calia que els veïns fossin 
conscients de la situació i evitar la proliferació d’in-
formacions falses.
Alhora, l’Ajuntament havia de continuar treballant 
i vam adaptar l’estructura municipal per garantir 
els serveis essencials garantits. Vam redescobrir el 
teletreball i les videoconferències. I, amb totes les 
mesures de seguretat, calia mantenir la presència i 
reforçar la neteja, la seguretat i els serveis socials. 
Des de l’Ajuntament també vam assumir la coor-
dinació de les administracions, col·laborant amb la 
Generalitat, especialment els Departaments de Salut i 
Educació, i la Delegació del Govern de l’Estat. La uni-
tat ha estat una de les claus per avançar en aquests 

mesos i els ajuntaments hem liderat aquesta unitat. 
També calia actuar localment per pal·liar les conseqüèn-
cies econòmiques i socials d’aquesta epidèmia. Hem 
establert ajuts directes als més afectats, hem ajudat a ges-
tionar prestacions i hem suspès i/o ajornat taxes i impostos, 
entre d’altres mesures. No es pot compensar tot el preju-
dici que ha causat aquesta emergència sanitària, però, un 
cop més, hem d’estar al costat del teixit social i econòmic 
del nostre poble. 
Mirant cap al futur, sense descuidar el dia a dia, hem ela-
borat i posat en marxa un Pla de Reactivació Econòmica 
i Protecció Social que concentra i dota d’un marc totes 
les mesures que estem fent i seguirem fent per a la re-
presa de l’activitat social i econòmica, després del sotrac 
d’aquest any 2020.  
Perquè l’epidèmia no s’ha acabat. La recerca científica 
avança a temps rècord i aquest coronavirus serà Història 
més d’hora que tard. 
De l’experiència dels últims 8 mesos d’epidèmia hem 
après a conviure amb l’incertesa, adaptar-nos a qualsevol 
escenari i arremangar-nos tots plegats amb el mateix ob-
jectiu: combatre el virus. Aquest virus és imprevisible, però 
quan actuem amb prudència i responsabilitat el virus es 
frena, i quan no ho fem, el virus avança. 
Hem de ser raonablement optimistes i alhora cautelosos. I, 
sobretot, no perdre l’ànim positiu perquè estic segur que, 
d’aquesta, ens en sortirem.
Junts, ens en sortirem.
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La crisi de la COVID-19 ha fet palès, de nou, que els mu-
nicipis som la primera baula d’atenció a la ciutadania, es-
pecialment en els moments més complicats. I el Prat, com 
tantes altres ciutats, n’és un exemple més.
Aquesta pandèmia ha posat en evidència profundes des-
igualtats socioeconòmiques i territorials. S’ha acarnissat 
especialment en les àrees de classe treballadora. Al Prat, 
la incidència de la COVID-19 es va notar molt d’hora, ja a 
inicis de març, i amb una especial virulència.
La reacció ràpida i contundent –vam tancar equipaments 
municipals fins i tot abans de la declaració de l’estat d’alar-
ma– ha permès anivellar la ciutat amb el nostre entorn me-
tropolità. De la nit al dia, vam haver de reorganitzar de dalt 
a baix el funcionament de l’Ajuntament. Amb dos objectius: 
garantir la prestació dels serveis al mateix temps que pre-
servàvem la salut de la plantilla i de la ciutadania en gene-
ral. I no deixar ningú enrere ni sol durant el confinament.
Per això, vam prendre ràpidament mesures com l’obertura 
d’una Oficina Integral d’Atenció Social o trucar a totes les 
persones majors de 65 anys per cobrir les seves necessi-
tats i detectar casos d’aïllament. Hem recolzat amb mate-
rial els equips sanitaris que vetllaven per la salut física de 
la ciutadania. També hem activat nous serveis 
psicològics per preservar la salut mental. Tot, 
sota el paraigua d’una campanya que, amb el 
lema #AlPratEnsCuidem, difon de manera àgil la 
informació de servei rellevant en cada moment i 
alhora mira de dinamitzar i visibilitzar la solidaritat 
i el suport mutu de la ciutadania. 
Conscients dels costos humans, i també socials i 
econòmics que implica la lluita contra la pandè-
mia, paral·lelament a aquestes actuacions d’ur-
gència hem aplegat en una taula els principals 
actors polítics, socials i econòmics de la ciutat i 
per consensuar una estratègia de reconstrucció. 
Ja hem mobilitzat més de 5,5 milions d’euros per 
activar aquest full de ruta.
No volem ni podem tornar a la vella normalitat. 
Hem d’aprendre les lliçons d’aquesta crisi per 
aprofundir en la transformació de les nostres ciutats cap 
a una normalitat més sostenible i resilient. Si abans de la 
pandèmia dèiem que cal construir ciutats que posin les 
cures al centre, ara sabem que és imprescindible reforçar 
serveis públics com la sanitat o l’atenció a la gent gran, i 
per això impulsem una nova residència municipal. Si al 
Prat hem conquerit un equilibri territorial que preserva 

grans reservoris naturals i agrícoles en ple entorn metropo-
lità i a tocar del port i l’aeroport, el context de confinament 
i de mobilitat restringida ha demostrat que aquests espais 
són també infraestructures estratègiques per preservar 
una alta qualitat de vida per a tothom a la Barcelona me-
tropolitana. Un confinament que ha fet evident que no 
només hem de lluitar contra la bretxa digital, com hem fet 
al Prat mobilitzant tauletes i connexió a Internet perquè els 
infants de llars més desfavorides poguessin continuar con-
nectats a l’escola, sinó que hem de plantejar que garantir 
l’accés a la xarxa és clau per construir igualtat al segle XXI.
I si abans de la COVID-19 ja treballàvem per impulsar una 
economia més sostenible, ara és clau impulsar la resilièn-
cia del nostre teixit comercial i productiu. I sabem que 
hem d’innovar per aconseguir-ho, i per guanyar també 
una altra batalla pel futur de la vida al planeta que haurem 
de seguir lluitant quan la ciència ens hagi permès vèncer 
la COVID-19: la batalla contra l’emergència climàtica.
Els municipis som determinants per tot això, però els reptes 
són tan grans que no els podem encarar sols. Els ajunta-
ments vam ser un dels grans damnificats, a través de la llei 
Montoro i d’altres, de la resposta austeritària que es va do-

nar a la crisi del 2008. Ara la resposta ha de ser diferent; la 
crisi no la podem pagar les de sempre. Per això els munici-
pis hem de poder gestionar bona part dels fons que Europa 
està mobilitzant per reconstruir el continent: perquè nosal-
tres millor que ningú sabem què reclama el nostre veïnat.
Perquè ara més que mai, cal una resposta municipalista a 
la COVID-19.

ARA MÉS QUE MAI, 
MUNICIPALISME
Lluís Mijoler Martínez, alcalde del Prat de Llobregat i vicepresident de l’FMC



Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) 
constitueixen un exemple clar de col·laboració publi-
ca-privada: són associacions privades però que tracten 
d’assolir finalitats alineades amb els interessos públics: 
i per això es troben tutelades, i en alguns casos as-
sistides per l’ajuntament del municipi on s’ubiquen. 
En aquest sentit, la vicepresidenta de la Federació 
de Municipis de Catalunya, presidenta de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’entitat i alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini, va comparèixer el 3 de novembre a 
la Ponència que tramita el Projecte de llei de les APEU, 
que estableix el procediment per a la seva creació, fi-
nançament i gestió, per expressar el posicionament de 
l’FMC davant aquesta llei que les ha de regular.
L’FMC està convençuda que l’administració realment 
implicada en la gestió de les APEU són els ajunta-
ments, ja que són aquests qui n’aproven la creació, les 
prestacions mitjançant ordenança, resolen els recursos 
contra els seus acords i en recapten les quotes impaga-
des. La intervenció del govern de la Generalitat prevista 
a la llei és merament puntual, ja que es redueix, es-
pecíficament a funcions relacionades amb el Registre. 
Ara bé, si la implementació del sistema de col·laboració 
s’estableix entre les APEU i els 
ajuntaments i es fonamenta, 
en l’execució de finalitats de 
caràcter públic, és convenient 
que aquest aspecte estigui pre-
sent al llarg de tot el text de la 
iniciativa.
En la seva intervenció, 
Montserrat Candini va explicar 
que des de l’FMC considerem 
que aquest projecte de llei és 
una bona iniciativa: permet 
frenar el procés de desertització 
comercial dels nuclis urbans 
en favor d’àrees comercials 
periurbanes allunyades que re-
quereixen importants desplaça-
ments; diversificar els processos 
de dinamització de l’activitat 
comercial, industrial o de ser-
veis, més enllà de les iniciatives 

públiques; i, promoure la participació activa dels agents 
econòmics en la configuració i gestió del model indus-
trial, comercial i de serveis.
Però encara hi ha aspectes tècnics que cal definir bé: 
com la naturalesa privada de les APEU, la naturalesa 
administrativa de les entitats gestores o la titularitat 
competencial dels ajuntaments per a la promoció de les 
activitats econòmiques empresarials en el marc de les 
APEU. També cal aclarir, per exemple, com afecten les 
APEU als mercats municipals i a d’altres equipaments 
municipals, on han d’estar ubicades, o com coordinar 
el seu servei de neteja... D’altra banda, és evident que 
els ajuntaments han d’elaborar el cens de locals amb 
activitats econòmiques empresarials o susceptibles 
d’acollir-les amb la finalitat de comprovar si realment el 
projecte d’APEU assoleix el 25% de la superfície cons-
truïda ponderada dels locals inclosos dins la delimitació 
de l’APEU. Per això, des de l’FMC també creiem que se-
ria convenient que la llei contemplés de forma expressa 
els ajuntaments a l’hora de realitzar aquest tràmit.

Finalment, la vicepresidenta va 
concloure amb dues conside-
racions: cal que la normativa 
inclogui l’exoneració dels ajun-
taments de les responsabilitats 
derivades dels acords adoptats 
pels òrgans de govern de 
l’entitat gestora; i la possibilitat 
que els ajuntaments puguin 
rescabalar-se de les despeses 
produïdes per la tramitació dels 
procediments de delimitació i 
aprovació de les APEU, amb 
independència de quin sigui 
el sentit de la resolució final. 
Tanmateix, i tenint en compte 
tot l’exposat, l’FMC també va 
demanar un termini mínim de 
6 mesos per poder desplegar 
aquesta llei a nivell dels ajun-
taments.

ELS GOVERNS LOCALS 
HAN DE SER CLAUS EN 
LES ÀREES DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA URBANA
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El govern i les entitats municipalistes: 
Federació de Municipis de Catalunya i 
Associació Catalana de Municipis, es 
van adherir a la Setmana Europea de 
la Mobilitat, que es va celebrar a tota 
Europa del 16 al 22 de setembre, amb el 
lema ‘Per una mobilitat sense emissions’.
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, 
Isidre Gavin; i el director general de 
Transports, David Saldoni; es van reunir 
el 14 de juliol amb el secretari general 
de l’FMC, Magí Rovira; i la secretària 
general de l’ACM, Joana Ortega; per 
concretar la col·laboració del Govern 
amb les entitats municipalistes de cara a 
la Setmana Europea de la Mobilitat, així 
com per nous projectes importants pels 
municipis catalans.
La pandèmia ha provocat canvis en la 
mobilitat i cap municipi de Catalunya no 
en queda al marge. Ara és un bon mo-
ment per aprofundir en els debats sobre 
la mobilitat arreu del país, i emprendre 
accions. Els ajuntaments de Catalunya 
han estat cabdals en la millora de l’ur-
banisme i el foment de la pacificació del 
trànsit, i l’impuls de bones mesures per 
millorar la sostenibilitat en els desplaça-
ments dels seus ciutadans i ciutadanes i 
la millora de la qualitat de l’aire.
Per aquest motiu, i amb el compromís 
d’impulsar la Setmana Europea de la 
Mobilitat, 
des de la 
Generalitat 
es va posar 
a disposició 
dels ajun-
taments 
un catàleg 
d’accions 
per poder 
desenvolu-
par, ja sigui, 

implementar mesures de sensibilització, 
organitzar un dia sense cotxes, camina-
des, bicicletades, o activitats amb les es-
coles, com per exemple, anar caminant 
a l’escola, etc. però també mesures es-
tructurals per pacificar el trànsit, fomen-
tar els desplaçaments a peu, la mobilitat 
sostenible, la instal·lació de carregadors 
elèctrics, entre d’altres.
Des de l’FMC vàrem animar els governs 
locals a sumar-s’hi i a executar accions. 
Enguany fins a 200 municipis catalans 
es van adherir a la Setmana, implemen-
tant un centenar de mesures perma-
nents més enllà dels actes organitzats 
durant aquella setmana.
Recordem que els objectius principals 
de la Setmana són:
- estimular un comportament ciutadà, 
en relació amb l’ús del vehicle, com-
patible amb el desenvolupament urbà 
sostenible
- sensibilitzar la ciutadania sobre els 
impactes ambientals del transport i 
informar-la sobre les seves diferents 
modalitats
- impulsar l’ús dels mitjans de transport 
sostenibles i, en particular, el transport 
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i 
els vehicles elèctrics
- potenciar un retrobament de la ciu-
tadania amb la ciutat, la seva gent i el 

seu patrimoni 
cultural, en 
un entorn 
saludable i 
relaxat
- i reflexionar 
sobre com 
afecta a la 
nostra salut 
l’ús excessiu 
del transport 
motoritzat.

Enguany se celebra amb més de 500 activitats

ADHESIÓ DE L’FMC 
A LA SETMANA EUROPEA 
DE LA MOBILITAT

El Govern de la Generalitat 
de Catalunya, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, les dipu-
tacions de Barcelona, Tarragona, 
Girona i Lleida, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Delegación del 
Gobierno a Catalunya renovem el 
nostre ferm compromís per eradi-
car les violències masclistes i, en 
aquest sentit, vam consensuar el 
Manifest 25N.
És evident que, encara ara, els 
temps segueixen canviant i que el 
rebuig social contra les violències 
masclistes és cada cop més fort. 
No hi ha dubte que la defensa dels 
drets humans més fonamentals 
està guanyant, poc a poc, aquesta 
partida. Per això, ens cal no perdre 
l’horitzó que encara està per arribar 
mentre tenim en compte el camí 
que ja hem caminat. Cal enfortir 
l’estratègia i el compromís comú 
per eradicar totes les formes de 
violència masclista.
El Manifest unitari d’aquest any 
2020 signat per diverses entitats, 
entre les què hi ha l’FMC, es va 
centrar en els impactes de la 
COVID-19 en les dones en situació 
de violències masclistes, atès que 
la pandèmia i el confinament i 
postconfinament han dificultat l’ac-
cés de moltes dones als recursos 
de la xarxa, així com també han 
dificultat la sortida de les situacions 
de violència i la recuperació de les 
seves trajectòries vitals lliures de 
violències.

L’FMC SIGNA EL 
MANIFEST 25N 
(DIA MUNDIAL PER 
A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES)



La Federació de Municipis de Catalunya va participar en 
la jornada local del Pacte contra la segregació escolar 
que es va celebrar el 29 d’octubre en format telemàtic, 
organitzada pel Síndic de Greuges conjuntament amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat, i amb la 
col·laboració de les entitats municipalistes (FMC i ACM). 
La jornada tenia com a objectiu compartir i reflexionar 
conjuntament al voltant de les actuacions que s’han 
desenvolupat fins a l’actualitat i les implicacions que 
han tingut per als governs locals.
Recordem que el Pacte contra la segregació escolar 
preveu, entre d’altres mesures, la promoció d’acords o 
pactes locals per a l’escolarització equilibrada d’alumnat 
i la promoció de bones pràctiques relacionades amb 
la informació a les famílies sobre la qualitat i l’equitat 
del Servei d’Educació de Catalunya, així com també 
la creació d’una comissió d’estudi sobre la segregació 
escolar a l’educació infantil de primer cicle. Compta 
amb l’adhesió de més d’un centenar d’ajuntaments de 
municipis de més de 10.000 habitants.
La presidenta de l’FMC i alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, Olga Arnau, va participar en l’acte de benvingu-

da de la jornada, en el què, a més del conseller d’Edu-
cació, Josep Bargalló; i el Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó; també hi van intervenir Alfredo Vega, president de 
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de 
Barcelona; i Lluís Soler, president de l’ACM.
“L’escola -va afirmar Olga Arnau en la seva inter-
venció- és un mirall de la realitat social dels nostres 
municipis i per tant, tenim la responsabilitat també des 
dels ajuntaments de vetllar perquè els nostres infants 
i joves puguin assolir el seu màxim desenvolupament 
possible. La pandèmia que estem vivint està posant de 
manifest escletxes digitals i educatives: hi ha notables 
diferències entre municipis a l’hora de prioritzar la lluita 
contra la segregació escolar i d’utilitzar intensivament 
tots els instruments existents a l’abast; i, per això, tenim 
la responsabilitat de posar sobre la taula i en comú, tots 

els recursos necessaris per garantir la igualtat d’opor-
tunitats i l’equitat educativa, els compromisos adquirits 
i els progressos assolits. La trobada d’avui és una bona 
mostra d’aquesta necessària col·laboració entre adminis-
tracions”.
Olga Arnau va continuar amb un esment especial a les 
taules de planificació, a les Oficines Municipals d’Esco-
larització (OME) i a les Comissions de Garanties d’Ad-
missió, cabdals per contribuir i vetllar per una escolarit-
zació equilibrada, i pel seu paper a l’hora d’acompanyar 
la comunitat educativa en aquells centres que es troben 
en situació de vulnerabilitat. Per això, va remarcar, “cal 
continuar treballant en col·laboració amb el Departament 
amb la finalitat de minimitzar la segregació escolar ja 
des de la primera infància”.
“Els ajuntaments han mostrat bones pràctiques a l’hora 
de lluitar contra la segregació escolar i han estat model 

dels avenços a l’hora d’aconseguir l’ob-
jectius”. Posar de manifest el paper de 
l’Administració local en la programació de 
l’oferta educativa, la gestió dels processos 
d’admissió, de la distribució de l’alumnat 
i de la matrícula viva són les eines més 
importants de què ara disposem els mu-
nicipis per contribuir a l’equitat educativa.
Si realment creiem en la igualtat d’opor-

tunitats hem de poder entendre que l’educació va més 
enllà de les aules i dels centres educatius. Una societat 
inclusiva necessita d’una escola inclusiva. Per això, hem 
de ser conscients que un ingredient important per acon-
seguir els reptes que ens planteja el Pacte i la igualtat 
d’oportunitats és l’adequat finançament del sistema 
d’educació (despeses de funcionament, material escolar, 
sortides i colònies, menjador, activitats extraescolars...).
Olga Arnau va concloure afirmant que jornades com la 
d’avui possibiliten compartir reflexions sobre les implica-
cions dels ajuntaments en la lluita contra la segregació 
escolar: “Cal sumar esforços i continuar treballar de ma-
nera transversal i cooperativa perquè els nostres infants 
i joves puguin afrontar en un pla d’igualtat els reptes del 
futur immediat”.

COMPROMÍS DE L’FMC 
PER COMBATRE 
LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

L’A
CT

U
AL

IT
AT

Actualitat de l’FMC

18

“Els ajuntaments han mostrat bones pràctiques 
a l’hora de lluitar contra la segregació escolar i 

han estat model dels avenços a l’hora d’aconseguir l’objectiu”
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Aquest va ser el principal compromís 
de la reunió del plenari del Pacte 
Nacional per a la Societat Digital que va 
aplegar les 4 diputacions, les entitats 
municipalistes (FMC i ACM) i Localret. 
El conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, Jordi Puigneró, 
va anunciar que el compromís és ac-
celerar l’arribada de la fibra òptica als 
municipis aquest 2021. El Pacte aug-
menta el seu pressupost fins als 785 
milions d’euros per esdevenir una eina 
clau per a la reactivació i recuperació 
econòmica i social del país.
El conseller va presidir la sessió 
plenària del Pacte, a la què hi va 
assistir Xavier Fonollosa, vicepresi-
dent de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Martorell, que 
va afirmar que “avancem cap a la 
connectivitat d’altes prestacions per a 
totes les persones del país. El Pacte 
Nacional per la Societat Digital ens si-
tua a la ‘Champions League’ dels països 
avançats tecnològicament del món”.
De la reunió va sortir el compromís 
conjunt d’accelerar el desplegament 
de la fibra òptica de la Generalitat al 
territori, amb l’objectiu de connectar els 

municipis i zones d’activitat econòmica 
amb nuclis poblats de més de 50 habi-
tants. Així, el Govern destinarà un total 
de 57 milions d’euros per accelerar 
l’extensió de la xarxa de fibra òptica 
de la Generalitat durant els anys 2020 
i 2021. Aquesta inversió, sumada als 
13’5 milions d’euros que s’estan exe-
cutant ja per connectar les capitals de 
comarca, fan una inversió total de 70’5 
milions d’euros només en aquesta le-
gislatura per desplegar la xarxa de fibra 
òptica de nova generació.
A la sessió també es va acordar impul-
sar les mesures organitzatives i econò-
miques necessàries per desplegar un 
model d’administració digital a les ad-
ministracions públiques catalanes, sota 
el lideratge i coordinació del consorci 
Administració Oberta de Catalunya i les 
quatre diputacions.
Així mateix, es va arribar al compro-
mís de desplegar un model de ciber-
seguretat per a l’administració local 
mitjançant l’establiment de mesures, 
eines i models de coordinació operativa 
entre les administracions públiques 
catalanes i l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya.

Es va afirmar en una reunió el 6 de juliol

INVERSIÓ DEL GOVERN CATALÀ 
PER ESTENDRE LA XARXA 
DE FIBRA ÒPTICA 

Amb el títol ‘El futur de l’aigua a 
Catalunya’ el passat 14 d’octubre 
va tenir lloc l’acte de commemo-
ració dels 20 anys de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, celebrat te-
lemàticament des del Palau de 
Pedralbes. Jordi Mir, alcalde de 
Cabrera de Mar i membre del 
Consell d’Administració de l’ACA 
hi va assistir en representació 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya.
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) és l’empresa pública de la 
Generalitat que s’encarrega de la 
planificació i la gestió de l’aigua 
d’acord amb els principis bàsics de 
la Directiva marc de l’aigua. Creada 
l’any 2000, l’ACA impulsa el seu 
pla d’acció per garantir, ara i en el 
futur, l’abastament, la disponibilitat 
d’aigua i la seva qualitat en origen 
(aigües subterrànies i superficials). 
Aquest pla d’acció també impul-
sa el sanejament de les aigües 
residuals i la protecció i conser-
vació de les masses d’aigua i dels 
ecosistemes associats. L’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), ads-
crita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, va sorgir de la fusió de 
la Junta de Sanejament i la Junta 
d’Aigües.

L’FMC, A L’ACTE 
DE CELEBRACIÓ 
DELS 20 ANYS 
DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L’AIGUA



Actualitat de l’FMC

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i les 
secretaries generals d’Afers Socials, Infància i Joventut, 
i Immigració, es van reunir amb les entitats munici-
palistes (FMC i ACM), per parlar de les noves adden-
des COVID i del Contracte Programa. Per part de la 
Federació de Municipis de Catalunya hi va assistir la pre-
sidenta i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau.
Les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària i 
de les mesures de restricció per contenir els contagis 
estan afectant moltes persones, i estan sent especial-
ment cruentes sobre aquells col·lectius en risc o en 
situació de vulnerabilitat. Per això, el Departament va 
anunciar en aquesta reunió que farà una nova amplia-
ció del Contracte Programa de serveis socials amb els 
ens locals (ajuntaments de més de 20.000 habitants i 
consells comarcals) de 40 milions d’euros, repartits així: 
9 milions per a l’atenció a les persones sense llar (dels 

quals 3,5 són per a la ciutat de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana), 5 milions per al reforç dels ajuts d’ur-
gència social, 3,7 milions d’euros per donar continuïtat 
a l’addenda del 2018 per a la contractació de dinamit-
zadors cívics per a la inclusió de joves migrats sols i 
22,3 milions d’euros de bestreta per al servei d’atenció 
domiciliària.
Amb l’increment de la partida dels ajuts d’urgència es 
dobla pràcticament l’import destinat a aquesta finalitat 
el 2020, i des del Departament es creu que amb això 
els ajuntaments i consells comarcals podran cobrir l’in-
crement de necessitats derivades de la pandèmia.
Pel que fa a l’augment de la bestreta per al Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD),permetrà passar del 40% 
al 90% de l’avançament de diners als ajuntaments i 
consells comarcals, millorant la tresoreria dels ens lo-
cals que treballen en aquest àmbit.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM urgeixen al ministre 
Escrivà a reformar el Reglament de la Llei d’estrangeria ‘amb la màxima celeritat’ davant la pandèmia. i alerten que la darrera 
sentència del TS pot deixar en irregularitat administrativa 6.000 joves en dos anys a Catalunya en posar condicions impossi-
bles d’acomplir per qualsevol jove. La darrera sentència del Tribunal Suprem en aquesta matèria ha posat unes condicions 
per disposar de permís de treball pràcticament impossibles: tenir una oferta de feina a l’any i horari complet o tenir ingressos 
mensuals superiors als 537 euros, en la primera renovació, o als 2.148 euros en la segona, que no poden provenir ni del tre-
ball ni de les ajudes socials. Per aquest motiu, el Govern i les entitats municipalistes (FMC i ACM) han reclamat a l’Estat que 
reformi el Reglament de la Llei d’estrangeria “amb la màxima celeritat” per evitar que els joves extutelats quedin en situació 
de desemparament quan arriben a la majoria d’edat.
En la carta adreçada el novembre al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, urgeixen que esta-
bleixi una autorització automàtica per treballar per als joves extutelats quan arribin als 18 anys. També que se’ls concedeixi 
una autorització de residència de llarga durada per resoldre així la urgència de la situació actual, on veuen un risc “elevadís-
sim” que milers de joves quedin “en la irregularitat administrativa, en la impossibilitat de treballar, condemnant-los a la de-
pendència econòmica de les ajudes socials o de l’economia submergida”. Aquesta situació, que pot afectar uns 6.000 joves 
els propers dos anys a Catalunya, és un greu perjudici per a ells i elles i per al conjunt de la societat, donada la magnitud, i al 
que se suma la situació de pandèmia actual.
En la carta s’assenyala que en els últims anys, Catalunya ha atès un elevat nombre de joves que han emigrat sols buscant 
oportunitats per al seu desenvolupament personal, “un treball ingent fet per les institucions de protecció de menors, però 
també pels ajuntaments, entitats i ciutadans”, que lamentablement ha topat amb dificultats administratives i jurídiques. En 
aquest sentit, veuen “ineludible” que l’Administració de l’Estat doni compliment a la Llei d’estrangeria.

Aquest reforç es va concretar en una reunió l’11 de novembre

EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS 
I FAMÍLIES REFORÇARÀ EL FINANÇAMENT 
ALS GOVERNS LOCALS AMB 40 MILIONS D’EUROS

GOVERN CATALÀ I ENS LOCALS RECLAMEN A L’ESTAT EL PERMÍS 
DE TREBALL PER ALS JOVES TUTELATS EN FER 18 ANYS
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El divendres 20 de novembre va tenir 
lloc la 31a Assemblea general or-
dinària de la Federació de Municipis 
de Catalunya, celebrada telemàtica-
ment, i que va comptar amb l’assis-
tència de 150 electes, que represen-
taven un total de 167 ens locals.
L’acte es va obrir amb la intervenció 
del vicepresident del govern, presi-
dent en funcions i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda de la Generalitat, 
Pere Aragonès; la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Núria Marín; 
i el tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona, Jaume Collboni. Tots 
tres van destacar la tasca impagable 
i clau que han tingut i tenen els ajun-
taments en la reactivació econòmica 
i social dels nostres pobles i ciutats, 
en aquest any tan complex i difícil.
La presidència de la Mesa de l’As-
semblea va anar a càrrec d’Oga 
Arnau, presidenta de l’FMC; els sis 
vocals van ser Àlex Garrido, alcalde 
de Manlleu; Montserrat Candini, 
alcaldessa de Calella; Eduard Rivas, 
alcalde d’Esparreguera; David Bote, 
alcalde de Mataró; Xavier Fonollosa, 
alcalde de Martorell; i Lluís Mijoler, 
alcalde del Prat de Llobregat, tots ells 
vicepresidents de l’FMC; i la secreta-
ria de l’Assemblea va anar a càrrec 
d’Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega i 
també vicepresidenta de l’FMC.
Entre d’altres qüestions, l’Assemblea 
va aprovar el pressupost de l’entitat 
corresponent a l’exercici 2020 i els 
comptes anuals de l’exercici econò-
mic de 2019.
Pel que fa a la Memòria d’activitats i 
de gestió del 2019, que també va ser 
aprovada per l’Assemblea, Eduard 
Rivas va destacar que, ara més que 
mai, hem de continuar amb la nostra 

tasca de suport útil i necessari, En 
aquest sentit, va explicar que l’any 
2019, tot i ser un any d’eleccions lo-
cals i, en conseqüència, de renovació 
de l’FMC, vàrem tenir més presència a 
les xarxes institucionals, i vàrem conti-
nuar promovent la pluralitat, la col·la-
boració i la cooperació, amb innovació 
i modernització permanent. D’aquesta 
activitat va destacar els dotze convenis 
signats amb entitats i institucions, 
diverses compareixences parlamen-
tàries i les més de 300 reunions 
amb òrgans i departaments de la 
Generalitat. Pel que fa a l’activitat for-
mativa, es va celebrar una altra edició 
del Seminari de Dret Local, 8 sessions 
del Seminari Tècnic Local, 3 sessions 
del Seminari de Relacions Col·lectives, 
una sessió especial sobre la jubilació 
dels policies locals, i diversos cursos, 
amb la participació de 1.314 alumnes 
i 469 hores lectives.
Pel que fa a l’activitat comunicativa, 
Rivas va destacar que al 2019 es 
van enviar 260 comunicats directes a 
més de 6.000 adreces electròniques 
d’electes i tècnics locals: amb aques-
ta informació van poder rebre de pri-
mera mà notícies del seu interès.
També es van editar 44 butlletins 
digitals setmanals enviats a més de 
6.000 destinataris; i 3 edicions de la 
revista, amb més de 5.200 receptors.
En un altre ordre de coses, l’Assem-
blea va aprovar el nomenament de 
Ma. Lourdes Fuentes i Faig, alcal-
dessa de Santa Cristina d’Aro, com 
a nova vocal del Comitè Executiu 
de l’FMC, substituïnt Núria Pérez i 
Deses, alcaldessa de Pardines.
Per últim, es va aprovar també mo-
dificar els Estatuts de l’FMC per tal 
d’adaptar-los a la realitat actual.

LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
CELEBRA LA SEVA ASSEMBLEA GENERAL, AMB 
EL DESIG QUE “CAP MUNICIPI ES QUEDI ENRERE”
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El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya és l’instru-
ment per afavorir la generació d’oportunitats i el desen-
volupament econòmic al territori. La nova convocatòria 
2020-2024, aprovada el mes de maig passat, està 
dotada amb 250 milions d’euros destinats a cobrir les 
necessitats inversores del món local.
Des de la Federació de Municipis de Catalunya ens fe-
licitem per recuperar el PUOSC després de 8 anys. És 
una bona notícia, ja que permetrà impulsar accions que 
permetran als ens locals afavorir la generació d’oportu-
nitats. Malgrat això, l’FMC, en la reunió de la Comissió 
de Cooperació Local de Catalunya del 27 de novembre, 
va expressar el seu vot d’abstenció a través dels seus 
membres representants.
Un dels representants, Eduard Rivas, vicepresident 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, va detallar 
que “la col·laboració entre institucions ha de ser clau 
per a la cooperació institucional i, en aquest cas, hi 
ha hagut una manca de diàleg polític entre el govern 
de la Generalitat i les entitats municipalistes”. “Com a 
FMC, representem els interessos i el sentir de tots els 
municipis i en aquest treball no ho hem pogut fer per 
deficiències en les formes, ja que no estava contempla-

da tota la informació ni escoltades algunes de les al·le-
gacions”, va remarcar. Les dues entitats municipalistes 
i la Diputació de Barcelona van sol·licitar al govern de 
la Generalitat que posposés uns dies aquesta votació 
per poder avaluar tot l’expedient, ja que hi mancava 
informació. Aquest ajornament no es va concedir. Per 
això, l’FMC, en la resolució definitiva de concessió de les 
subvencions del PUOSC per al període 2020-2024 va 
fer un vot d’abstenció.
En aquest sentit, l’FMC lamenta que el govern no hagi 
facilitat l’entesa política en una qüestió tan important 
per al món local. “El fi no justifica els mitjans; i és im-
portant fer un bon expedient tècnic, sempre garantint una 
entesa política. I, en aquesta qüestió sobre finançament 
local encara més”, va recordar Eduard Rivas.

La Federació de Municipis de Catalunya, com cada 1 de desembre es va sumar al Manifest per donar suport a les persones 
que viuen amb el VIH i a les que estan afectades pel virus, per recordar les que han mort per malalties relacionades amb la 
Sida i per no oblidar que hem de continuar actius, sense treva, en la resposta davant el VIH.
Aquesta jornada és una bona oportunitat per fer difusió de la importància del treball col·lectiu per fer front a la infecció pel 
VIH. Les pandèmies del VIH i de la COVID-19, coincidents ara en el temps, posen de manifest la necessitat de compartir 
compromisos i respostes, i que tots ens involucrem en les mesures preses.
Des de l’FMC ens vam sumar a aquesta diada per fomentar la conscienciació de la societat i la seva implicació en la lluita 

contra el VIH. Amb aquest objectiu, el Programa de Prevenció, Control i 
Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV) va elaborar un nou 
cartell per a aquesta data i un Manifest conjunt al qual s’hi van adherir més 
de 130 entitats públiques i privades. Amb aquest manifest, les entitats adqui-
reixen el compromís professional de fomentar i mantenir el respecte i la no 
discriminació de les persones que viuen amb el VIH/Sida.
En aquest Dia Mundial de la Sida 2020, vam sincronitzar els esforços dema-
nant als governs locals que en fessin difusió i vam apel·lar a la responsabilitat 
compartida sense excepció, recordant que la salut de cada un de nosaltres 
és la salut de tothom.

L’FMC ES MOSTRA CRÍTICA 
AMB EL PUOSC

L’FMC SE SUMA AL MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DE LA SIDA 
“COMPARTIM COMPROMISOS I RESPOSTES”
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a través del web: www.fmc.cat 

Envia’ns 
les mocions 

del teu 
ajuntament

Més a prop, 
més ràpid
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Seminari de fons europeus 
per als governs locals

“Si el món local té més accés als fons 
europeus, tindrà més recursos”

Així ho va afirmar Olga Arnau, presidenta de la 
Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, davant més de 200 assistents, 
a la inauguració del Seminari sobre fons europeus 
destinat als ens locals.
El seminari, organitzat pel Diplocat, l’FMC i l’As-
sociació Catalana de Municipis, amb la col·labo-
ració del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, es desenvolupa des del 29 de setembre 
de 2020 fins al 18 de febrer de 2021, i se centra 
en les oportunitats de finançament europeu que 
hi ha per als ens locals. Aquesta acció formativa 
pretén posar a l’abast de les administracions locals 
les eines i els fons europeus que hi ha a disposició 
del món local, així com els mecanismes a través 
dels quals s’hi pot accedir. El seminari compta amb 
experts de la Comissió Europea i de la Generalitat, 
professors d’universitats i representants de diferents 
administracions locals que tenen experiència en la 
gestió de fons europeus.
El seminari està especialment adreçat a càrrecs 
electes i tècnics del món local i té la voluntat d’oferir una 
visió global i augmentar la capacitat dels governs locals 
per accedir al finançament europeu, sobretot, en un mo-
ment on s’està afrontant la recuperació econòmica post 
COVID-19. Al llarg del seminari també es donen a conèixer 
bones pràctiques a Catalunya en l’obtenció de fons eu-
ropeus. El programa està dissenyat en sessions de dues 
hores durant les quals es detallen diversos programes de 
finançament relacionats i es presenta alguna experiència 
pràctica d’una entitat beneficiària.
Els fons europeus presten una atenció especial a les car-
acterístiques de cada territori, i molts d’ells s’han dissenyat 
per reduir els problemes socioeconòmics i mediambientals 
i donar suport a la creació d’ocupació, garantint oportuni-
tats laborals més justes. En aquest seminari coneixerem 
els principals objectius d’aquests fons, quines són les 
eines i oportunitats dels ens locals per finançar-se i com 
són els mecanismes per poder accedir-hi, entre d’altres 
qüestions.
En l’acte d’inauguració hi va participar el conseller d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 

Generalitat de Catalunya, Bernat Solé, donant la benvinguda 
als assistents. A continuació va intervenir Laura Foraster, 
secretària general del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT), que va cedir el torn de paraula a 
Olga Arnau, presidenta de l’FMC i alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú; i a Lluís Soler, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i alcalde de Deltebre.
La primera ponència del seminari va anar a càrrec de 
Manuel Cienfuegos, professor de la Universitat Pompeu 
Fabra, que va fer una exposició sobre la Unió Europea, 
incidint en les nocions bàsiques sobre el funcionament de 
les institucions europees i el pressupost de la UE i com es 
distribueix en l’actual període 2014-2020.
La presidenta de l’FMC, en la seva intervenció, va afirmar 
que “amb aquest seminari pretenem que els governs locals 
pugueu conèixer amb detall quins són els fons europeus que 
necessitem per continuar vertebrant els nostres municipis. 
Cal un repartiment just dels recursos perquè no es trenqui 
la cohesió social i que no augmenti el desequilibri. Davant 
d’aquesta crisi cal que cooperem per superar-la de manera 
decidida. I aquest seminari n’és un bon exemple”.
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Seminari sobre relacions col·lectives

L’organització d’aquesta nova edició de l’SRC va estar forçosament mar-
cada per la incidència de la crisi sanitària en les condicions de treball del 
sector públic. De fet, l’ocupació pública s’ha vist estranyament segmen-
tada entre el treball presencial i el treball a distància, més adequat per 
garantir la continuïtat d’aquells serveis que no necessiten del contacte per-
sonal. Tanmateix, cadascuna d’aquestes modalitats presenta uns perfils 
propis i revitalitzen institucions jurídiques que no s’havien utilitzat o que 
estaven en una fase experimental. 
Els problemes del treball presencial en els serveis públics essencials 
obliguen a adoptar mesures de reordenació, adaptació i reducció dels 
temps de treball que redueixin el risc d’exposició al virus i també obliguen 
a plantejar els deures de protecció i, en última instància, de salvaguarda 
dels empleats públics en les diferents situacions de risc. Analitzar aquesta 
incidència és el tema central del Seminari sobre Relacions Col·lectives 
(SRC) de la Federació de Municipis de Catalunya, que el setembre va en-
cetar la seva edició 2020. Enguany el seminari ha passat a ser quadrime-
stral , i s’ha celebrat els dies 29 de setembre, 27 d’octubre, 17 de novem-
bre i 15 de desembre.
En la sessió inaugural, que va tenir lloc el 29 de setembre, es va parlar 
de conciliació i teletreball, analitzant l’obligació per adoptar mesures de 
protecció dels empleats públics davant les crisis sanitàries i la política de 
protecció dels drets digitals en el sistema del treball a distància.
En la sessió del 27 d’octubre es va analitzar el dret a la desconnexió digital 
en l’ocupació pública, el control del temps de treball dels empleats públics 
en el treball a distància, i la reordenació, adaptació i reducció del temps 
de treball per raons preventives davant crisis sanitàries.
Al novembre va ser el torn de la reglamentació i la regulació del teletreball 
en les administracions locals; i la prevenció de riscos laborals.
Finalment, a la sessió del desembre, vàrem abordar els últims pronunci-
aments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el treball híbrid i la 
relació entre risc greu i treball públic.

L’edició 2020 de l’SRC s’ha centrat en 
com afecta la crisi sanitària a les condicions 
de treball del sector públic
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Seminari de Dret Local

Sessió inaugural 9 d’octubre
La 33a edició del Seminari de Dret Local 2020-2021 organitzat 
per la Federació de Municipis de Catalunya es va inaugurar el 9 
d’octubre i continuarà fins al 18 de juny de 2021. En aquesta 
edició el Seminari, que es realitza en format presencial i vir-
tual, canvia de seu i passa a celebrar-se a l’Auditori de l’idEC 
(Universitat Pompeu Fabra), de Barcelona.
En aquesta primera sessió es va parlar del dret a la ciutat i les 
ciutats, analitzant quatre classes de problemes; espais públics 
urbans, infraestructures i serveis urbans, regulació de l’ús del 
sòl urbà i govern de la ciutat. Així, es va parlar de l’auge de la 
realitat ‘ciutat’; el declivi històric i el renaixement contemporani 
de les ciutats, els espais públics urbans, les infraestructures i els 
serveis públics; i la regulació de l’ús del sòl urbà, entre d’altres 
qüestions.
També es va debatre sobre el dret local del canvi climàtic. En 
aquest sentit, es va introduir el tractament i l’estudi jurídic i polític 
del fenomen físic del canvi climàtic a nivell local; i es van explicar 
quines són les competències per a la creació d’una xarxa d’ins- 
truments polítics i jurídics de naturalesa filoclimàtica; i quin és el 
marge material d’intervenció local en els quatre àmbits de l’ac-
tuació administrativa local que més contribueixen a l’acceleració 
del fenomen físic: energia, gestió sostenible de residus, mobili- 
tat i planejament urbanístic; concloent que no hi ha solucions 
úniques per a tots els ajuntaments.
D’altra banda, en els grups de treball es van exposar els plans 
econòmics financers i l’incompliment de la regla de despesa; i 
la situació en què es troben els parcs eòlics i les plantes foto-
voltaiques després del Decret Llei 16/19 de 26 de novembre, 
d’emergència climàtica i energies renovables: aspectes ur-
banístics i ambientals d’interès per als ens locals.

Sessió 6 de novembre de 2020 
La segona sessió del Seminari de Dret Local 2020-2021 va ana- 
litzar quines són les possibilitats i els límits jurídics en una crisi 
econòmica, els drets socials i les mesures d’austeritat. La crisi 
financera de la dècada passada i els efectes econòmics que va 
tenir a partir de 2008 van afectar molt la protecció dels drets de 
l’àmbit econòmic i social. Des d’aleshores, i després de més deu 
anys, la recuperació econòmica de l’impacte demolidor de la crisi 
ha estat un fet, tot i que els ritmes han estat desiguals en els es-
tats membres de la UE. I ara ha aparegut de forma greu la pan-

Els eixos principals del programa d´enguany 
giren entorn a les conseqüències jurídiques, 
econòmiques i socials de la pandèmia 
de la COVID-19 en el món local
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dèmia mundial de la COVID-19, d’efectes especialment destruc-
tors sobre la salut de les persones i el sistema econòmic dels 
Estats. Els drets socials (sanitat, educació, ocupació o presta-
cions socials) han estat un dels àmbits de vida dels ciutadans 
on els efectes del virus s’han mostrat amb més capacitat de 
destrucció. La ponència va aportar una reflexió jurídica sobre 
alguns aspectes que la crisi econòmica i sanitària descrita han 
produït sobre la realitat jurídica de la garantia dels drets socials.
En aquesta sessió també es va explicar quina és la responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques derivada de la gestió 
de la COVID-19: obligacions indemnitzatòries, normativa especí-
fica i general, requisits de la responsabilitat patrimonial, danys 
individualitzats, relació de causalitat, negligències, responsabilitat 
de diverses administracions públiques, i de les mesures expro- 
piatòries, entre d’altres.
Als grups de treball es van tractar l’admissió del recurs 
d’apel·lació en l’ordre contenciós administratiu (el sistema de 
recursos en l’ordre contenciós, les condicions d’admissió de 
l’apel·lació, l’admissibilitat de l’apel·lació adhesiva i la necessària 
reforma de l’apel·lació en el contenciós administratiu); i la capa- 
citat d’intervenció dels ens locals en els espais portuaris (la Llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, relació 
port-ciutat/municipi, la configuració i usos de la zona de servei 
portuària, i participació dels municipis).
En les set sessions que resten fins al final del Seminari de Dret 
Local, previst per al 18 de juny, es tractaran els mecanismes 
jurídics a l´abast dels ens locals per ajudar a la recuperació 
econòmica; el teletreball, empleats públics i conciliació; la pro-
tecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret 
de la Unió; la contractació pública en el context actual; el paper 
dels secretaris locals i la prevenció de la corrupció; les sub-
vencions; el dret conductual, nudging i gestió pública; matèria 
tributària; el personal interí; els ens locals i la unitat de mercat; 
la protecció de dades; la responsabilitat per incompliment del 
Dret de la Unió Europea i els ens locals; la conciliació i jurisdic-
ció contenciosa administrativa; i la pandèmia de la COVID-19, 
la ciència i el dret.

La sessió del mes de març de l’edició del Seminari de Dret Local 2019-2020 es va haver d’ajornar precipitadament 
i, des d’aleshores, la Federació de Municipis de Catalunya va treballar per reconvertir les sessions presencials en ví-
deos especialment gravats per a l’ocasió; tot cercant nous ponents, i temes d’interès i de màxima actualitat.
Amb la voluntat de continuar facilitant l’accés dels treballadors públics a la formació durant aquest període de 
pandèmia, l’FMC va habilitar un sistema que va permetre continuar desenvolupant aquesta activitat formativa de 
l’edició anterior en format digital. Nous reptes requereixen noves iniciatives i, atès el moment d’excepcionalitat que 
vivim, l’FMC va posar a disposició del món local les conferències del Seminari de Dret Local 2019-2020, una activi-
tat que estava reservada, habitualment, a les persones inscrites. 
La resta d’accions formatives de l’FMC d’enguany s’han anat adaptant a formats de plataformes digitals en el cas 
que no fos possible dur-les a terme el curs de manera presencial.
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Seminari Tècnic Local

Des de la Federació de Municipis de Catalunya hem treballat per 
tancar aquest programa 2020 amb la incertesa d’encaixar un 
calendari que necessàriament serà diferent del de les edicions 
que han precedit aquesta, però amb la voluntat de garantir, una 
vegada recuperats d’aquesta crisi, que continuem contribuint a la 
formació dels tècnics i tècniques de l’administració local.
“Hem pogut reprendre de nou el calendari, i tot ha estat a punt 
per ser-hi com cada any des de fa vint-i-dos anys, preparats 
per desenvolupar les sessions telemàticament, si així ho fan 
necessàries les condicions de reunió que es vagin autoritzant en 
cada moment”. Aquestes van ser les paraules que el director de 
l’STL, Pere Montaña, va adreçar als participants en la inaugura-
ció d’aquesta nova edició, el 18 de setembre, marcada per les 
limitacions imposades per la COVID-19.
Quant al planejament urbanístic, aquest any ens hem centrat 
en la figura, moltes vegades controvertida, dels Plans Directors 
Urbanístics. En aquesta primera sessió inaugural es van treballar 
aspectes concrets del PDU metropolità, actualment en fase de 
redacció, del PDU de revisió dels sòls no sostenibles del litoral 
de Girona i del PDU de l’activitat de càmpings, figures totes elles 
d’una important transcendència, tan pel seu contingut com pel 
model de planificació que desenvolupen.
Des d’un primer moment, i molt abans de l’esclat de la crisi de 
la COVID-19, des de l’FMC vàrem considerar necessari destinar 
dues sessions a com afrontar, des del món tècnic local, les situa-
cions d’emergència -aiguats, ventades, indústria petroquímica...-, 
i a la gestió dels riscos, actualitzant i aprofundint, també, al 
voltant de la resiliència urbana i de les eines i metodologies que 
es van explorant amb noves experiències. No cal dir que hores 
d’ara aquestes dues sessions van prendre molta més rellevància 
i una nova dimensió atenent a com estem superant setmanes 
de treball tècnic des del confinament i intentant que els nostres 
pobles i ciutats no es parin del tot i siguin capaços d’afrontar de 
la millor manera possible una ràpida recuperació. Per tant, en les 
sessions del mes d’octubre vam seguir treballant al voltant de la 
gestió de riscos i de la resiliència.
La sessió de 13 de novembre la vàrem dedicar a posar-nos al dia 
en matèria de reciclatge urbà i territorial al voltant d’operacions 

En l’edició 2020 d’aquest seminari, del 18 de setembre 
al 18 de desembre, hem parlat del planejament 
urbanístic, la gestió de riscos, la resiliència, 
les intervencions complexes, el reciclatge urbà i 
territorial, la mobilitat, l’emergència climàtica i 
els nous reptes i desafiaments del model de ciutat 
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concretes que ens aporten experiències d’èxit i que ens 
ajuden a completar els nostres manuals d’intervenció 
sobre un territori; uns nuclis urbans i unes ciutats que 
afronten canvis estructurals nous i molt ràpids.
En la sessió del mes de novembre es va parlar de mo-
bilitat i de la creació de les Zones de Baixes Emissions i 
dels plans i actuacions posats en marxa en municipis que 
intenten assumir el difícil i compromès repte de reduir 
la mobilitat a motor per abordar una veritable reducció 
d’emissions a l’atmosfera. Aquí, també, les experiències i 
les dades obtingudes durant les setmanes de confinament 
ens van poder aportar un nivell de coneixement com mai 
fins ara havíem pogut obtenir.
La sessió de 3 de desembre va estar centrada en els 
nous escenaris d’emergència climàtica, intentant refle- 
xionar sobre el paper que es pot jugar des dels munic-
ipis i quines implicacions comporta en l’exercici de les 
funcions i competències tècniques fins avui conside- 
rades tradicionals. 
El 18 de desembre va finalitzar aquesta edició del 
Seminari Tècnic Local amb una reflexió al voltant del mo- 
del urbà i els nous reptes i desafiaments de les ciutats, en 
un moment en què s’està fent més que evident que les 
nostres viles hauran de fer un pas endavant per aconse-
guir un model veritablement sostenible i en concordança 
amb les necessitats socials emergents: en definitiva, la 
ciutat de tothom i per a tothom.
Per a aquesta nova edició de 2020, la direcció i l’equip 
del programa es van renovar: el nou director del Seminari 
és Pere Montaña Josa, arquitecte; director del Servei de 
Plans i Projectes de Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa.
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Comunicació en temps difícils

Violències familiars

Vivim temps difícils, en els què la por i la incertesa ens estan 
posant a prova. I en aquest context la bona comunicació és més 
necessària que mai: és l’antídot a la por i també l’eina per com-
batre un segon virus, al marge de la COVID-19: els rumors.
La nostra comunicació ha d’ajudar, acompanyar, sumar positiva-
ment i generar serenitat i confiança.
En aquesta acció formativa vàrem explorar quines coses neces-
sitem fer especialment bé (i en alguns casos quines coses hem 
de fer de manera diferent de com les fem), per aconseguir lluitar 
contra la incertesa i la por i per ajudar –i ajudar-nos- amb la 
nostra comunicació. L’objectiu era poder aclarir alguns dubtes: 
com gestionar la incertesa i la por? què puc dir i què no puc dir? 
i com ho haig de dir? com puc contribuir amb la meva comuni-
cació a la serenitat i la confiança?
Es van realitzar 4 edicions d’aquest curs durant els mesos de 
maig, juny i julol de 2020.

El curs, organitzat per l’FMC en dues edicions els mesos de juny i juli-
ol, va posar de manifest les diferents formes de violència familiar: les 
que cada vegada tenen més visibilitat i desperten més atenció al món 
professional, entre d’altres raons per disposar d’un major nombre d’es-
tudis, per una major sensibilització social pel benestar dels col·lectius 
més vulnerables i per una demanda de la societat de major qualitat en 
les intervencions professionals.
Els objectius van ser:
- Conèixer les característiques de les diferents modalitats de la violència 
familiar.
- Aportar eines d’anàlisi i intervenció que permeten una major detecció 
de les situacions de vulnerabilitat, risc de maltractament o maltracta-
ment actiu.
- Intervenir i derivar, si cal, des del nivell de cadascú, els casos detec-

tats als serveis d’atenció corresponents, a més de coordinar les seves actuacions amb altres professionals.
- Incrementar l’aplicació dels protocols des d’una òptica interdisciplinar.
Cada sessió es va acompanyar de pràctiques que es van realitzar entre classes.

Ajudar -i ajudar-nos- 
amb la nostra comunicació

Infància, parella i persones grans: 
prevenció i detecció interdisciplinar
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Sistemes d’organització eficients

Contractar electrònicament sense perill

Quan tot canvia d’un moment a un altre cal organitzar-se diferent; i les obliga-
cions causades per la pandèmia ho demostren.
En aquest context, els equips han de tenir facilitat per assimilar novetats i els 
caps han de tenir la capacitat d’impulsar canvis. Aquest curs de la Federació de 
Municipis de Catalunya, celebrat el mes de juliol, tenia l’objectiu de treballar les 
habilitats per diagnosticar problemes, proposar millores, aconseguir resultats i es-
tablir mecanismes de funcionament àgils. Per a això, ens vam servir de tècniques 
que permetien ser practicades amb molt poc temps, sense la barrera que impli-
caria un marcat component teòric.
El curs es va dividir en quatre sessions temàtiques:
- Un sistema per avaluar l’organització del teu servei.
- Catàleg de principis àgils.
- La diferent naturalesa de les tasques.
- Un sistema per organitzar àgilment els serveis públics.
Es van realitzar tres edicions d’aquest curs durant els mesos de juny i juliol.

La Federació de Municipis de Catalunya va analitzar 
en una acció formativa que va celebrar el mes de 
setembre quins són els pronunciaments doctrinals 
més importants. Aquest curs s’adreçava principal-
ment a responsables de processos de contractació 
pública i tècnics que intervenen en els procedi-
ments de contractació.
La declaració de l’estat d’alarma, amb la suspen-
sió inicial de la contractació i la posterior represa, 
ha posat la implementació de la contractació 
electrònica com a punt prioritari de l’agenda ad-
ministrativa.
En aquest curs organitzat per l’FMC es van tractar, 
entre d’altres, els aspectes generals de la tramitació 
electrònica en la contractació pública, i l’encaix 
de la tramitació electrònica en l’estratègia de la 
Unió Europea i la tramitació electrònica com a me-
canisme d’eficiència i prevenció d’irregularitats.

Diagnòstic i propostes de millora 
per crear aquests processos

Quins són els aspectes jurídics més rellevants
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Arxius públics i Llei de transparència

Com comunicar millor

La Federació de Municipis de Catalunya va programar els mesos de setembre 
i de novembre dues edicions d’un curs, en el què, sempre des del vessant 
més pràctic, es van donar a conèixer les obligacions que implica la legislació 
de transparència i accés a la informació pública en els ens locals.
El curs, adreçat preferentment a personal de l’administració local catalana 
que necessita tenir coneixement sobre els drets, les obligacions i les altres 
implicacions derivades de les lleis de transparència i accés a la informació 
pública, es va estructurar en 4 blocs:
1. Estructura de la llei: els quatre àmbits d’actuació: què entenem per trans-
parència; què entenem per accés a la informació pública; què entenem per 
bon govern i per govern obert; i l’aplicació de la llei en les entitats locals.
2. Obligació genèrica de l’ens local en l’àmbit de transparència. La gestió documental i l’administració electrònica: quin tipus 
d’informació ha de publicar l’ens local: els arxius públics i les obligacions concretes de transparència; la informació de relle- 
vància jurídica per a l’ens local; com s’ha de facilitar la informació al ciutadà per ser un ens local transparent; el paper dels 
arxius públics i els seus procediments en la implementació de la Llei de transparència: i arxius, administració electrònica i 
transparència, i accés a la informació pública.
3. Dret d’accés i procediment: com s’han de tramitar les sol·licituds d’accés a la informació: introducció sobre el dret d’ac-
cés; quina és la finalitat del dret d’accés; i com s’exerceix el dret d’accés a la informació pública: procediment (iniciació, 
instrucció i resolució).
4. Els límits de la transparència: introducció sobre els límits al dret d’accés; principis generals; límits; transparència i protec-
ció de dades: interacció i equilibri; el dret a la protecció de dades personals com a límit.

Les persones tenim estils diferents, i això fa que ens comuniquem amb la resta de manera diferent, i que rebem la comu-
nicació dels altres també de forma diferent. Comprendre quin és el nostre estil relacional, saber com ens comuniquem, i 
adaptar la nostra comunicació a l’estil de la persona a la què ens dirigim és el que es va analitzar en un curs de la Federació 
de Municipis de Catalunya, celebrat en dues edicions: al setembre (presencial) i al novembre (streaming).

Durant el curs es va introduir el model Bridge d’Estils 
Relacionals com a metodologia per conèixer el nostre 
estil, conèixer als nostres interlocutors i adaptar la nostra 
comunicació a ells, de forma que ens relacionem millor 
amb els altres.
El curs, adreçat principalment a responsables polítics, 
directius i personal amb responsabilitat en les àrees de 
comunicació, informació i atenció als ciutadans i partici- 
pació ciutadana, es va estructurar en quatre eixos: som 
diferents: el model Bridge; descobrint el meu estil; quali-
tat del servei; i reconeixent l’estil del meu interlocutor.

Obligacions que implica per als ens locals

El model d’estils relacionals: descobrir 
el meu estil i comunicar-me amb la resta d’estils
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Curs bàsic de dret administratiu

Creativitat i innovació en el món local

En aquest curs de la Federació de Municipis de Catalunya, del qual es 
van celebrar tres edicions els mesos de setembre, octubre i novembre, 
es va treballar, mitjançant les principals lleis del dret administratiu, 
els aspectes més significatius d’aquesta matèria i els límits del dret 
administratiu per garantir la qualitat administrativa i la bona adminis-
tració (visió preventiva). El curs també va servir per reflexionar sobre 
la incidència dels drets, els principis i els valors constitucionals i legals 
en l’anàlisi de la realitat social, en la interpretació i en l’aplicació de les 
normes, en l’actuació dels poders públics i en l’actuació dels juristes; 
sobre la base de les normes d’aplicació següents: Llei 39/2015, d’1 
d´octubre, de procediment administratiu; Llei 40/2015, d’1 d´octubre, 
de règim jurídic del sector públic; i Llei 26/2010, de 3 d´agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes.
Aquesta acció formativa s’adreçava principalment a personal adminis-
tratiu i tècnics d’Administració local que requereixen una actualització 
de coneixements administratius necessaris per al desenvolupament de 
la seva feina i també a les persones que treballen a l’administració i en-
cara no han tingut formació sobre dret administratiu.

Els canvis socials, culturals i econòmics incideixen de manera deter- 
minant en els plantejaments de l’Administració pública, i conseqüent-
ment, exigeixen modificacions estructurals i modificacions en les 
pràctiques municipals d’atenció al ciutadà i de comunicació. Innovar 
avui en l’atenció al ciutadà suposa tenir capacitat per abordar amb els 
altres la complexitat d’aquests problemes, i adaptar-se culturalment, 
social, laboral, professional i personal al ritme dels canvis i a les opor-
tunitats que aquests representen.
És per això que des de la Federació de Municipis de Catalunya cre- 
iem que la innovació significa una oportunitat de coresponsabilitat 
i dignificació, ja que es basa a crear àmbits que permetin pensar, 
compartir i fer junts.
En conseqüència, vam programar un curs en línia, del 28 de setem-
bre al 15 de novembre, en el que preteníem mostrar l’actual dinàmica 
d’innovació, de la qual ja fan gala moltes administracions locals, pro-
movent una cultura del canvi que millori la perspectiva professional 
en la comunicació amb el ciutadà i la imatge pública i eficiència en el 
conjunt de l’entitat municipal en la qual està integrat.

Les lleis 39 i 40 de procediment i règim jurídic 
del sector públic

En relació amb les xarxes socials
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Millorem la contractació pública local

Eines per a un millor treball en equip

Aportar aquests coneixements per a una contractació més segu-
ra segons la Llei de contractes del sector públic és l’objectiu del 
curs que la Federació de Municipis de Catalunya va organitzar el 
passat mes d’octubre, en el què hi van participar més de 150 
càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurídics, 
fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu de governs locals 
amb tasques relacionades amb la contractació.
Al curs, a més de qüestions generals sobre contractació, es va 
explicar què és el que es contracta (tipus de contractes i el seu 
règim jurídic, com es contracta (els procediments d’adjudicació 
i els sistemes per millorar la seva gestió), com es preparen els 
contractes (la configuració i les seves condicions), com es tra-
miten (qüestions de procés), com s’executen (contingut pràctic i incidències), i quina és l’estructura administrativa per a la 
gestió de la contractació a nivell general.
L’FMC va fer una segona edició d’aquest curs els dies 27, 27 i 30 de novembre i 1, 2, 3 i 4 de desembre de 2020.

En aquest curs, que va celebrar-se en dues edicions, l’octubre i el novembre-desembre, la Federació de Municipis de 
Catalunya va voler transmetre els coneixements teòrics i pràctics necessaris sobre el que significa treballar en equip i po- 
der millorar l’eficàcia. Els participants van ser principalment professionals de l’administració local catalana que treballen en 
equip i en xarxa; que volien aprendre a treballar en xarxa o que necessitaven utilitzar la metodologia de treball en algun mo-
ment per desenvolupar les seves tasques. Entre d’altres temes, vàrem tractar d’entendre el rol directiu aplicat a la direcció 
d’equips i dinamització de xarxes; conèixer l’estat actual de xarxes professionals d’atenció a persones a Catalunya; practicar 
eines relacionades amb el treball en equip i en xarxes; i millorar l’eficàcia del treball en equip i en xarxa elaborant, per part 
de cada assistent, un projecte de millora de la seva metodologia de treball.
Els tres eixos del curs van ser:
- El treball en equip i en xarxa: què vol dir treballar en equip; condiciones bàsiques per al treball en equip; factors que difi-
culten el treball en equip; què és una xarxa; i diferències i semblances entre equips i xarxes.

- Lideratge d’equips i de xarxes: l’estratègia i com afecta 
l’organització; ètica i valors; el codi de conducta; les eines 
de planificació i gestió de projectes.
- Com ser un bon membre d’un equip i d’una xarxa: 
anàlisi dels rols en un equip; conflictes de rol; autocontrol 
(temps i emocions); direcció de reunions; delegació efi-
caç; comportar-se i comunicar de forma assertiva; creati- 
vitat; gestió de conflictes i negociació; i motivació-habilitats 
motivadores.

Bones pràctiques en legalitat, 
eficàcia i l’eficiència

Coneixements teòrics i pràctics sobre 
el que significa treballar en equip i en xarxa
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Tècniques de negociació

Qualitat del servei i orientació al ciutadà

Cada vegada és major l’exigència social i professional cap a les persones que negocien i prenen decisions a les organitza- 
cions. Molts professionals i organitzacions arrosseguen encara models de negociació poc adequats a la necessitat d’aconse-
guir acords que aproximin interessos, que siguin durables i que no danyin les relacions.
Analitzar els punts forts i febles en una negociació per millorar la seva resolució va ser l’objectiu de les dues edicions que 
l’FMC va organitzar als mesos d’octubre i novembre. Al curs també es va intentar millorar la capacitació per negociar, fent 
servir les tècniques específiques més adequades en cada 
situació, per tal d’aconseguir que cada professional opti-
mitzi l’eficàcia de la seva participació en negociacions, tot 
elaborant un projecte de millora.
Aquesta acció formativa es va estructurar en quatre àm-
bits: anàlisi dels conflictes i les crisis; treball pràctic sobre 
els elements del mètode Harvard; treball pràctic sobre 
els elements del mètode de J. Camp; i com superar els 
obstacles per a la cooperació; i anava adreçat a persones 
que desenvolupen negociacions o volen desenvolupar-les 
properament.

La Federació de Municipis de Catalunya va programar un curs, adreçat 
al personal de l’Administració local amb tasques d’atenció al ciutadà, 
amb el què es van aportar eines per fer més fàcil el tracte amb els 
altres, millorar el servei i l’orientació a la ciutadania i alliberar-nos de 
l’estrès emocional que suposa la relació amb les persones.
Els éssers humans som éssers socials, ens hem de relacionar amb 
els altres en el nostre entorn personal i també professional. La in-
tel·ligència emocional és la capacitat per conèixer-nos i relacionar-nos 
millor amb els altres, i representa una base imprescindible per poder 
millorar la qualitat de l’atenció a la ciutadania, tenir eines per relacio-
nar-nos eficientment, i no només resoldre els conflictes que puguin 
sorgir, sinó també evitar-los. En el curs es va treballar la comunicació 
des de les aportacions clàssiques fins a les eines més útils de la 
Programació Neurolingüística (PNL) i es van repassar els principals 
facilitadors de les relacions, com la persuasió i l’empatia. Per a això, 
vàrem tractar la intel·ligència emocional, la comunicació efectiva en la 
relació amb la ciutadania i la qualitat del servei.
Es van fer tres edicions del curs els mesos d’octubre i novembre.

Analitzar els punts forts i febles en 
una negociació per millorar la seva resolució

Establir les bases per a comunicació,
una col·laboració i unes relacions més eficients
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Gestió de plantilles, llocs de treball, 
carrera i retribucions

La millora de la gestió del medi ambient

Amb aquest curs, l’FMC pretenia aportar coneixements en el 
context actual sobre temes com la gestió dels recursos humans, 
els eixos del sistema d’ocupació pública, les places, les plantilles 
o la valoració i avaluació dels llocs de treball.
El curs, del què es van fer dues edicions al mes de novembre, 
es va basar en:
- el contingut d’una RLT, realitzada amb criteris organitzatius
- l’aplicació dels elements de carrera: la carrera horitzontal, pro-
gressió, la gestió per competències, l’avaluació de l’acompliment, 
abast de la promoció interna
- la diferència pràctica dels conceptes legals bàsics en matèria 
de funció pública local (la plaça, el lloc, la plantilla de places, la 
relació de llocs de treball, la plantilla pressupostària, etc.)
- el contingut i l’aplicació dels plans d’ordenació dels recursos humans o plans d’ocupació
- la possibilitat i contingut dels plans de consolidació de l’ocupació
- el contingut jurídic, tècnic i social de la nostra metodologia específica de valoració de llocs de treball.

Amb la COVID-19, l’espai públic dels nostres municipis necessita nous plantejaments en relació a la prevenció, la seguretat, 
l’economia i altres problemàtiques que ens sorgiran en el futur. L’objectiu d’aquest curs organitzat per l’FMC era aprendre 
a optimitzar els recursos per eliminar de la ciutat el màxim de residus; el plantejament dels espais com a elements de se-
guretat; pensar nous principis de prevenció; aprofundir en la formació i difusió entre els residents i aplicar una nova fiscalitat 
més adaptada a les noves necessitats.
Hem entrat en un nou decenni convuls i amb les problemàtiques afegides degut a la COVID-19. Els ajuntaments no haurien 
de deixar passar aquest nou paradigme, ja que és una oportunitat de millorar els serveis, la qualitat, el binomi ambient/entorn 

i una nova relació social. Les nombroses activitats i serveis mu-
nicipals produeixen dins del municipi un flux entrada/sortida 
d’energia, la degeneració de l’energia, que es converteix en di-
versos residus, tan tangibles com intangibles. En conseqüència, 
la degeneració de l’energia es manifesta mitjançant impactes en 
molts extrems, per això són necessaris nous criteris, nous plante- 
jaments; és a dir, entrar en un nou model, aprofitar les tecnolo-
gies, redactar més normes ambientals, però, sobretot, actuar en 
el nostre entorn proper.
Es van celebrar dues edicions del curs l’octubre i el novembre.

Bones pràctiques en legalitat, 
eficàcia i l’eficiència

Aprendre a optimitzar els recursos 
per eliminar de la ciutat el màxim de residus



FMC

Número 114  Abril-Desembre de 2020 37

Eines de màrqueting digital

Tots creiem conèixer què és i per a què serveix Internet avui 
dia, però això no és del tot cert. Internet és una xarxa viva 
que canvia i evoluciona amb una rapidesa sorprenent. La 
majoria de les empreses s’esforcen per dissenyar pàgines 
web que agradin als seus clients. Quan parlem de posicionar 
correctament un lloc web, parlem de la inclusió de paraules 
claus; els termes que buscaran els potencials usuaris. 
Per aconseguir el nivell de visibilitat desitjat a Internet cal 
una correcta estratègia en línia que aconsegueixi integrar 
tots els processos publicitaris i comercials a la xarxa. Fer 
entendre això i aplicar-ho a l’administració és el que es 
pretenia amb aquest curs, de 40 hores, que va organitzar la 
Federació de Municipis de Catalunya del 6 d’octubre al 15 de 
novembre, i que anava adreçat, principalment, al personal 
de l’administració local catalana que es dedica a la gestió de 
les xarxes.

Per comunicar bé els serveis públics

Transformació digital

Estem vivint temps molt convulsos: la crisi sanitària i econòmi-
ca de la COVID-19, la revolució digital, la globalització, el 
canvi climàtic, les “fake news”, la crisi de credibilitat de les 
democràcies, etc. Aquest curs, organitzat per l’FMC i que es va 
celebrar el 9, 10, 16 i 17 de desembre, tancant l’any formatiu de 
l’entitat, s’adreçava a les persones que impulsen iniciatives de 
transformació i innovació digital a l’Administració pública.
En aquest curs vam presentar els elements clau per sobreviure 
aquests temps tan difícils, identificar les barreres i amenaces, i 
aprofitar les oportunitats. L’administració no té opció: o bé s’adap-
ta als canvis o bé caurà en la irrellevància i veurà reduïda la seva 
capacitat de defensar l’interès general.
Els objectius eren prendre consciència de la revolució digital que 
estem vivint i els seus factors claus; entendre la visió, principis i 
valors dels governs digitals del segle XXI; conèixer els fonaments 
de la governança oberta; aprendre a impulsar iniciatives d’in-
novació digital al sector públic; aprofitar les oportunitats de les 
tecnologies disruptives i, en especial, de la intel·ligència artificial; 
adaptar-se al teletreball i la “nova normalitat” arran de la crisi de 
la COVID-19; i identificar els indicadors de la maduresa dels go- 
verns digitals innovadors.

La transformació de l’Administració 
en mig d’una revolució digital
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A la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya 
es va aprovar un protocol que defineix l’estratègia inte-
gral a les persones afectades per qualsevol emergència 
greu a Catalunya, i que inclou els procediments ope-
ratius que descriuen l’organització i els responsables 
de dur a terme aquestes actuacions en totes les fases 
d’una emergència.
El Protocol potencia que l’atenció als afectats es realitzi 
sempre amb la intervenció de la direcció municipal 
(alcalde com a autoritat local de protecció civil) en tots 
aquells casos que sigui possible, actuant la Generalitat 
en suport al municipi.
Tot i que els diversos plans de protecció civil actual-
ment vigents ja estructuren la resposta a situacions en 
les quals es poden produir múltiples víctimes, no existia 
fins ara una estratègia transversal que definís amb de-
tall els procediments d’atenció i estàndards tècnics que 
estructuren l’atenció de qualitat a la població.

El Protocol (APCAT) s’aplicarà complementàriament al 
PROCICAT o al pla especial activat (Neucat, Inuncat, 
Infocat...), sempre que hi hagi una necessitat extraor-
dinària en relació amb l’atenció a les persones, inde-
pendentment del tipus de risc o emergència que hagi 
causat aquesta necessitat. També es podrà aplicar en 
àmbits territorials inferiors, quan es valori que la capa-
citat de resposta de l’administració local competent no 
està prou dimensionada per al tipus d’emergència o bé 
quan els òrgans locals ho sol·licitin a l’òrgan competent 
en protecció civil de la Generalitat.
Un aspecte important a destacar del Protocol és la defi-
nició del concepte d’afectat com a persona que, com a 
conseqüència d’una emergència greu o d’una situació 
de crisi, pateix un dany que li causa un impacte físic, 
psicològic o social, així com l’establiment de diferents 
nivells d’afectació com els afectats directes, familiars, 
intervinents o comunitat.

El Govern ha aprovat el Pla Viure Millor (Pla de Transició cap a la Reforma Horària) 
amb la voluntat d’assolir els compromisos recollits al Pacte per a la Reforma Horària 
signat el 17 de juliol de 2017 amb 110 institucions. Es vehicula a través dels objec-
tius d’eficiència en el temps i productivitat, la distribució de tasques a través d’una 
conciliació coresponsable i la promoció dels hàbits saludables.
El pla preveu tres objectius estratègics:
- En primer lloc, viure amb uns models de gestió del temps més eficients que 
augmentin el rendiment acadèmic i la competitivitat de les nostres empreses millo-
rant-ne la productivitat. 

- En segon lloc, viure amb horaris 
més racionals i flexibles que facilitin 
la conciliació de la vida personal, 
laboral, formativa, associativa i fa-
miliar i fer-la coresponsable entre 
dones i homes. 
- Finalment, viure d’acord amb 
uns hàbits saludables que millorin 
el benestar i la qualitat de vida.

EL PROTOCOL D’ATENCIÓ 
A LES PERSONES DAVANT 
D’EMERGÈNCIES GREUS 
TINDRÀ EN COMPTE 
ELS GOVERNS LOCALS

Pioner per promoure polítiques del temps i reforma horària

APROVAT EL PLA VIURE MILLOR

Ja estan disponibles al portal 
web de contractació pública de 
la Generalitat les guies per a la 
redacció dels plecs de clàusules 
administratives particulars dels 
contractes d’obres, serveis i 
subministraments adjudicats per 
procediment obert, i dels con-
tractes de serveis adjudicats per 
procediment obert simplificat, 
actualitzades a juliol de 2020. 
Entre d’altres, s’han suprimit les 
referències a l’acte públic d’ober-
tura dels sobres en la guia del 
procediment obert simplificat.

Ja estan actualitzades 
les guies per redactar 
plecs de clàusules 
administratives
particulars
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El mes de juliol es va publicar un decret 
llei amb l’objectiu de pretendre acon-
seguir en el moment actual una coordi-
nació eficient entre les administracions 
públiques que tenen competències en 
matèria de rendes mínimes a Catalunya; 
assolir una normativa coherent en ma-
tèria de renda garantida que doni com-
pliment al principi de seguretat jurídica 
a la ciutadania; i afavorir la correcta 
implantació de l’ingrés mínim vital a 
Catalunya i vetllar per la subsidiarietat 
de la renda garantida de ciutadania.
En definitiva es pretén regular el trànsit 
de la renda garantida de ciutadania 
(RGC) cap a l’ingrés mínim vital (IMV) 
i a l’inrevés, minimitzant l’afectació a 
la ciutadania mentre no sigui possible 
un conveni de gestió per part de la 
Generalitat. Pel que fa a aquest punt, 
es regula la reducció de terminis de 
resolució emesa per la Generalitat i es 
garanteix que els ciutadans no es vegin 
perjudicats per la gestió de totes dues 
administracions.
En aquest sentit, s’adopten les mesures 
següents:
- Es redueix el termini de resolució de 
l’RGC dels sol·licitants de l’IMV als quals 
han denegat la sol·licitud de l’INSS.

- Es redueix el termini de resolució de 
la prestació complementària als ajuts, 
les pensions i les prestacions estatals a 
l’ingrés mínim vital per part dels sol·lici-
tants de l’IMV als quals se’ls ha aprovat 
la sol·licitud d’IMV.
- No haver de retornar l’import percebut 
de l’RGC màxim fins a tres mesos, atès 
el caràcter subsidiari de l’RGC amb 
l’IMV, per part dels ja perceptors de 
l’RGC que tinguin dret a l’IMV.
D’altra banda, el Decret llei 28/2020 
(DOGC de 23 de juliol) també pretén 
regular dos aspectes concrets per evitar 
perjudicis a la ciutadania amb les mesu-
res següents:
- La garantia del cobrament de la presta-
ció de l’RGC o la prestació complemen-
tària als ajuts, les pensions i les presta-
cions estatals vigents i reconegudes fins 
al moment en què s’estimi l’IMV, per a 
les sol·licituds presentades fins al 15 de 
desembre de 2020.
- La suspensió del termini de resolució i 
notificació de l’RGC o la prestació com-
plementària als ajuts, les pensions i les 
prestacions estatals fins a la notificació 
de la resolució de l’IMV per a les sol·li-
cituds de l’RGC pendents de resoldre 
abans del 15 de juny de 2020.

ES MODIFICA LA RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA

El Pla es basa, com a eix estratègic 
per al seu èxit, en el principi d’auto-
nomia del centres educatius i en la 
dimensió comunitària de l’educació. 
És per això que es preveu la dotació 
de recursos als centres educatius 
mitjançant un acord de corespon-
sabilitat signat entre els centres 
i el Departament d’Educació i la 
incorporació de mesures de reforç 
dels plans educatius d’entorn, com 
a estratègia per reforçar l’equitat del 
nostre sistema educatiu. 
Atesa la coincidència entre el Pla 
de Millora d’Oportunitats Educatives 
i el Programa PROA + (20-21) en 
relació amb els seus objectius, des-
tinataris i catàleg d’actuacions, s’ha 
integrat el Programa del Ministeri 
en el Pla de Millora d’Oportunitats 
Educatives, que es regula en una re-
solució publicada al DOGC el passat 
mes de setembre.
Tot i el seu caràcter conjuntural i 
extraordinari per al curs 2020-2021, 
el Pla es formula amb la voluntat 
de donar-li continuïtat durant els 
propers tres cursos escolars, en 
forma de programa de lluita contra 
les desigualtats educatives d’origen 
socioeconòmic, tal com es demana 
en la Moció 167/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre el model educa-
tiu, que insta el Govern a desplegar 
un programa d’actuacions pluriennal 
contra les desigualtats educatives, 
amb una atenció especial als cen-
tres educatius amb més complexitat 
educativa i amb la participació dels 
ens locals.
Aquesta resolució inclou tres an-
nexos: regulació del Pla de Millora 
d’Oportunitats Educatives 2020-
2021; model de document d’acord 
de coresponsabilitat; i guió per a 
l’elaboració del pla d’actuació.

PLA DE MILLORA 
D’OPORTUNITATS 
EDUCATIVES
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Amb el lema ‘Diposita aquí el teu masclisme’, la nova iniciativa que va 
presentar l’Institut Català de les Dones pretenia reconèixer i desmuntar 
el masclisme per llençar-lo directament a la paperera. La campanya, 
que va comptar amb la col·laboració dels governs locals, consistia en fer 
visible a les papereres públiques aquest lema i per a això es van elaborar 
uns adhesius que es van distribuir als ens locals.
Amb aquesta acció es volia visibilitzar aquesta realitat per poder acon-
seguir la igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats socials, políti-
ques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones.
En paraules de Laura Martínez, presidenta de l’ICD, “reconèixer el mas-
clisme i desmuntar-lo llençant-lo simbòlicament a les papereres és impor-
tant perquè no podem lluitar contra una ideologia si no és reconeguda”.

DIPOSITA AQUÍ EL TEU MASCLISME

La Setmana Sense Fum és una iniciativa de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) 
i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), 
en la que es va involucrar la Federació de Municipis de 
Catalunya, juntament amb altres entitats locals, per uni-
ficar els missatges del Dia mundial sense tabac que es 
va celebrar el 31 de maig.
L’objectiu de la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la 
població de la importància que té per a la salut el fet 
de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i po-
der gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus del 
tabac.
Enguany es va voler dirigir el lema “Desconnecta’t de la 
cigarreta, endolla’t a la vida! a la població jove, a la pre-
venció de l’inici del tabac, especialment amb les altres 
formes de fumar (cigarretes electròniques, catximba/
xixa, cigarretes fetes a mà, etc.).
A més, es va realitzar una enquesta, amb la què es pre-
tenia conèixer el consum i l‘opinió de la població gene-
ral en temes d’actualitat sobre tabaquisme. Les dades 
recollides van servir per a l’elaboració d’un informe que 
es va fer públic mitjançant nota de premsa de l’ASPCAT 
abans de començar la Setmana Sense Fum.

Malgrat el SARS-CoV-2 ha canviat el nostre món, el 
consum de tabac continua matant 10.000 persones 
cada any a Catalunya. Conseqüentment, en temps de 
coronavirus continua sent important mantenir la XXI 
Setmana Sense Fum, atès que els fumadors són més 
vulnerables a la COVID-19, encara que de manera dife-
rent i adaptant-nos a aquesta nova realitat.

SE CELEBRA LA SETMANA 
SENSE FUM AMB EL LEMA:
‘DESCONNECTA’T DE 
LA CIGARRETA,
ENDOLLA’T A LA VIDA”
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L’acció local en matèria educativa no té 
grans competènces reconegudes però 
sí que té un gran compromís. Així es 
va reconèixer en una jornada el passat 
9 de juliol on es van donar a conèixer 
les experiències premiades de 25 enti-
tats locals en el Vè Concurs de Bones 
Pràctiques Municipals en la Prevenció 
i Intervenció davant l’Absentisme i 
l’Assetjament Escolar, convocades 
per la FEMP i el Ministeri d’Educació i 
Formació Professional. L’Ajuntament de 
la Garriga ha estat l’ajuntament català 
premiat.
El debat entre els guardonats, telemàtic 
en aquesta ocasió, va estar marcat per 
la nova situació que ha deixat la crisi de 
la COVID-19 i la bretxa social i digital 
que ha evidenciat. Davant d’aquesta 
situació, el secretari general de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares, va explicar que 
“l’educació és un dret fonamental i base 
de molts altres”. Així, va posar èmfasi 
en què “des de les aules es pot, i s’ha 
de promoure la democràcia, els drets 
humans i la ciutadania global”. Casares 
va assenyalar que les aules han de ser 

espais on es pugui alliberar tot el poten-
cial, cosa en la què el món local, admi-
nistració que “entén i atén l’educació”, 
té molt a dir.
Per la seva banda, la sotsdirectora 
general de Cooperació Territorial i 
Innovació del ministeri, Núria Manzano, 
va destacar que l’educació és fonament 
de la convivència, creadora de ciuta-
dania i desenvolupament. En aquest 
sentit, va voler posar en valor el catàleg 
que resulta d’aquest Concurs de Bones 
Pràctiques, “un element de gran valor 
per compartir experiències, transmetre 
coneixement i impulsar el desenvolupa-
ment d’iniciatives contra l’absentisme 
i l’assetjament des d’altres entitats 
locals”.
La cloenda de la jornada va anar a 
càrrec de la presidenta de la Comissió 
d’Educació de la FEMP i alcaldessa de 
Sant Boi, Lluïsa Moret, que va destacar 
com aquestes bones pràctiques “de-
mostren que als governs locals juguen 
un paper essencial en l’educació” i va 
animar a aprofitar l’intercanvi de les bo-
nes pràctiques.

LA FEMP I EL MINISTERI 
D’EDUCACIÓ RECONEIXEN L’ACCIÓ 
LOCAL CONTRA L’ABSENTISME 
I L’ASSETJAMENT ESCOLAR

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament va iniciar una 
nova campanya de comunicació per 
reivindicar el paper de la cooperació 
municipalista en el context actual 
de crisi sanitària, però també social 
i econòmica. Conscients que una 
crisi d’aquesta magnitud requereix 
una resposta global i organitzada, 
des del Fons van presentar aquesta 
campanya com a resposta solidària 
a la lluita contra la COVID-19 a nivell 
internacional.
Amb el títol ‘Solidaritat a fons’, el 
centre de la campanya eren un 
seguit de vídeos que elaborats als 
territoris on es desenvolupen alguns 
dels projectes del Fons Català. En 
aquests vídeos, persones vinculades 
amb el projecte, ja siguin coordi-
nadors o càrrecs polítics del país, 
expliquen tot el que s’ha aconseguit 
gràcies a la col·laboració dels ajun-
taments socis i les dificultats per les 
quals estan passant amb l’arribada 
de la COVID-19.
Els missatges s’adrçaven a ajunta-
ments concrets que ja tenen alguna 
vinculació amb el projecte. Amb 
aquesta campanya, el Fons volia 
reivindicar que la cooperació mu-
nicipalista és més necessària que 
mai i teixir xarxes de suport entre 
els governs locals de tot el món és 
imprescindible per no deixar ningú 
enrere.

CAMPANYA 
‘SOLIDARITAT 
A FONS’
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La iniciativa prové de la col·laboració entre el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i l’objectiu final és oferir, amb dades obertes i de forma estructu-
rada, tota la informació territorial que recull la Generalitat que pugui ser d’utilitat per a l’administració local, aprofitant l’ús 
de les tecnologies intel·ligents, per tal d’innovar en els serveis públics del món local o supramunicipal, impulsar el creixe-
ment econòmic, i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
Aquesta acció permetrà realitzar anàlisis avançades del territori, relacionant dades de diferents sectors per tal de millorar 
els serveis públics del país.

Actualment ja s’ha creat una etiqueta 
#SmartCatalonia al portal de dades ober-
tes de la Generalitat de Catalunya que 
conté 67 conjunts de dades d’informació 
territorial en àmbits tan diversos com la 
mobilitat, el medi ambient, l’energia o la 
salut, entre d’altres. Igualment, s’estan 
millorant l’estructura i la qualitat de les 
dades actuals per tal de facilitar els estu-
dis de correlació entre àrees diferents.

NEIX EL CONJUNT DE DADES #SMARTCATALONIA 
COM A FONT D’INFORMACIÓ TERRITORIAL DE REFERÈNCIA 
PER A MUNICIPIS, EMPRESES I CIUTADANIA

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat ha presentat una guia de recomanacions 
adreçada especialment a ens locals per a la implantació 
de vies ciclistes urbanes, amb la voluntat d’acompanyar 
i assessorar els ens locals i agents responsables de la 
gestió de la mobilitat de les ciutats sobre experiències 
i criteris de disseny i implantació de vies ciclistes ur-
banes, en aquest procés de nova normalitat i de trans-
formació de les ciutats cap a una mobilitat més activa, 
segura i sostenible.
En el marc de la sessió en línia que el departament va 
desenvolupar el 3 de juliol amb el títol ¡Bicicleta, trans-
formació urbana i COVID-19!, el secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat va posar de relleu el repte que tenim 
de potenciar la bicicleta i fer-la cada cop un mitjà de 
transport més utilitzat. La voluntat tant de la sessió com 

de la guia de recomanacions és acompanyar i assesso-
rar els ens locals i agents responsables de la gestió de 
la mobilitat de les ciutats sobre experiències i criteris 
de disseny i implantació de vies ciclistes urbanes, en 
aquest procés de nova normalitat i de transformació 
de les ciutats cap a una mobilitat més activa, segura i 
sostenible.
La sessió, que va comptar amb un centenar d’assis-
tents, va permetre intercanviar diverses experiències 
europees de transformacions urbanes per facilitar la 
mobilitat en bicicleta.

PRESENTADA UNA GUIA 
DE RECOMANACIONS A 
ENS LOCALS PER IMPLANTAR 
VIES CICLISTES URBANES
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Un total de 18 ciutats, comarques i 
àmbits territorials de Catalunya tindran 
presència a la Mobile Week Catalunya 
2021, després de la convocatòria feta 
per Mobile World Capital Barcelona 
(MWCapital) i la Generalitat per su-
mar-se a la tercera edició d’aquesta 
iniciativa, que té l’objectiu d’apropar la 
tecnologia a la ciutadania. Aquesta xifra 
augmenta respecte de l’edició 2020, i 
passa de quinze emplaçaments als di-
vuit previstos per a l’edició 2021, que se 
celebrarà els mesos de maig i juny.
Totes les ciutats i els territoris han pre-
sentat un avantprojecte amb un breu 
plantejament de format, contingut i 
durada de l’esdeveniment, d’entre 1 i 
3 dies. Un equip integrat per membres 
destacats de MWCapital i responsables 
del Departament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública han valorat les 
propostes presentades.

Formaran part de la tercera edició de 
Mobile Week Catalunya 5 municipis de 
la demarcació de Barcelona (Badalona, 
Mataró, Terrassa, Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú); 5 de la Catalunya 
Central (Vic, Manresa, Igualada, 
Centelles i Rupit i Pruit); 4 de la de-
marcació de Girona (Girona, Figueres, 
Llagostera i Riudellots de la Selva); 2 
de Lleida (Lleida i Mollerussa); 1 de 
l’Alt Pirineu (La Seu d’Urgell) i 1 de les 
Terres de l’Ebre (Ribera d’Ebre).
Aquesta edició girarà al voltant de tres 
temàtiques: la protecció de la nostra 
privacitat i dades a Internet, les habilitats 
professionals digitals que està demanant 
el mercat i el paper que desenvolupa la 
tecnologia durant les crisis. La recoma-
nació de MWCapital als diferents territo-
ris ha estat incloure propostes híbrides 
que contemplin activitats en format 
virtual i presencial.

MOBIL WEEK CATALUNYA ARRIBA 
A 18 TERRITORIS AL 2021

L’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya va presentar al mes de 
novembre un nou model de ciber-
sergurat per protegir el món local de 
ciberamenaces i ciberatacs. Invertirà 
2,5 milions d’euros per proveir-los 
d’un conjunt d’eines i serveis de 
detecció, prevenció, formació, pro-
tecció i resposta ràpida davant pos-
sibles incidents de ciberseguretat.
Durant el primer semestre de 2020, 
els ajuntaments catalans han infor-
mat a l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya de 10 ciberatacs, 
gairebé el doble que al llarg de l’any 
2019. L’Agència ha constatat que 
la majoria d’ajuntaments tenen un 
nivell d’exposició a riscos mitjans o 
alts  -s’han detectat 83 consistoris 
amb un nivell d’exposició crític-  i 
només 192 el tenen baix. També 
s’ha analitzat que les mesures de 
ciberseguretat actuals són bàsiques 
en el 45% d’aquests ens.
El portal web de seguretat, amb 
accés personalitzat per a cada ens 
local, disposarà de recursos d’infor-
mació, formació i governança sobre 
ciberseguretat. Des de l’Agència es 
considera prioritària la prevenció i 
per aquest motiu un dels objectius 
és implementar una cultura de ci-
berseguretat en l’àmbit de l’Adminis-
tració Local.
També es preveu la creació d’una 
plataforma que permeti el desple-
gament de solucions pel que fa a la 
detecció, protecció i monitoratge de 
les infraestructures dels ens locals, 
així com recomanacions per aug-
mentar la maduresa del sistema.
I, en tercer lloc, serveis de resposta 
ràpida a incidents que inclouran 
alertes, un equip de resposta, la 
gestió coordinada i solucions de 
recuperació de la possible pèrdua 
de dades.

CIBERSEGURETAT 
ALS ENS LOCALS

Del 21 al 29 de novem-
bre es van organitzar 
arreu d’Europa accions 
de sensibilització sobre 
la prevenció de residus. 
El focus de l’edició 
d’enguany van ser els 
residus ‘invisibles’, per 
conèixer i ser conscients 
de la motxilla de residus 
que arrosseguen els pro-
ductes. Malgrat la situació de pandèmia, 
a Catalunya hi van participar 260 enti-
tats, entre administracions públiques, 
associacions, empreses, institucions 
educatives, altres institucions i ciutadans 

particulars. La major part de les accions 
proposades van ser virtuals, des de con-
cursos i reptes, a sessions o seminaris 
en línia, “neteges digitals” i algun petit 
acte presencial, tallers de reparació i de 
residu zero a casa.

MÉS DE 800 ACTIVITATS A LA XII SETMANA 
EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS, 
DE LA MÀ DE 260 ENTITATS
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Entre el 18 i 20 de setembre de 2020 es va celebrar 
a Europa la iniciativa Let’s Clean Up Europe! en la 
qual totes les persones podien participar, de manera 
voluntària, en diferents accions de neteja dels espais 
naturals, com boscos, platges, rius o rieres. La Comissió 
Europea fomenta les accions per sensibilitzar la ciu-
tadania sobre l’abast del problema dels abocaments 
incontrolats i promoure canvis en els hàbits i el compor-
tament dels ciutadans. La ciutadania va estar convidada 
a recollir i valoritzar els residus abandonats en el medi.
A Catalunya, entitats públiques i privades van oferir més 
d’un centenar d’activitats de neteja d’entorns naturals 
del nostre país on persones de totes les edats poden 

participar en diferents activitats. L’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) va coordinar aquestes accions 
(34 a les comarques de Barcelona, 8 a les de Girona, 
5 a les de Tarragona, 7 a les de Lleida i 3 a les de les 
Terres de l’Ebre), promogudes per administracions 
públiques, associacions del tercer sector ambiental, 
centres excursionistes, escoles i instituts, associacions, 
oenagés i ciutadans.

La campanya de suport al petit comerç i de promoció territorial, ‘Barris antics, 
compra i guanya’, organitzada per la Xarxa de barris antics amb projectes, en-
guany formada per 31 municipis catalans, es va traslladar a la tardor. Un projecte 
de treball col·laboratiu entre administracions locals de tot el territori català per do-
nar suport al comerç de proximitat i donar a conèixer els municipis organitzadors.
La campanya enguany ha celebrat el seu desè aniversari i, com sempre, estava 
prevista per al juny, però els ajuntaments organitzadors van decidir celebrar-la a 
l’octubre per garantir la participació de tot tipus de comerç i serveis un cop supe-
rades les diferents fases de la primera desescalada per la COVID-19.
Durant l’octubre de 2020 comprar als 31 municipis va tenir premi: l’Arboç, 
Argentona, Balaguer, Besalú, les Borges Blanques, Cabrera de Mar, Calaf, Cardona, 
Centelles, Cervera, Cervià de les Garrigues, l’Espluga de Francolí, Falset, Juneda, 
Lleida, Manresa, Mediona, Roda de Ter, Sallent, Sant Feliu de Codines, Sant Hipòlit 

de Voltregà, Sant Martí 
de Tous, Sant Quintí de 
Mediona, Santa Coloma de 
Queralt, la Selva del Camp, 
Torelló, Tortosa, Tremp, 
Ulldecona, el Vendrell i 
Vilanova del Camí.

189 ACCIONS DE NETEJA 
DELS ESPAIS NATURALS 
CATALANS SE SUMEN A 
LA INICIATIVA EUROPEA 
‘LET’S CLEAN UP EUROPE!’

10A EDICIÓ DE LA CAMPANYA 
‘BARRIS ANTICS, COMPRA I GUANYA’ 
ORGANITZADA PER 31 AJUNTAMENTS
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La V edició dels Reconeixements 
Administració Oberta als ajunta-
ments i consells comarcals que 
atorga anualment l’AOC ha reco-
negut com a ens capdavanters 
en transformació digital els ajun-
taments de Girona i Roses per 
segon any consecutiu juntament 
amb Calafell i Palafrugell.
Aquests reconeixements distin-
geixen set categories d’acord 
amb el nombre d’habitants 
dels ens i la seva naturalesa i 
s’atorguen sobre la base d’una 
metodologia pròpia que analitza 
amb rigor més de 30 indicadors 
objectivables de 947 ajunta-
ments i 42 consells comarcals. 
Enguany han estat guardonats 
75 ens locals catalans.

Girona, Roses, 
Calafell i Palafrugell, 
capdavanters en 
administració digital



Número 114  Abril-Desembre de 2020 45

Un total de 113 ajuntaments, 6 consells 
comarcals i 3 diputacions de Catalunya 
han rebut el Segell Infoparticipa, un 
guardó atorgat pel nou grup de recer-
ca Comunicació Sonora, Estratègica i 
Transparència (ComSET) de la UAB 
com a reconeixement a la transparència 
informativa dels webs de les institucions. 
A més, s’ha atorgat per primer cop un 
premi extraordinari que reconeix la qua-
litat i l’eficàcia comunicativa de quatre 
ajuntaments (Centelles, Viladecavalls, 
l’Aldea i Llagostera) i el retiment de 
comptes sostingut de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet. ComSET, el 
grup de recerca resultant de la fusió del 
LPCCP –grup impulsor de l’Infopartici-
pa- i Publiradio, ha realitzat recentment 
avaluacions també a les institucions 
de les comunitats autònomes de 
Madrid i Múrcia: han obtingut el Segell 
Infoparticipa cinc consistoris madrilenys 
i vuit de murcians.
A partir dels 48 indicadors establerts 
pel ComSET, basats en la Llei de trans-
parència del 2013, s’atorga el Segell 
Infoparticipa a les poblacions que obte-
nen més indicadors positius en funció 
de la seva població (exemple: en el cas 
de les localitats amb més de 50.000 
habitants, s’exigeix un 95% d’indicadors 

positius i, en el cas dels municipis amb 
menys de 1.000 habitants, s’atorga a 
partir del 75% d’indicadors positius). 
Pel que fa als consells comarcals i les 
diputacions, s’atorga el Segell a les ins-
titucions que assoleixen un mínim d’un 
85% d’indicadors positius, independent-
ment de la població. En aquesta edició 
s’ha eliminat la Menció.
Enguany s’ha atorgat el Segell Info- 
participa a 113 ajuntaments (15 més 
que l’any passat), dels quals, 36 han 
obtingut un 100% d’indicadors positius 
(el 2019, van ser-ne 32). D’aquests, 
Esplugues de Llobregat és l’únic muni-
cipi que ha obtingut el 100% a les set 
edicions organitzades fins ara. I, per 
sisè any consecutiu, Vilanova de Sau 
(Osona), amb només 299 habitants, és 
el municipi més petit que l’obté; i el més 
petit que li segueix, Tavèrnoles, amb 
316 habitants, l’ha obtingut en totes les 
edicions.
Dels consells comarcals, sis d’ells han 
obtingut el Segell: l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat, el Gironès, el Moianès, el 
Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
Quant a les diputacions, han rebut 
l’Infoparticipa les mateixes que el van 
obtenir a les tres edicions anteriors: 
Barcelona, Girona i Tarragona.

LA UAB DISTINGEIX 122 
ADMINISTRACIONS CATALANES 
AMB EL SEGELL INFOPARTICIPA

La Plataforma és el nou instrument 
liderat per la Universitat Rovira i 
Virgili que aglutina tots els agents 
que integren la cadena de valor 
de l’hidrogen verd, un combustible 
generat a partir de fonts d’energia 
renovables, per impulsar el coneixe-
ment, la producció i la implementa-
ció d’aquesta alternativa energètica 
al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre. La plataforma aplegarà 
els agents de formació, recerca i 
tecnologia; els agents empresarials 
i empreses de la cadena de valor 
de l’hidrogen verd; els municipis 
de Tarragona, Reus, el Vendrell, 
Cambrils, Salou, Vila-seca, Amposta, 
Tortosa, Valls, Calafell i la Diputació 
de Tarragona; els agents d’Indústria, 
Energia i Medi Ambient del Govern 
de Catalunya, i les persones a títol 
individual que han expressat l’interès 
per desenvolupar projectes.
El projecte és la resposta del terri-
tori a l’estratègia que la Comissió 
Europea ha llençat aquest estiu per 
reduir les emissions contaminants 
i assolir una Europa climàticament 
neutra l’any 2050 com a resposta a 
l’emergència climàtica.
El 20 d’octubre, els més de 50 
agents que van mostrar interès 
per integrar-se a la plataforma van 
celebrar una reunió telemàtica per 
acordar el full de ruta pels primers 
mesos: definir la governança, elabo-
rar un primer portafoli de projectes 
i treballar en un pla d’acció per al 
2021. Els projectes que s’espe-
ra que sorgeixin responen a tres 
línies bàsiques: la mobilitat amb 
l’ús d’hidrogen, l’economia circular 
d’aquesta energia i les infraestruc-
tures bàsiques que requereix.

NEIX LA 
PLATAFORMA 
HIDROGEN VERD 
CATALUNYA SUD

FMC
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Malgrat la situació que ens ha tocat viure, la resposta 
dels ajuntaments, museus, monuments i associacions 
que un any més s’han volgut sumar a la festa major del 
patrimoni cultural ha estat molt satisfactòria: un total de 
432 activitats es van organitzar a 179 municipis de tot 
Catalunya els dies 9, 10 i 11 d’octubre, a les Jornades 
Europees del Patrimoni (JEP) 2020.
Les JEP són una iniciativa del Consell d’Europa i la 
Comissió Europea que se celebra ininterrompudament 
a Catalunya des del 1991 i que està considerada l’ac-
tivitat participativa més important d’Europa en relació 
amb el patrimoni cultural. Estan impulsades per la 
Generalitat de Catalunya i compten amb la col·la-
boració de la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, l’Institut Ramon 
Muntaner, l’Associació Capital de la Cultura Catalana i 
Catalonia Sacra.
Municipis i entitats d’arreu de Catalunya se sumen a 
la que és la festa major del nostre patrimoni cultural, 
programant activitats gratuïtes durant el segon cap de 

setmana d’octubre per apropar el seu patrimoni cultu-
ral a la ciutadania. Un gran ventall de propostes (des 
de portes obertes o visites guiades fins a concerts i ac-
tivitats i tallers familiars, entre d’altres) que segueixen 
les mesures de seguretat sanitària per combatre la 
COVID-19.
Les JEP són un esdeveniment obert a tothom i una gran 
oportunitat per donar a conèixer la riquesa i l’atractiu 
del nostre patrimoni cultural, amb l’objectiu principal 
d’estrènyer els vincles entre aquest i la societat.

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI 2020:
OBRIM LES PORTES 
DEL PATRIMONI CULTURAL
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Actualitat internacional

Per a la quarta i darrera convocatòria 
de WiFi4EU, la Comissió va rebre més 
de 8.600 sol·licituds de tots els països 
participants. Després d’una avaluació de 
les aplicacions, l’Agència Executiva d’In-
novació i Xarxes (INEA), encarregada 
d’implementar el programa WiFi4EU, va 
publicar la llista de municipis guanya- 
dors. Cada un d’ells ha rebut una notifi-
cació individual dels resul-
tats. Un cop s’han notificat 
els resultats de la selecció, 
es convida els municipis 
guanyadors a signar un 
Acord de subvenció, dis-
ponible al Portal WiFi4EU, 
per rebre el val per valor de 
15,000 euros.

Els 17 municipis catalans escollits 
són Alins, Callús, Camarasa, Cardona, 
Castellfollit de la Roca, Farrera, Gavet 
de la Conca, Granyena de Segarra, 
Masarac, Ossó de Sió, Sabadell, 
Santa Coloma de Farners, Seròs, Sort, 
Torrelavit, Vilademuls i Vinaixa.
En reserva: Puigcerdà, Sant Julià de 
Ramis, Vallgorguina i Viladecavalls.

17 MUNICIPIS CATALANS, 
ENTRE ELS GUANYADORS DE 
LA 4A CONVOCATÒRIA WIFI4EU

Els ajuts, atorgats pel govern ca-
talà, formen part del Programa 
‘Eurodistricte. Microprojectes a 
l’espai català transfronterer’, una 
iniciativa conjunta de la Generalitat 
de Catalunya i el Departament dels 
Pirineus Orientals que permet fi-
nançar operacions transfrontereres 
a comarques gironines amb la fina-
litat de dinamitzar l’intercanvi entre 
poblacions i desenvolupar l’Espai 
Català Transfronterer. Des de la se-
va creació, l’any 2008, el Programa 
ha donat suport a més de 320 mi-
croprojectes.
El Departament de la Presidència 
de la Generalitat ha atorgat 80.000 
euros a projectes de cooperació 
a l’Espai Català Transfronterer 
en el marc del programa de sub-
vencions de l’Eurodistricte. Els 
ajuts, finançats per la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, estan dirigits 
a entitats, organismes i ens locals 
implantats a les comarques gironi-
nes i a la Catalunya del Nord.
D’entre els que han obtingut els 
ajuts, hi ha els ajuntaments de 
Portbou, Maçanet de Cabrenys, 
Agullana, Molló i la Vajol, i els con-
sells comarcals de l’Alt Empordà i 
del Baix Empordà.
Situat entre Mediterrània i Pirineu, 
l’espai tranfronterer forma una 
zona natural compartida marcada 
per una història, una identitat i 
una cultura comunes. De banda i 
banda, el territori presenta moltes 
complementarietats econòmiques i 
territorials.

80.000 EUROS 
A PROJECTES 
DE COOPERACIÓ 
A L’ESPAI CATALÀ 
TRANSFRONTERER 
2020-2021

El Consell de Municipis i Regions d’Eu-
ropa ha anunciat la iniciativa Green City 
Accord (Acord Ciutat Verda) per animar 
a les ciutats a ser més saludables, netes i 
respectuoses amb el medi ambient. Cada 
ciutat s’oferirà voluntàriament per com-
prometre’s a aconseguir millores ambien-
tals en qualitat de l’aire, aigua, residus, 
contaminació acús-
tica i biodiversitat.
La iniciativa es va 
presentar en una 
sessió en línia a la 
Setmana Europea 
de les Regions i 
Ciutats, el gran es-
deveniment anual 
que mostra els 
governs locals i les 
seves fites.

Durant l’acte, les ciutats de Sevilla, Lille, 
Friburg, Oporto i Florència van manifes-
tar el seu interès en sumar-se a la ini-
ciativa. Firmaran el compromís polític de 
l’Acord i establiran objectius ambiciosos 
dins de dos anys per aconseguir fites 
ambientals específiques i monitoritzar 
regularment el progrés.

ACORD CIUTAT VERDA: FER ELS NOSTRES 
ESPAIS URBANS MÉS SALUDABLES I NETS
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El manteniment de l’espai públic és una responsabilitat dels 
governs locals que consumeix molts recursos i que no sem-
pre aconsegueix els resultats esperats a causa del compor-
tament incívic d’alguns ciutadans i de fenòmens meteorolò-
gics com ara inundacions o riuades. Aquest dossier analitza 
el resultats d’un programa 
de coresponsabilitació de la 
comunitat en aquesta tasca, 
mitjançant la mobilització de 
les organitzacions comuni-
tàries, l’organització de xerra-
des de sensibilització, l’en-
trega d’equipament bàsic de 
neteja viària, l’oferiment de 
petits incentius (samarretes, 
gorres o entrades a la pisci-
na municipal) i l’organització 
d’accions de reconeixement, 
com a complement a la fun-

ció desenvolupada pels serveis municipals.
Els bons resultats en l’aplicació d’aquest marc d’actuació 
(amb l’objectiu de mantenir net l’espai públic) a dues ciu-
tats del Senegal, sobretot en els barris que havien rebut 
prèviament inversions en infraestructures i en els que 

comptaven amb un teixit 
associatiu vertebrat, en de-
mostra l’efectivitat.
Una altra lliçó que es pot 
aprendre de l’èxit obtingut és 
l’exportabilitat d’aquest tipus 
d’estratègies d’empodera-
ment de les comunitats a al-
tres àmbit d’actuació pública: 
jardins, boscos, manteniment 
d’equipaments públics, etc.
https://openknowledge.
worldbank.org/hand-
le/10986/33056

INCENTIUS GRUPALS PER AL BÉ PÚBLIC

La crisi del coronavirus ha estat un punt d’inflexió que pro-
vocarà canvis (de major o menor escala) en els ecosistemes 
urbans; de fet, amb la fase de desconfinament ja s’han co-
mençat a percebre petites transformacions a moltes ciutats 
amb l’aparició de més carrils bici, més espais per a les ter- 
rasses dels bars o la ‘peatonalització’ (de moment, tempo-
ral) d’alguns carrers.
De moment es tracta, majoritàriament, 
d’adaptacions temporals, però, amb tota 
seguretat, el temps de confinament, l’ex-
pansió del teletreball i les mesures pre-
ventives de seguretat provocaran un canvi 
de mentalitat que condicionarà la forma 
i el funcionament de les ciutats del futur. 
Segurament veurem com entren a les 
agendes locals línies d’actuació com ara 
l’increment de l’espai públic, noves regu-
lacions constructives per promoure pisos 
amb més espais de terrasses o de balcons 
i estances més polivalents, donar resposta 
a l’increment de la demanda de serveis 

de distribució urbana de productes de comerç electrònic, 
l’oferta de noves modalitats d’espectacles (a l’aire lliure, de 
petit format, oferint diverses sessions per desconcentrar el 
públic), una revalortizació dels espais periurbans o el re-
plantejament dels sistemes de mobilitat urbana.
https://www.bloomberg.com/features/2020-city-in-recovery/

COM LA RECUPERACIÓ DE LA CRISI DEL 
CORONAVIRUS TRANSFORMA LES CIUTATS
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CIUTATS CREATIVES 
I CULTURALS 
EN TEMPS
DE COVID-19

Per a alguns col·lectius la crisi de la 
COVID-19 no només no ha representat 
una amenaça per a la salut sinó que ha 
afectat la qualitat de la seva alimentació. 
De fet, moltes persones en situació vulne-
rable, inclosos infants, s’han vist exposats 
a mancances alimentàries o a malnutrició. 
Aquestes situacions s’han pogut pal·liar par-
cialment gràcies a les xarxes de solidaritat 
existents i a iniciatives sorgides com a reac-
ció comunitària a la crisi.
En aquest article s’exposen les bones pràc-
tiques de Mollet del Vallès, Milà (Itàlia), 
Athienou (Xipre) i Mouans-Sartoux (França) 
com a exemples de la capacitat que han 
mostrat els municipis per facilitar la creació i 
la tasca d’iniciatives solidàries de distribució 
de menjar: mobilitzant voluntariat, impulsant 
la creació de xarxes de col·laboració (sector 
públic, sector privat i societat civil), superant 
els reptes logístics amb estratègies innova-
dores, o facilitant mitjans (espais, infraes-
tructures, vehicles, terrenys agrícoles, etc.).
Ara, la clau és consolidar aquestes xarxes 
de solidaritat i aprofitar-les per dur a terme 
una tasca de prevenció i  d’empoderament” 
de les famílies.
https://urbact.eu/covid-19-springboard-mo-
re-food-solidarity

CRISI COVID-19: 
UN DETONANT 
PER REFORÇAR 
LES XARXES DE 
SOLIDARITAT 
ALIMENTÀRIA?

FMC

Amb els teatres i cinemes tancats, la mobilitat dràsticament reduïda 
i restriccions a les concentracions de persones, el sector cultural i 
creatiu s’ha vist profundament afectat per la crisi de la COVID-19 i per 
les mesures de seguretat que els governs s’han vist forçats a adoptar. 
Això posa en risc més de 7 milions de llocs de treball a Europa, però 
també el dinamisme cultural de les ciutats i l’oferta d’activitats lúdiques 
per als residents. Algunes ciutats han començat a adoptar mesures 
per contrarrestar els efectes d’aquesta crisi, garantir la supervivència 
financera de les institucions i professionals d’aquest sector, i recuperar 
la vitalitat cultural i artística de les ciutats: oferint subvencions, cercant 
nous formats d’espectacles adaptats a la nova realitat, contractant 
nous tipus d’activitats, organitzant esdeveniments en línia, facilitant as-
sessorament, o contractant espectacles per avançat.
Així, es poden esmentar com a exemples innovadors i inspiradors:
- La iniciativa de la ciutat Liepaja (Letònia) organitzant espectacles de 
petit format en patis i terrasses d’edificis públics (museus, bibliote-
ques, escoles, etc.) amb aforament limitat.
- La bona pràctica d’Atenes (Grècia) contractant grups de música per 
oferir concerts mòbils (sobre un remolc de camió) per tota la ciutat.
- Manheim (Alemanya) ha dissenyat un programa de concerts en es-
pais oberts de la ciutat que també es poden seguir en línia.
- La instal·lació d’escenaris en grans espais per poder veure espec-
tacles (teatre, concerts, opera o cinema) des dels cotxes (Vilnius, 
Lituània; Gdansk, Polònia; Aarhus, Dinamarca, etc.).
- La ciutat finlandesa de Jyväskylä ofereix un catàleg d’espectacles, 
finançats per l’ajuntament, per ser programats en espais oberts d’es-
coles, residències de gent gran o centres de dia.
- El projecte de Seinäjoki (Finlàndia) que ha contractat artistes per pre-
parar materials educatius o activitats on-line per a escoles o instituts.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d82e17d8-
aac5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/sour-
ce-136106755
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Bones pràctiques

Ajuntament de Castelldefels

ON INNOVEM. PLATAFORMA TECNOLÒGICA PER 
AFAVORIR LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
“On Innovem”, és un projecte pioner a nivell municipal liderat per l’equip directiu i tècnic del Centre de 
Promoció Econòmica La Guaita de Castelldefels, amb l’objectiu de convertir-se en una plataforma tecnolò-
gica municipal a disposició de les empreses i els agents d’innovació que vulguin formar part d’una xarxa de 
coneixement i col·laboració professional. Castelldefels compta amb una trajectòria important de col·laboració 
entre l’ajuntament i els agents econòmics i socials del territori vers el desenvolupament econòmic local. D’entre 
les polítiques fomentades recentment hi ha l’impuls de col·laboració entre el Campus del Baix Llobregat-UPC, 
el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) i el teixit productiu del municipi per al foment de la transferència 

de coneixement, la innovació i la tecnologia. El projecte es va 
posar en marxa al 2015 arran de l’interès i la necessitat de 
vincular el coneixement i la tecnologia que es desenvolupa 
al PMT i al Campus, amb la societat i amb el teixit productiu 
de Castelldefels. Com a resultat, s’ha creat l’Oficina Local de 
Transferència de la Tecnologia de Castelldefels i la seva platafor-
ma virtual, per connectar empreses, oferir solucions innovadores, 
suport, cerca de finançament. També s’organitzen anualment les 
Jornades ON, que pretenen posar en valor la tasca que es rea-
litza des del món de la investigació, la recerca i el coneixement 
per traslladar-ho a l’entorn empresarial.

Ajuntament de Rubí

TAULA DE LA COMPETITIVITAT INDUSTRIAL
La Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí (TCIR) 
és una iniciativa pionera i innovadora impulsada des de 
l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) de l’Ajuntament 
de Rubí. Aquest òrgan té com a objectiu principal con-
cretar un dels compromisos assolits en el Pla Director de 
Polígons d’Activitat Econòmica: promoure la cooperació, 
la cogestió i la coresponsabilitat dels principals agents de 
l’àmbit municipal i supramunicipal amb alt impacte al ter- 
ritori en la construcció de les polítiques de proximitat per 
al desenvolupament econòmic local. La TCIR és un òrgan 
de governança en el que intervenen 38 organitzacions que tenen com objectiu millorar la competitivitat 
industrial, l’ocupabilitat i la qualitat de vida de la ciutadania de Rubí, mitjançant la definició i la imple-
mentació de les polítiques conjuntes de desenvolupament econòmic local. La Taula treballa en xarxa en 
forma de comissions de treball o taules especialitzades dels àmbits de territori, empresa i coneixement.
Aquesta iniciativa vol aconseguir posicionar la ciutat de Rubí com una ciutat integradora, proactiva, 
innovadora, diversa, compromesa i orientada a les persones; un espai modern i viu on les persones se 
sentin orgulloses de formar-ne part, treballar-hi i viure-hi.
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Ajuntament de la Llagosta

PARTITS DE BÀSQUET AMB ALUMNES 
I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
L’Ajuntament de la Llagosta, en col·laboració amb l’entitat Basquetball Team Building Values i Global 
Basket, s’encarreguen d’organitzar unes Jornades Esportives d’Inclusió on els esportistes amb diversitat 
funcional juguen a bàsquet de forma conjunta amb l’alumnat de 6è de Primària de la Llagosta.
Els objectius principals d’aquest esdeveniment es troben encaminats a assolir la sensibilització sobre 

l’accés a l’esport de les persones amb algun tipus 
de diversitat funcional, donar lloc a l’esport para-
límpic i a la inclusió dels nens/es amb discapacitat 
a la pràctica de l’esport de competició. Per això, un 
dels exercicis que es realitza és que tots els alum-
nes hagin de jugar a bàsquet en algun moment 
amb cadira de rodes, per tal de posar-se en el lloc 
de l’altre. Fins al moment, s’han celebrat quatre 
edicions, en què han pogut participar 720 alumnes 
de 6è de Primària de les escoles Joan Maragall, 
Gilpe, Sagrada Família i Les Planes del municipi de 
la Llagosta i 32 persones amb diversitat funcional.

Ajuntament de Montornès del Vallès

CENTRE INFANTIL PINTOR MIR 
EL JOC COM A EINA EDUCATIVA
El Centre Infantil Pintor Mir és un equipament municipal destinat als infants d’entre 0 i 12 anys situat 
al barri de Montornès Centre. Obert al 2018 amb la voluntat de descongestionar el Centre Infantil La 
Peixera, al barri de Montornès Nord, amplia l’oferta d’activitats d’educació en el lleure per a nens i nenes 
d’un gran ventall d’edats i les seves famílies. Precisament la participació de pares, mares, germans i ger-
manes propicia un entorn favorable a la convivència a través del joc. En definitiva, es tracta de 400m2 
que inclouen diferents sales: un espai per a nadons, diversos racons de biblioteca, espais per a jocs 
cooperatius i d’experimentació, una cuina, una aula d’informàtica, etc. i que s’adapten a les necessitats i 
particularitats de les diferents etapes educatives. A més, l’atenció a les famílies es individualitzada i tam-

bé grupal a través d’espais familiars com tallers o 
sessions específiques pensades per crear un vincle 
entre els pares i les mares dels infants.
El funcionament òptim es deu al treball en xarxa i 
a la coordinació amb altres agents de Montornès, 
com el Departament de Benestar Social, els centres 
educatius de primària del municipi o la llar d’infants 
i, a més s’hi ha implicat personal tècnic d’educació 
i de suport a la diversitat funcional per dissenyar un 
espai al màxim d’inclusiu possible.
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Més informació a la pàgina web www.localret.cat

Facilitant serveis digitals
Des del Consorci Localret continuem treballant per tal de facilitar l’accés dels ens locals a eines 
i solucions digitals i de telecomunicacions

Us informem de tres dels serveis en els què estem treba-
llant des de fa uns mesos:
- El primer és l’inici de la licitació aquest mes d’octubre 
d’un acord marc de subministrament i manteniment de 
programari de Microsoft i VMware. 
Els destinataris de l’acord marc són totes les entitats que 
formin part del Consorci, així com els seus ens depen-
dents, prèvia la seva adhesió específica a l’acord marc, 
una vegada que s’hagi adjudicat. 
L’acord marc té un pressupost anual de 3.000.000,00 
d’euros, i s’ha previst una durada de quatre anys, inclo-
ses les possibles pròrrogues: un any de durada inicial, 
més tres pròrrogues d’un any. 
L’adjudicació i formalització de l’acord marc està prevista 
per a finals d’aquest any. A partir de gener de 2021 els 
ens destinataris podran subscriure els contractes que 
se’n derivin. L’adjudicació d’aquests contractes es podrà 
fer sense nova licitació, a l’empresa que hagi presentat 
l’oferta amb una millor relació qualitat preu, o bé convi-
dant totes les empreses adjudicatàries de l’acord marc.
- El segon és l’extensió del servei LocalretMeet, la platafor-
ma que vam posar en servei el passat mes de març per a 
la celebració dels òrgans col·legiats a distància per part de 
les administracions locals mitjançant videoconferència, de 
manera segura i donant compliment al DLl 7/2020, de 17 
de març i a l’RDLl 11/2020, de 31 de març.

Vista la continuïtat de la situació de crisi sanitària, i amb la 
voluntat de seguir acompanyant els ens locals en aquests 
moments, al setembre vam comunicar aquesta extensió 
als prop de 400 ajuntaments, consells comarcals i altres 
ens locals que l’han estat usant tot aquest temps. Aquesta 
extensió és per a un període indeterminat per als ens 
consorciats, i fins al 31 de desembre de 2020 per als no 
consorciats als què també es va voler facilitar una solució 
en aquells moments crítics del confinament.
- El tercer és la propera licitació d’una nova compra 
agregada de serveis de telecomunicacions per als ens 
locals de la demarcació de Lleida i els de Barcelona 
que no van participar de l’anterior elaborada conjun-
tament amb la Diputació de Barcelona. Hi participen 
gairebé 80 ens locals, entre els quals hi ha sis consells 
comarcals i 60 ajuntaments. Es preveu iniciar la licitació 
el mes de novembre.
També ja s’han iniciat les tasques per licitar a primers de 
l’any vinent la nova compra agregada de la demarcació de 
Tarragona que en l’actualitat dóna servei a prop de 70 ens.
I tot això ho fem amb l’objectiu de facilitar la vida als 
ajuntaments i als altres ens locals en qüestions que reque-
reixen d’un coneixement tècnic molt específic, tot generant 
un estalvi de procediment i econòmic important. Estem, i 
continuarem estant, al vostre servei per acompanyar-vos 
en la transformació digital dels vostres municipis.

Localret



Disposicions

ESTABLIMENT I ÚS DE LA TOPONÍMIA

Disposició:
Decret 133/2020, de 17 de novembre.
DOGC número 8275, de 19 de novembre de 2020.
Organisme:
Departament de Cultura.

Es regula l’ús de la toponímia a Catalunya, el procediment 
per establir la toponímia de Catalunya, així com la Comis-
sió de Toponímia com a òrgan de coordinació, assessora-
ment i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims 
de Catalunya; però s’exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquest 
decret la determinació de la denominació dels municipis, 
de les comarques, de les vies urbanes i dels nuclis de 
població.
Els noms dels accidents geogràfics, de les comarques, 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitza-
des, dels nuclis de població i de qualsevol altra demarca-
ció territorial, i també els noms dels carrers i de les vies 
urbanes i interurbanes de Catalunya, tenen com a única 
forma oficial la catalana, excepte els de l’Aran, que tenen 
com a única forma oficial l’aranesa.
Les denominacions oficials en català i en aranès, establer-
tes d’acord amb el procediment que preveuen aquest de-
cret i la legislació de règim local aplicable, són les úniques 
legals a tots els efectes en el territori català.

EMPRESA

ES CREA EL GRUP DE TREBALL PER AGILITAR 
TRÀMITS ADMINISTRATIUS QUE AFECTEN 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES AMB IMPACTE

Disposició:
Acord GOV/147/2020, de 17 de novembre.
DOGC número 8275, de 19 de novembre de 2020.
Organisme:
Sindicatura de Comptes.

L’objectiu d’aquest Grup de treball és optimitzar el temps 
de finalització dels procediments, de la competència de les 
diferents administracions públiques, de concessió de per-
misos, llicències i autoritzacions per a l’exercici d’una acti-
vitat econòmica, quan aquests terminis siguin especialment 
llargs. Estarà adscrit al Departament d’Empresa i Coneixe-
ment, que li prestarà el suport material i tècnic.
El grup de treball el presidirà el conseller del Departament 
d’Empresa i Coneixement i estarà format per representants 
dels organismes següents:
El Grup de treball ha d’identificar els procediments amb 
una incidència elevada sobre l’activitat econòmica i que 
tinguin un termini llarg de tramitació, i ha de proposar les 
actuacions organitzatives, tecnològiques o jurídiques que 
consideri necessàries per reduir els terminis.

ES CREA EL CENS D’ESPAIS DE CULTURA 
RESPONSABLES

Disposició:
Decret llei 44/2020, de 17 de novembre.
DOGC número 8275, de 19 de novembre de 2020.
Organisme:
Departament de la Presidència.

Es crea el Cens d’espais de cultura responsables, en 
el què s’hi poden inscriure els espais culturals que 
ofereixen seguretat davant la situació de crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, perquè compleixen totes les 
condicions que les autoritats competents els exigeixen 
en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per emer-
gències associades a malalties transmissibles emergents 
amb potencial alt risc. Igualment, els espais culturals 
censats, a través del seu art i de la seva activitat, es fan 
coresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot 
provocar l’aïllament social i es comprometen a treballar 
per la inclusió social des de l’àmbit cultural. El Cens s’ha 
creat en el marc de les accions per acompanyar el sector 
de la cultura i les arts en la represa a l’activitat en temps 
de pandèmia, i amb l’objectiu de donar seguretat al pú-
blic i prestigi als espais i als equipaments.
El decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publi-
cació al DOGC, és a dir el 19 de novembre de 2020.
• Es poden incloure en el Cens espais de qualsevol tipus 
en què es desenvolupin majoritàriament activitats cultu-
rals i que s’ubiquin a Catalunya.
• Els requisits que han de complir els espais culturals 
per a la inclusió al Cens són els següents:
a) Adoptar totes les mesures sanitàries que determinin 
les autoritats competents per evitar el risc de pandèmia 
de la COVID-19 i aprovar un protocol sanitari per a l’es-
pai cultural per prevenir la COVID-19.
b) Assumir el compromís, mitjançant l’adopció de pro-
grames d’actuació, de promoure mesures inclusives i de 
millora de la salut anímica de la ciutadania orientades a 
evitar el risc d’exclusió social de col·lectius especialment 
vulnerables per raons econòmiques, socials, de gènere o 
d’inserció social.
• Sol·licituds per a la inclusió al Cens:
Les persones físiques o jurídiques titulars o gestores dels 
espais culturals han de presentar una sol·licitud, d’acord 
amb el formulari que determini el departament compe-
tent en matèria de cultura, a través del portal Tràmits 
gencat del web de la Generalitat de Catalunya, utilitzant 
els sistemes d’identificació i signatura electrònica que 
admet la seu electrònica.
Les persones que hi estiguin interessades han de fer 
constar a la sol·licitud, com a mínim, les dades generals 
del titular o gestor de l’espai cultural, la ubicació, l’afora-
ment màxim del local i les dades de qui en fa la declara-
ció com a representant.

CULTURA
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DISTRIBUCIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE NOVES O 
AMPLIADES COMPETÈNCIES RESERVADES A 
LES ENTITATS LOCALS EN EL PACTE D’ESTAT 
EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Disposició:
Reial Decret 1023/2020, de 17 de novembre. 
BOE número 303, de 18 de novembre de 2020.
Organisme:
Ministeri d’Igualtat.

S’aproven l’actualització dels criteris i quanties per al re-
partiment de fons del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere transferits als municipis, així com del procediment 
d’execució i justificació, L’objectiu és la millora de l’efi-
càcia per part de l’Administració local en les actuacions 
contra la violència de gènere finançades amb càrrec a 
aquests fons.
L’aprovació d’aquest reial decret vol que el fons transferits 
s’adeqüin millor a l’evolució de la població i a les circum-
stàncies dels municipis en relació amb la protecció i aten-
ció de les víctimes de violència de gènere, la qual cosa 
facilitarà la seva execució. Així, s’estableix que els fons es 
distribuiran en funció de:
• Una quantitat fixa per municipi en funció del nombre de 
municipis constituïts segons les dades del Registre d’Enti-
tats Locals.
• Una quantitat fixa en funció del nombre d’habitants de 
dret del municipi.
El romanent que existeixi després del repartiment, aplicats 
els criteris anteriors, es distribuirà proporcionalment entre 
tots els municipis:
• Incorporats al Sistema de Seguiment Integral en els 
casos de Violència de Gènere (Sistema Viogen) del Minis-
teri de l’Interior.
• I entre els municipis en els quals estiguin empadrona-
des víctimes usuàries del servei telefònic d’Atenció i Pro-
tecció per a víctimes de la violència de gènere.
A més, s’estableix expressament que els fons podran ser 
executats pels municipis o bé per mancomunitats de mu-
nicipis o comarques, i en aquest cas les entitats supramu-
nicipals presentaran una única justificació per a tots els 
municipis afectats.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

MÉS SUVENCIONS PER MANTENIR LLOCS DE 
TREBALL A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
EN CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ

Disposició:
Ordre TES/1060/2020, d’11 de novembre.
BOE número 299, de 13 de novembre de 2020.
Organisme:
Ministeri de Treball i Economia Social.

Amb caràcter extraordinari, durant el 2020, s’incrementen 
aquestes subvencions, establertes a l’Ordre de 16 d’octubre 
de 1998: bases de les ajudes i subvencions públiques des-
tinades al foment de la integració laboral de les persones 
amb discapacitat en centres especials d’ocupació i treball 
autònom, en el supòsit de contractacions efectuades amb 
persones amb una discapacitat severa, que comporti es-
pecials dificultats d’accés al mercat ordinari de treball, en 
els termes contemplats en l’apartat següent, seran per un 
import del 55 per cent del salari mínim interprofessional.

OCUPACIÓ

Disposicions



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, impulsem 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.



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.


