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En aquest any de pandèmia, des de la Federació de 
Municipis de Catalunya hem elaborat decàlegs i mani-
festos i hem portat a terme nombroses reunions amb 
l’objectiu, com sempre, de defensar el paper dels 
municipis en la gestió de la crisi. En totes aquestes 
actuacions hi ha hagut un fil conductor que no ha 
cessat: la reclamació del fons de finançament ex-
traordinari per als ajuntaments per poder fer front a 
les despeses extres generades per la crisi. 
Si fem balanç, veiem que algunes demandes han 
estat finalment ateses, com l’alliberament dels roma-
nents propis dels ajuntaments, que finalment hem 
pogut destinar a despeses absolutament necessàries 
per a nosaltres. 
No tots els ajuntaments disposaven de romanents, i 
l’aportació dels 120 milions dels fons de Cooperació 
extraordinari de la Generalitat ha estat una molt 
bona notícia per a tots, però especialment per a 
aquells que no tenien cap altre recurs. A finals de 
l’any passat ja vam rebre 20 milions, i aquest primer 
trimestre hi ha ja 50 milions més compromesos. I 
els darrers 50 els rebrem abans d’acabar l’any.
D’altra banda, tant l’any 2020 com el 2021 els in-
gressos del transport públic s’han enfonsat, mentre 
que les despeses s’han mantingut i fins i tot augmen-
tat. Ara sembla que l’aportació del govern d’Espanya 
per compensar aquest increment de despesa i aquesta 
disminució d’ingressos va per bon camí, i ja han de-
manat que presentem les xifres del dèficit. Seguirem 
aquest tema fins a arribar a una bona resolució.
Alhora resta pendent la promesa de 3.000 milions 
d’euros de fons incondicionats de l’Estat. A través de 
la FEMP els hem reclamat de forma continuada des 
de l’estiu passat, amb l’intent fallit de vincular-ho 
als romanents. El procediment de repartiment ja 
s’ha acordat, fins al punt que tots els ajuntaments 
hem fet ja el càlcul del què ens pertocaria. Però els 
diners no venen. Seguim en contacte amb la FEMP 
per insistir en la necessitat d’aquest finançament 
extraordinari i incondicionat.
I el darrer gran tema: els fons europeus, que pre-
senta encara més incògnites que certeses. Ho hem 
demanat i sembla que finalment podrem accedir-hi 
directament a una part. D’altra banda, la Generalitat 
ha obert vies de col·laboració amb els ajuntaments 
per participar en els projectes que es facin a 
Catalunya.  
Des de la Federació de Municipis de Catalunya vet-
llem pels interessos municipals en tots els àmbits: 
competències, formació, participació, etc., però 
en aquests temps de crisi, el finançament local és 
la nostra prioritat, i seguirem lluitant perquè se’ns 
compensin les despeses i per tenir recursos per 
fomentar l’activitat als nostres municipis, sortint el 
més ben parats possible d’aquesta crisi.

Olga Arnau, Presidenta de l’FMC
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OBJECTIU PRIORITARI  
“Els àmbits de Cultura, Esports, Joventut i Petita Infància han estat 
dels col·lectius més afectats per la pandèmia, causant disrupcions 
en l’aplicació de les polítiques públiques en totes les administracions”
Eduard Rivas, president de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’FMC i alcalde d’Esparreguera

Des del món local estem acostumats a treballar gestionant 
les dificultats que sorgeixen dia a dia. Alhora, hem de ser 
proactius i pensar en el futur dels nostres municipis, de 
manera organitzada i amb una mirada global. 
Amb aquest objectiu hem constituït l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’FMC. La nostra voluntat és generar un es-
pai de debat on intercanviar informació i definir propostes 
de present i de futur en clau municipalista.
Tenim clares les prioritats. En sintonia amb els 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), hem de 
treballar per alinear la dimensió social, econòmica, am-
biental i institucional de la sostenibilitat.
En aquest sentit, l’Agenda Urbana de Catalunya i les agen-

des locals són les eines que han de permetre potenciar les 
oportunitats i afrontar el creixement urbà sostenible. 
La repoblació, la Llei de barris, l’accés a un habitatge dig-
ne, les lleis de prevenció i gestió de residus, la mobilitat 
elèctrica, la gestió dels fons europeus de reconstrucció 
post-COVID… la llista és llarga i cal arremangar-nos. 
Els canvis globals que plantegen els ODS només seran 
possibles si som capaços d’elaborar i executar amb èxit 
accions concretes en l’àmbit local.
El paper de la Federació de Municipis de Catalunya, i 
especialment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, serà 
fonamental per unir esforços i treballar conjuntament pel 
benestar i la cohesió social.

MIRADA GLOBAL, ACCIÓ LOCAL
“L’impacte de la pandèmia afecta decisivament el desenvolupament 
dels nostres pobles i ciutats. La COVID-19 ens ha posat per davant nous reptes 
i necessitats que hem d’abordar amb tot el rigor, però també amb celeritat, 
per donar respostes als veïns i veïnes en aquest temps d’incertesa”
Xavier Fonollosa, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’FMC i alcalde de Martorell

D’ençà els comicis locals de maig de 2019, les prioritats imme-
diates tant als ajuntaments com a la Federació de Municipis de 
Catalunya han quedat modificades per la irrupció del coronavirus. 
Des d’aquest vessant, el Pla de Treball de l’Àrea de Serveis a les 
Persones té uns primers objectius en la lluita contra la pandèmia, 
sense oblidar, en segon lloc, les propostes a mig i llarg termini un 
cop superem el context actual de crisi sanitària.
En aquests mesos, des de l’FMC hem donat suport a la Generalitat 
en declarar la Cultura com a bé essencial i hem acompanyat els 
ajuntaments, els gremis i sectors culturals en la via de preservar 
la programació cultural i en la presa de mesures per garantir-ne 
la seguretat. En un moment com l’actual, la Cultura ens és més 
necessària que mai. En el cas d’Esports, tot i les restriccions en 
aquest àmbit, hem acompanyat els municipis i les entitats esporti-
ves a cercar vies per protegir la vida associativa local i defensar la 

necessària pràctica esportiva per a la salut. La Joventut i la Petita 
Infància han estat també molt presents a l’FMC per garantir que en 
aquest any els drets dels més joves i dels més petits i petites siguin 
compatibles amb les restriccions establertes per la COVID-19.
Des d’una perspectiva més estratègica, a l’FMC seguirem asses-
sorant els municipis en les iniciatives que sorgeixin a nivell legal i 
de govern però també amb objectius concrets propis per defen-
sar més i millor els ajuntaments. A nivell Cultural, cal destacar 
l’impuls d’un estudi competencial per analitzar com garantir més 
cultura als municipis, com també establir una relació justa i equi-
tativa amb les entitats de gestió dels drets d’autor. A nivell d’Es-
ports, impulsarem taules de treball transversals per analitzar les 
polítiques i reglaments que sorgeixin. En Joventut i Petita Infància 
estudiarem les línies estratègiques i les oportunitats que suposa 
l’Agenda 2030 en aquest àmbit.
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La constitució de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’FMC no 
és un tema menor. L’Àrea aplega tres pilars com Comerç i 
Turisme; Desenvolupament Local; i Ocupació. Són pilars po-
tents, rellevants i que afecten el nostre dia a dia. 
La nostra responsabilitat com a servidors públics que treba-
llem per al futur del país ens obliga a tenir una mirada llarga. 
Per això, totes les polítiques d’aquests tres sectors seguiran 
uns criteris comuns de futur basats en la sostenibilitat, la 
innovació i el talent, pels quals aposta la Unió Europea i pels 
quals, a més, hi ha recursos econòmics per demanar. Cal se-
guir els patrons que marcaran (si és que no ho estan fent) el 

camí de futur on volem situar el país. I això passa per actuar 
en l’entorn de l’economia circular i verda; en la mediambien-
tal; en la innovació tecnològica i en la digitalització i desenvo-
lupament de les TIC. Insisteixo, prioritat de la UE.
Les tres àrees estan plenament interconnectades. El turis-
me, amb la sostenibilitat; el comerç, amb la peculiaritat de 
la qualitat, la proximitat i el desenvolupament dels produc-
tes de km0; i les empreses, amb el desenvolupament de 
les energies renovables, la internacionalització i la indústria 
de l’automoció, per posar alguns exemples. Tres potes 
d’un projecte que pensa en les persones i en el seu futur.

SOSTENIBILITAT, INNOVACIÓ I TALENT
“Els municipis saben perfectament la importància d’una àrea que treballi en 
la construcció d’un futur que doni benestar a les persones, a empreses, a institucions, 
i al territori. Segurament, la promoció econòmica és la política social més sostenible. 
Satisfà les necessitats de la nostra gent d’una manera sostinguda i estable. 
Per això, el triangle persones, empreses i institucions, i territoris és la clau de tot”
Montserrat Candini, presidenta de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’FMC i alcaldessa de Calella

Ho farem perquè tenim la força, les ganes i la voluntat d’apro-
fitar aquest gran potencial de creixement, impulsant tecnolo-
gies de la informació i comunicació; promovent ecosistemes 
industrials intel·ligents, i perquè sabem que si desenvolupem 
i innovem digitalment les nostres actuacions millorarem l’eco-
nomia i la sostenibilitat dels municipis i el benestar de la gent.
Encara hem de recórrer un llarg camí per arribar a l’em-
poderament digital, i, per això, necessitem també que el 
desplegament d’infraestructures i la cobertura sigui uniforme 
en tot el territori, garantint la connectivitat per aprofundir 
en una veritable vertebració econòmica i social del país. 
En aquest procés haurem de vetllar i treballar des de les 
administracions locals per reduir les febleses que es puguin 
produir com l’escletxa de desigualtat social, promovent la 
conscienciació i la capacitació de la ciutadania per un ús 
segur de les TIC, entre d’altres.

Els ajuntaments novament liderarem la implementació de 
les polítiques digitals. Però per fer-ho bé, hem de fomentar 
l’adopció d’una nova cultura corporativa en relació amb el 
nou context de digitalització, d’agilitat i de flexibilitat. Hem de 
transformar el model de gestió, organitzatiu i tecnològic de 
la nostra administració, repensant-lo de manera profunda. 
Aquest canvi de paradigma anirà de la mà necessàriament 
del desenvolupament de la governança oberta, participativa 
i col·laborativa que ens reclama la ciutadania. L’avaluació, 
seguiment, transparència i retiment de comptes de les políti-
ques públiques seran elements imprescindibles per millorar la 
qualitat democràtica de les nostres institucions públiques.
En aquesta transformació profunda de l’administració local, 
la Federació de Municipis de Catalunya hi té molt a dir, i des 
de l’Àrea de Bon Govern, constituïda recentment, estem dis-
posats a fer-ho.

L’IMPRESCINDIBLE PROGRÉS DIGITAL
“La pandèmia ha reafirmat la necessitat inajornable de posar les polítiques digitals en 
el centre del discurs i de l’acció dels governs locals. La millora de la prestació dels serveis 
públics dels nostres pobles i ciutats mitjançant la transformació digital és i serà la gran 
protagonista en aquests pròxims anys. I en cal l’impuls ferm des dels ajuntaments”
David Bote, president de l’Àrea de Bon Govern de l’FMC i alcalde de Mataró



L’Àrea de Serveis a les Persones de la Federació de 
Municipis de Catalunya va celebrar el 26 de gener la 
seva reunió constitutiva, amb l’assistència de 44 electes 
i tècnics de l’àmbit local.
En la reunió es va aprovar la seva estructura organitzati-
va, el règim de funcionament i una primera proposta de 
pla de treball per als tres eixos en què es divideix l’àrea: 
cultura, joventut i esports. També es va concretar el re-
forç del paper municipalista de l’FMC amb una presèn-
cia més activa en l’àmbit de decisions del PROCICAT.
L’FMC va constituir l’àrea com un espai per a l’intercanvi 
d’informació sobre temes d’interès a l’agenda local en 
els àmbits de cultura, joventut i esports. Pel que fa al 
seu funcionament, tant el plenari, que es reunirà cada 
semestre, com les seves comissions sectorials, són òr-
gans de participació oberts a tots els ens adherits a l’en-
titat. Les comissions sectorials, que al seu torn també es 
doten de grups de tècnics experts, podran delegar les 
seves funcions en comissions permanents per abordar 
determinats temes, que facin recomanable mecanismes 
de consulta més àgils.
Els objectius del pla de treball aprovats passen per establir un 
programa de formació orientat a electes i tècnics locals, amb 
activitats de debat, reflexió i formació en cultura, joventut i es-

ports, adequades a temps de pandèmia i postpandèmia. Des 
de l’FMC volem nodrir els ajuntaments de tota la informació 
actualitzada sobre aquest àmbit; i, en aquest sentit, apostem 

per continuar amb els mecanismes de comunicació i infor-
mació als membres de l’àrea, amb tota l’actualitat normativa 
sectorial, les convocatòries de subvencions i els materials 
tècnics per a la gestió. En un altre aspecte, l’FMC continuarà 
exigint i vetllant per la coordinació i la col·laboració interadmi-

nistrativa, tant exercint el 
seguiment, la interlocució 
i la concertació amb el 
govern de la Generalitat, 
com elaborant propostes 
de posicionaments polítics 
sobre matèries d’actuali-
tat, amb l’anàlisi del marc 
normatiu i competencial 
i la definició dels drets i 
deures del món local en 
aquests àmbits sectorials. 

Finalment, l’FMC seguirà vetllant per la suficiència financera 
dels governs locals en l’exercici de les seves competències en 
matèria de cultura, joventut i esports.
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Així es va acordar en la constitució de l’Àrea de Serveis a les Persones

L’FMC APOSTA PER REFORÇAR 
LES POLÍTIQUES LOCALS 
EN CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS 
EN L’ERA POST-COVID

El president de l’Àrea és Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera, i la vicepresidenta és 
Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega. La coordinació de la Comissió de Cultura, Joventut 

i Infància anirà a càrrec de Lourdes Aluja, alcaldessa de Pradell de la Teixeta; i la 
Comissió d’Esports serà coordinada per Francesc Alemany, alcalde de Palafolls; que 

comptaran amb l’assessorament de Francesc Xavier Menéndez, de la Diputació de 
Barcelona; Alejandro Muñoz-Reja, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès; i Laureà 
Fanega, de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, com a tècnics de referència



Infància i Joventut
Ressaltem la participació en l’elaboració del nou Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya PNJCat 2022, amb una 
renovació de les polítiques de drets, emancipació, cocreació 
i empoderament juvenils, mitjançant la Taula del PNJCat, 
a més de la creació del Pla d’Actuació de Polítiques de 
Joventut 2021-COVID i la proposta d’un Pla de reactivació 
del món del lleure, agreujat greument durant la pandèmia 
(activitats del lleure i instal·lacions juvenils). Cal tenir present 
també l’aprovació de les línies estratègiques de les polítiques 
d’infància 2021-2024 (Agenda 2030).
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Cultura 
La proposta de treball pel que fa a la cultura està marcada 
fortament per la reivindicació de l’FMC d’integració de les en-
titats municipalistes per garantir la interlocució interadminis-
trativa en el Consell de la Mancomunitat Cultural, constituït 
amb el Departament i només les quatre diputacions. S’ha 
previst la creació d’un grup de treball sobre el marc compe-
tencial i normatiu en matèria de cultura. No podem deixar 
de banda d’altres temes, com l’aprovació del Pla de Museus 
de Catalunya, horitzó 2030; l’extensió de la implantació 
dels arxius comarcals i l’increment del fons del Sistema de 
Lectura pública. Destaquem el Pla de Rescat de la cultura 
amb mesures econòmiques extraordinàries per fer front a 
la COVID-19. Finalment caldrà fer el seguiment dels acords 
i convenis signats per l’FMC amb les entitats de gestió de 
drets d’autor (SGAE, CEDRO, AGEDI...).

Esports
Cal reforçar el paper dels ajuntaments en les polítiques 
esportives fent un seguiment de les subvencions, reforçant 
la relació amb les federacions esportives, analitzant les 
conseqüències dels canvis de reglaments d’esports en la 
planificació de les instal·lacions o creant taules de treball 
transversal en aquells eixos principals que marquin les 
polítiques esportives del país. Sense oblidar l’inici de la tra-
mitació de la Llei de l’activitat física i l’esport i del Projecte de 
Decret de modificació del Decret de les entitats esportives de 
Catalunya. També cal estar amatents al desplegament del 
Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física i de l’Esport, a 
l’actualització del Cens d’Equipaments Esportius, al suport 
a centres educatius per promocionar l’esport extraescolar i 
al suport a les federacions catalanes que fomenten activitat 
física i esportiva per a col·lectius amb capacitats diferents. 
Cal impulsar el reforç de la pràctica esportiva orientada a la 

gent gran i l’extensió del Programa FITJove que promociona 
l’exercici per a la prevenció del consum de drogues per 
adolescents. Per fer front a la COVID-19, caldrà seguir el Pla 
sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de 
represa i l’impuls d’un Pla Nacional per a la Reactivació de 
l’Esport i l’Activitat Física.
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La Federació de Municipis de Catalunya va celebrar la primera 
reunió de la seva Àrea de Territori i Sostenibilitat, com a espai 
per a l’intercanvi d’informació i generació de propostes en 
clau municipalista en matèria de política territorial, urbanisme, 
medi ambient, mobilitat i habitatge, el passat 18 de febrer.
Les polítiques públiques han estat marcades darrerament 
per l’escassetat pressupostària, agreujada per l’impacte de la 

pandèmia de la COVID-19. En aquest sentit, des de l’FMC con-
siderem primordial activar totes aquelles actuacions d’interès 
a l’agenda local que tenen com a objectiu defensar l’autono-
mia local en tots els seus àmbits; i així 
es va fer evident a la reunió constitutiva 
d’aquesta àrea.
L’àrea s’estructura en comissions secto-
rials per atendre de manera més operati-
va qüestions específiques del seu àmbit 
temàtic de gestió. Aquestes comissions 
sectorials tindran la seva pròpia dinàmica 
i treballaran amb caràcter independent i 
es reuniran cada semestre. Tant el ple-
nari com les comissions sectorials són 
òrgans de participació de l’FMC, oberts a 
tots els càrrecs electes dels ens adherits 
a l’entitat, que poden participar acom-
panyants pel seu personal tècnic.
Així mateix, es crea una Comissió perma-
nent de Territori i Sostenibilitat, que es 

reunirà cada trimestre com a mecanisme més àgil i operatiu, 
per abordar determinats temes o eventuals encàrrecs dels 
òrgans de govern de l’entitat. Tots ells, alhora, estaran dotats 
de consells tècnics i grups de treball, per engegar temàtiques 
més específiques.
Recordem que per aconseguir tots els objectius marcats en 
aquesta reunió, l’FMC establirà un programa sostingut de 

formació d’electes i tèc-
nics locals; programant 
activitats de debat, reflexió 
i formació en aquestes 
matèries. Des de l’FMC 
pretenem també donar 
continuïtat als mecanismes 
de comunicació i informa-
ció als membres de l’àrea; 
nodrint els ajuntaments 
d’informació i documenta-
ció de forma regular, àgil 
i sistematitzada; aprofitant 
els canals de comunicació 

de l’FMC amb els associats. I finalment, exigir sempre la coor-
dinació i col·laboració interadministrativa, vetllant sempre per 
la suficiència financera dels governs locals.

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’FMC es va constituir el 18 de febrer

IMPULS DE L’FMC A LES POLÍTIQUES 
LOCALS EN URBANISME, MEDI 
AMBIENT, MOBILITAT I HABITATGE

El president de l’Àrea és Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell; i el vicepresident 
és David Bote, alcalde de Mataró. L’Àrea s’estructura en la Comissió de Política 

Territorial i Urbanisme (l’alcalde impulsor és Narcís Fajula, de Sarrià de Ter, i el tècnic 
de referència és Pere Montaña, arquitecte urbanista); la Comissió de Medi Ambient i 

Mobilitat (l’alcaldessa impulsora és Lídia Muñoz, de Sant Feliu de Llobregat, 
i els tècnics de referència són Carles Salesa, director tècnic del Consorci 
per al tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, i Albert Solà, 

gerent del Consorci Besòs Tordera); i la Comissió d’Habitatge (l’alcaldessa impulsora 
és Mireia Ingla, de Sant Cugat del Vallès, i la tècnica de referència és Lídia Guillen, 

gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa)



Habitatge
S’ha de prioritzar en la nova Llei estatal del dret a l’habitat-
ge, els fons europeus per la recuperació, Next Generation 
UE (àmbit habitatge), una nova Llei de barris, la necessitat 
de revertir algunes modificacions introduïdes a l’LRSAL; 
l’impuls d’un nou Pacte Nacional de l’Habitatge que inclo-
gui tots els agents i administracions; reforçar i augmentar el 
parc de lloguer públic i social; erradicar el sensellarisme i 
l’emergència habitacional, entre d’altres qüestions.
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Medi Ambient i Mobilitat
Cal treballar primordialment en la tramitació de les noves 
lleis de prevenció i gestió de residus; de sòls contaminats 
i de transició energètica; renovar els convenis vigents 
(ECOEMBES, ECOVIDRIO, RAEEs, piles, etc); els cànons 
d’abocador i incineració de residus; el desenvolupament 
de les infraestructures pendents i necessàries; els residus 
d’envasos, l’aplicació del Decret per a l’impuls de les ener-
gies renovables de Catalunya; la sobirania energètica; el full 
de ruta de l’economia circular a Catalunya; o l’autoconsum 
energètic. En residus, cal treballar perquè els ens locals 
puguin assolir els objectius: cal lluitar contra el malbarata-
ment alimentari; reduir la contaminació atmosfèrica i acús-
tica, impulsar el vehicle elèctric; millorar el transport públic; 
promoure l’ús de la bicicleta i dels vehicles verds d’ús com-
partit; implantar sistemes més eficients de recollida selecti-
va; de reciclatge i de disminució d’abocaments, l’eliminació 
progressiva dels plàstics d’un sol ús; fomentar i facilitar la 
transició cap a l’economia circular; potenciar la participació 

activa en la revisió de la planificació hidrològica, assegurar 
l’abastament metropolità, mantenir lleres i recuperar espais 
per a la biodiversitat i per a la ciutadania; un finançament 
adequat del cicle de l’aigua; la descontaminació dels aqüí-
fers; reduir l’emissió de gasos contaminants; o dissenyar 
noves eines en matèria d’educació ambiental.

Política Territorial / Urbanisme 
Els principals eixos es concreten en vetllar per donar im-
puls a l’Agenda Urbana de Catalunya i les agendes urba-
nes locals; seguir l’execució del planejament territorial així 
com de la seva revisió i adaptació; fomentar la rehabilitació 
urbana i l’actuació en edificis, locals i habitatges desocu-
pats; la repoblació de l’àmbit rural i el nou paper del sòl no 
urbanitzable; la modernització de polígons i sectors d’ac-
tivitat econòmica; les infraestructures de mobilitat; nous 
reptes, nous models i replantejament de les prioritats d’ac-
tuació a les ciutats després de la COVID-19; prioritzar la 
Llei de barris i les actuacions en zones degradades; l’orde-
nació del litoral; la necessitat d’una nova Llei d’urbanisme; 
revisar els plans territorials; els edificis, locals i habitatges 
desocupats; replantejar els usos en sòl no urbanitzable; les 

infraestructures de comunicació en l’àmbit rural; l’ordena-
ció del paisatge urbà; o els catàlegs de béns protegits i la 
necessitat de garantir un patrimoni immoble actiu, entre 
d’altres qüestions.
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Per comptar amb un espai adequat per a l’inter-
canvi d’informació sobre temes d’interès local en 
els sectors de comerç, turisme, desenvolupament 
local i del territori, i ocupació, i amb l’objectiu de 
defensar l’autonomia local en aquestes matèries, 
la Federació de Municipis de Catalunya va cons-
tituir el 25 de febrer la seva Àrea de Promoció 
Econòmica. La reunió, que es va celebrar telemà-
ticament, va comptar amb l’assistència de prop 
d’un centenar de participants.
No es pot obviar que la pandèmia ha impactat 
directament en l’ocupació, principalment en la 
restauració, el comerç i el turisme. Per aquest 
motiu, i tal com s’ha evidenciat a la reunió, des de 
l’FMC creiem que cal posar el focus per impulsar 
tots aquells projectes transversals finançats pel 
fons Next Generation UE, cal que els governs locals fomentin 
projectes de turisme sostenible, necessitem que s’implan-
tin sistemes de qualitat turística, com la Carta Europea de 
Turisme Sostenible; i sobretot, hem de donar suport específic 
al sector hoteler i als allotjaments turístics amb una gestió 
conjunta, amb mesures i ajudes per reactivar el sector diver-
sificant l’oferta.
Pel que fa al comerç local, a la reunió es va acordar que cal 
situar-lo en el centre de les decisions estratègiques del terri-

tori, impulsant els productes de proximitat i promovent hàbits 
de consum responsable i sostenible.
Quant al desenvolupament local del territori, per afavorir l’activa-
ció econòmica i la dinamització territorial per revertir els efectes 
del despoblament i l’envelliment, l’FMC treballarà per, entre d’al-
tres qüestions, mancomunar serveis entre ajuntaments propers.
Finalment, en matèria d’ocupació, el pla de treball de l’Àrea 
de Promoció Econòmica de l’FMC està encaminat a millorar 
l’ocupabilitat i promoure l’ocupació de qualitat amb igualtat 
d’oportunitats i enfortir el teixit empresarial.

I tot ho hem d’aconse-
guir, establint un progra-
ma de formació orientat 
a electes i tècnics locals; 
donant continuïtat als 
mecanismes de co-
municació i informació 
als membres de l’àrea 
nodrint-los de continguts 
de manera regular, àgil 
i sistematitzada; i col·la-
borant amb altres admi-
nistracions i elaborant 
propostes de posiciona-
ments polítics.

És l’objectu primordial de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’FMC

LA FEDERACIÓ PRIORITZA 
LA REVITALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS

La presidenta de l’Àrea de Promoció Econòmica és Montserrat Candini, alcaldessa 
de Calella; i la vicepresidència recau en Àlex Garrido, alcalde de Manlleu. 

L’àrea s’estructura en la Comissió de Comerç i Turisme (l’alcalde impulsor és 
Adam Tomàs, d’Amposta, i la tècnica de referència és Isabel Villalbí, coordinadora de 
Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta); la Comissió de Desenvolupament 

Local i del Territori, que inclou sectors primari i secundari (l’alcaldessa impulsora 
és Laura Campos, de Montcada i Reixac, i la tècnica de referència és Montserrat 

Pagès, directora de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell 
de l’Ajuntament de Reus); i la Comissió d’Ocupació (l’alcaldessa impulsora és Dolors 

Carreras, de Cunit, i la tècnica de referència és Ascensió Calderón, responsable 
de programes de Grameimpuls, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)
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Desenvolupament Local i del Territori
La finalitat ha de ser afavorir l’activació econòmica i la dina-
mització territorial per revertir els efectes del despoblament 
i l’envelliment des d’una visió transversal i interterritorial; 
incrementar els serveis locals per millorar la qualitat de vida 
rural; modernitzar polígons i sectors d’activitat econòmica; 
fomentar la competitivitat i l’ocupació industrial; impulsar la 
innovació i els nous models de negoci; estimular el talent, 
l’ocupació i la responsabilitat social; fomentar la soste-
nibilitat mediambiental, la responsabilitat social i la lluita 
contra el malbaratament d’aliments; i potenciar el des-
envolupament de la indústria agroalimentària local. I per 
aconseguir-ho, caldrà, també, prioritzar en campanyes de 
conscienciació i sensibilització entre la població.

Comerç i Turisme 
Els objectius que s’han prioritzat a la reunió estan enca-
minats a transformar els models de turisme vers la soste-
nibilitat; promocionar el turisme rural com a element de 
repoblació de la Catalunya Rural; promocionar el comerç 
local impulsant programes adaptats a la dimensió de cada 
municipi; implementar mesures per situar el comerç en 
el centre de les decisions estratègiques en el territori i els 
municipis; impulsar plans i propostes per promoure l’ocu-
pació de locals buits; o aprovar un decret llei per ajudar 
els arrendataris dels locals comercials tancats o amb l’ús 
limitat; entre d’altres qüestions.

Ocupació
És necessari un Pla formatiu d’innovació tecnològica i digi-
talització; el reconeixement dels Serveis Locals d’Ocupació i 
els Serveis Locals d’Emprenedoria com a serveis de primer 
nivell i prioritaris en l’acompanyament de les persones i 
les empreses; plans d’accions positives per la qualifica-
ció i accés de les dones al mercat de treball, així com del 
col·lectiu LGTBI i específicament per les dones que pateixen 
violència masclista; ampliar l’accés a la Renda Garantida de 
Ciutadania, acompanyat d’un Pla d’accions de qualificació i 
accés a l’empresa ordinària mitjançant la contractació sub-
vencionada; un Pla de Responsabilitat Social que incorpori 
accions positives en prevenció de la precarització laboral, 
feminització de les ocupacions, col·lectius en situació de 
vulnerabilitat, medi ambient, etc.; un Pla de promoció de 
les noves economies en l’emprenedoria; així com ajuts a 

les empreses afectades pels tancaments deguts a la pan-
dèmia de la COVID-19 (impostos, lloguers,...) i ajuts a les 
empreses, principalment petita i microempresa, i contrac-
tació subvencionada, entre d’altre objectius.
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En la reunió constitutiva de l’Àrea de Bon Govern de la 
Federació de Municipis de Catalunya, que va tenir lloc el 16 
de març, es van dibuixar les línies estratègiques que s’hauran 
de seguir en aquest mandat per tal de transformar el model 
de gestió, organitzatiu i tecnològic de les administracions pú-
bliques cap a una societat digital que alhora fomenti de forma 
decidida la transparència i la participació. No hi ha dubte que 
no podem defugir del progrés i de la transformació tecnològi-
ca. I, en aquest sentit, tots els participants van acordar incor-

porar, integrar i promoure polítiques digitals per aconseguir 
unes administracions locals de futur, amb serveis proactius, 
que garanteixin una major transparència i participació dels 
ciutadans i ciutadanes.
A totes i tots ens agradaria viure en uns territoris intel·ligents, 
amb mobilitat sostenible i uns serveis més innovadors i efi-
cients. Per això, des de l’FMC estem segurs que el que cal és 
accelerar la digitalització de pimes i professionals, impulsant 
la indústria i el comerç 4.0; promoure l’aprofitament de les 
TIC per part de la ciutadania. Creiem que així, d’acord amb 
els ODS, es podria ajudar a tancar les bretxes digitals que 
s’han eixamplat en els últims anys per motius socioeconò-
mics, de gènere, generacionals, territorials, o mediambientals; 
especialment més visibles durant la pandèmia de COVID-19.
Les línies de treball en matèria d’agenda digital que l’FMC vol 
prioritzar són la consolidació de les TIC com a component 
estratègic. És per això que a la reunió s’ha acordat, entre 
d’altres, treballar per crear les condicions i estructures ne-

cessàries per al suport a la innovació, fomentant la cultura 
del progrés, tant al sector públic com a l’empresa, enfortint 
les transferències tecnològiques, i impulsant programes pilot i 
laboratoris d’innovació social digital.
Pel que fa a la transparència, des de l’FMC creiem que cal 
analitzar l’impacte normatiu de transparència en els ens locals i 
la seva implementació; avançar en el retiment de comptes per 
millorar la qualitat democràtica de les institucions, i desenvo-
lupar sistemes d’integritat pública que vertebrin l’ètica i el bon 

govern de les nostres admi-
nistracions locals.
Finalment, des de l’FMC 
considerem positiu que la 
ciutadania participi direc-
tament en les accions que 
es poden portar a terme 
al seu territori, i més en 
temps post pandèmia.
Des de la nostra entitat 
també promourem el 
treball en xarxa i la copro-
ducció de polítiques públi-

ques, incorporant la ciutadania, les entitats i les associacions 
a espais de participació i proposta en el disseny i l’avaluació 
de polítiques públiques d’una manera quotidiana.

L’FMC POSA L’AGENDA DIGITAL, 
LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ 
EN ELS FONAMENTS D’UN PROGRÉS 
ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

El president de l’Àrea de Bon Govern és David Bote, alcalde de Mataró; i el vicepresident és 
Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat

L’Àrea s’estructura en tres comissions: la Comissió d’Agenda Digital (l’alcalde impulsor és 
Sergi Vallès, de Torrelles de Foix; i Josep Budí, cap del Servei TIC de l’Ajuntament de Tarragona, 

és el  tècnic de referència); la Comissió de Transparència (l’alcalde impulsor és Josep Bigorra, 
de Vilaplana; i el tècnic de referència és Michael Donaldson, comissionat d’Innovació digital, 

Administració electrònica i Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona); i la Comissió de Participació  
(l’alcalde impulsor és Carles Luz, de Gandesa; i el tècnic de referència és Marc Solé, 

agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Gandesa)
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Participació
Caldria identificar les iniciatives en matèria de participa-
ció desenvolupades al territori i que han estat exitoses i 
necessitem desenvolupar estructures tècniques de gestió 
de la participació i models organitzatius que afavoreixin la 
integració de la participació en les lògiques dels diversos 
serveis municipals. Cal alhora avançar en la idea de govern 
obert com a establiment de models de relació; i articular 
un espai estable d’intercanvi d’experiències, a l’abast de 
les persones tècniques dels municipis adherits, explorant 
noves tecnologies en entorns digitals que promoguin la 
participació de la ciutadania. Hem de promoure l’elimina-
ció de les bretxes de gènere, econòmiques i d’origen que 
facilitin l’accés equitatiu de la ciutadania a les polítiques 
municipals. S’han de renovar els espais formals de partici-
pació, incorporant la riquesa i la diversitat que conformen 
les ciutats i a l’hora dissenyar mecanismes que facilitin 

la seva adaptabilitat; i promoure l’associacionisme com a 
valor intrínsec a la comunitat, posant a l’abast els mitjans 
per tal de promoure’l i facilitar la seva acció, entre d’altres 
mesures.

Transparència
Cal prioritzar el nou reglament de transparència, la reuti-
lització d’Opendata, millorar els portals de transparència, 
els sistemes de retiment de comptes i contractació i els 
sistemes integrals de gestió i catàleg integral de serveis, fer 
una avaluació externa de la transparència, promoure bones 
pràctiques en el desplegament dels codis d’ètica i bon go-
vern i elaborar un Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya, 
elaborar plans d’integritat, codis ètics i comitè d’ètica, i 
crear grups d’interès i agendes públiques.
Des de l’FMC haurem d’estar atents a l’elaboració del Codi 
Ètic del Servei Públic de Catalunya; a l’aprovació de l’Es-

tratègia de lluita contra la corrupció 2020 i 2021; i al tràmit 
d’informació pública del Reglament de desenvolupament 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, entre d’altres.

Agenda Digital 
Per aconseguir una major seguretat i confiança en tot el 
món digital, cal protegir els serveis i infraestructures TIC es-
tratègiques, millorar la capacitat de prevenció i gestió de les 
conductes il·lícites, conscienciar i capacitar la societat per 
un ús segur de les TIC, i enfortir un servei públic de ciber-
seguretat, millorant la coordinació, l’actuació i la informació 
conjunta. És per això que a la reunió s’ha acordat, entre 
d’altres, treballar per crear les condicions i estructures ne-
cessàries per al suport a la innovació, fomentant la cultura 
del progrés, tant al sector públic com a l’empresa, enfortint 
les transferències tecnològiques, i impulsant programes 
pilot i laboratoris d’innovació social digital.

A més, cal fomentar l’adopció d’una nova cultura corpo-
rativa i desplegar iniciatives que responguin amb agilitat i 
immediatesa a les demandes.
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El Pla de Formació de l’FMC va ser aprovat pel Comitè Executiu el 22 de febrer

L’FMC AUGMENTA ELS RECURSOS DESTINATS 
PER CONTINUAR OFERINT AQUEST 2021 
FORMACIÓ DE QUALITAT PER A NOVES 
NECESSITATS EN EL MÓN LOCAL
El Pla de Formació 2021 de 
la Federació de Municipis de 
Catalunya, aprovat el 22 de febrer 
pel Comitè Executiu de l’entitat, 
encararà amb total garantia els pro-
cessos derivats de la gestió econò-
mica, de la gestió de personal i de 
la contractació de serveis per part 
de les entitats locals; aportarà eines 
i coneixements sobre la legislació 
vigent en matèria de projectes i 
programes de finançament euro-
peu, i de protecció de dades i drets 
digitals; i garantirà els instruments 
necessaris per fer front a qüestions 
cabdals com l’emergència climàtica, 
la violència de gènere, i la transfor-
mació digital; promovent una actua-
lització constant de coneixements 
que permeti millorar la comunicació 
en situacions de crisi i/o emergèn-
cia, i combatre, alhora, la desinfor-
mació existent a les xarxes.

Per a l’FMC els principis de trans-
parència i de bon govern esdevenen 
fonamentals i necessaris per dur a 
terme la tasca diària dels empleats 
i responsables públics. I és pre-
cisament en l’exercici d’aquestes 
funcions que resulta imprescindible 
l’adequació constant a les normes 
jurídiques i procedimentals perquè 
garanteixin una impecable i rigorosa 
execució. Per aconseguir aquestes 
fites, proporcionarem formació per a 
noves necessitats, oferint la que sigui 
necessària per aplicar eficaçment 
les tecnologies de la informació i de 
la comunicació a l’organització del 
treball; oferirem també formació “sec-
torial” i especialitzada, aportant co-
neixements als empleats públics que 
es troben en sectors tan canviants 
com el medi ambient, la sostenibilitat, 
la funció pública o l’urbanisme, fent 
una èmfasi especial en temes com 

la sostenibilitat 
pressupostària, 
l’administració 
electrònica i l’e- 
govern. Per això, 
el Pla de formació 
de l’FMC de 2021 
té previst desenvo-
lupar un conjunt 
d’accions vincula-
des a la promoció 
professional i al 
desenvolupament 
de la carrera pro-
fessional.

Algunes d’aquestes accions tenen ja 
una llarga trajectòria de més de vint 
anys, atès l’interès estratègic de la 
nostra entitat en mantenir-les. La seva 
consolidació en el temps ha propiciat 
que siguin expressament reconegu-
des com un mèrit professional es-
pecífic en el desenvolupament de la 
carrera i de la promoció professionals.
El Seminari Tècnic Local, adreçat 
als tècnics municipals, -arquitectes i 
enginyers- ampliarà aquest any el seu 
programa en una sessió fins a arribar 
a les 9, assolint, d’aquesta manera la 
mateixa durada d’un dels seminaris 
de més llarg recorregut de l’FMC, el 
Seminari de Dret Local, que va inau- 
gurar la seva 34a edició el passat 
mes d’octubre de 2020 i que finalit-
zarà aquest mes de juny.
L’FMC ha programat una nova 
edició del Seminari de Relacions 
Col·lectives, del qual el passat dia 26 
de gener ja es va celebrar una sessió 
extraordinària dedicada a l’estabi-
lització del personal no permanent 
a l’Administració local. Les altres 4 
sessions es duran a terme, com ja és 
habitual, entre els mesos de setem-
bre i desembre.
Per al 2021 hem previst dur a terme 
també diverses accions formatives 
sobre la contractació pública local, els 
reptes de la contractació electrònica, 
la gestió de les plantilles, les violèn-
cies familiars, la comunicació de crisi, 
les subvencions, la desinformació, la 
gestió de l’estrès, l’impacte ambiental 
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o els projectes europeus, i s’ha optat 
per incloure, novament, aquells cursos 
oferts amb anterioritat i en les quals no 
es va poder atendre l’elevada demanda 
de places rebuda.
Des de l’inici de la pandèmia de 
COVID-19, tot just ara fa un any, l’FMC 
ha estat compromesa en mantenir la 
seva activitat formativa cercant no-
ves vies i noves solucions formatives 
per tal de continuar oferint recursos 
formatius als ens locals. Durant l’any 
2020 vam posar en marxa el nou model 
híbrid de seminaris, que van passar 
de celebrar-se íntegrament de manera 
presencial a fer-ho, també, de manera 
telemàtica, consolidant el camí cap a 
la modernització que permeti a tots els 
treballadors locals participar-hi malgrat 
les restriccions o les distàncies.
Aquesta voluntat ens ha portat a fer 
un esforç de programació, celebrant 
accions formatives lligades a l’actualitat 
per tal que els governs locals puguin 
accedir als fons europeus abordant 
l’anàlisi dels diferents instruments 
financers, identificant les oportunitats 
que el nou pressupost de la UE dibuixa 
per al món local, i definint un full de 
ruta pràctic per incrementar les possibi-
litats d’accedir-hi. D’aquest curs sobre 
Disseny i gestió de projectes europeus 
per a l’administració local, que ha 
estat un èxit de convocatòria, ja s’han 
celebrat dues de les quatre edicions 
programades.
Fomentar l’agilitat a l’administració és 
un altre dels reptes que l’FMC ha volgut 
assumir enguany, programant accions 
formatives que permetin elevar la fluï-
desa dels equips i el seu compromís 

en el lloc de treball, creant dinàmiques 
àgils i dinàmiques, i detectant les 
dades ocultes i les palanques d’acció 
dels equips. La situació de pandèmia 
que encara vivim ens ha demostrat 
que els equips han de tenir facilitat 
per assimilar novetats i els caps han 
de tenir la capacitat d’impulsar canvis, 
diagnosticant problemes i proposant 
millores que permetin aconseguir òp-
tims resultats.
En el Pla de Formació de 2021 hem vol-
gut dedicar una especial atenció, tam-
bé, a diversos col·lectius de treballadors 
municipals, com els gestors d’equipa-
ments esportius i culturals, que per la 
seva especificitat veuen sovint reduïda 
l’oferta formativa que atén a les seves 
necessitats.

CURSOS GENER, 
FEBRER I MARÇ
· Eines i oportunitats de finançament 
per als ens locals. Seminari sobre 
fons europeus (del 29 de setembre 
de 2020 al 18 de febrer)

· Combatre la desinformació (la pri-
mera edició s’ha celebrat els dies 
23, 24 i 26 de febrer; i la segona 
edició, el 8, 9 i 10 de març)

· Gestió de l’estrès. Millora de la 
qualitat de vida professional en 
temps de pandèmia (primera edició: 
18, 22 i 25 de febrer i 1, 5, 8, 11 i 
18 de març; segona, 15, 19, 22, 25 
i 29 de març i 6, 9 i 13 d’abril)

· Gestió de la comunicació en situa-
cions de crisis i emergències (dues 
edicions: el 17, 22 i 24 de febrer de 
2021; i l’1, 3 i 8 de març)

· Transformació digital de l’Adminis-
tració en mig d’una revolució digital 
(la segona edició ha tingut lloc els 
dies 9, 11, 16 i 18 de febrer)

Eficàcia i legalitat en la elaboració 
d’un Pla d’estabilització/consolidació 
d’ocupació (primera edició, 19 de 
març; segona, 26 de març)

· Disseny i gestió de projectes eu-
ropeus per a l’administració local 
(primera edició, 1, 4, 8 i 11 de març; 
segona, 15, 18, 22 i 25 de març; ter-
cera, 29 i 31 de març i 12 i 15 d’abril; 
i quarta, 19, 22, 26 i 29 d’abril)

· Seminari de Dret Local (celebrades 
sessions el 15 de gener, 12 de fe-
brer i 12 de març; i previstes les del 
16 d’abril, 14 de maig i 18 de juny)

L’objectiu de l’Àrea de Formació de l’FMC per a aquest 
2021 és, en definitiva, continuar facilitant l’accés dels tre-
balladors públics a una formació rigorosa i de qualitat que 
contribueixi a la millora del desenvolupament de les seves 
tasques garantint l’eficàcia i l’eficiència del servei públic



El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de 
Catalunya reunit el 25 de gener va aprovar una proposta 
de moció sobre el dret a morir dignament, que té en 
consideració la recentment aprovada Proposició de Llei 
orgànica de regulació de l’eutanàsia, així com les apor-
tacions recollides per l’FMC, un cop sotmesa a consulta 
de l’Àrea de Cohesió Social de l’entitat. Aquesta moció 
es va enviar als ens adherits a l’FMC per tal que, si ho 
consideraven adient, l’aprovessin als respectius plens.
Les persones tenen dret a rebre una atenció de qualitat 
que promogui l’alleujament del patiment, sigui físic, 
psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni 
(domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de 
la persona. Quan es donen situacions de patiment in-
suportable i la persona expressa el seu desig de morir 
i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte 
respectuós i que se li doni una resposta proporcionada 
a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona 
té dret a què els professionals sanitaris li facilitin les cu-
res i els tractaments necessaris per a una mort digna i 
sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.
L’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD) afirma 
que massa persones continuen patint un sofriment 
innecessari al final de la seva vida, entre d’altres qües-
tions, per desconeixement de les lleis per una part del 
personal sanitari, o per desconeixement per part dels 
pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exer-
cir-los, incloent tot allò relatiu al document de voluntats 
anticipades (DVA) (actualment, a Catalunya, escassa-
ment l’1% dels catalans ha registrat un DVA, tot i que 
un 78% de la societat dona suport a la despenalització 
de l’eutanàsia).

Els ajuntaments, com a institució més propera a la 
ciutadania i des de la convicció que el dret a una mort 
digna és un dels drets humans, hem de vetllar per la 
seva defensa, per això és necessari divulgar aquest 
dret entre la població, així com la necessitat que cada 
ciutadà disposi del seu DVA i que el personal municipal 

en general i el de treball i educació social i el de les 
Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) en particular n’esti-
guin degudament formats i informats.
És per això que la moció pel DMD aprovada per l’FMC 
acorda, entre d’altres qüestions:
- defensar que la llibertat de la persona no s’ha de per-
dre en cap moment de la vida, ni tampoc en el procés 
final que ens porta a la mort;
- donar suport, defensar i divulgar el dret de les perso-
nes a ser assistides al final de la vida segons els desigs 
expressats en el seu DVA;
- demanar als departaments de Salut i Afers Socials 
l’equitat en l’actuació dels equips PADES (Programa 
d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport ) a tot el país, 
per tal que qualsevol persona del territori pugui ser atesa 
per aquests equips 24 hores al dia i 7 dies a la setmana;
- donar suport a les lleis sobre eutanàsia i el dret a mo-
rir dignament perquè puguin ser aprovades al Congrés;
- demanar al Parlament i al Govern de la Generalitat 
el seu ràpid desplegament en allò que sigui de la seva 
competència, la màxima difusió entre professionals i 
ciutadania i la promoció del DVA;

- instar el Govern a complir al més aviat possible 
amb els acords del Parlament sobre el dret 
a morir dignament (BOPC 316 de 30 de 
gener);
- dotar d’informació i formació específica 
als treballadors i treballadores municipals 
sobre els drets de la ciutadania al final de 
la vida i el DVA;
- promoure la sensibilització i la reflexió 

entorn al dret a la mort digna amb la col·laboració de 
DMD en els entorns que es consideri adients (entitats, 
centres educatius...).
(El passat 18 de març de 2021, quan tancàvem aques-
ta edició de la revista, el Congrés de Diputats va aprovar 
la Llei d’eutanasia)

SUPORT DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 
DE CATALUNYA AL DRET A MORIR DIGNAMENT
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“Els ajuntaments, com a institució més propera a 
la ciutadania, i des de la convicció que el dret a una mort digna 
és un dels drets humans, hem de vetllar per la seva defensa”
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En el quart i darrer del cicle de de-
bats sobre polítiques digitals endegat 
per Alcaldes.eu juntament amb el 
Departament de Polítiques Digitals de 
la Generalitat de Catalunya, que va 
celebrar-se per via telemàtica, es van 
tractar aspectes vinculats a la seguretat 
del procés de transició digital del nostre 
país, plantejant-ne els pros, els contres, 
els reptes i les dificultats d’una manera 
constructiva.
David Bote, vicepresident de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
i alcalde de Mataró, hi va participar 
parlant de l’agenda digital. En la seva 
intervenció, va assegurar que des de la 
perspectiva supramunicipal, hi ha una 
camí a desenvolupar per tal d’arribar a 
l’empoderament digital. “És important 
tenir agendes compartides i desenvolupar 
les seves estratègies. El dret a la segure-
tat és fonamental”.
Va explicar també que el vector del 
territori és fonamental i que el 5G és 
molt important que arribi a tot el país. 

“Les ciutats de l’entorn metropolità tenim 
molts reptes digitals, no només amb el 
territori, també amb les persones”.
Respecte a mantenir un equilibri entre el 
digital i el presencial, l’alcalde de Mataró, 
va afirmar que “les administracions hem 
d’avançar i girar cap a la digitalització 
però sense oblidar totes aquelles perso-
nes que necessiten ajuda, sobretot en 
l’àmbit de la seguretat digital”.
En relació a la implementació del 5G, 
segons el vicepresident de l’FMC, “tot 
plegat et permet alliberar papers. Tot el 
que fem des dels governs locals ho fem 
perquè es pugui accedir al 5G i ampliar 
la nostra cobertura. A l’Ajuntament de 
Mataró, hem assolit un percentatge de 
gent molt alt que ha teletreballat. Tot i 
així, hem de seguir avançant”.
Com a conclusió del webinar, David 
Bote, creu que “hem de ser capaços 
de traslladar a l’àmbit digital aquesta 
seguretat que dona l’administració. És 
un repte fonamental que hem d’afrontar 
plegats”.

El col·loqui va tenir lloc el 28 de gener

L’FMC PARTICIPA AL COL·LOQUI 
“UN PAÍS DIGITAL ÉS UN PAÍS 
MÉS SEGUR” Com cada any, la Federació de 

Municipis de Catalunya i l’ACM van 
elaborar conjuntament un Manifest 
amb motiu del Dia Internacional de 
les Dones, que se celebra cada 8 
de març. Enguany la commemora-
ció venia marcada per la greu crisi 
sanitària, econòmica i social que 
estem patint com a conseqüència 
de la pandèmia de la COVID-19, 
que ha agreujat encara més les 
discriminacions i la precarietat que 
patim les dones.
Els governs locals, a primera línia i 
capdavanters en atendre les neces-
sitats més immediates, seguirem 
lluitant perquè aquesta crisi no su-
posi cap pas enrere en els avenços 
socials que hem anat assolint els 
darrers anys. Aquest 2021 no hem 
pogut sortir al carrer massivament 
però igualment hem fet sentir la 
nostra veu.
Les administracions locals hem 
d’esforçar-nos, ara més que mai, en 
incorporar la mirada de gènere en 
les polítiques públiques i en aplicar 
tots els projectes de recuperació i 
protecció social al nostre abast du-
rant els propers anys.

Nou acord ICD-FMC-ACM
Us informem també que en el mo-
ment de tancament d’aquesta revis-
ta es va signar un nou acord entre 
l’ICD i les entitats municipalistes 
FMC i ACM, per al contracte progra-
ma d’aquest any, de cooperació ins-
titucional per treballar conjuntament 
en la implementació de polítiques 
públiques destinades a erradicar la 
desigualtat entre dones i homes, i 
abordar la violència masclista com a 
expressió màxima de la desigualtat 
entre homes i dones.

MANIFEST DEL DIA 
INTERNACIONAL 
DE LES DONES
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L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA) va mantenir una reunió amb la Federació de 
Municipis de Catalunya amb l’objectiu de col·laborar per 
posar en valor i vetllar pel desenvolupament del teatre, 
donar visibilitat i cohesió al sector i reforçar els projec-
tes escènics de les empreses del sector.
En la reunió, ADETCA va valorar el paper dels ajun-
taments, agraïnt l’esforç fet per molts d’ells, malgrat 
la situació provocada per la pandèmia, per continuar 
programant actes culturals, encara que no es rebin 
ajuts suficients per compensar la disminució dels afo-
raments, tal i com estableixen les restriccions dictades 
pel govern de la Generalitat. Una altra de les sol·licituds 
d’ADETCA va ser demanar la col·laboració de l’FMC per 
impulsar el foment de l’activitat escolar als teatres.
Per part de l’FMC, el president de l’Àrea de Serveis a 
les Persones, Eduard Rivas, va informar als assistents 
de totes les accions que la nostra entitat ha realitzat 
durant el període de pandèmia en matèria de cultura, 
i va recordar que actualment s’està treballant amb el 
CSITAL una regulació que permeti pagar una part de 
les actuacions quan aquestes s’han de cancel·lar. Es 
va parlar també sobre els ajuts en relació a les con-
tractacions i a les anul·lacions d’espectacles culturals, 

com el Programa.cat de la Generalitat, que té l’objectiu 
d’ajudar a estabilitzar i incrementar l’activitat i qualitat 
de les programacions d’arts escèniques i musicals pro-
fessionals dels equipaments. Lamenten, però, que la 
línia d’ajudes a les cancel·lacions va finalitzar el passat 
31 de desembre i no s’ha prorrogat.
La reunió va acabar amb el prec, per part d’ADETCA, 
de continuar treballant amb l’FMC per tal d’arribar a 
acords en matèria d’activitats culturals, sobretot de fo-
ment de la programació, més que no pas indemnitzar 
per les cancel·lacions. L’FMC va afirmar que sempre es-
tarà a disposició de continuar treballant per revitalitzar 
la cultura i buscar les millors fórmules que ajudin els 
ajuntaments a la programació d’activitats culturals.

El 18 de gener es va constituir la taula sectorial del cicle integral de l’aigua, un espai de diàleg que s’ha creat amb l’objectiu 
de donar solucions als reptes en la gestió de l’aigua, tant en l’abastament com en el sanejament. Aquesta taula agrupa a tots 
els actors implicats en el cicle de l’aigua, des de les administracions públiques com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis (ACM); les empreses subministradores de serveis 
agrupades a través de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) i els sindicats, representats per UGT i CC.OO.

En l’acte de constitució hi va participar, a més del director i la gerent 
de l’ACA, Lluís Ridao i Anna Seijas; el vicepresident de l’FMC i alcalde 
de Mataró, David Bote; el secretari general adjunt de l’ACM, Sergi 
Penedès; el president de l’ASAC, Ignacio Escudero; Alfonso Núñez i 
Laura Màrquez per part d’UGT i Francesc Garcia i Jordi Oliva en repre-
sentació de CCOO.
La taula pretén aportar solucions en les matèries de les quals la com-
petència és directa dels participants (convenis, adaptacions legislatives 
i regulacions laborals) i poder traslladar conclusions a d’altres entitats 
no vinculades directament a la gestió de l’aigua en qüestions com mo-
rositat, pobresa energètica, vinculació d’increments salarials d’empre-
ses públiques a la Llei dels pressupostos generals de l’Estat.

Reunió amb ADETCA el passat 11 de febrer

L’FMC RECOLZA EL SECTOR TEATRAL

PARTICIPACIÓ DE L’FMC A LA TAULA SECTORIAL 
DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
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El president de l’Àrea de Serveis a les 
Persones de la Federació de Municipis 
de Catalunya i alcalde d’Esparreguera, 
Eduard Rivas; i l’alcaldessa impulsora 
de la Comissió de Cultura de l’FMC i 
alcaldessa de Pradell de la Teixeta, 
Lourdes Aluja, conjuntament amb el tèc-
nic de referència de cultura de l’entitat, 
Francesc Xavier Menéndez; i la secre-
tària general adjunta, Susanna Mérida, 
es van reunir el 23 de febrer amb el 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya per tal de col·laborar i trobar 
sinergies entre aquests i els ajuntaments 
de Catalunya que els ajudin a afrontar la 
greu crisi que viu el sector.
La directora del Gremi, Pilar Sierra, va 
traslladar a l’FMC la situació preocupant 
que viu el sector. Aquest ha estat un 
sector que sempre ha estat autosu-
ficient, però davant la greu situació 
que viuen fruit de la pandèmia de la 
COVID-19 estan cercant complicitats i 
col·laboracions que els ajudin a afron-
tar-ho. Pilar Sierra va explicar que “a 
febrer de 2021 més del 40% dels cine-
mes de Catalunya s’han vist obligats a 
tancar temporalment les portes”. També 
va exposar que el sector està rebent 
suport per part de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Administració central, 

però necessiten també comptar amb 
el suport de les administracions locals, 
tenint en compte que contribueixen de 
manera important a la cultura i també a 
l’economia dels municipis.
A l’FMC compartim el posicionament del 
gremi que els cinemes són un instru-
ment de difusió de la cultura. En parau-
les d’Eduard Rivas, “són generadors de 
cohesió social, són una eina de suport 
a l’educació i no requereixen inversió 
pública, però estan al servei de les admi-
nistracions públiques en la tasca social 
i cultural”. En aquest sentit, “mostrem 
la disposició de l’FMC per treballar con-
juntament amb el Gremi de Cinemes i 
traslladar propostes que els ajuntaments 
poden posar en marxa per acompanyar el 
sector, com incentivar programes per la 
difusió de la cultura cinematogràfica i la 
creació de públics, amb accions amb els 
centres d’ensenyament i la gent gran, per 
exemple”.
Des de l’FMC traslladarem als municipis 
adherits que disposen de cinemes les 
propostes que estan al seu abast per 
acompanyar aquest sector que, com 
d’altres sectors culturals, està patint les 
conseqüències de la pandèmia: “és 
necessari salvaguardar i reivindicar els 
beneficis de la cultura en la societat”.

COL·LABORACIÓ I RECERCA DE 
SINERGIES ENTRE EL GREMI DE 
CINEMES DE CATALUNYA I L’FMC

Aquesta va ser la principal rei-
vindicació de Francesc Alemany, 
alcalde de Palafolls i impulsor de la 
Comissió d’Esports de la Federació 
de Municipis de Catalunya, a la 
reunió telemàtica que va mantenir, 
l’1 de març, amb el govern de la 
Generalitat i  diversos representants 
del sector esportiu, entre d’altres, i 
que va servir per fer el seguiment 
de la situació actual i de les me-
sures vigents en matèria de salut 
pública en el món de l’esport per 
a la contenció de la pandèmia de 
COVID-19.
Alemany, en la seva intervenció 
va insistir en què “cal tenir en 
compte que els gestors del 75% 
d’instal·lacions esportives som els 
ajuntaments, i posar en marxa to-
tes aquestes demandes implica un 
esforç molt important, ja que les 
mesures s’anuncien i s’apliquen en 
molt poc marge de temps. Demanem 
el temps suficient entre la presa de 
decisions i l’aplicació i entrada en 
vigor per poder garantir l’activitat 
de l’esport.”
Per part del govern, es va avançar 
que es preveu properament una 
línia d’ajuts específica per a ens 
locals en esports; es va insistir en 
anar lentament i sense assumir cap 
risc, definint pas a pas què es pot 
relaxar i prioritzant els àmbits per 
no haver de retrocedir; i finalment, 
es va comprometre a fer arribar 
una proposta al PROCICAT de te-
mes més urgents a prioritzar en el 
sector de l’esport.

L’FMC DEMANA 
TENIR EN COMPTE 
ELS AJUNTAMENTS 
QUAN ES REVISIN 
LES RESTRICCIONS 
EN L’ESPORT



a través del web: www.fmc.cat 

Envia’ns 
les mocions 

del teu 
ajuntament

Més a prop, 
més ràpid
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Aquest és un dels objectius principals 
de la Comissió Assessora per a l’Estra-
tègia de Dinamització Territorial ‘País 
d’oportunitats, País Viu’, que el 21 de 
gener es va reunir amb la participa-
ció de la Federació de Municipis de 
Catalunya. La comissió, que està for-
mada per representants institucionals, 
acadèmics i agents econòmics, treballa 
per afavorir la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats establint millores de qua-
litat en la presa de decisions, aportant 
coneixements i generant reflexions per 
revertir els efectes del despoblament i 
l’envelliment. El vicepresident de l’FMC 
i alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, va 
assistir a la reunió, en la qual es van po-
sar sobre la taula un seguit d’indicadors 
sobre la situació en què es troba el país 
en molts àmbits, que han de servir per 
realitzar una diagnosi per a l’activació 
econòmica i la dinamització territorial, 
sobretot en zones afectades per l’aban-
donament territorial. 
El passat 5 d’octubre es va constituir 
aquesta comissió, que és el principal 

òrgan consultiu per al desplegament de 
l’estratègia “Un país d’oportunitats, un 
país viu”, impulsada al maig de 2019 
arreu del territori. La comissió és pri-
mordial per reforçar l’aliança amb els 
ens locals, incorporar la seva visió i les 
prioritats del territori en la configuració 
de les polítiques de govern orientades 
a l’activació econòmica, la generació 
d’oportunitats i l’equilibri i la cohesió del 
territori, per revertir els efectes del des-
poblament i l’envelliment.
En la trobada del gener es va presentar 
el resultat de l’informe encarregat a 
l’octubre sobre l’afectació del despobla-
ment, l’envelliment i l’abandonament 
territorial al nostre país des de l’òptica 
de les diferents disciplines: economia, 
sociologia i demografia, amb la finalitat 
de generar coneixement i aportar una 
anàlisi més exhaustiva de la situació, 
establint un espai de debat i acompa- 
nyament entre tots els sectors afectats 
(Generalitat, governs locals i represen-
tants socioeconòmics), que permeti mi-
llorar la col·laboració interinstitucional.

“HEM DE REVERTIR ELS EFECTES 
DEL DESPOBLAMENT I 
L’ENVELLIMENT DINAMITZANT 
EL TERRITORI”

La Federació de Municipis de 
Catalunya va donar suport a un ma-
nifest elaborat per les administra-
cions locals del Pirineu i de l’Aran, 
en el qual es reclamava al govern 
aplicar mesures asimètriques en 
funció de la diversitat territorial, 
sobretot en el compromís contra la 
pandèmia de la COVID-19.
El manifest afirma que és important 
fer sentir la veu del món local, que 
és divers territorialment, i que, per 
això, cal prendre mesures especí-
fiques sectorials diferents, d’acord 
amb la diversitat dels territoris, i 
no fer-ho només en clau metropo-
litana.
La majoria de municipis d’aques-
tes comarques són de poblacions 
amb una baixa extensió territorial, 
baixa població, baixa densitat i 
amb nuclis petits, fet que implica 
que a l’hora d’aplicar restriccions 
es tingui en compte la diversitat 
territorial i es decreti confinament 
comarcal en lloc de confinament 
municipal.
Per això, el manifest demanava, 
entre d’altres, que s’escolti el món 
local, que és el primer compromès 
amb la salut, el benestar i l’econo-
mia del territori; i proposava que el 
confinament hauria de ser a nivell 
comarcal, i no municipal; que es 
permeti la mobilitat entre els terri-
toris limítrofs transfronterers, amb 
França, Andorra i la Franja d’Ara-
gó, i que les restriccions a l’activitat 
econòmica vagin acompanyades 
de mesures efectives, adequades, 
que s’articulin amb celeritat, i que 
siguin anunciades amb un mínim 
d’antelació.

L’FMC, AL COSTAT 
DELS ENS LOCALS 
DEL PIRINEU I 
DE L’ARAN
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Representants de la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (FATEC) van mantenir una reunió 
amb la Federació de Municipis de Catalunya per posar 
sobre la taula la situació complicada que estan vivint 
les persones grans amb la pandèmia de la COVID-19, i 
que, per la seva vulnerabilitat són les que més pateixen 
els efectes negatius, amb repercussions a nivell físic, 
emocional, cognitiu o social o una elevada mortalitat.
Com a conseqüència del tancament dels casals de gent 
gran des del passat mes de març seguint les indica-
cions del PROCICAT, no es poden fer les activitats re-
lacionades amb l’oci, la cultura, la diversió, la formació 
o el lleure, a les què estaven acostumats, la qual cosa 
comporta la pèrdua de les relacions socials i l’empitjora-
ment de la salut mental de les persones grans. Des de 
la FATEC, van demanar al món local que donés suport 
i acompanyament als responsables d’aquests centres 
per ajudar-los en la seva funció de ser imaginatius en la 
creació d’activitats de tota mena, sempre dins dels pro-
tocols establerts per les autoritats sanitàries.
La FATEC també va informar de les conclusions de la 
reunió del gener amb representants dels casals de la 
gent gran per debatre i analitzar els efectes de la pandè-
mia en els seus centres. “Necessitem respostes creatives 
i imaginatives per part de l’administració local per ajudar 
a un evelliment actiu i positiu”, va afegir.

La presidenta de l’FMC, Olga Arnau, va dir que “des 
de l’FMC estem oberts a col·laborar per tal que els ens 
locals ajudin en aquesta tasca”, i va demanar als mem-
bres de la FATEC que aportin suggeriments i propostes 
que puguin ser enriquidores per als municipis.
Alba Pijuan, presidenta de l’Àrea de Cohesió Social de 
l’FMC i alcaldessa de Tàrrega; i Rosa Pujol, alcaldessa 
d’Aitona i impulsora de la Comissió de Benestar Social de 
l’FMC; van demanar tenir en compte que les accions d’un 
petit municipi no es poden extrapolar a una gran ciutat.
Tots i totes van concloure que és necessari treballar des 
dels municipis per oferir solucions “el que cal és aten-
dre la diversitat i la tipologia dels municipis del nostre 
territori, convidant els ens locals a què comparteixin 
propostes per dinamitzar els casals de la gent gran”.

En la darrera convocatòria del Banc de Bones Pràctiques, els municipis i consells comarcals de Catalunya han proposat 
207 experiències per afrontar els reptes que ha plantejat la pandèmia de la COVID-19. D’entre aquestes, destaquen la pro-
tecció de la salut, l’atenció a la desigualtat creixent i als col·lectius més vulnerables, el debilitament de les economies locals, 
l’adaptabilitat de les administracions, la coordinació amb actors governamentals i no governamentals i l’impacte de les noves 
tecnologies. Les experiències recollides revelen que els governs locals han afrontat aquests reptes de manera activa i amb un 
gran esforç per mobilitzar recursos i adaptar-se a una realitat complexa i carregada d’incerteses. A més, posen en relleu el 
caràcter divers, transversal i participatiu de moltes d’aquestes actuacions en què s’ha intensificat l’ús de les noves tecnologies 
i els canals de comunicació. Un cop finalitzi el procés de documentació i avaluació, les experiències seleccionades seran pu-
blicades al web de l’BBP (www.bbp.cat) i es difondran per diferents canals de comunicació. 
Recordem que el Banc de Bones Pràctiques és un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió 
municipal. El projecte es fonamenta en el treball en xarxa entre els ajuntaments de més de 5.000 habitants, la Federació de 
Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals i els experts dels diferents àmbits de po-
lítiques públiques.

L’FMC es va reunir amb la FATEC el passat 24 de febrer

RESPOSTES CREATIVES DELS GOVERNS LOCALS 
PER UN ENVELLIMENT ACTIU I POSITIU

ÈXIT EN LA CONVOCATÒRIA DE BONES PRÀCTIQUES MUNICIPALS 
DEL BANC DE BONES PRÀCTIQUES

L’A
CT

U
AL

IT
AT

22



Número 115  Gener-Març de 2021 23

FMC

Francesc Alemany, alcalde de Palafolls 
i impulsor de la Comissió d’Esports de 
la Federació de Municipis de Catalunya; 
Laureà Fanegas, tècnic de referència 
d’Esports; i Susanna Mérida, secretària 
general adjunta; van assistir a la reunió 
convocada pel director del Consell Català 
de l’Esport, Antoni Reig, per valorar el 
programa Fitjove i explorar la possibilitat 
de donar-li un nou impuls amb la col·la-
boració de les entitats municipalistes.
El programa Fitjove, que té com a ob-
jectiu la promoció de l’exercici físic i 
l’ocupació saludable del temps d’oci en 
l’adolescència per prevenir conductes 
de risc com el consum de drogues, 
està promogut per l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i el Consell Català 
de l’Esport, amb la col·laboració de la 
Fundació Esportsalus. En l’actualitat 
es desenvolupa a 23 municipis de 
Catalunya amb una afectació de 4.500 
alumnes de 4rt d’ESO.
Els bons resultats obtinguts en els dar- 
rers anys empenyen el Consell Català de 
l’Esport a voler ampliar-lo, amb el suport 
de les entitats municipalistes.

La trobada, celebrada el 17 de març, va 
permetre conèixer més a fons les condi-
cions i necessitats del programa.
Francesc Alemany, va valorar positiva-
ment la vigència i necessitat del projec-
te. També va destacar el deure d’incidir 
en oferir un projecte atractiu que incenti-
vi la resposta dels joves envers l’esport, 
especialment de les joves.
Totes aquestes qüestions van ser deba-
tudes i les entitats municipalistes van 
ser convidades a poder continuar apor-
tant solucions a través de les comissions 
de seguiment del programa Fitjove que 
es volen posar en marxa. Aquest és un 
projecte viu que vol expandir-se per arri-
bar al màxim de joves i ajudar-los a fer 
aquesta transició de la pràctica esportiva 
escolar a la pràctica esportiva comuni-
tària, especialment en els casos de més 
vulnerabilitat socioeconòmica.
La voluntat de l’FMC de continuar valo-
rant aquest programa i el seu possible 
desplegament en els municipis de 
Catalunya a través d’un acord marc ens 
va emplaçar a una nova trobada amb el 
Consell Català de l’Esport.

L’FMC ES REUNEIX AMB EL 
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT 
PER VALORAR EL PROGRAMA 
FITJOVE I LA COL·LABORACIÓ I 
APORTACIONS DEL MÓN LOCAL Amb el títol ‘El paper dels ajunta-

ments en la lluita contra la segrega-
ció escolar. Propostes relacionades 
amb els sistemes d’informació mu-
nicipal, els pactes locals, l’educació 
0-3 anys i la planificació educativa’ 
s’ha publicat un document que 
recull la feina desenvolupada en 
els grups de treball que es van 
crear arran de la jornada telemàti-
ca “La participació dels municipis 
en la lluita contra la segregació 
escolar”, en la qual hi va col·labo-
rar la Federació de Municipis de 
Catalunya.
El passat 29 d’octubre de 2020 es 
va celebrar la jornada telemàtica 
“La participació dels municipis en 
la lluita contra la segregació esco-
lar”, organitzada pel Departament 
d’Educació i el Síndic de Greuges, 
amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, l’FMC i l’ACM. En 
el marc d’aquesta jornada, es van 
desenvolupar diferents grups de 
treball sobre pactes locals, sobre 
sistemes d’informació municipal i 
sobre la relació entre segregació 
escolar i l’educació infantil de 
primer cicle, coordinats per Isaac 
Gonzàlez, Ricard Benito i Sheila 
González, respectivament.
Aquest document publicat ara do-
na orientacions pràctiques a les ad-
ministracions locals, entre d’altres 
aspectes, sobre com aprofitar els 
sistemes d’informació municipal en 
la lluita contra la segregació escolar 
i també sobre com promoure pac-
tes locals que alineïn els diferents 
actors educatius a l’hora de com-
batre aquest fenomen.

EL PAPER DELS 
AJUNTAMENTS EN 
LA LLUITA CONTRA 
LA SEGREGACIÓ 
ESCOLAR
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Adam Tomàs, impulsor de la Comissió de Comerç i 
Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya i 
alcalde d’Amposta, juntament amb la secretària general 
adjunta de l’FMC, Roser Colomé, va mantenir una reu-
nió el passat 8 de març, entre d’altres, amb el president 
del Gremi de Firaires de Catalunya, Marcos Orús; i el 
seu tresorer i vocal, Enric Granell; en la qual es va po-
sar sobre la taula la difícil situació que pateix el gremi 
en aquests moments de pandèmia.
Des del gremi es va constatar que no poden estar un 
altre any en blanc. El seu president va demanar l’aju-
da dels ajuntaments per treballar en la recuperació 
d’aquest sector d’una manera conjunta: “la situació 
se’ns complica perquè les llicències no són fixes, són 
anuals”. Per això, reclamen poder signar convenis més 
estables amb els ajuntaments, per exemple, que siguin 
cada quatre anys i no anualment com fins ara.
Marcos Orús va afirmar també que “estem disposats a 
adaptar-nos i treballar, sempre posant per davant de tot 
la seguretat de la gent, i seguint el pla sectorial aprovat 
pel PROCICAT el passat mes d’octubre”. “Demanem 
la confiança i el suport de les institucions, ja que la 

reactivació del 
sector ajudarà a 
reprendre l’activi-
tat econòmica del 
municipi”.
L’FMC es va 
mostrar sensible 
a la situació que 
afecta els firaires i disposada a transmetre les seves 
reclamacions als ens adherits. En paraules d’Adam 
Tomàs, “us escoltem i farem tot el possible per tal que 
els ajuntaments tinguin tota la informació sobre segu-
retat a les fires, i estem segurs que en el moment en 
què es redueixin i relaxin les restriccions a través d’un 
pla sectorial, la greu situació canviarà”. I va afegir que 
“reactivar el vostre sector és importantíssim per a la re-
presa de l’economia als nostres pobles i ciutats, i encara 
que potser les festes majors enguany no seran normals 
del tot, estem segurs que es produirà un efecte ‘acordíó’, 
amb un increment de l’economia en general”. “Des de 
l’FMC ens comprometem a traslladar les vostres reivindi-
cacions a tot el món local”.

L’alcalde de Lliçà d’Amunt i impulsor de la Comissió de Seguretat i Protecció Civil de la Federació de Municipis de 
Catalunya, Ignasi Simón; el tècnic assessor de l’FMC en matèria de seguretat, Diego Fernández; i la secretària general ad-
junta, Susanna Mérida, es van reunir el 12 de març amb Sergio Sánchez, assessor d’ADN Sindical de Seguridad y Servicios 
de Catalunya. El representant d’ADN Sindical va manifestar la necessitat que detecten de reforçar el coneixement de la llei 
de seguretat privada per part dels municipis. La manca de coneixement dels preceptes d’aquesta normativa provoca que la 
contractació d’aquests serveis no es faci en les condicions idònies i provoqui també la precarització del sector.
Des de l’FMC es va expressar la necessitat de treballar conjuntament per aprofundir en aquest coneixement de la llei i evitar 
així la precarització, i també la necessitat d’explorar a fons la possibilitat de col·laboració amb la seguretat privada des del 
món local, aclarint en primer lloc quin és el marc de màxims que vol emparar en el nou govern la Conselleria d’Interior. 
Ignasi Simón va exposar que “als municipis ens interessa explorar la possibilitat de col·laboració amb la seguretat privada, 
tenir ben definits els marges d’aquesta col·laboració i que no es confrontin amb les competències pròpies de les policies 
locals, i fer-ho amb respecte al compliment dels acords salarials, per evitar la precarització d’un servei que ha de ser de qua-
litat per la ciutadania”. En aquest sentit, l’FMC es compromet a treballar en aquesta direcció per oferir als ens locals aquesta 
formació i informació.

ELS FIRAIRES DEMANEN 
LA COL·LABORACIÓ DEL MÓN LOCAL 
PER SUPERAR LA GREU SITUACIÓ 
EN LA QUÈ ES TROBEN

L’FMC ES REUNEIX AMB ADN SINDICAL, EL PRINCIPAL SINDICAT 
PROFESSIONAL DEL SECTOR DE LA SEGURETAT PRIVADA
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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.
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El Govern ha aprovat el Pla de ports de Catalunya 
Horitzó 2030, l’instrument que determina les grans 
línies de planificació i ordenació de les infraestructu-
res i els serveis del sistema portuari competència de 
la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla suposa una 
evolució de la concepció del sistema portuari català 
com a facilitador d’infraestructures cap a un nou model 
centrat en la prestació de serveis a la ciutadania, i en la 
potenciació dels ports en centres de desenvolupament, 
que possibilitin un efecte sinèrgic amb el territori que 
els envolta.
Un dels objectius de la tramitació ha estat garantir una 
àmplia participació pública i institucional en l’elaboració 
del Pla, que s’ha sotmès a la consideració dels ens 
locals i les diferents administracions a Catalunya, a les 
entitats i organismes més representatius en l’àmbit por-
tuari, així com al ministeri competent en matèria de do-
mini públic marítim terrestre, a la Comissió de Govern 
Local de Catalunya i al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya.

En la tramitació s’ha dut a terme la preceptiva avaluació 
ambiental; s’ha elaborat l’estudi ambiental estratègic, 
s’han realitzat les consultes i la informació pública perti-
nents i s’ha formulat la declaració ambiental estratègica. 
Així, el document ha incorporat les aportacions resultants 
del procés de participació i informació pública, dels 
informes emesos i del tràmit ambiental efectuat. El Pla 
defineix set línies que determinen quina ha de ser la po-
lítica portuària dels propers anys. En la propera dècada, 
es preveu una inversió de 7,5 milions per al desenvolu-
pament de les línies estratègiques, mitjançant recursos 
generats pel sistema portuari de Catalunya i per fórmules 
de col·laboració publicoprivada.
L’àmbit del Pla abasta la franja litoral que s’estén des 
de la desembocadura del riu de la Sènia, fins al cap de 
Portbou, amb una longitud total de costa de 780 km. 
Comprèn les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el 
Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el 
Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el 
Baix Empordà i l’Alt Empordà.

La Comissió de Territori de Catalunya va aprovar el Pla de Protecció de la Costa 
Brava, que evitarà la construcció de prop de 15.000 habitatges en espais amb 
valor paisatgístic i ambiental. El Departament de Territori i Sostenibilitat començarà 
a redactar el Pla de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a 
Alcanar, amb uns objectius similars al de la Costa Brava. La comissió, presidida pel 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va donar llum verda el passat 28 
de gener a tres instruments de planejament que incidiran en la protecció i l’ordena-
ció de tot el litoral català, una franja molt sensible a la repercussió del canvi climàtic 
i on conflueixen interessos paisatgístics, socials i econòmics que cal conjugar.

En concret, es va aprovar el Pla de protecció 
de la Costa Brava, es va donar compte de 
l’inici de redacció del Pla director urbanístic 
(PDU) de revisió de sòls no sostenibles del 
litoral de Malgrat de Mar a Alcanar i es va 
autoritzar l’inici dels treballs del Pla de pro-
tecció i ordenació del litoral. Tots tres instru-
ments estan impulsats per la Secretaria de 
l’Agenda Urbana i Territori.

LLUM VERDA AL PLA 
DE PORTS DE CATALUNYA 
HORITZÓ 2030

CONJUNT DE MESURES DE PROTECCIÓ 
DE LA TOTALITAT DEL LITORAL CATALÀ

El 22 de gener, a l’Assemblea de 
la Coordinadora Catalana d’Ajun-
taments Solidaris amb el Poble 
Sahrauí (CCASPS) es va pre-
sentar el pla de treball d’aquest 
any 2021, que té com a objectiu 
impulsar accions conjuntes per 
posar a l’agenda tant nacional 
con internacional el reconeixe-
ment dels drets humans i d’au-
todeterminació de les persones 
sahrauís. El municipalisme català 
esdevé molt important per aca-
bar amb la vulneració sistemàtica 
de drets humans que pateix el 
poble sahrauí.

Els municipis solidaris 
amb el Sàhara aposten 
per la sensibilització i 
la incidència política
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Un total de 50 municipis es presenten 
com a candidats a les proves pilot 
del nou Programa de mobilització de 
l’habitatge en el món rural, dels quals 
se n’escolliran 20, d’entre les vuit ve-
gueries.
La iniciativa vol incentivar la rehabili-
tació del parc desocupat dels pobles 
perquè persones i famílies s’hi instal·lin 
com a primera residència. Uns altres 
36 municipis s’adhereixen al Programa 
Reallotgem.cat, en què els ajuntaments 
buscaran pisos buits per destinar-los 
a persones i famílies de les meses 
d’emergència.
El Departament de Territori i Sostenibili- 
tat de la Generalitat de Catalunya ha 
tancat el període per participar als dos 
nous programes d’habitatge pensats 
per donar resposta a les diferents 
necessitats del territori: els petits muni-
cipis que afronten problemes de despo-

blament i les ciutats amb forta deman-
da d’habitatge on és difícil trobar pisos 
per reallotjar famílies en risc d’exclusió 
residencial.
D’aquesta manera, 50 municipis, amb 
un total de 21.361 habitants en més 
de 300.000 hectàrees de superfície, 
s’han interessat en acollir les proves 
pilot del Programa de mobilització de 
l’habitatge en el món rural. Els altres 36 
municipis citats que també s’han adherit 
al Programa Reallotgem.cat ocupen 
116.649 hectàrees però sumen 4,8 mi-
lions d’habitants.
Les meses d’emergència, en aquests 
municipis adherits, sumen més de 
1.700 persones o famílies en llista 
d’espera.
Tots dos són programes que impulsa la 
Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori 
i que sumen un pressupost inicial de 23 
milions d’euros.

ENGEGATS DOS PROGRAMES 
D’HABITATGE ADAPTATS A 
LES NECESSITATS DEL MÓN 
RURAL I A LES DE LES ZONES 
URBANES MÉS POBLADES

El DOGC de 21 de gener va pu-
blicar l’acord que aprova aquest 
pacte, que pretén donar resposta 
als nous reptes que s’estan produint 
en matèria de mobilitat, facilitant la 
convivència i la seguretat entre els 
usuaris i usuàries dels diferents mo-
des de transport que conflueixen en 
un mateix espai públic; potenciant 
una mobilitat segura, sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient i 
la salut, i impulsant el transport no 
motoritzat, la mobilitat activa i la pro-
moció del transport públic.
Igualment, promou el desenvolupa-
ment i la implantació de les noves 
tecnologies aplicades a la indústria 
de l’automoció, a les infraestructures 
viàries i als sistemes d’informació i 
de gestió del trànsit. A més, lidera 
la transició cap a una mobilitat cada 
vegada més connectada i autònoma.
El pacte es desenvolupa en sis eixos 
estratègics que plantegen, en diver-
sos àmbits, les principals respostes 
als reptes i oportunitats de futur per 
a la consecució d’un nou escenari 
de mobilitat segura i sostenible: 1: 
repensar l’espai públic; 2: adaptar 
les polítiques de seguretat viària a 
les noves característiques de l’ac-
cidentalitat; 3: crear una estratègia 
sensibilitzadora i educativa per 
involucrar tota la societat; 4: desen-
volupar un espai de cooperació es-
tratègica entre els diferents sectors 
implicats en la mobilitat intel·ligent; 
5: establir els objectius estratègics 
per a les infraestructures respecte 
als nous sistemes de mobilitat; i 6: 
promoure l’estructura necessària per 
a la gestió del canvi.

APROVAT EL PACTE 
NACIONAL PER 
A UNA MOBILITAT 
SEGURA I 
SOSTENIBLE
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El Departament de Cultura impulsa, conjuntament amb el món local, el programa 
Aljames, per endreçar, reconèixer i promoure el patrimoni jueu de Catalunya. El 
programa vol crear coneixement i recuperar la memòria i identitat oblidades de la 
cultura jueva a Catalunya per tal que es divulguin al públic en general i se’n faciliti 
la recerca als acadèmics. 
El programa Aljames té com a objectius reivindicar la història i la identitat pròpies 
del judaisme al nostre país, valoritzar el seu patrimoni material i monumental, i 
promoure la cultura i el turisme relacionat amb aquest llegat. Conjuntament amb el 
món local, es preveu realitzar un inventari del llegat judaic i accions per a la seva 
recuperació, dinamització i divulgació al públic en general i acadèmic.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, acompanyada de la directora general del 
Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, es va reunir telemàticament amb representants d’una 
quinzena de municipis per presentar-los el programa. A la trobada hi van assis-
tir alcaldes i representants de l’àrea de cultura dels ajuntaments de Barcelona, 
Balaguer, Besalú, Castelló d’Empúries, Cervera, Girona, Lleida, Montblanc, Santa 
Coloma de Queralt, Puigcerdà, Tàrrega, Tarragona, Tortosa, Valls i Vic.

EL DEPARTAMENT DE CULTURA I EL MÓN LOCAL IMPULSEN 
UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ DEL PATRIMONI JUEU

La Taula del Tercer Sector i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) publiquen el Baròmetre del Tercer 
Sector a l’àrea metropolitana de Barcelona. És la prime-
ra vegada que el Baròmetre posa el focus en la realitat 
de les entitats socials de la metròpolis de Barcelona. 
S’hi inclou un apartat sobre l’impacte de la COVID-19 
en aquestes organitzacions.
Les entitats socials de l’àrea metropolitana de Barcelona 
tenen una trajectòria més llarga que les del conjunt 
de Catalunya i la seva experiència els serveix per par-
ticipar en la presa de decisions de les administracions 
públiques locals. Aquests són alguns dels resultats del 
Baròmetre del Tercer Sector, que es va presentar el 
passat 14 de gener en la seva sisena edició –realitzada 
en col·laboració amb l’AMB– i que, per primera vegada, 
ha analitzat el perfil i l’activitat de les organitzacions so-
cials de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta edició del Baròmetre inclou un capítol sobre 
l’impacte de la COVID-19 en les entitats socials del ter- 
ritori metropolità durant la primera fase de la pandèmia 
(març-abril 2020).
La crisi socioeconòmica de la COVID-19 ha comportat 
un increment de les necessitats d’atenció a col·lectius 
en situació de vulnerabilitat.
Un exemple de l’impacte de la COVID-19 en les entitats 
socials de l’àrea metropolitana és l’anàlisi de persones 
ateses durant el mes de març del 2020 i la comparació 
amb l’any anterior: s’observa com al març de 2020 es 
va atendre un 49,20% més de persones que al març 
de 2019.

LES ENTITATS SOCIALS 
DE LA METRÒPOLIS SÓN 
UN REFERENT EN L’ÀMBIT 
MUNICIPAL GRÀCIES 
A LA SEVA TRAJECTÒRIA
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El 22 de gener va tenir lloc l’Assem-
blea general de la xarxa d’Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau de Catalunya, 
que es va fer en format virtual i que va 
reunir més de 70 alcaldes, alcaldesses, 
regidors, regidores i tècnics municipals 
de les ciutats membres. La reunió, que 
va tenir lloc justament el dia que entrava 
en vigor el Tractat de Prohibició de les 
Armes Nuclears, després que més de 
50 estats l’hagin signat i ratificat, va ser-
vir també per aprovar el full de ruta per 
a 2021.
L’assemblea va expressar el seu com-
promís amb un món més just, en pau 
i nuclearment desarmat, aprovant una 
Declaració que celebra l’entrada en 
vigor del Tractat i insta els estats a 
comprometre’s amb aquest exitós pro-
cés de desarmament. En aquest sentit, 
Josep Mayoral, president de la xarxa, va 
destacar la iniciativa ‘Ciutats de Pau’, 
una campanya impulsada per diverses 
organitzacions de suport al Tractat de 
Prohibició de les Armes Nuclears, que 
convida els municipis a aprovar una mo-
ció demanant als seus governs estatals 
que signin el Tractat.
Actualment hi ha al món més de 13.000 
armes nuclears, la majoria d’elles amb 
una capacitat destructiva molt superior a 
les bombes que l’any 1945 van destruir 
Hiroshima i Nagasaki. La campanya fa 
referència a l’amenaça que suposen 
aquestes armes per a les comunitats 
d’arreu del món i manifesta el dret de 
tots els ciutadans i ciutadanes a viure en 
un món lliure d’aquesta amenaça.
Són moltes les ciutats d’arreu del món 
que ja s’ha sumat a aquesta crida. 

Alguns municipis catalans i espanyols 
també s’hi han adherit.
L’assemblea va aprovar també la com-
posició de la comissió executiva pel 
període 2021-2023, que estarà formada 
pels municipis de Calella, Figueres, Flix, 
Gavà, Granollers, Igualada, Manlleu, 
Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma 
de Gramenet. També es va aprovar el 
Pla d’acció de la xarxa, que està alineat 
amb els eixos de treball de l’organització 
internacional Mayors for Peace. Entre 
d’altres punts, es preveu consolidar i 
ampliar la xarxa de municipis compro-
mesos, elaborar i implementar agendes 
locals de pau i convivència i encoratjar 
els municipis a unir-se a la campanya 
«Ciutats de Pau»
Actualment, l’organització internacional 
Mayors for Peace agrupa més de 8.000 
ciutats de 165 països i regions d’arreu 
del món, que tenen com a objectiu el 
treball en favor de la pau, el desarma-
ment i especialment l’eliminació de les 
armes nuclears. A Catalunya hi ha més 
de 200 municipis que són membres de 
la xarxa, una mostra clara de la fortalesa 
i el dinamisme del municipalisme català 
en l’àmbit de la cultura de pau, la soli-
daritat i la defensa dels drets humans.

COMPROMÍS DE LA XARXA 
D’ALCALDES I ALCALDESSES 
PER LA PAU DE CATALUNYA 
PER UN MÓN MÉS JUST, EN PAU 
I DESARMAT NUCLEARMENT El Fons Català de Cooperació tanca 

el 2020 complint les previsions pres-
supostàries fetes a finals del 2019, 
quan encara ningú intuïa una pan-
dèmia global. Així es va constatar en 
la darrera reunió (telemàtica) de la 
Junta Executiva i Permanent, el 29 
de desembre de 2020. Conscients 
que la pandèmia és global i que tin-
drà un especial efecte en les zones 
econòmicament més pobres, els ens 
locals aposten per continuar treba-
llant en la reducció de les desigual-
tats Nord-Sud.
Els ingressos de l’ens per part de so-
cis i col·laboradors seran similars als 
d’anys anteriors, cosa que evidencia 
que el compromís solidari es manté 
tot i la COVID-19. Les previsions i la 
solidaritat de totes les institucions 
farà que el Fons pugui tancar el 
2020 amb equilibri financer, tenint 
en compte que la pandèmia ha obli-
gat a ampliar projectes per fer front 
a la situació d’emergència.
L’actual conjuntura mundial ha fet 
que s’hagi donat suport a 31 nous 
projectes de cooperació al desenvo-
lupament amb un cost de 368.411 
euros i que s’hagin ampliat 47 dels 
projectes que s’estaven executant 
pels efectes de la COVID-19 per 
un valor de 517.206 euros. Tot 
això també ha estat possible per la 
participació dels governs locals en 
la campanya “Món Local Covid-19” 
actuant en aquelles zones amb 
menys recursos i on es preveuen 
greus conseqüències a causa de 
no disposar de sistemes de salut 
pública i protecció social o en cam-
paments de persones refugiades, on 
les condicions de salubritat són defi-
cients per evitar l’expansió del virus.

ELS ENS LOCALS 
MANTENEN EL 
COMPROMÍS AMB 
LA COOPERACIÓ
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El servei de l’AMB, que ja estava disponible en 10 
municipis metropolitans, facilita a l’usuari la gestió 
i el pagament dels estacionaments de vehicles en 
zones regulades de l’àmbit metropolità d’una manera 
segura: sense contacte. L’aplicació gestiona més de 
57.000 places d’aparcament en zones regulades 
d’11 municipis i s’estendrà progressivament a la resta 
de la metròpolis de Barcelona.
L’aplicació mòbil AMB Aparcament Metropolità am-

plia el seu abast i fruit d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ja funciona també en aquest municipi 
des del passat 9 de març, de manera que ja es pot abonar el pagament de les zones blaves del nucli urbà amb aquesta 
aplicació via dispositiu mòbil. L’objectiu d’aquesta eina és unificar el model d’aparcament regulat de la metròpolis de 
Barcelona, fins ara gestionat individualment a cada municipi. Aquest fet dificultava l’aparcament, ja que feia necessari 
descarregar-se una app per a cada municipi on es volia estacionar el vehicle. L’app de l’AMB també ofereix una solució 
segura perquè permet pagar sense contacte.
Fins ara l’app estava activa en 10 municipis metropolitans: Badalona (706 places), l’Hospitalet de Llobregat (1.843 pla-
ces), Castelldefels (1.102 places), Esplugues de Llobregat (462 places), Sant Joan Despí (960 places), Sant Just Desvern 
(461 places), Santa Coloma de Gramenet (249 places), Barcelona (unes 50.000 places), Montgat (1.929 places) i el Prat 
de Llobregat (1.798 places). Ara, el servei ja està disponible també a Sant Boi de Llobregat, amb 600 places. En total, 
l’app integra més de 57.000 places i és present en 11 municipis de la metròpolis de Barcelona.

L’APP D’APARCAMENT METROPOLITÀ CONTINUA 
AMPLIANT EL SEU ABAST

L’any 2020 el grau de digitalització del registre dels 
ajuntaments catalans va arribar fins al 74%, la qual 
cosa suposa un increment del 100% respecte l’any 
anterior, i cada ciutadà major d’edat va realitzar 3,7 
actuacions amb identitat digital. Aquestes xifres mos-
tren com la pandèmia de la COVID-19 ha accelerat el 
procés de transformació digital de les administracions 
públiques. L’augment del grau de digitalització del 
registre (nombre d’entrades i sortides electròniques res-
pecte del total) implica una disminució de l’ús del paper 
físic i una millora en l’eficiència gràcies a la tramitació 
totalment electrònica dins del mateix ens. Així mateix, 
la identitat digital ha capacitat la ciutadania per realitzar 
tota mena de tràmits en un context de tancament de 
les oficines presencials.

El grau de digitalització del registre es calcula a partir 
de les dades dels serveis AOC. Així, el nombre d’entra-
des electròniques s’obté sumant les anotacions realit-
zades pels serveis eTRAM (sol·licituds electròniques), 
eFACT (factures electròniques) i EACAT (trameses 
interadministratives electròniques); el nombre de sor-
tides electròniques sumant les anotacions realitzades 
pels serveis eNOTUM (notificacions electròniques) i 
EACAT (trameses interadministratives electròniques); i 
el nombre d’entrades i sortides totals a partir de la últi-
ma transacció de l’any registrada pel servei de Registre 
unificat (MUX).
Per la seva banda, les actuacions amb identitat digital, 
les obtenim a partir de les autenticacions realitzades 
amb el servei VÀLid. (font: AOC)

ES DUPLICA EL GRAU 
DE DIGITALITZACIÓ 
DEL REGISTRE D’ENTRADA 
I SORTIDA DELS 
AJUNTAMENTS AL 2020
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Actualitat internacional

El 28 de gener de 2021 es va celebrar 
aquest aniversari, amb l’assistència de 
500 alcaldes, líders regionals i locals, 
funcionaris de la UE, eurodiputats i 
d’altres participants, en un acte en què 
es va reflexionar sobre el paper dels 
governs locals i regionals en les futures 
dècades.
“Avui, el Consell de Municipis i Regions 
d’Europa mira enrere i veu una orgu-
llosa història que representa l’Europa 
federal local i regional”, va dir Stefano 
Bonaccini, president del CEMR i de la 
regió d’Emília-Romanya. 
“Des dels primers passos per promoure 
l’agermanament de les ciutats i la de-
mocràcia local fins a treballar més tard 
en el desenvolupament territorial i la re-
presentació regional a nivell de la UE, el 
CEMR i les nostres associacions mem-
bres han estat una vegada i una altra un 
referent de tendències per a Europa”, va 
afegir el president Bonaccini.
“En el nostre context actual, marcat per 
la pandèmia, el canvi climàtic i d’altres 
grans reptes, els municipis i les regions 
tornen a jugar un paper crític”, va afegir.
“Ens hem expandit constantment en 
tots els aspectes al llarg dels anys”, va 
constatar el secretari general del CEMR, 
Frédéric Vallier, i va concloure amb què 
“el CEMR ha crescut fins a abraçar 60 
associacions que abasten 41 països, 
cosa que la converteix, amb diferència, 
en l’organització de governs locals més 
àmplia d’Europa”.
En aquest acte es van recordar alguns 
dels èxits del CEMR:
- Defensa de la democràcia local i l’au-
togovern: adopció de la Carta Europea 
de les Llibertats Municipals a Versalles 
l’octubre de l’any 1953, que afirmava 
les condicions per a un autèntic au-
togovern administratiu i financer dels 
municipis.

El text va servir sobretot de base per 
a la Carta Europea d’autogovern local, 
que ha estat ratificada pels 47 estats del 
Consell d’Europa.
- El reconeixement dels governs locals i 
regionals com a part integral del model 
de governança europeu, sobretot amb 
la creació del Comitè de les Regions de 
la UE i del Congrés d’Autoritats Locals i 
Regionals del Consell d’Europa.
- L’impuls de la Carta Europea per a 
la Igualtat de Dones i Homes a la Vida 
Local el 2006: aquest document polític 
té com a objectiu garantir compromisos 
ferms de les ciutats i regions per pren-
dre mesures concretes per promoure 
la igualtat de gènere als seus territoris. 
Així, més de 1.850 signants s’han com-
promès a prendre mesures.
- Participació en la creació i funciona-
ment del Pacte d’Alcaldes per al Clima 
i l’Energia el 2008: els territoris signants 
del Pacte es comprometen a reduir les 
emissions de CO2 un 40% com a mínim 
el 2030 i a augmentar l’ús d’energies 
renovables.
- Creació de PLATAFORMA, la xarxa de 
34 governs locals i regionals i les seves 
associacions dedicades al desenvolu-
pament internacional, que treballen per 
fer créixer, encara més, la pràctica de la 
cooperació descentralitzada.

SE CELEBRA EL 70È ANIVERSARI 
DEL CONSELL DE MUNICIPIS 
I REGIONS D’EUROPA

L’objectiu global del programa 
“Associació per a ciutats soste-
nibles” és promoure el desenvo-
lupament urbà integrat, a través 
d’associacions construïdes entre 
les autoritats locals dels estats 
membres de la UE i els països socis 
d’acord amb l’Agenda 2030 sobre 
desenvolupament sostenible.
Es fomentarà l’intercanvi de bones 
pràctiques i la transferència del 
‘saber fer’ (know-how). L’acció 
hauria de contribuir a la consecució 
de l’ODS 11 “Fer que les ciutats i 
els assentaments humans siguin 
inclusius, segurs, resistents i sos-
tenibles”, i l’ODS 17 “Revitalitzar 
l’associació mundial per al desenvo-
lupament sostenible. 
Aquesta convocatòria abordarà les 
noves prioritats polítiques de la UE, 
en particular la promoció del bon go-
vern, el “Pacte Verd”, el creixement, 
la creació d’ocupació i la digitalitza-
ció, així com la migració, centrant-se 
en l’objectiu específic de reforçar la 
governança urbana; a més d’un dels 
3 objectius següents: assegurar la 
inclusió social de les ciutats; millorar 
la resistència i ecologització de les 
ciutats; o millorar la prosperitat i la 
innovació a les ciutats.

ASSOCIACIONS 
ENTRE CIUTATS 
PER PROMOURE 
ELS ODS 11 I 17 
AL 2021
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L’atur juvenil ha estat un dels grans cavalls de batalla con-
tra el que han hagut de lluitar les administracions públi-
ques durant l’última dècada. i l’emprenedoria s’ha revelat 
com un instrument molt efectiu a l’hora de prevenir-lo. 
Paradoxalment, tot i ser una opció molt ben valorada entre 
els joves, les dades revelen que encara hi ha una proporció 
molt baixa d’emprene-
dors d’aquest col·lectiu, 
cosa que demostra que 
calen més mesures 
de suport: programes 
de formació, línies de 
finançament, serveis 
d’assessorament o de 
mentoria i creació de xar-
xes empresarials.
L’experiència amb aquest 
tipus d’estratègies revela 
que són molt efectives:

1) quan es poden prestar de manera simultània 
diferents tipus de mesures de suport (formació, finança-
ment i assessorament),
2) quan hi ha possibilitat de personalitzar la combinació 
d’ajudes a les què s’acull cada emprenedor/a, i
3) quan van dirigides als projectes que tenen perspectives 

reals d’èxit (impulsar 
de manera “artificial” 
aquelles iniciatives que 
estan abocades al fracàs 
provoca frustració i risc 
d’endeutament).
https://op.europa.eu/en/
publication-detail/ 
-/publication/bdbdabc1 
-9652-11ea-aac4-
01aa75ed71a1/language 
-en/format-PDF/ 
source-135819540

PROMOURE L’EMPRENEDORIA ENTRE JOVES

Una de les coses que ha demostrat la crisi de la COVID-19 
és que la composició demogràfica de la població és una va-
riable a tenir en compte a l’hora de dissenyar les polítiques 
públiques municipals. Amb la pandèmia les persones grans 
tenen unes necessitats molt diferents de les dels infants i, 
per tant, la composició demogràfica del municipi ha condi-

cionat molt el tipus de polítiques que s’havien 
de planificar i on s’havien d’aplicar.
Això és extrapolable a molts altres àmbits 
d’intervenció: els barris amb predomini de 
famílies amb infants necessiten més places 
amb gronxadors, llars d’infants, escoles i con-
nexions dels transports públics amb les zones 
amb llocs de treball, que no pas els barris 
amb predomini de persones grans, on és més 
“rendible” invertir en centres de dia, serveis 
d’assistència social o aparells per fer exercicis 
en els espais públics.
Queda clar, doncs, que per maximitzar el valor 
de la despesa pública i l’efectivitat de les polí-
tiques implementades, conèixer la composició 
demogràfica de cada barri és una informació 

essencial en la mesura que permet adequar l’actuació 
pública a les necessitats específiques de cada comunitat i 
preveure les necessitats futures.
https://www.brookings.edu/research/as-the-capital- 
regions-population-ages-public-policies-need-to-adjust/

ADAPTAR LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
A L’EDAT DE LA POBLACIÓ



Número 115  Gener-Març de 2021 33

ELS ESFORÇOS DEL MÓN 
LOCAL PER MINIMITZAR 
LES CONSEQÜÈNCIES 
DEL CORONAVIRUS ENTRE 
LES PERSONES GRANS

En un context en el qual cada vegada més 
ciutats i regions del planeta tenen proble-
mes d’escassetat d’aigua, la regeneració 
d’aigües residuals pot convertir un element 
contaminant en una font de recursos hídrics 
i d’ingressos públics.
Però per poder aprofitar aquest recurs 
potencial cal redissenyar el sistema de 
recollida, tractament i gestió de les aigües 
residuals des d’una perspectiva circular: 
substituint les plantes depuradores per 
plantes de tractament, utilitzant sistemes 
de potabilització ecològics, reaprofitant el 
màxim dels materials resultants del procés 
de depuració (aigua, adob, biogàs per gene-
rar energia, etc.), etc.
El full de ruta per aconseguir aquesta am-
biciosa transformació del sistema de gestió 
d’aigua té com a fases essencials: 1) el 
redisseny de la política de gestió de l’aigua 
amb una visió integral, 2) aconseguir la mo-
bilització de tots els operadors implicats en 
el cicle de l’aigua i de tots els sectors que 
puguin veure’s afectats (indústria, agricul-
tura, jardineria, etc.), 3) obtenir el màxim 
de valor de tots els recursos resultants del 
procés de regeneració, i 4) articular un nou 
sistema de finançament aprofitant la col·la-
boració publicoprivada com a estratègia per 
afrontar les inversions necessàries.
https://openknowledge.worldbank.org/ 
handle/10986/33436

DE RESIDU A RECURS: 
LA REGENERACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS

FMC

El coronavirus ha tin-
gut una incidència es-
pecialment dramàtica 
a les residències de 
gent gran on ha pro-
vocat un gran nombre 
d’infectats i de vícti-
mes. Això ha fet que 
les persones grans 
que vivien als seus 
domicilis tinguessin 
un risc molt menor 
d’infecció però també 
que, a causa de la 
situació de confina-
ment, augmentessin 
les seves necessitats 
d’assistència; i els 
ajuntaments i les organitzacions comunitàries són els que han estat en 
primera línia per donar resposta de manera urgent a aquestes necessi-
tats sobrevingudes.
La situació, doncs, ha servit per demostrar el valor de perllongar al 
màxim la independència de les persones grans en les seves comuni-
tats de residència habituals i per posar de manifest la importància dels 
serveis públics d’assistència domiciliària a col·lectius dependents.
En aquest sentit, el document exposa la bona pràctica de la ciutat 
d’Austin (Texas) per atendre les necessitats d’assistència domiciliària 
de gent gran durant la crisi de la COVID-19, que ha consistit: 1) en la 
creació d’un cos de voluntariat, en col·laboració amb les organitzacions 
comunitàries, per oferir tot tipus d’ajuda a les persones més vulnera-
bles, i 2) en arribar a acords amb el sector del comerç d’alimentació 
perquè oferissin servei a domicili per a aquest col·lectiu.
L’experiència d’Austin és un exemple inspirador de com les aliances 
locals (amb els sectors de la societat civil i també empresarials) poden 
contribuir a millorar la qualitat de vida i reforçar la resiliència social; un 
recurs que ha sigut molt útil en una situació imprevista com ha estat 
la crisi de la COVID-19, però que pot esdevenir encara més valuós en 
el futur d’unes ciutats que s’han de preparar per a un augment dels 
reptes relacionats amb l’envelliment demogràfic.
https://www.urban.org/research/publication/local-government-efforts-mi-
tigate-novel-coronavirus-pandemic-among-older-adults
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Bones pràctiques

Ajuntament de Gavà

WEB DE SEGUIMENT DEL PAM 
INDICADORS DE GESTIÓ
El municipi de Gavà disposa d’un sistema d’indicadors sobre el procés d’acompliment i els resultats de les 
diferents accions vinculades a la gestió de cada acció del PAM. Aquest retiment de comptes, dissenyat 
sobre la base d’un seguiment conjunt, obert i permanent de les accions, es recull en el lloc web 
GavàObert, el qual permet mesurar el desenvolupament i l’execució de totes aquestes, que es distri-
bueixen en 4 eixos, els mateixos en els quals s’estructura el PAM. Així mateix, la ciutadania pot consultar 

les accions segons el seu grau d’execució (pendents d’iniciar, 
en curs o assolides) i també accedir exclusivament a les ac-
cions que s’han considerat emblemàtiques.
El portal també inclou un apartat d’accions noves que l’Ajun-
tament desenvolupa però que no estaven contemplades en 
l’aprovació del PAM. Tal i com recull el preàmbul del PAM, 
aquest és un document viu, que s’adapta constantment a no-
ves realitats i necessitats.
Més enllà del vessant extern, el seu resultat serveix de quadre 
de comandament per a l’equip de govern, ja que permet fer el 
seguiment exhaustiu de les previsions i detectar tant els punts 
forts com aquells possibles problemes.

Ajuntament de Vic

VIC, CIUTAT CUIDADORA: VIURE AMB SENTIT, 
DIGNITAT I SUPORT AL FINAL DE LA VIDA
‘Vic, Ciutat Cuidadora’ és un projecte que actua sobre la realitat d’una societat que experimenta 
un augment de les necessitats d’atenció a persones amb malalties avançades, sobretot pel que fa 
a l’envelliment i les malaltes cròniques. Incideix en aquesta realitat a través de la idea de “ciutat 
compassiva”, entesa com aquella comunitat que s’implica en les tasques de cura i d’acompanya-
ment del procés final de vida i pretén normalitzar tots els processos vitals eliminant tabús al voltant 
de la mort. És un projecte co-liderat per la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic i el 
Departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic, que es du a terme amb les entitats i or-
ganitzacions del municipi, per així 
concloure accions que incideixin 
a promoure canvis socials i cultu-
rals en la sensibilització ciutadana 
sobre aquest procés, així com, 
accions en l’acompanyament indi-
vidual i comunitari de les persones 
en aquesta situació.
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Ajuntament de les Franqueses del Vallès

SERVEI DE SUPORT, ASSESSORAMENT I 
MEDIACIÓ A LES COMUNITATS DE VEÏNS I 
VEÏNES EN TEMES D’HABITATGE

El Servei de Suport, Assessorament i Mediació a les Comunitats de 
Veïns i Veïnes en temes d’habitatge neix el mes de novembre de 
2014, amb la voluntat de donar resposta específica als problemes de 
convivència i de gestió interna detectats a les comunitats de veïns i 
veïnes del municipi.
El servei és públic i gratuït i desenvolupa una tasca de suport i as-
sessorament a les comunitats i veïns i veïnes de les Franqueses, mit-
jançant la mediació com a tècnica de resolució alternativa de conflic-
tes, fomentant la bona convivència, apoderant i coresponsabilitzant 
els veïns i veïnes perquè els puguin resoldre per si mateixos en un 
futur i preveient la seva aparició.

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

CREAMATCH. NETWORKING ESPECIALITZAT 
PER A AGENTS CULTURALS I CREATIUS
Emmarcada dins del CREA, la trobada professional d’agents culturals del Districte Cultural de l’Hospitalet, 
el CREAMatch, és una sessió de networking personalitzada que té com a objectiu connectar projectes 
culturals i artístics amb possibles socis, clients, promotors, inversors... locals. Tot plegat des del doble 
vessant de promoure la millora de la cultura a la ciutat i d’impulsar el desenvolupament social i econòmic 
del territori.
La principal innovació de l’experiència rau en el format d’speed-meeting, una barreja de reunió de feina i 
exploració de col·laboracions de molt curta durada (10’ aproximadament) àmpliament emprat en el sec-
tor empresarial però que repre-
senta una novetat per a l’àmbit 
cultural. La bona rebuda de la 
primera edició del CREAMatch, 
celebrada el mes de setem-
bre de 2019, s’ha traduït en 
reunions “casuals” sorgides al 
llarg de la jornada més enllà de 
les reunions personalitzades i 
programades pels tècnics del 
Districte Cultural L’H, els quals, 
en funció de necessitats, activi-
tats i expectatives dels diferents 
agents, suggereixen.
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Més informació a la pàgina web www.localret.cat

Al costat dels ajuntaments més petits
El Consorci Localret fou creat a mitjans dels anys noranta pel món local, per tal de donar suport 
als ajuntaments davant la irrupció del què, en aquell moment, vam anomenar les noves tecnolo-
gies de la informació i la comunicació. Gairebé un quart de segle després, la transformació digital 
dels nostres municipis és un dels reptes més importants que hem d’encarar des del món local

Des de Localret som conscients de 
la limitació de recursos econòmics, 
humans, de coneixement i de visió de 
què disposen els ajuntaments, sobretot 
els de menor població. Per això, el pas-
sat mes de juliol vam aprovar un pla 
estratègic, on vam actualitzar la nostra 
missió a “acompanyar els ajuntaments 
en la transformació digital dels seus 
municipis”, i vam establir uns objectius 
per tal de poder aportar més valor pú-
bic als ajuntaments del país, i ser-los 
més útils.
En l’actualitat formen part del Consorci 
Localret 818 dels 947 ajuntaments del 
país. La immensa majoria dels que en-
cara no són membres, fins a 114, són 
de municipis de menys de 1.000 habitants.
És per això que, en el marc d’execució d’una de les 
seves línies d’acció, la Comissió Delegada de l’Assem-
blea General de Localret va aprovar el passat 24 de 
novembre que els ajuntaments de menys de 1.000 habi-
tants deixin de pagar la quota per pertànyer al Consorci 
Localret a partir de l’1 de gener de 2021, per tal de faci-
litar-ne el seu accés i pertinença, i que aquestes aporta-
cions econòmiques quedin incloses en les aportacions 
que, en virtut dels corresponents convenis, satisfan 
cadascuna de les diputacions al Consorci, sense modifi-
car-ne el seu import.
Per tant, per aquest any 2021 els ajuntaments de 
menys de 1.000 habitants que actualment són 
membres no hauran de fer l’aportació econòmica al 
Consorci, ja que aquesta és assumida en el marc de 
l’actual conveni que la Diputació i Localret tenen signat.
I des d’aquí fem una crida a aquests ajuntaments que 
encara no formen part del Consorci per tal que s’hi 

adhereixin mitjançant l’aprovació d’un acord de ple, i 
així poder gaudir dels serveis que estem oferint actual-
ment sense cost, com poden ser l’ús de la plataforma 
Localretmeet per celebrar les reunions dels òrgans 
col·legiats a distància, assessorament jurídic i tècnic 
sobre els desplegaments de la fibra òptica, la telefonia 
mòbil, les xarxes informàtiques, la possibilitat de partici-
par dels processos de compra agregada dels serveis de 
telecomunicacions o de l’acord marc de subministra-
ment i manteniment de les llicències del programari de 
Microsoft, entre d’altres serveis que ja oferim i els que 
preveiem oferir properament en l’àmbit de la transfor-
mació digital. 
Perquè estem aquí per acompanyar-vos, ens posem a 
la vostra disposició per qualsevol qüestió que us pugui 
sorgir vinculada a les infraestructures de telecomunica-
cions i la digitalització.
Si voleu més informació per al procés d’adhesió ens po-
deu enviar un correu electrònic a consorci@localret.cat 
o trucar al 934 861 430.

Localret



CRITERIS GENERALS DEL PLA DE CONTROL 
TRIBUTARI DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
DE CATALUNYA PER A L’ANY 2021

Disposició:
Resolució VEH/435/2021, de 10 de febrer,.
DOGC número 8347, de 22 de febrer de 2021.
Organisme:
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

El Pla de control tributari s’estructura en les àrees se-
güents: actuacions de prevenció del frau tributari i assis-
tència als obligats tributaris; actuacions de comprovació 
del frau tributari; i actuacions de comprovació de gestió 
tributària; actuacions de la inspecció tributària; i actua-
cions de control de recaptació.
Per als ens locals és de destacar aquesta darrera àrea, 
que preveu per l’any 2021 continuar aprofundint en la 
col·laboració en matèria tributària amb les diputacions, 
els consells comarcals i els ajuntaments, en el marc de 
Tributs de Catalunya, tant pel que fa a les actuacions d’as-
sistència als/a les contribuents com pel que fa a l’inter-
canvi d’informació i l’augment de l’eficàcia en la gestió de 
la recaptació dels deutes en període executiu.
L’ATC continuarà la col·laboració en matèria tributària amb 
diputacions, consells comarcals i ajuntaments:
a. Millorar el servei d’assistència als/a les contribuents.
b. Oferir un servei de finestreta única a tot el territori.
c. Compartir informació per millorar la prevenció i reduc-
ció del frau.
d. Augmentar l’eficàcia pel que fa a la gestió de la recap-
tació dels deutes en període executiu.

EDUCACIÓ

PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA I DEL 
PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ EN ELS CENTRES 
DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA

Disposició:
Decret 11/2021, de 16 de febrer.
DOGC número 8344, de 18 de febrer de 2021.
Organisme:
Departament d’Educació.

S‘estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als cen-
tres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya en 
els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, edu-
cació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, 
això és, en ensenyament no universitari a partir dels 3 anys.

RESTRICCIONS A LA CIRCULACIÓ DURANT 
L’ANY 2021

Disposició:
Resolució INT/332/2021, de 8 de febrer.
DOGC número 8340, de 12 de febrer de 2021.
Organisme:
Departament d’Interior.

L’annex de la resolució detalla les limitacions que imposa 
el Servei Català de Trànsit a la circulació per la xarxa de 
carreteres de Catalunya durant l’any 2021, així com pre-
veu també, al punt 2 de l’annex, certes exempcions a les 
esmentades restriccions.

CIRCULACIÓ
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DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS, A L’ARAN I 
COMARQUES, I A LES ENTITATS MUNICIPALS 
DESCENTRALITZADES DE CATALUNYA DE LA 
PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA 
GENERALITAT INTEGRADA EN EL FONS DE 
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2021

Disposició:
Resolucions PRE/692/2021, PRE/693/2021 i 
PRE/694/2021, de 9 de març
DOGC número 8363, de 12 de març de 2021.
Organisme:
Departament de la Presidència.

Pel que fa als municipis, es distribueix la quantitat de 
55.242.222,63 euros, en concepte de participació provi-
sional en els ingressos de la Generalitat entre els muni-
cipis de Catalunya, a càrrec de la partida pressupostària 
PR1501D/460000300/7110/0000 del pressupost del 
Departament de la Presidència.
Pel que fa a l’Aran i a les comarques, es distribueix la 
quantitat de 40.530.756,86 euros en concepte de par-
ticipació en els ingressos de la Generalitat entre l’Aran i 
les comarques de Catalunya, a càrrec de la partida pres-
supostària PR1501D/460000200/7110/0000 del pressu-
post del Departament de la Presidència.
Pel que fa a les entitats municipals descentralitzades, 
es distribueix la quantitat de 362.203,33 euros, en 
concepte de participació en els ingressos de la Gene-
ralitat entre les entitats municipals descentralitzades 
de Catalunya, a càrrec de la partida pressupostària 
PR1501D/460000400/7110/0000 del pressupost del De-
partament de la Presidència.

COOPERACIÓ LOCAL

ECONOMIA
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APROVAT EL PROGRAMA ANUAL 2021 
DEL PLA ESTADÍSTIC NACIONAL 2021-2024

Disposició:
Resolució JUS/395/2021, de 12 de febrer. 
DOGC número 8344, de 18 de febrer.
Organisme:
Departament de Justícia.

El Departament de Justícia estableix la quantia de les 
compensacions que han de percebre les persones idò-
nies nomenades com a secretaris/àries de jutjats de pau. 
Aquestes compensacions també se satisfaran a favor de 
les persones idònies nomenades per desenvolupar la res-
ponsabilitat del Registre Civil respectiu, quan la secretaria 
del jutjat de pau formi part d’una agrupació de secretaries 
de jutjats de pau
L’import corresponent es determina d’acord amb el padró 
municipal d’habitants referit a l’1 de gener de 2020, esta-
blint un import per trams de població del municipi:
D’1 a 499 habitants: 581,88 eruos
De 500 a 999 habitants: 864,24 euros
De 1.000 a 1.999 habitants: 1.035,40 euros
De 2.000 a 2.999 habitants: 1.206,36 euros
De 3.000 a 4.999 habitants: 1.548,48 euros
Des de 5.000 habitants: 1.890,64 euros.
Els imports tindran vigència a partir de l’1 d’abril de 2021.

ESTADÍSTICA

INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ

Disposició:
Decret 12/2021, de 2 de març.
DOGC número 8356, de 4 de març de 2021.
Organisme:
Departament d’Educació.

El Departament d’Educació exerceix la inspecció del sis-
tema educatiu (Inspecció d’Educació) respecte de tots els 
centres, de qualsevol titularitat, dels serveis educatius i dels 
altres elements que comprèn el sistema educatiu d’acord 
amb l’article 8.1 de la Llei d’educació.
En l’exercici de les seves funcions els inspectors i inspecto-
res d’educació que, en tot cas, depenen del Departament 
d’Educació, tenen la condició d’autoritat pública i, com a 
tal, estan facultats per aixecar actes amb naturalesa de 
document públic i rebre dels diferents membres de la 
comunitat educativa, així com de les altres autoritats i fun-
cionaris, l’ajut i la col·laboració necessaris per al desenvolu-
pament de la seva activitat.

Disposicions
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Disposició:
Reial Decret 150/2021, de 9 de març.
BOE número 63, de 15 de març de 2021.
Organisme:
Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

El Programa anual 2021 consta de sis annexos i conté 
les estadístiques per a fins estatals que han d’elaborar-se 
en aquest any pels serveis estadístics de l’Administració 
general de l’Estat i els seus organismes públics vinculats o 
dependents.
• En l’annex I s’inclouen les actuacions estratègiques i ope-
ratives que està previst realitzar al 2021.
• En l’annex II figura la relació d’operacions estadístiques 
que formen part del Programa anual 2021, classificades 
per sector o tema i per organisme responsable de la seva 
execució.
• En l’annex III es detallen, per a cadascuna de les opera-
cions estadístiques incloses en el Programa anual 2021: 
els organismes, els treballs concrets que s’efectuaran i la 
participació dels diferents organismes, les activitats noves i 
la previsió dels crèdits pressupostaris.
• L’annex IV conté el programa d’inversions previst en 2021 
per millorar i renovar els mitjans de tota mena precisos per 
al desenvolupament de la funció estadística.
• L’annex V proporciona informació complementària.
• L’annex VI recull el calendari de difusió de les operacions 
estadístiques que publicaran resultats al 2021.

COMPENSACIONS A PERSONES DESIGNADES 
PELS AJUNTAMENTS PER ATENDRE TASQUES 
DE LA SECRETARIA DELS JUTJATS DE PAU,
A APLICAR DES DE L’1 D’ABRIL DE 2021

JUSTÍCIA

Disposició:
Decret 13/2021, de 2 de març. 
DOGC número 8356, de 4 de març de 2021.
Organisme:
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digi-
tal, entesa com la combinació de coneixements, habilitats 
i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació que les persones despleguen en situacions 
reals per assolir objectius determinats amb eficiència i 
eficàcia. La persona titular que està en possessió del cer-
tificat pot acreditar, davant de qualsevol instància pública 
o privada, les seves competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació.

ES REGULA L’ACREDITACIÓ 
DE COMPETÈNCIES EN TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

TECNOLOGIA



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.
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