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FMC
Una entitat associativa plural
que vetlla pels interessos dels governs locals.

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

En un moment cabdal per a la recuperació i transformació dels pobles i les ciutats,
els municipis hem de ser capaços d’aprofitar l’aportació extraordinària de fons
europeus previstos per fer-ho possible

La Federació de Municipis de Catalunya considera que els fons europeus són
una oportunitat única per als nostres ajuntaments que no podem deixar passar

En un context de crisi sense precedents provocat per la 
pandèmia de la COVID-19, el Consell Europeu va aprovar un 
pressupost per al proper septenni que, per primera vegada, 
se situa prop del 2% del PIB europeu (1,8 bilions d’euros). 
Integrat pel pressupost a llarg termini (nou Marc Financer 
Plurianual 2021-2027) i per un instrument d’estímul tempo-
ral (el Next Generation EU), els fons europeus serviran per 
promoure la recuperació i la sortida de la crisi i posaran les 
bases d’una Europa més moderna i sostenible.
Tant el Next Generation EU com el nou Marc Financer 
Plurianual 2021-2027 inclouen instruments financers que 
poden ser molt rellevants per als governs locals catalans.
És per això que la Federació de Municipis de Catalunya ha
mobilitzat els seus recursos amb la voluntat d’oferir un nou 
servei que apropi els ajuntaments a les oportunitats que ofe-
reix el pressupost europeu.

Des de l’FMC hem detectat una necessitat creixent i urgent 
d’informació i acompanyament als ens locals de Catalunya 
en la seva participació en els fons europeus. Per això, l’FMC, 
com a entitat defensora dels interessos municipals i que té 
un important paper en la formació dels tècnics i les tècniques 
dels ajuntaments, i sabent que el nou Marc Financer Europeu 
2021-2027 augmenta els recursos disponibles i obre, per tant, 
la possibilitat d’augmentar la participació dels ens locals, po-
sem en marxa el Servei Info Europa (SIE), un nou servei d’infor-
mació sobre fons europeus i de suport als governs locals cata-
lans, per promoure una participació activa i eficient en els fons 
europeus. L’FMC està estructurant una xarxa de col·laboració 
amb els consells comarcals que permeti fer extensiu el servei 
i donar suport al conjunt d’ajuntaments. La presentació públi-
ca del servei es farà a l’estand de l’FMC a la fira Municipàlia 
(Lleida) i entrarà en funcionament durant el mes d’octubre. 

SERVEI INFO EUROPA:
Nou servei de l’FMC 
d’assistència, assessorament
i acompanyament
als municipis en relació
amb els fons europeus
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En què consisteix el servei?

Informació ràpida de les novetats: A través dels canals de comunicació de l’FMC (newsletter, un nou apartat específic a la 
pàgina web, etc.) podreu conèixer les diferents oportunitats que ofereix el pressupost europeu, amb informació actualitzada so-
bre els instruments financers impulsats per la UE (normativa, accés web, etc.); les convocatòries específiques d’interès per als 
governs locals (de la Comissió Europea, el govern de l’Estat o la Generalitat de Catalunya) tant del Next Generation EU com dels 
diferents instruments financers inclosos en l’MFP 2021-2027; ofertes de partenariat internacional; esdeveniments, conferències 
rellevants i d’altres actes organitzat per les autoritats de gestió dels diferents instruments financers.

Punt d’assistència tècnica i Acompanyament estratègic: Servira per resoldre dubtes puntuals, oferir orientació per a la de-
finició de projectes que responguin a les prioritats marcades per la UE i donar una primera valoració als que potencialment 
poden ser presentats. A partir de les assistències tècniques realitzades, es podrà concretar un acompanyament més especí-
fic dirigit a orientar els ajuntaments en el seu posicionament estratègic, centrat en identificar iniciatives i orientar-les per tal 
de potenciar les possibilitats d’obtenir finançament; és a dir, un full de ruta que guiarà el govern local en la presentació dels 
projectes. El primer canal d’accés al punt d’assistència i a l’acompanyament estratègic es farà sempre a través d’un formulari 
ubicat en l’apartat SIE de la pàgina web de l’FMC. Les consultes que es formulin, en funció del seu grau de complexitat i la 
seva temàtica, seràn ateses i respostes pels diferents professionals de la xarxa del SIE. 
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ELS FONS NEXT GENERATION
COM A MOTOR DE TRANSFORMACIÓ 
DELS ECOSISTEMES URBANS

Aquesta alineació de circumstàncies té un 
gran paral·lelisme amb una metàfora que 
ens va exposar un professor de l’assignatu-
ra de Gestió Pública parlant de com maxi-
mitzar l’efectivitat en l’acció de govern.
Ell va començar la classe projectant una 
imatge d’un surfista esperant l’onada 
perfecta i ens va dir que en matèria de 
gestió pública convé seguir la mateixa 
tàctica: és important tenir preparades 
solucions als problemes que tinguem de-
tectats per a quan arribi l’oportunitat (el 
finançament, el context polític, la infraes-
tructura necessària, el consens social, 
etc.) estiguem preparats per “agafar-la” i 

aprofitar-la al màxim.
Aplicar aquesta idea del surfista en la 
situació actual implica que si volem 
treure el màxim partit dels recursos que 
arribaran els propers anys és essencial 
ser proactius i preparar els diagnòstics, 
els plans d’actuació i les aliances ne-
cessàries sense esperar a tenir els recur-
sos sobre la taula. La bona notícia és que 
no partim de zero...
Els ODS, els Acords de París o els 
Objectius de la UE pel clima i l’energia 
van marcar les línies a seguir per afron-
tar i minimitzar els efectes d’aquesta 
emergència i, per tant, constitueixen un 

marc de referència molt útil per donar 
una resposta coherent i efectiva a aquest 
gran repte.
En aquest sentit, en la secció del Focus 
d’Innovació Local del web de la Federació 
de Municipis de Catalunya disposeu d’un  
repositori de bones pràctiques de ciutats 
que han desenvolupat aquests models i 
que poden servir d’inspiració per omplir 
de contingut l’agenda de transformació 
del vostre municipi. Sense pretensió 
d’exhaustivitat es poden destacar alguns 
projectes innovadors i interessants que 
són aplicables a qualsevol context, com:
- L’impuls de les economies circulars.

“Només cal veure les notícies per constatar que la crisi climàtica ha deixat de ser un risc 
per esdevenir una emergència real que comença a afectar la qualitat de vida dels ciutadans i 
les ciutadanes. Un fet que ha d’empènyer a tots els nivells de govern, i al món local en particular, 
a actuar de manera urgent i enèrgica però també planificada. Més tenint en compte que els Fons 
de Recuperació ‘Next Generation’ es presenten, en aquest moment crític, com a una valuosa 
oportunitat per accelerar la transformació”Sergi Ricart, Politòleg i coordinador del Focus d’Innovació Local
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- L’aposta per una mobilitat sostenible, 
intel·ligent i basada en un model de “mo-
bilitat com a servei”.
- La millora de l’eficiència energètica dels 
edificis (públics i privats) amb iniciatives 
com ara la creació d’un servei gratuït 
d’assessorament per a projectes de re-
forma d’habitatges o les campanyes de 
formació dels treballadors/es públics per 
optimitzar el consum d’energia a les ofici-
nes/serveis municipals.
- Afavorir la generació d’energies reno-
vables amb mesures com per exemple 
fomentar la creació de comunitats ener-
gètiques o les instal·lacions en teulades 
d’edificis públics.
- Facilitar i promocionar el consum de
productes de proximitat.
- Introduir clàusules “verdes” en les con-
tractacions públiques.
- Impulsar la distribució ecològica de
mercaderies en l’última milla.
- Consolidar les xarxes d’ajuda mútua
que s’han creat arran de la pandèmia.
- Crear les condicions per possibilitar un 
envelliment actiu.
- Implementar programes de requalifica-
ció dels treballadors/es perquè puguin 
aprofitar les oportunitats que es genera-
ran en els sectors emergents.
- Naturalitzar les ciutats.
- Adoptar estratègies per preservar la
biodiversitat.
- Facilitar l’accés a l’habitatge impulsant 
nous models residencials o aprofitant 

terrenys urbans en desús.
- L’aposta per les infraestructures verdes 
com a opció prioritària.
- La lluita contra la segregació escolar 
millorant l’acompanyament en el procés 
de matriculació, establint mecanismes de 
detecció de l’alumnat vulnerable, este-
nent la reserva de places per a alumnat 
vulnerable com a mínim fins al setembre 
o disposant d’una Oficina Municipal d’Es-
colarització (OME).
- La modernització/digitalització de l’admi-
nistració municipal.
- La reducció del consum d’aigua amb 
mesures com la reutilització dels recursos 
hídrics, l’emmagatzemament d’aigua de 
la pluja o l’aprofitament de l’aigua expul-
sada pels aires condicionats.
- Minimitzar l’efecte “illa de calor” dels 
entorns urbanitzats (amb plantació d’ar-
brat, instal·lació de làmines d’aigua en els 
espais públics o estratègies urbanístiques 
que facilitin l’entrada de corrents d’aire en 
l’entramat urbà).
- La conservació-rehabilitació els espais 
naturals periurbans.
Més enllà de les mesures concretes que 
s’adoptin, el bagatge dels municipis que 
ja porten camí recorregut en aquesta 
matèria i les lliçons apreses amb la gestió 
dels fons provinents del ‘Plan E’ permeten 
apuntar algunes idees de caire operatiu 
que poden contribuir a incrementar l’im-
pacte transformador d’aquesta agenda:
1) És important dissenyar un full de ruta 

que busqui l’equilibri entre l’obtenció de 
resultats immediats i l’avenç cap a un 
veritable canvi de paradigma. Això, que 
no és gens fàcil, passa per invertir en pro-
jectes realistes i de rendiment quickwin 
però que, a la vegada, vagin creant les 
condicions necessàries per construir un 
nou model de ciutat.
2) Convé centrar els esforços en actua-
cions que alineïn a la vegada els objectius 
ambientals, socials (garantir una distribu-
ció equitativa dels costos i dels beneficis) i 
econòmics (aprofitar aquesta transforma-
ció com una oportunitat per crear llocs de 
treball i nous models de negoci).
3) És essencial adoptar un enfocament 
holístic i intersectorial que maximitzi les 
sinergies en l’actuació de tots els sectors 
i administracions públiques presents al 
municipi.
4) És molt important obrir els processos 
de presa decisions a la participació dels 
actors locals; d’una banda per ajustar 
al màxim l’estratègia de transformació a 
les necessitats del territori (no sigui que 
acabem invertint en elefants blancs que 
no facin altra cosa que consumir recursos 
a canvi d’una escassa rendibilitat) i de 
l’altra per aprofitar el coneixement, els 
recursos i les capacitats disponibles en el 
si de les comunitats.
5) Cal incorporar la perspectiva social en 
tots els processos de presa de decisions 
com a eina per assegurar que en aquest 
procés de transició no deixem ningú enrere.

FMC

En qualsevol cas, vista la magnitud dels reptes i la complexitat de les mesures a adoptar, es fa evident
que els ajuntaments no ho poden afrontar en solitari. L’èxit d’aquest procés de transformació passa perquè 
ningú en quedi al marge, ni a l’hora de percebre’n els beneficis (de millora de la qualitat de vida,
de reducció de la contaminació, de dinamització econòmica, etc.), ni a l’hora de participar en el procés
de planificació i d’implementació. Per aconseguir-ho és essencial facilitar i promoure que tothom s’arreman-
gui, però també és imprescindible que els ajuntaments estiguin oberts a “compartir” la governança
d’aquest green deal.
No aprofitar la conjuntura que es produirà en els propers mesos per avançar cap a ciutats més inclusives, sos-
tenibles i resilients és un cost d’oportunitat que no ens podem permetre.
Ens hi juguem massa... I potser no es tornarà a presentar una “onada” com aquesta...
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L’FMC RECLAMA AL PRESIDENT ARAGONÈS 
DIRECTRIUS CLARES EN LES MESURES 
DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA
L’entitat municipalista també demana 
incrementar el Fons de Cooperació 
Local de Catalunya, fer efectiu el 
pagament dels 100M d’euros extres 
acordats l’any 2020 per fer front a la 
crisi COVID-19 i un paper actiu dels 
municipis en els Fons Europeus Next 
Generation.
Així es va evidenciar en la reunió 
que el president de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, acompa- 
nyat de la consellera de la residència, 
Laura Vilagrà, va mantenir el passat 
14 de juliol amb una delegació de la 
Federació de Municipis de Catalunya, 
encapçalada per la seva presidenta 
i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
Olga Arnau, acompanyada dels vi-
cepresidents Eduard Rivas, alcalde 
d’Esparreguera; Montserrat Candini, 
alcaldessa de Calella; i Lluís Mijoler, 
alcalde del Prat de Llobregat.

La trobada s’emmarca en la necessi-
tat d’una imprescindible col·laboració 
entre l’administració de la Generalitat 
i l’administració local per reparar els 
greus efectes econòmics i socials 
derivats de la pandèmia, per impulsar 
una veritable transició digital i ecolò-
gica dels governs locals i per definir 
una nova agenda local que prioritzi 
les persones.
Aquesta trobada ha estat la primera 
d’ençà que Pere Aragonès és el pre-
sident de la Generalitat de Catalunya. 
La presidenta de l’FMC el va felicitar 
i va desitjar que aquesta nova etapa 
comenci amb una entesa imprescin-
dible per poder encarar bé els temes 
clau per als governs locals que, a ho-
res d’ara estan pendents, i va agrair 
la possibilitat de poder mantenir 
aquesta reunió per expressar direc-
tament les demandes dels governs 

locals de Catalunya i abordar molts 
dels reptes que es necessiten tractar 
conjuntament, tot remarcant que 
aquesta col·laboració ha de continuar 
sent imprescindible.
Davant la situació actual de la pandè-
mia, el primer que van abordar els re-
presentants de l’FMC va ser la neces-
sitat que el govern de la Generalitat 
traslladi directius clares sobre com 
cal actuar i no només recomanacions 
que són de difícil aplicació i control 
per part dels municipis. És necessària 
la participació del món local en la 
presa de decisions sobre les mesures 
d’aplicació per fer front a la pandè-
mia, ja que aquestes impacten direc-
tament en els municipis.
Seguidament, per part de l’FMC es 
va destacar la petició de recuperar 
els imports del Fons de Cooperació 
Local de Catalunya d’abans de la crisi 



del 2008, per poder afrontar els reptes 
als quals avui els municipis han de fer 
front. Des de l’any 2012 aquests imports 
es mantenen estables, en canvi els ser-
veis i les prestacions que els ens locals 
ofereixen a la ciutadania no han deixat 
d’augmentar. També es va reclamar el 
pagament dels 50M d’euros correspo-
nents al primer trimestre del 2021 i dels 
50M d’euros del segon semestre, que es 
van aprovar l’any passat com una aporta-
ció extra per compensar les despeses de-
rivades de la pandèmia de la COVID-19 
(120M d’euros).
A la reunió també es van evidenciar els 
problemes pel que fa al repartiment dels 
Fons Next Generation: és un problema 
amb moltes complexitats i cal que el 
món local hi tingui un paper actiu en 
decisions com el què i el com s’han de 
distribuir.
Els alcaldes i les alcaldesses, a més, van 
reclamar celeritat en l’aprovació de la 
4a addenda del contracte programa, ja 
que si no es fa aviat, no hi haurà temps 
per poder-s’hi acollir. A més, l’FMC va 
sol·licitar reformular la negociació del 
contracte programa que s’està portant 
a terme amb les entitats municipalistes 
per poder afrontar amb dades econòmi-

ques i tècniques la valoració de les fitxes 
que en formen part i que són essencials 
per garantir la quarta pota de l’Estat del 
Benestar al nostre país.
Es va mostrar també la preocupació 
pel que fa a la pèrdua de lideratge del 
municipalisme en les polítiques actives 
d’ocupació que promou el SOC.
Des dels ajuntaments volem un desen-
volupament de la concertació territorial 
amb un lideratge clar de les administra-
cions pú-
bliques. En 
aquest sentit, 
cal que 
l’acord marc 
defineixi 
clarament 
qüestions 
clau com la 
seguretat jurídica, la plurianualitat o el 
co-finançament.
A la trobada també es van tractar d’altres 
qüestions que afecten i preocupen els 
governs locals, com el finançament de 
la pobresa energètica i de les escoles 
bressol, la revisió del model de la renda 
mínima garantida i l’ingrés mínim vital, 
l’impuls al parc públic d’habitatge, la 
redacció d’una nova llei de barris, el 

desenvolupament urgent d’un pla de 
reindustrialització del país, o el desplega-
ment de xarxes i serveis d’alta capacitat 
en matèria de TIC a tot el territori que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats.
Finalment, des de l’FMC es va tornar a 
insistir en propostes que han estat tras-
lladades de manera reiterativa als darrers 
governs i que no han estat ateses fins 
ara, com la importància d’abordar defi-
nitivament l’elaboració d’una nova Llei 

de policies locals, a més de la necessitat 
urgent d’una Llei de governs locals de 
Catalunya i una Llei de finançament local 
per protegir i reforçar els municipis.
El president de la Generalitat i la conse-
llera de la Presidència es van emplaçar a 
estudiar totes les demandes presentades 
i a treballar conjuntament amb el món 
local en benefici de la ciutadania de 
Catalunya.
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“ 

L’FMC va traslladar al president de la Generalitat 
un llistat de quinze peticions, prioritàries per al món local, 
i que fa anys que romanen sense afrontar per part 
del govern de la Generalitat

 ”



Representants de la Federació de Municipis de 
Catalunya van recordar el 27 de juliol en una reunió 
amb la consellera de Drets Socials els problemes d’in-
frafinançament continuat que pateixen els ajuntaments 
i van posar també de manifest la manca de professio-
nals i la burocratització excessiva que recau en aquests. 
També van instar el Departament a redefinir la negocia-
ció actual del Contracte Programa amb un finançament 
realista i que es tingui especial cura amb la problemàti-
ca de l’emergència habitacional i la salut mental, entre 
d’altres qüestions.
En la reunió l’FMC va demanar la revisió de la negocia-
ció del nou contracte programa. En aquest sentit, la 
consellera es va mostrar predisposada a treballar les 
fitxes des del vessant tècnic i econòmic alhora, tal com 
se li va demanar des de l’FMC. També es va mostrar 
oberta a prioritzar les fitxes que cobreixen serveis bàsics 
i a simplificar els plans per concertar accions.
Des de l’FMC se li va mostrar la preocupació per l’in-
frafinançament que la COVID-19 ha accentuat més: 
els ajuntaments aporten molt més que el 33% previst 
inicialment i això genera moltes desigualtats en els 
serveis que s’ofereixen a la ciutadania en funció del 
territori. D’altra banda, detectem que els i les professio-
nals estan en una situació de molta pressió assistencial 
i hi ha pocs recursos per fer-hi front, ja que s’aboca en 
ells moltes demandes que superen el seu àmbit d’es-
pecialització (un exemple són els tràmits en la Renda 
Garantida de Ciutadania (RGC) i l’Ingrés Mínim Vital 
(IMV)). En aquest sentit, la consellera va expressar que 
ara la tramitació de l’RGG està en dos mesos i que la 
llista d’espera està a zero, ja que s’han ampliat les par-

tides, i que estan treballant en un pla de transformació 
digital que ha de facilitar tots els tràmits i que compar-
teix dades també amb el Departament de Salut.
L’FMC va destacar també que, pel que fa al problema 
de la pobresa energètica (electricitat però també altres 
subministraments), estem pendents encara de saber 
com seran finançats els percentatges finals que assu-
meix cada administració.
Finalment, l’FMC va posar sobre la taula la necessitat 
de donar un fort impuls al Parc públic d’habitatges, 
afrontar d’una manera global la problemàtica que ge-
nera la manca d’habitatge i l’emergència habitacional, 
que impacta directament en els ajuntaments, els quals 
actualment no comptem amb els recursos suficients. 
La consellera va explicar que ben aviat tenen previst 
destinar importants quantitats econòmiques dels fons 
europeus al tema de l’habitatge, en total seran 400 mi-
lions en tres anys. En aquest sentit, també va informar 
que la previsió és destinar 300 milions d’euros dels fons 
socials europeus als serveis socials bàsics, 100 dels 

quals aquest mateix any 2021. 
D’aquests diners, com a mínim 
un 15% de les dues línies aniran 
destinats als municipis.
La reunió es va produir en un to 
amable i constructiu i va finalit-
zar emplaçant-nos mútuament 
a col·laborar de manera activa 
per resoldre les dificultats traslla-
dades, així com a participar en 
l’important repte de fer ús dels 
fons europeus per afrontar pro-
blemàtiques estructurals con són 
l’habitatge i el reforç dels serveis 
socials bàsics.

L’FMC RECLAMA DISPOSAR D’UNS SERVEIS SOCIALS 
POTENTS QUE GARANTEIXIN L’ATENCIÓ A TOTHOM
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“En la reunió també es va demanar una revisió profunda de l’Indicador Sintètic 
Social, ja que no s’ha treballat conjuntament amb les entitats 

municipalistes i no incorpora l’impacte que ha suposat la pandèmia. 
En relació a l’augment de patologies de salut mental

desateses pel sistema sanitari, cal un pacte nacional.
Pel que fa a l’atenció dels joves migrats no acompanyats cal una reflexió profunda que 

passi per no canviar el model actual d’atenció i tenir més coordinació amb el SOC.
Finalment, creiem que cal optimitzar la participació de les entitats municipalistes 

al Consell General de Serveis Socials i fer una reflexió profunda sobre el model 
d’assistència a les persones grans en un futur pròxim ”
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Així ho va afirmar una delegació de la Federació de Municipis 
de Catalunya, formada per la presidenta, Olga Arnau; el pre-
sident de l’Àrea de Serveis a les Persones, Eduard Rivas; i la 
impulsora de la Comissió de Cultura, Lourdes Aluja; que es 
va reunir el 28 de juliol amb la consellera de Cultura, Natàlia 
Garriga.
Davant la necessitat de la concertació de les polítiques cul-
turals al territori per part de les administracions, i amb l’evi-
dència que els ajuntaments són capdavanters en despesa i 
acció cultural, els representants de l’FMC li 
van reclamar a la consellera la integració de 
les entitats municipalistes en el Consell de la 
Mancomunitat Cultural de Catalunya i garan-
tir així una adient interlocució interadminis-
trativa. Recordem que és l’òrgan permanent 
de col·laboració i coordinació entre el govern 
de la Generalitat i les diputacions en el des-
envolupament de les polítiques culturals. La 
consellera va assegurar que aquesta incorpo-
ració es farà efectiva aquesta mateixa tardor.
Pel que fa a les noves lleis del patrimoni cultural, de drets 
culturals i d’arxius, l’FMC va mostrar una total col·laboració en 
les seves redaccions, a més de participar en qualsevol altra 
disposició normativa que afecti les polítiques culturals al terri-
tori, com ja s’ha anat fent fins ara.
Recordem que en els darrers mesos l’FMC ha estat convidada 
pel Departament a nombroses reunions amb el govern i amb 
diversos actors culturals, per analitzar la situació del sector 
en relació a la COVID-19 i sobre les mesures a aplicar en els 
municipis. Els representants de l’FMC van reiterar la seva total 
predisposició a continuar col·laborant, però van demanar po-

der-ho fer d’una manera més metòdica i ordenada, amb un 
marc permanent de relació.
Dos temes rellevants que es van tractar també en la reunió, 
i en els que l’FMC té un especial interès a participar per de-
fensar els interessos dels governs locals, són, d’una banda, 
l’increment del pressupost de cultura, amb l’horitzó del 2%, 
i de l’altra, la necessitat de treballar en un marc normatiu 
competencial que abordi també el finançament de la cultura 
en l’àmbit local.

També es va traslladar la preocupació pel que fa a la cultura 
popular i tradicional, la modernització i normalització laboral del 
Consorci per la Normalització Lingüística; la participació en el 
Pacte Nacional per la Llengua; el suport a la coordinació entre 
departaments (sobretot amb el d’Ensenyament quan parlem, 
per exemple d’escoles municipals de música i dansa) i suport 
als grans reptes que depenen del govern de l’Estat, com l’Esta-
tut de l’Artista o la Llei de mecenatge, entre d’altres.
Per part del Departament, es va mostrar una bona receptivi-
tat cap a les demandes municipals i total disposició a seguir 
col·laborant en millorar la cultura del país.

APOSTA DE L’FMC PER REFORÇAR 
LES POLÍTIQUES LOCALS EN CULTURA, 
ARA MÉS QUE MAI

“En aquests mesos, des de l’FMC hem donat suport a la Generalitat en 
declarar la cultura com a bé essencial i hem acompanyat ajuntaments, 
gremis i sectors culturals en la via de preservar la programació cultural 
i en la presa de mesures per garantir la seguretat. Perquè en un moment 
com l’actual ho tenim clar: la cultura ens és més necessària que mai”
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En el decurs del seminari web sobre la LOMLOE, or-
ganitzat per la Diputació de Barcelona i que va servir 
per donar a conèixer en clau local la nova Llei orgànica 
d’educació, Albert Coberó, alcalde de Súria i impulsor 
de la Comissió d’Educació de la Federació 
de Municipis de Catalunya, va poder parlar 
amb la ministra d’Educació i Formació 
Professional, Isabel Celaá, i va traslladar-li 
la preocupació dels governs locals sobre 
la necessitat d’ajudes i de finançament 
de l’etapa 0-3 i la necessitat de fomentar 
la Formació Professional. El seminari es 
va celebrar l’1 de juliol amb el títol “La 
LOMLOE: un pas endavant per l’equitat, la 
qualitat i l’excel·lència de l’educació al nos-
tre país” i l’objectiu era donar a conèixer 
en clau local la nova Llei orgànica d’edu-
cació, coneguda com a LOMLOE, i el seu 
nou model educatiu basat en l’aprenentat-
ge per competències.
L’acte va comptar amb la participació de 

la ministra Isabel Celaá, a més de la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Núria Marín; i del catedràtic de 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Universitat de 
Barcelona, César Coll, que va presentar una ponència.

L’FMC TRASLLADA A LA MINISTRA D’EDUCACIÓ
LES REIVINDICACIONS LOCALS EN L’ÀMBIT EDUCATIU
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La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar el passat 21 de setembre una sessió de formació per presentar el 
Servei Info Europa (SIE). Aquest nou servei de l’FMC, tal i com hem explicat en pàgines anteriors, és una eina per impulsar 
el procés de recuperació dels municipis i consisteix en l’establiment d’un sistema de suport als governs locals catalans per 
promoure una participació activa i eficient en els fons europeus. En la primera jornada formativa hi van participar 17 con-

sells comarcals amb 24 tècnics i tècniques. Diversos 
membres de l’equip SIE van detallar el funcionament 
i l’abast del servei, els diferents rols dels professionals 
implicats i el rellevant paper dels consells comarcals 
per tal que aquest servei arribi a tots els municipis 
de Catalunya. A més, es van donar pautes per poder 
comprendre millor el pressupost de la UE i el cicle de 
disseny i execució de projectes europeus, amb la fina-
litat de preparar les persones responsables dels punts 
focals perquè puguin donar resposta a algunes de les 
qüestions plantejades pels governs locals.
S’ha previst realitzar una segona jornada formativa 
amb la resta de consells comarcals que no van poder 
assistir a la primera.

L’FMC ES REUNEIX AMB ELS CONSELLS COMARCALS
PER AVANÇAR EN EL SERVEI INFO EUROPA

12
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La degana del Col·legi de Treballadors i 
Treballadores Socials, Conchita Peña, i 
la vicedegana Mercè Civit, van mantenir 
ahir una trobada telemàtica amb la pre-
sidenta de l’Àrea de Cohesió Social de 
la Federació de Municipis de Catalunya 
i alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan; el 
secretari general Magí Rovira, i la secre-
tària general adjunta Susanna Mérida, 
en la que van traslladar la problemàtica 
en la gestió burocràtica dels treballadors 
i les treballadores socials dels ajunta-
ments, ja que tots els tràmits acaben 
recaient en els professionals, cosa que 
té com a conseqüència saturació i no 
poder fer bé l’acompanyament, detec-
ció, prevenció i treball amb les famílies.
En la reunió va evidenciar la preocupa-
ció dels treballadors i les treballadores 
socials envers les dificultats amb les que 
es troben a l‘hora d’implementar l’Ingrés 
Mínim Vital (IMV). La prestació és ne-
cessària però la se-
va implantació re-
quereix de tràmits 
que recauen sobre 
els serveis socials 
bàsics dels ajunta-
ments, que han de 
buscar temps per 
redactar informes 
de vulnerabilitat. 
Així, demanen tre-
ballar conjuntament 
amb les entitats 
municipalistes, di-
putacions i ajunta-
ments, per fer més 
pressió i trobar-hi 
una solució.

Alba Pijuan va coincidir en què s’han de 
trobar els mecanismes que facin més àgil 
tot el tràmit, així com buscar una solució 
conjunta amb tots els agents implicats.
Informem que ja hem fet diverses 
accions per abordar aquesta temàti-
ca, com traslladar al president de la 
Generalitat la necessitat d’ordenar els 
tràmits de l’RGC i l’IMV, revisar el model 
per poder donar una resposta àgil a les 
famílies i reduir tràmits i burocràcia per 
facilitar la tasca als governs locals.
També va recordar que en el marc de 
negociació del contracte programa, 
l’FMC està defensant augmentar el suport 
administratiu que ajudi a descarregar de 
tots aquests tràmits burocràtics als tre-
balladors i les treballadores socials.
Tant l’FMC com el Col·legi es van em-
plaçar a una nova trobada conjunta amb 
altres administracions i entitats el mes 
de setembre.

L’FMC ES REUNEIX AMB 
EL COL·LEGI DE TREBALL SOCIAL 
PER PARLAR DE LA GESTIÓ 
DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL I 
ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS

El 17 de juliol, les instal·lacions de 
Fira Reus van acollir la primera tro-
bada del Fòrum Territorial del Pla 
Estratègic Reus Horitzó 32, convocat 
per l’Ajuntament de Reus i adreçat a 
municipis, organismes i institucions 
que es troben en l’àrea relacional o 
d’influència de la ciutat. A l’acte hi 
va assistir la presidenta de l’FMC i al-
caldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga 
Arnau. El fòrum pretén establir un 
diàleg amb i entre el territori de l’àrea 
de relació de Reus, amb la voluntat 
que serveixi per conèixer i tenir en 
compte les diferents realitats que hi 
conviuen.
Els principals eixos de debat van ser 
la mobilitat intermunicipal, l’economia 
i l’ocupació, la projecció territorial, el 
gaudi, els equipaments, les desigual-
tats, els cicles de vida i la sostenibilitat 
i el canvi climàtic. El fòrum aporta 
informació sobre necessitats compar-
tides i d’interacció intermunicipal per 
al desenvolupament territorial, i pro-
postes sobre línies d’acció, possibles 
sinergies territorials així com estratè-
gies compartides.
Es preveu que es reuneixi una vega-
da més en el marc del pla estratègic; 
però les convocatòries s’adaptaran 
en funció dels acords presos per les 
persones participants.

L’FMC, A L’ACTE 
DE CONSTITUCIÓ 
DEL FÒRUM 
TERRITORIAL DEL 
PLA ESTRATÈGIC 
REUS HORITZÓ 32
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La Federació de Municipis 
de Catalunya també va 
expressar la voluntat 
dels governs locals de 
col·laborar activament en 
el desenvolupament de 
la concertació territorial. 
Així es va destacar a la 
reunió que el vicepresi-
dent de l’FMC i alcalde 
de Manlleu, Àlex Garrido, 
acompanyat d’Imma 
Ferret, impulsora de la 
Comissió d’Ocupació de l’FMC i alcaldessa de Santa 
Margarida i els Monjos, van mantenir amb el secretari 
de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, i la directora 
del SOC, Ariadna Rectoret, el 9 de juliol, per parlar de 
l’acord marc i de la concertació territorial de les políti-
ques d’ocupació.
Els ens locals són la porta d’entrada de molts ciutadans 
i ciutadanes que es troben en situació de vulnerabilitat 
laboral i és per això que han assumit i desenvolupen 
polítiques d’ocupació, ja sigui en col·laboració amb el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) o amb 
recursos propis, que faciliten la superació d’aquestes 
precàries situacions. El valor estimat d’aportació de 

recursos propis dels 
ens locals catalans en 
polítiques d’ocupació 
l’any 2020 va ser de 50 
milions d’euros.
És per això que els re-
presentants de l’FMC van 
reivindicar el paper de 
les entitats locals: “volem 
ser un actor principal en 
la negociació i concerta-
ció territorial, ja que som 
un actor imprescindible 

a l’hora de desenvolupar les polítiques d’ocupació en 
el territori. D’altra banda, considerem important que 
en la concertació territorial es tinguin en compte els 
diferents agents socials i econòmics que hi ha en cada 
territori”.
En referència a la negociació de l’acord marc que s’es-
tà desenvolupant en el si del Consell de Direcció del 
SOC, des de l’FMC creiem que és necessari definir la 
plurianualitat de les accions, així com el seu cofinança-
ment, i comptar amb seguretat jurídica, ja que els ajun-
taments serem els responsables del desenvolupament 
de la concertació territorial i caldrà saber amb quins 
instruments comptarem.

Del 16 al 22 de setembre es va celebrar a Catalunya la Setmana Europea 
de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i 
saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport 
públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús 
de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contamina-
ció. Amb el lema “Fes salut. Mou-te de manera sostenible” i en línia amb el tema d’aquest any, “Seguretat i salut amb una 
mobilitat sostenible”, la Setmana del 2021 va voler incidir en quatre temes: la salut mental i física, la seguretat i la resposta 
davant la COVID-19.
La Federació de Municipis de Catalunya va elaborar una proposta de moció, conjunta amb l’ACM, sobre impulsar accions 
per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable.

L’FMC DEFENSA EL PAPER ACTIU DEL MUNICIPALISME 
EN LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
AMB UNA MOCIÓ DE L’FMC 
PER IMPULSAR UNA MOBILITAT 
MÉS SOSTENIBLE I SALUDABLE
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La Federació de Municipis de Catalunya 
va reunir-se el 23 de juliol amb repre-
sentants de diferents fundacions cata-
lanes, que van explicar la proposta de 
les Escoles de Noves Oportunitats per 
abordar l’abandonament escolar i l’ocu-
pació juvenil. Des de l’FMC es va valorar 
positivament aquesta proposta i es va 
manifestar la voluntat de poder col·labo-
rar per crear un marc més estable que 
doni una solució global a aquest proble-
ma, existent a tot el territori.
Les Escoles de Noves Oportunitats 
Catalanes consideren que ara és el 
moment per desenvolupar respostes 
educatives en aquesta línia i pensen 
que cal la suma d’aliances i expertesa 
per construir una política d’oportunitats. 
Des de fa temps treballen per oferir un 
projecte jurídicament i financerament 
estable i continu de noves oportunitats 
a joves vulnerables, que han estat ex-
pulsats del circuit de l’educació formal. 
Cal tenir en compte que actualment 
el 66% dels joves que passen per 

les escoles de segones oportunitats a 
Catalunya o bé tornen a la formació re-
glada o bé s’incorporen al món laboral; 
tot i que aquests joves no són compta-
bilitzats a nivell estadístic, cosa que re-
duiria el percentatge d’abandonament 
escolar.
Les escoles de noves oportunitats es 
presenten com un espai que brinda 
una resposta integrada a totes les ac-
cions d’orientació i ensenyament, amb 
la voluntat que els seus usuaris tinguin 
un indret de referència on desenvo-
lupar el seu projecte de formació i de 
vida. L’objectiu és que reprenguin els 
estudis o s’insereixin al mercat laboral. 
En aquest sentit, van demanar sumar 
aliances amb l’FMC, com ja han fet, de 
manera positiva, amb d’altres entitats.
Des de l’FMC, ens emplacem a treba-
llar en aquesta qüestió, en el si de la 
Comissió d’Educació, atès que molts 
municipis adherits a l’FMC han mani-
festat la necessitat de treballar sobre 
l’abandonament escolar.

L’FMC COL·LABORARÀ AMB 
LES ESCOLES DE NOVES 
OPORTUNITATS PER LLUITAR 
CONTRA L’ABANDONAMENT

El Vapor Universitari de Terrassa 
acollirà el dimecres 24 i dijous 25 
de novembre aquest congrés, que 
pretén posar en valor la gestió públi-
ca de l’aigua i prendre consciència 
de les seves potencialitats davant 
d’administracions, institucions i al-
tres actors.
El Congrés de la Gestió Pública del 
Servei d’Aigua, que agruparà per 
primera vegada el màxim nombre 
d’institucions i empreses del sec-
tor, es planteja amb l’objectiu de 
reforçar els llaços i les sinergies 
entre els principals actors del sec-
tor, tot fomentant la interrelació, 
coneixença i intercanvi tècnic entre 
tots els gestors implicats.
Va dirigit a personal tècnic, gestor, 
polític, acadèmic i entitats que 
treballin al o per al sector públic 
de l’aigua i està organitzat per 
l’Associació de Municipis i Entitats 
per l’Aigua Pública, l’Ajuntament 
de Terrassa i l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la col·laboració 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’ACM i Congiac.
Entre d’altres qüestions, es trac-
tarà quina és la situació present 
de la gestió de l’aigua a Catalunya, 
el pas de la gestió concessional 
a la gestió directa, la gestió de 
l’aigua davant del canvi climàtic 
i com impulsar una millor gestió 
pública de l’aigua.
El vicepresident de l’FMC i alcalde 
de Mataró, David Bote, està previst 
que assisteixi a la inauguració; i 
Àlex Garrido, també vicepresident 
de l’FMC i alcalde de Manlleu, a la 
cloenda.

L’FMC, AL 
CONGRÉS SOBRE 
LA GESTIÓ 
PÚBLICA DE 
L’AIGUA
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Amb el compromís de donar suport a una mort digna i 
d’informar i formar els governs locals sobre els drets de 
la ciutadania al final de la vida, l’Àrea de Cohesió Social 
de la Federació de Municipis de Catalunya, des de la 
seva Comissió de Benestar Social, va impulsar la cele-
bració d’una jornada, que va tenir lloc el 20 de juliol, en 
la que, a més de conèixer què regula la nova llei i quins 
són els drets humans relacionats amb el final de vida 
de les persones, vàrem aclarir els conceptes relacionats 
amb la mort digna, vàrem escoltar diversos testimonis, 
vàrem conèixer el Document de Voluntats Anticipades i 
potenciar les competències per a una atenció al final de 
la vida centrada en les persones.
La presentació de la jornada va anar a càrrec d’Alba 
Pijuan i Vallverdú, presidenta de l’Àrea de Cohesió 
Social de l’FMC i alcaldessa de Tàrrega; i de Rosa Pujol 
Esteve, impulsora de la Comissió de Benestar Social de 
l’FMC i alcaldessa d’Aitona.
Seguidament les persones assistents van poder aclarir 
els conceptes relacionats amb els drets al final de la vida, 
quin és el marc legal actual i què regula concretament la 
nova Llei d’eutanàsia. En el decurs de la jornada es van 
analitzar diversos casos pràctics, es van atendre els dub-
tes i es van escoltar les opinions de tots i totes.

La docent que va impartir el curs va ser Cristina Vallès 
Orianne, membre de la Junta de DMD i coordinadora 
de DMD-Girona.
El curs, per mitjà de la plataforma Zoom, s’adreçava 
principalment a tècnics i tècniques municipals, treba-
lladors i treballadores, educadors i educadores socials, 
equips SAED/PADES, personal de les OAC i càrrecs 
electes de les entitats adherides a l’FMC.

L’EUTANÀSIA I LA MORT 
DIGNA, A DEBAT EN UNA 
JORNADA DE L’FMC
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La Federació de Municipis de Catalunya va assistir a la reunió de la Taula del Pacte nacional per a la indústria, celebrada el 
divendres 10 de setembre amb la voluntat de posar en marxa un nou Pacte nacional per a la Indústria i comentar el seu 
plantejament general i el seu procés d’elaboració. La Taula, presidida pel conseller Roger Torrent, es va reunir per primera 
vegada amb l’objectiu de rellançar i transformar el model industrial que permeti fer un salt endavant significatiu en competiti-
vitat i afrontar els grans reptes de la sostenibilitat i la digitalització els pròxims anys.
Per fer-ho, cal un consens ampli amb els agents econòmics i socials, universitats, centres tecnològics, col·legis professionals, 
partits polítics, entitats municipalistes i altres institucions vinculades amb la nostra economia industrial, amb una visió a llarg 
termini per assolir la transformació de la indústria del nostre país. Aquest consens s’articula a la Taula, creada com a instru-
ment de participació i validació de les propostes que elaborin els diferents grups de treball que es creen en el mateix Acord.
A la reunió hi va assistir per part de l’FMC, Sergi Morales, segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró, que va declarar 
que “cal portar la veu dels municipis en la necessària transformació del sector de l’automòbil per incrementar el pes de la in-
dústria al país”, i va afegir que “hem d’avançar en la transformació del sector cap a la indústria sostenible, assegurar la con-
tinuïtat de les empreses, evitar els tancaments i les deslocalitzacions i amb la formació professional aconseguir treballadors 
preparats pel sector. Per a tot això cal una aposta valenta i pressupost per a accions”.

CAL UN PLA DE XOC DE REINDUSTRIALITZACIÓ 
QUE REPARTEIXI RIQUESA PER TOT EL TERRITORI
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Aquesta és la principal petició de l’Asso-
ciació de Municipis i Entitats per l’Ener-
gia Pública (AMEP) que el passat 7 de 
setembre va mantenir una reunió amb 
la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb l’objectiu de presentar-se i poder 
establir en un futur col·laboracions i 
sinergies en temes de formació i reivin-
dicació del caràcter públic de la xarxa 
de distribució elèctrica, per tal que la 
transició energètica es faci d’una forma 
més justa i propera.
L’Associació es va constituir el passat 23 
de febrer i compta amb 84 municipis, 
des de grans ciutats a micropobles, de 
totes les forces polítiques locals i amb 
una representació de 3 milions de ciuta-
dans i ciutadanes. Actualment es troba 
en procés de registre i legalització, estan 
definint l’organització i governança, i la 
reunió mantinguda amb l’FMC ha tingut 
l’objectiu de donar-se a conèixer. La 
finalitat de l’AMEP és reivindicar la titu-
laritat pública de la xarxa de distribució 
elèctrica, a més de defensar els inte-
ressos dels municipis i de la ciutadania 
en l’àmbit de la distribució de l’energia 
elèctrica i, per a això, també vol su-
mar-se a l’esforç i treball que realitzem 
des de l’FMC en l’àmbit de l’energia i la 
defensa dels interessos i la sobirania del 
món local.

Els municipis no compten amb cap 
mapa geogràfic de la xarxa de mitja i 
baixa tensió: quan una barri es queda 
sense llum hi ha indefensió per part de 
l’ajuntament; i, per això, des de l’AMEP 
volen exercir de lobby davant de les 
administracions, perquè la transició sigui 
tan justa com les normatives europees 
preveuen, a més de donar força als 
ajuntaments que no la tenen. A banda, 
existeixen altres problemes com el nou 
escenari que ara s’obre amb el tema de 
les comunitats d’energia i la producció 
fotovoltaica, que requerirà una transfor-
mació de la xarxa.
Davant aquestes peticions, l’FMC va 
compartir la visió de buscar solucions 
als múltiples problemes que tenen els 
ajuntaments amb la companyia i per 
estudiar com es pot abordar el problema 
del preu de la llum.
Per a això, es va mostrar disposada a 
col·laborar en la difusió per donar a 
conèixer les actuacions de l’AMEP i 
també es va acordar estudiar la possible 
celebració d’accions conjuntes on es 
pugui explicar amb més detall les seves 
reivindicacions.
En paraules de Xavier Fonollosa: “Si la 
xarxa elèctrica no és d’interès públic, 
què ho ha de ser?”
A la reunió hi van assistir, per part de 
l’AMEP, el seu president i regidor de 
Terrassa, Carles Caballero; la directora 
de l’Àrea d’Urbanisme, Sostenibilitat 
i Energia, Cristina Escudé; i el direc-
tor del Programa per a la Transició 
Energètica, Marc Cadevall. Per part de 
l’FMC, Xavier Fonollosa, president de 
l’Àrea de Territori i alcalde de Martorell, 
Lídia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu 
de Llobregat i impulsora de la Comissió 
de Medi Ambient de l’FMC; i Rodrigo 
Alaminos, tècnic coordinador de l’Àrea 
de Territori de l’FMC.

‘MÉS SOBIRANIA DELS GOVERNS 
LOCALS DAVANT LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA’

Enguany la Diada ha recuperat la 
normalitat, tot i algunes limitacions 
sanitàries; i, com cada 11 de setem-
bre, les dues entitats municipalistes 
(FMC i ACM) van fer l’ofrena conjun-
tament.
La delegació de l’FMC al monument 
de Rafael Casanova de la Ronda 
Sant Pere de Barcelona va estar 
encapçalada per la presidenta de 
l’entitat i alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, Olga Arnau, acompanyada 
del secretari general Magí Rovira.
Per la seva banda, una representació 
de l’FMC formada pels vicepresidents 
de l’entitat, Xavier Fonollosa, alcalde 
de Martorell; i Lluís Mijoler, alcalde 
del Prat de Llobregat, també van estar 
presents a l’acte institucional de la 
Diada de Sant Boi de Llobregat. amb 
la tradicional hissada de la senyera i 
posteriorment l’ofrena floral davant la 
tomba de Rafael Casanova. 
A més, la presidenta Olga Arnau va 
assistir a l’acte que el Govern i el 
Parlament van organitzgr conjunta-
ment davant les quatre columnes de 
Josep Puig i Cadafalch a Montjuïc, 
centrat en el 50è aniversari del dis-
curs de Pau Casals en l’Assemblea 
General de l’ONU per reivindicar 
valors de pau, justícia, llibertat dels 
pobles, cultura catalana i la fraternitat.

OFRENA DE L’FMC 
EN LA DIADA 
NACIONAL DE L’11 
DE SETEMBRE



Actualitat de l’FMC

El passat dijous 2 de setembre, la presidenta de la 
Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, acompanyada d’Alba 
Pijuan, vicepresidenta de l’entitat, presidenta de l’Àrea 
de Cohesió Social i alcaldessa de Tàrrega, va mantenir 
una reunió amb la consellera d’Igualtat i Feminismes, 
Tània Verge, per tractar la crisi humanitària que actual-
ment es viu a l’Afganistan i coordinar possibles treballs 
d’acollida de persones migrades.
En la reunió es va acordar crear una comissió per tal de 
coordinar els departaments implicats amb l’objectiu de 
poder fer una primera acollida en condicions i planificar 
totes les actuacions que s’hagin de prendre. En aquest 
sentit, des del govern se’ns va informar que ja s’està 
organitzant un primer Comitè d’Acollida per a totes les 
persones migrades i se’ns va dir que continuen dema-
nant que no s’aturi l’expedició de visats humanitaris i 
se’ns va demanar el suport dels governs locals per con-
tinuar treballant tots en la mateixa línia.
Des dels ajuntaments preocupa molt el repartiment de 
les competències en aquesta matèria i es fa evident la 
necessitat de coordinació per tal de fer el seguiment en 
tot el procés. Per a això, cal que els municipis tinguin 

representació en el Comitè i puguin decidir també la 
destinació de les persones refugiades. En aquest sentit, 
la presidenta de l’FMC va insistir en la necessitat que 
no s’aturin els visats i en què hem de tenir en compte 
no només l’acollida els primers sis mesos, sinó en què 
passarà després: “si cal activar una moció des del món 
local per traslladar-la a l’Estat, ho farem”.
Es va concloure que des del govern es tornarà a fer una 
reunió en breu entre tots els implicats per continuar 
parlant dels nous impulsos i les polítiques a desenvo-
lupar, a més d’insistir en els temes pendents, com el 
padró, el contracte-programa, les coordinacions territo-
rials, entre d’altres.

L’FMC ES REUNEIX AMB EL GOVERN PER TRACTAR 
L’ACOLLIDA DE PERSONES MIGRADES
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Des de l’Obra Social Sant Joan de Déu cada any organitzen 
la Magic Line, una gran mobilització solidària amb el doble 
objectiu de sensibilitzar i captar fons a favor de les diferents 
causes en les que treballen els seus centres. Per presentar-la, 
el passat 7 de setembre Juan José Ortega, de l’Obra Social Sant 
Joan de Déu, es va reunir amb Eduard Rivas, vicepresident de 
la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Àrea de Cohesió 
Social i alcalde d’Esparreguera, acompanyat de Roser Colomé, 
secretària general adjunta de l’FMC. La intenció de la reunió 

bàsicament era explicar què és la Magic Line (ML) i demanar la col·laboració dels governs locals. Fins ara, aquesta mobilit-
zació implicava la ciutat de Barcelona i uns pocs municipis del Baix Llobregat, però la pandèmia ha donat les condicions per 
provar d’expandir-la arreu de Catalunya.
L’edició d’enguany, amb el lema ‘Més que mai’, ha estat molt especial després de més d’un any de pandèmia i de cara a 
l’any 2022 es preveu fer una ML conjunta el mes de març, que segueixi una ruta “lliure” organitzada i repartida per tot el 
territori, atesa la bona acceptació rebuda. Els municipis que hi vulguin participar podran fer-ho implicant les entitats del mu-
nicipi (clubs, escoles, centres excursionistes, comerços); dissenyant la ruta o aprofitant-ne una d’existent; difonent la Magic 
Line a través dels canals habituals de l’ajuntament, animant a la participació i realitzant activitats de captació; organitzant la 
jornada, dinamitzant la ruta, creant grups de voluntariat, etc. (contacte: jortega@solidaridadsjd.org o 93 253 21 36)

SUPORT DE L’FMC A LA ‘MAGIC LINE’ DE SANT JOAN DE DÉU
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Per entendre com serà l’entorn 
post COVID, assolir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i esprémer 
tot el potencial de la innovació cap a un 
nou model de mobilitat, amb solucions 
aplicades i que analitzen casos d’èxit 
d’àmbit mundial, el 21 i 22 de setembre 
va tenir lloc a Sitges, amb la col·labo-
ració de la Federació de Municipis de 
Catalunya, el Congrés Internacional de 
Mobilitat IMC21. Més de 70 ponents 
de prestigi internacional van identificar 
quins són els principals reptes.
Per part de l’FMC va assistir a la inaugu-
ració del congrés el seu vicepresident i 
alcalde de Manlleu, Àlex Garrido; i a la 
cloenda, el també vicepresident i alcalde 
de Martorell, Xavier Fonollosa. Aquesta 
primera edició de l’IMC21 s’ha convertit 

en el congrés de referència per al sector 
de la mobilitat europea.
Durant les dues jornades del congrés es 
van presentar projectes d’innovació i es 
van organitzar tallers de cocreació, tot 
oferint suport a startups emergents que 
van donar a conèixer els seus projectes. 

L’FMC, PRESENT A L’IMC21: COM SERÀ 
LA NOVA MOBILITAT PÚBLICA LOCAL?

La 32a Assemblea General de 
la Federació de Municipis de 
Catalunya serà el proper dia 13 de 
novembre de 2021 a Vilanova i la 
Geltrú.
Enguany l’assemblea coincidirà 
amb el 40è aniversari de l’entitat, 
que va ser fundada el mes de 
novembre de l’any 1981, per 177 
ajuntaments.

L’ASSEMBLEA 
DE L’FMC TINDRÀ 
LLOC EL 13 DE 
NOVEMBRE, 
COINCIDINT AMB 
ELS 40 ANYS DE 
L’ENTITAT

Des de fa uns anys els governs locals observem com el model 
d’oci nocturn d’adolescents i joves s’ha anat transformant. Una 
part d’adolescents i joves han passat d’utilitzar espais prede-
terminats, condicionats i regulats per a l’oci nocturn a utilitzar 
espais públics de manera espontània, on es concentren moltes 
persones proveïdes de música i d’alcohol, entre d’altres.
D’un temps ençà, d’una forma o altra, els ajuntaments han apro-
vat ordenances locals que posaven limitacions a aquest tipus 
d’oci, però l’aplicació d’aquestes ordenances no ha estat fàcil, 
sumat a les mancances d’efectius dels cossos de seguretat.
Però després de les restriccions més severes de la pandèmia, 
s’ha fet evident que aquest model d’oci, que abans es produïa 
a petita escala i de manera majoritària en festes municipals o 
al voltant d’altres espais d’oci regulat, s’ha convertit en un fe-
nomen molt més habitual, multitudinari i impossible de regular 
des de les competències municipals.
Els ajuntaments som conscients de la complexitat del fenomen 
que hem d’abordar de manera seriosa i sense criminalitzar 

el col·lectiu de gent jove; per això sol·licitem al govern de la 
Generalitat que afronti de manera urgent aquesta situació amb 
una actuació que no solament vagi dirigida a l’ordre públic i a 
frenar els botellots i les conseqüències que se’n puguin derivar 
quan aquests ja s’estan produint, sinó que analitzi més a fons 
les variables que han portat a adolescents i joves a apostar per 
aquest model d’oci nocturn. S’ha de fer una actuació global, 
especialment adreçada a apaivagar l’augment de la violència 
cap als cossos de seguretat i els béns públics i privats.
Els ajuntaments sol·licitem el lideratge necessari del govern de 
la Generalitat per gestionar aquesta situació, fruit de múltiples 
variables, però que s’escapa del control dels governs locals i 
de les competències que tenim delegades i que afecta directa-
ment els nostres pobles i ciutats.
Com sempre, la Federació de Municipis de Catalunya i els mu-
nicipis que l’integrem ens posem a disposició de la Generalitat 
de Catalunya per col·laborar i abordar conjuntament aquesta 
problemàtica creixent.

L’FMC DEMANA EL LIDERATGE DEL GOVERN 
DE LA GENERALITAT PER AFRONTAR DE MANERA 
URGENT LA PROBLEMÀTICA DELS BOTELLOTS
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Seminari Tècnic Local

L’habitatge ha de respondre a demandes d’espai 
qualitativament diferents

Amb el títol ‘Habitatge. Què cal saber?’ la Federació de 
Municipis de Catalunya va celebrar el 9 de juliol una ses-
sió del Seminari Tècnic Local, en la que, entre d’altres 
qüestions, els més de 150 assistents van tractar l’ús de 
l’urbanisme i l’habitatge com a eines de desenvolupament 
sostenible i es va estudiar el cas concret de rehabilitació 
metropolitana d’habitatges i els projectes d’arquitectura de 
l’HPO (habitatges de protecció oficial).
La sessió, que es va celebrar en format híbrid (presencial 
i en línia), va arrencar amb l’espai de diàleg: ‘Construint 
idees, confrontant visions sobre l’urbanisme i l’habitat-
ge com a eines de desenvolupament sostenible’. Per a 
això, vàrem comptar amb tres ponents: Juli Ponce Solé, 
catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de 
Barcelona; Montserrat Pareja-Eastaway, professora d’Eco-

nomia de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta 
de la Xarxa Europea per a la Investigació de l’Habitatge 
(ENHR); i Javier Buron Cuadrado, Gerent d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Així, Ponce ens va parlar de les relacions entre habitatge 
i urbanisme: CAOS, reconstrucció i instruments actuals 
legals de connexió, tot fent un recorregut històric: el 
passat immediat, la situació existent i les línies d’ava-
luació futures, i va explicar quins són els instruments 
actuals urbanístics de sòl i habitatge. Per la seva banda, 
Montserrat Pareja-Eastaway va reflexionar sobre com re-
pensar els fonaments de la ciutat i l’habitatge, va introduir 
els objectius del desenvolupament sostenible i els reptes 
per a la ciutat: el paper de l’habitatge, va informar sobre 
quines són les tendències en el mercat de l’habitatge a 
Espanya i Catalunya i va reflexionar sobre la bona política 
i la seva implementació, la governança que implica els 
participants i amb quines polítiques i instruments podem 
comptar. El tercer ponent, Javier Buron, va informar dels 
objectius de solidaritat urbana, de com ampliar l’estoc 
d’habitatge social i assequible (política de sòl i vol, la pro-
moció de parc públic i públic-privat/comunitari de lloguer 
social i assequible, la funció de les compres, la mobilit-
zació de l’habitatge i els ajuts al lloguer), com regular el 
mercat immobiliari i la rendició de comptes.
A continuació, Jordi Mas, director del Consorci Metro- 
polità de l’Habitatge, va explicar quin és el nou enfoc als 
ajuts a la rehabilitació, concretament el cas del pla me-
tropolità de rehabilitació d’habitatges. Finalment, la sessió 
va acabar amb Amadeu Iglesias i Josep Maria Borrell, 
gerent i coordinador tècnic de l’IMPSOL respectivament, 
que van informar dels nous paradigmes dels projectes 
d’arquitectura de l’HPO.
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De quina manera podem actuar per millorar les condicions 
d’habitabilitat? Quina és la via per remodelar les àrees 
urbanes? Com es poden desenvolupar més bé els 
aspectes urbanístics físics i espacials?

Per aclarir aquests dubtes i d’altres relacionats amb la re-
generació urbana, l’FMC va programar el 17 de setembre 
una sessió del Seminari Tècnic Local, en la que més de 200 
inscrits van analitzar diferents casos de regeneració urbana 
(INCASOL, Sant Boi de Llobregat i Barcelona).
Els primers ponents, Pere Picorelli Riutord, coordinador 
de Projectes Remodelació; i Elisa Martínez Torrentó, cap 
de l’àmbit de remodelació de Barris de l’Incasòl, ens van 
explicar quins són els objectius i les finalitats de l’Incasòl, 
quina ha estat l’evolució en 40 anys i quines 
són les seves actuacions, concretament pel 
que fa a la remodelació de barris. En aquest 
sentit, van informar als assistents en què con-
sisteix el programa de remodelació de barris 
que s’ha portat a terme a Sant Roc (Badalona) 
i el programa de regeneració de barris de Can 
Garcia de Manlleu. També van exposar casos 
d’inflexió en els programes de remodelació i 
regeneració (Terrassa i Mollerussa) i van aca-
bar la seva intervenció fent un balanç i introduint propostes 
de futur: davant els reptes de vulnerabilitat urbana, pobresa 
estructural i la necessitat de nous instruments, van afirmar 
que caldria més integralitat, d’altres mesures de cohesió 
social (com el control del preu de lloguer), una nova llei de 
barris, que hi hagués operadors d’àmbit supramunicipal o 
multinivell i més dotació econòmica.
En la segona ponència es va explicar la remodelació dels 
espais urbans de Ciutat Cooperativa i del Molí Nou, a Sant 
Boi de Llobregat. Albert Gassull, director de Serveis de l’Es-

pai Públic de l’AMB, va dir que l’objectiu de la millora pas-
sava per intervenir i definir diferents àmbits d’actuació. En 
aquest sentit, es va optar per una ordenació que permetés 
un creixement endreçat. Els dos barris eren diferents: en un 
calia resoldre la connexió amb l’estació i remodelar o arran-
jar els carrers i en l’altre, la intervenció, a més de resoldre 
problemes d’accessibilitat i de serveis, era la recuperació de 
l’espai públic com a articulador del barri mitjançant la crea-
ció d’alineacions.

Finalment, Laia Grau Balagueró, gerent d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, va informar sobre com ha de ser 
la regeneració urbana per a una ciutat mixta com Barcelona. 
Així, va introduir quin és el context urbà actual, tenint en 
compte l’emergència climàtica, l’emergència habitacional i 
la crisi econòmica; quin ha de ser el model de ciutat, és a 
dir, una ciutat mixta, de qualitat ambiental, que potencia la 
vida quotidiana i les activitats productives; en què consisteix 
l’estratègia multiescalar i va definir amb més concreció el 
cas del 22@ (fer-lo més inclusiu i sostenible).

“Les sessions que falten per celebrar de l’edició 2021 de l’STL 
tractaran sobre les intervencions complexes (8 d’octubre), 
el planejament urbanístic (15 d’octubre), hàbitat i salut -entorns 
saludables, justos i segurs- (12 de novembre), i urbanisme i salut i 
noves estratègies de planificació del territori (17 de desembre)”
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Els eixos principals de la 34 edició d’aquest Seminari conti-
nuen girant entorn de les conseqüències jurídiques, econò-
miques i socials de la situació postpandèmica en el món lo-
cal, així com altres qüestions d’actualitat jurídica. En relació 
amb la situació postpandèmica, es consideraran aspectes 
com ara l’anomenada ètica de la cura i la seva relació amb 
l’activitat administrativa diligent, la gestió dels fons europeus 
Next Generation, el finançament de projectes en època de 
crisi o la situació de l’Estat social. El Seminari es desenvolu-
parà de l’1 d’octubre de 2021 al 10 de juny de 2022.
A més, es consideraran qüestions jurídiques rellevants que 
afecten el món local, com la nova legislació de canvi climàtic, 
la contractació administrativa, el patrimoni dels ens locals i el 
seu ús, la bona administració i la prevenció de la corrupció, 
la situació dels funcionaris interins, l’impacte econòmic de les 
regulacions locals i l’obligació legal de consideració o l’estat 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tots els temes seran tractats en sessions plenàries i grups 
de treball, que es complementen. En les primeres es busca 
tractar qüestions més generals i transversals, per afavorir 
un pensament obert i ampli i oferir a les persones assistents 
eines d’utilitat per fer front a diferents problemes jurídics, 
alguns ja existents ara i d’altres que es podran afrontar au-
tònomament en el futur amb el bagatge ara adquirit. Aquest 
any en aquestes sessions plenàries continuen els espais de 
diàleg encetats l’any anterior, en els que dos especialistes 
de perfil complementari reflexionaran amb les persones as-
sistents sobre temes de rellevància.
Com és habitual, també s’ofereixen sessions específiques en 
dos grups de treball diferents, amb un enfocament més direc-
tament adreçat a la solució d’aspectes concrets i específics.

L’FMC organitza una nova edició 
del Seminari de Dret Local 
a partir de l’1 d’octubre

- Temps de cura i bona administració.
- Administració local electrònica, algoritmes i intel·li-
gència artificial: la nova Carta de Drets Digitals
- L’RDLL de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.
- Els Fons Next Generation, món local i marc jurídic.
- La nova legislació contra el canvi climàtic i el món 
local.
- Compliment normatiu i participació ciutadana en 
la defensa de la integritat i el patrimoni públic.
- El finançament de projectes en època de crisi i 
l‘activitat de les entitats locals.
- El patrimoni de les entitats locals i l’autonomia local.
- Delictes informàtics i ciberseguretat.
- L’Estat social, el nou ingrés mínim vital estatal, la 
renda garantida de ciutadania i el nivell local: Reial 
Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig.
- Contractació pública responsable.
- La protecció judicial del dret a una bona admi-
nistració, la bona gestió pública i la prevenció de la 
mala administració i la corrupció.
- La transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, 
de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de 
les persones que informen sobre infraccions del 
Dret de la Unió (Directiva whistleblowing).
- Règim jurídic de les societats mercantils públiques 
i aplicació del Dret Administratiu.
- El reglament de desenvolupament de la part de 
transparència de la Llei 19/2014.
- Els lobbies o grups d´interès en l’àmbit local i la 
nova normativa estatal.
- Unitat de mercat i ordenances locals.
- L’habitatge assequible i la Llei de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contrac-
tes d’arrendament d’habitatge.
- La Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
balanç i perspectives.

PONÈNCIES PREVISTES
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L’edició d’aquest any del Seminari de Relacions Col·lectives, 
que organitza la Federació de Municipis de Catalunya els 
dies 28 de setembre, 26 d’octubre, 23 novembre i 21 de 
desembre de 2021, està condicionada forçosament per 
l’aprovació de les mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, així com per la persistèn-
cia de la crisi sanitària que dona lloc a la producció de no-
ves formes d’organització del treball, les quals generen dinà-
miques inèdites en la relacions laborals del sector públic.
El Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures ur-
gents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació públi-
ca i les noves formes de prevenció i control de la precarietat, 
que han estat avançades pels nostres tribunals, serà objecte 
d’una primera sessió que inaugurarà el professor Miguel 
Sánchez Morón, amb una ponència que portarà per títol 
“Les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública”. Aquesta intervenció vindrà acompanyada 
per una aportació del professor Ignasi Beltran de Heredia 
sobre “L’última jurisprudència social sobre prevenció i control 
de la temporalitat del personal laboral de les administracions 
públiques”, que tindrà el seu contrapunt en l’aportació de 
la professora Josefa Cantero sobre “L’última jurisprudència 
contenciosa sobre prevenció i control de la temporalitat del 
personal funcionari de les administracions públiques”.
Les modalitats i les tècniques de selecció que convindrà 
emprar per abordar l’estabilització del personal no perma-
nent en les administracions públiques ens seguiran preocu-
pant en d’altres sessions que tindran com a protagonistes 
Mikel Gorriti, que ens explicarà “El canvi en matèria de se-
lecció a les administracions locals”, i el professor Federico 
Castillo-Blanco, que abordarà “El tractament jurídic de les 
tècniques de selecció de personal”.
El treball a distància que s’ha generalitzat en la seva forma 
parcial en la majoria de les nostres administracions locals 
tornarà a tenir presència en el Seminari amb les aportacions 
del professor Xavier Solà sobre “Els drets dels representants 
a utilitzar els instruments de comunicació digital de les admi-
nistracions públiques” i de la professora Carolina Gala sobre 
“Teletreball i accident de treball”.
També resulta fonamental l’entrada en vigor a finals 
d’aquest any de la denominada directiva dels alertadors, 

que a hores d’ara no ha estat objecte de transposició a casa 
nostra, més enllà d’alguna iniciativa pròpia de determinades 
comunitats autònomes. D’aquí que hàgim optat per dema-
nar al professor José María Pérez Monguió una ponència 
sobre “L’entrada en vigor de la Directiva dels alertadors i 
el seu efecte directe sobre les entitats locals” i, en línia de 
continuïtat amb els temes d’integritat pública, una participa-
ció del professor Agustí Cerrillo sobre un text que ha estat 
pràcticament ignorat per les nostres administracions públi-
ques com és “La proposta de codi ètic del servei públic de 
Catalunya i la seva projecció sobre les entitats locals”.
En el capítol de novetats tindrem amb nosaltres el professor 
Rafael Jiménez Asensio, que ens exposarà com ha quedat 
“El règim jurídic del personal directiu després de la reforma 
de l’article 306 de l’LMRLC i el seu impacte sobre els direc-
tius eventuals”; el professor Josep Mir, amb una intervenció 
sobre “El dret a conèixer informació dels representants dels 
empleats públics”, i la professora Pilar Rivas, amb un tema 
apassionant com és el referit a “Els algoritmes i la gestió 
del treball en les organitzacions estructurades pel principi 
d’igualtat i mèrit”.
El Seminari de Relacions Col·lectives el plantegem en una 
forma presencial, encara que posarem a l’abast de les per-
sones inscrites tots els mitjans que siguin necessaris per al 
seu adequat seguiment si finalment la situació sanitària ens 
obliga a la seva realització a distància.

El Seminari de Relacions Col·lectives 
de l’FMC se centrarà en les noves 
formes d’organització del treball i en 
la temporalitat en l’ocupació pública 
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Els reptes de la contractació electrònica

La declaració de l’Estat d’Alarma, amb la suspensió inicial de la 
contractació i la posterior represa sempre que es tramitin els pro-
cediments de forma electrònica, ha posat la implementació de la 
contractació electrònica com a punt prioritari de l’agenda admi- 
nistrativa. Al curs s’han tractat els aspectes jurídics més relle- 
vants de la contractació electrònica així com els pronunciaments 
doctrinals més importants.

Curs en línia
29 de juny i 1 de juliol (primera edició)
5 i 7 de juliol (segona edició)
12 i 14 de juliol (tercera edició)

El sistema de subvencions

Al llarg d’aquest curs s’analitza el món del sistema de sub-
vencions i el seu funcionament. Es tracta d’una formació de 
seguiment documental i justificació econòmica en matèria de 
subvencions que permetrà conèixer processos, normativa, pro-
cediments, així com casos d’interès d’aquest àmbit.

El dret a morir dignament: drets que ja tenim 
i la nova llei d’eutanàsia

L’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de
regulació de l’eutanàsia, juntament amb el compromís de l’FMC
de donar suport a una mort digna i d’informar i formar els ens 
municipals sobre els drets de la ciutadania al final de la vida, va 
portar l’Àrea de Cohesió Social de l’FMC, des de la seva Comissió 
de Benestar Social, a impulsar la celebració d’aquesta jornada.
En ella, vam conèixer els drets humans relacionats amb el final 
de vida de les persones i la nova Llei de regulació de l’eutanàsia.
Vam aclarir també els conceptes relacionats amb la mort digna, 
vam escoltar diversos testimonis, vam conèixer el Document de 
Voluntats Anticipades i d’altres recursos per tractar el tema de la 
mort i vam potenciar les competències per a una atenció al final 
de la vida centrada a les persones.

Jornada en línia. 20 de juliol

Curs en línia
22 i 29 de juny i 6 de juliol (primera edició)
13, 15 i 20 de juliol (segona edició)
19 i 26 d’octubre i 2 de novembre (tercera edició)
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Violències familiars: Infància, parella i persones 
grans. Prevenció i detecció interdisciplinària

Aquest curs s’ha concebut com un espai pràctic d’anàlisi i mi- 
llora sobre aspectes tècnics, emocionals i institucionals a través 
de diferents activitats. S’utilitzarà els coneixements i l’experièn-
cia de les persones assistents.

Curs en línia
2, 7, 10, 15, 21, 23, 28 de juny i 1, 5, 8, 12, 15
de juliol (primera edició)
27 de setembre, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 i 28 
d’octubre i 2, 8 i 10 de novembre (segona edició)

El curs pretén aportar coneixements pràctics sobre el contingut 
d’una RLT, l’aplicació dels elements de carrera, la diferència 
dels conceptes legals bàsics en matèria de funció pública local, 
el contingut i l’aplicació dels plans d’ordenació dels recursos 
humans, plans d’ocupació i plans de consolidació de l’ocupació, 
així com el contingut jurídic, tècnic i social de la nostra metodolo-
gia específica de valoració de llocs de treball.

Curs virtual
20, 21, 25 i 26 de maig (primera edició)
9, 10, 14 i 15 de setembre (segona edició)
7, 8, 14 i 15 de octubre (tercera edició)

La gestió de plantilles, llocs de treball, carrera 
i retribucions a les entitats locals

Camí a l’excel·lència: Tècniques de millora per 
aconseguir organitzacions més eficients

Treballem les habilitats per diagnosticar problemes, proposar 
millores, aconseguir resultats i establir mecanismes de funciona-
ment àgils. Ens servirem de tècniques que permeten ser practi-
cades amb molt poc temps, sense la barrera que implicaria un 
marcat component teòric. 

Curs en línia
4, 6, 11 i 13 d’octubre
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Habilitats socials en l’atenció a la ciutadania 

Amb aquest curs volem proporcionar les eines i tècniques que 
permetin al personal d’atenció a la ciutadania, donar el millor 
servei i gaudir de la seva feina. Així treballem des d’un doble 
enfocament: primer ens centrem en les habilitats socials i emo-
cionals que necessita un professional de l’atenció ciutadana i 
després abordarem la interacció amb la ciutadania per servir-lo 
de manera efectiva i, alhora, que no suposi un gran desgast per 
al professional.
Es pretén nodrir el tècnic d’habilitats i estratègies que permetin 
millorar la fluïdesa i la destresa en l’atenció a la ciutadania, com-
binant la comunicació verbal amb la no verbal.

Curs presencial. 6, 13, 20 i 27 d’octubre

Elaboració i gestió de projectes europeus

Curs avançat per aprofundir de manera pràctica en les diferents 
fases d’elaboració i gestió d’un projecte europeu, centrat en el 
disseny, la implementació, el seguiment, l’avaluació i el tanca-
ment d’aquest per mitjà de casos reals i amb la realització d’un 
taller pràctic on s’aplicaran els aprenentatges i els coneixements 
adquirits. La part teòrica es farà en 5 hores i la part pràctica, en 
la que es prepara un projecte/proposta transnacional finançat per 
la UE sobre la base d’uns Terms of References (reals o ficticis), 
durarà 15 hores.

Avaluació dels serveis públics a 
l’administració local

Cada entitat local ha de mesurar l’eficiència dels seus serveis, 
mitjançant procediments i eines eficaces, contrastades i 
estandarditzades.
Aquesta acció formativa pretén ser una guia pràctica de consulta 
dirigida als tècnics i tècniques, tramitadors i tramitadores que 
s’esforcen per garantir que els ciutadans i les ciutadanes rebin 
els serveis essencials amb la més alta qualitat, estudiant el rendi-
ment i l’eficiència mitjançant la implementació i posada en marxa 
d’aquests sistemes d’avaluació.

Curs en línia. Del 27 de setembre al 15 de novembre

Curs presencial
20 i 27 de setembre i 4 i 13 d’octubre (primera edició)
18 i 25 d’octubre i 2 i 8 de novembre (segona edició)
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Perfeccionament del personal administratiu 
de les entitats locals

El curs té com a finalitat refrescar i actualitzar els coneixements 
sobre el procediment administratiu. L’exposició conjuga coneixe- 
ments teòrics i pràctics amb anàlisis de casos reals de procedi-
ment administratiu. 

Curs en línia
16, 20, 23, 27, 30 de setembre (primera edició)
11, 18, 25 d’octubre i 8 i 15 de novembre (segona edició)
16, 18, 22, 24 i 29 de novembre (tercera edició)
17, 23 i 25 de novembre i 1 i 2 de desembre (quarta edició)

Aquest és un seminari telemàtic específic per al món local, centrat en les oportunitats de finançament europeu que hi ha 
per als ens locals, i que té com a objectiu acostar a les administracions locals les eines i els fons europeus de què poden 
disposar. El seminari compta amb experts de la Comissió Europea i de la Generalitat, professors i professores d’universitats 
i representants de diferents administracions locals que tenen experiència en la programació i gestió de fons europeus, i està 
estructurat en una sessió setmanal de tres hores, de 16.00 a 19.00h.
Amb aquesta acció formativa es pretén donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats 
de Catalunya i, en particular, de les administracions locals, després que el Consell Europeu hagi aprovat l’acord per a la re-
cuperació econòmica d’Europa arran de la 
crisi causada per la COVID-19; oferir una 
visió global sobre els diferents fons europeus 
i conèixer els mecanismes a través dels 
quals s’hi pot accedir; augmentar la capac-
itació dels governs locals per a incrementar 
l’accés al finançament europeu; preparar 
els governs i les administracions locals de 
Catalunya per a la nova generació de fons 
europeus 2021-2027; informar de les eines 
que la Generalitat posa a l’abast de les en-
titats públiques i privades de Catalunya per 
fomentar l’accés al finançament europeu; i 
donar a conèixer bones pràctiques en l’ob-
tenció de fons europeus a Catalunya.

Organitzat per l’FMC, l’ACM i el DIPLOCAT
Col·labora el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya
Del 29 de setembre de 2021 fins al febrer de 2022

Seminari sobre fons europeus.
Eines i oportunitats de finançament
per als ens locals

La presidenta de l’FMC, Olga Arnau, intervenint en l’acte d’inauguració del 
Seminari, el dimarts 29 de setembre de 2021
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El Govern posa a disposició d’operadors, instal·ladors i 
administracions locals del país la ‘Guia de bones pràc-
tiques del desplegament urbà de xarxes de fibra òptica 
per façanes”, un document elaborat pel Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 
en col·laboració amb la Federació Catalana d’Empreses 
de Telecomunicacions (Feceminte) 
i el suport del Consorci Localret. 
El document vol ser una eina 
d’orientació, consulta i referència 
tant per als operadors i instal·la-
dors de telecomunicacions com 
per als ajuntaments i altres admi-
nistracions locals. La guia propor-
ciona un conjunt de pautes, reco-
manacions i exemples de bones 

pràctiques per minimitzar l’impacte sobre el paisatge 
urbà que produeix el desplegament de les xarxes de 
fibra òptica per façanes.
Amb aquesta guia de bones practiques, el Govern vol 
involucrar tots els agents que participen en l’extensió 
de la fibra òptica als pobles i les ciutats de Catalunya 

en l’objectiu comú d’assolir un 
desplegament racional i ordenat 
que doni resposta també a la 
inquietud expressada per la ciu-
tadania davant els problemes que 
suposa l’acumulació de cables i 
altres elements d’aquesta infraes-
tructura a l’espai públic i a les 
façanes, que van més enllà d’una 
qüestió estètica.

La Diputació de Girona i el Consorci de les Vies Verdes s’han adherit a aquest 
projecte impulsat per Coca-Cola, en el qual també hi han participat les entitats me-
diambientals Ecoembes i Ecodes i la Federació d’Hostaleria de Girona.
En la primera fase, s’han instal·lat 32 punts de recollida selectiva de residus en el 
recorregut Olot-Girona de les vies verdes i s’han afegit a la iniciativa 47 establiments 
propers a la ruta per reduir la petjada de carboni a la demarcació.
Aquest projecte arriba a les comarques gironines amb una primera fase pilot en la 
qual es porten a terme dues accions. Per un costat, pretén abordar la gestió soste-
nible d’envasos a través del reciclatge i conscienciar le persones usuàries de les vies 
verdes de la conservació de l’espai natural, amb la instal·lació de 32 punts de reco-
llida selectiva de residus (23 papereres i 9 contenidors) en onze municipis gironins 

al llarg dels 57 quilòmetres de la ruta 
Olot-Girona de les vies verdes (Girona, 
Bescanó, Salt, Anglès, la Cellera de 
Ter, Amer, les Planes d’Hostoles, Sant 
Feliu de Pallerols, la Vall d’en Bas, 
les Preses i Olot). En paral·lel, 47 
establiments d’hostaleria propers a la 
ruta també s’han unit al projecte amb 
el compromís de desenvolupar bones 
pràctiques ambientals i lluitar contra 
el canvi climàtic.

GUIA PER A OPERADORS I AJUNTAMENTS PER ENDREÇAR 
EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA A L’ESPAI PÚBLIC

EL PROJECTE PIONER ‘VIES VERDES PEL 
CLIMA’ INCENTIVA LES BONES PRÀCTIQUES 
AMBIENTALS I EL TURISME SOSTENIBLE

El primer projecte vol aportar 
solucions al efectes de la sa-
linització del riu Casamance 
(Senegal) al sòl agrícola. Des 
del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament s’ha fet 
una crida als ajuntaments a 
sumar-se al projecte que té, 
en la seva primera fase, un 
pressupost de 40.000 euros. 
Ho fa amb una iniciativa que 
es vol executar l’any 2022 per 
trobar una solució que resolgui 
aquest problema de salinització, 
el qual, sumat a la disminució 
de la quantitat i freqüència de 
pluges, provoca una reducció 
del nombre de l’extensió de 
terres que empitjora la sobirania 
i seguretat alimentària dels habi-
tants d’aquesta regió, els quals 
es poden veure forçats a migrar.

Nova línia de projectes 
del Fons Catala en el 
camp de la cooperació 
mediambiental
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L’ATM, juntament amb la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Asso-
ciació de Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà i el conjunt d’operadors 
ferroviaris i de bus, llancen una campa- 
nya que recorda el paper clau del trans-
port públic per a la represa de l’activitat 
laboral i econòmica, en un moment en 
què els indicadors de la pandèmia de 
COVID-19 mostren una incidència de-
creixent, i després de 18 mesos de desti-
nar tots els recursos disponibles a prestar 
un servei essencial segur.
La campanya pretén induir a la cons-
cienciació col·lectiva que la mobilitat 
ha de ser cada vegada més sostenible i 

saludable i destaca tant la xarxa dispo-
nible (flota, línies, intermodalitat), com 
la seguretat del servei i la necessitat de 
reduir la contaminació ambiental provo-
cada per les emissions dels vehicles de 
combustió. Es tracta d’una campanya 
eminentment digital i amb el suport de 
falques radiofòniques.

CAMPANYA ‘AL FUTUR S’HI ARRIBA 
AMB TRANSPORT PÚBLIC’

Aquesta publicació, editada per 
l’Observatori DESC, és una guia 
per a municipis que volen millorar 
l’atenció a les persones amb pro-
blemes d’habitatge. Conscients que 
les realitats de cada municipi són 
molt diverses, la publicació està 
pensada com una eina dirigida a 
regidors/es i responsables polítics/
ques i tècnics/ques, de manera 
que pugui donar pistes sobre com 
orientar (o reorientar) les polítiques 
socials d’habitatge a la seva po-
blació, en especial en matèria de 
desnonaments.
Es presenten alguns consells i 
recomanacions per optimitzar el 
funcionament local en situacions 
d’emergència habitacional i risc de 
pèrdua de la llar. Per descomptat, 
les polítiques d’habitatge són molt 
àmplies i impliquen una transversa-
litat indispensable. En aquesta guia 
es volen centrar en situacions de 
pèrdua d’habitatge, especialment 
des del moment en què el municipi 
té coneixement d’una persona amb 
ordre de llançament o possibilitat 
de desnonament. En aquest sentit, 
s’exposen propostes d’organització 
interna, de coordinació d’equips i 
de recerca de recursos per poder 
reallotjar en cas que, malaurada-
ment, s’executi el llançament.

GUIA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL DAVANT 
EL RISC DE PÈRDUA 
DE LA LLAR

La Diputació de Barcelona posa en 
marxa el Projecte Transformador ‘Barris 
i Comunitats: motors de transformació 
social’ a 13 municipis per reduir des-
igualtats. Aquesta primera edició està 
dotada amb un fons de 2.247.700 euros 
que es concreten en 172.900 euros per 
a cadascun dels municipis participants. 

La voluntat del programa és oferir res-
postes transformadores que prevegin la 
revitalització social dels barris en con-
textos de majors oportunitats d’inclusió 
i cohesió socials i preveu el suport a 
actuacions i a la contractació de profes-
sionals i suport a la formació i intercanvi 
de coneixements.

PROJECTE PER A 13 MUNICIPIS
PER REDUIR DESIGUALTATS

La Diputació de Tarragona posa en mar-
xa aquest octubre Joves Emprèn Rural, 
un nou projecte formatiu que pretén 
impulsar l’autoocupació i l’emprenedoria 
entre el jovent de l’àmbit rural. Es tracta 
d’un conjunt de cursos que permetran 
formar una seixantena de persones amb 
l’objectiu d’ajudar-los a desenvolupar 

els seus propis projectes empresarials 
i idees de negoci a les comarques on 
resideixen i aprofitant els recursos i les 
oportunitats que ofereix el territori. La 
iniciativa també vol incentivar i promou-
re la igualtat de gènere i d’oportunitats 
fomentant la participació de les dones a 
les accions formatives programades.

NEIX ‘JOVES EMPRÈN RURAL’ PER AFAVORIR 
EL REPOBLAMENT ALS PETITS MUNICIPIS 
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L’Agència Catalana de l’Aigua, el Clúster ca-
talà de l’Aigua (CWP) i Eurecat van presentar 
el projecte, amb la participació dels ajunta-
ments de zones turístiques com Tossa de 
Mar, Lloret de Mar, Llançà, l’Ametlla de Mar 
i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.
L’Euroregió Pirineus Mediterrània, l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), l’Eurecat i el 
Catalan Water Partnership (CWP) van ce-
lebrar el 6 de juliol la primera reunió amb 
ajuntaments, operadors de la demanda d’ai-
gua i altres entitats per a presentar el pro-
jecte europeu Life Wat’Savereuse, destinat a fomentar 
l’estalvi i la reutilització de l’aigua en el sector turístic.
Aquest projecte, on també hi participen les Illes Balears 
i Occitània, té una durada de 3 anys (2020-2023), està 
coordinat per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i compta 
amb un pressupost d’1,5 milions d’euros.

La trobada, feta per via telemàtica, va comptar amb la 
participació de diversos ajuntaments costaners, entre 
ells Tossa de Mar i Lloret de Mar, Llançà i l’Ametlla de 
Mar i el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, als quals 
se’ls va explicar el projecte i la necessitat de fomentar 
l’estalvi i la reutilització per a usos turístics.

CATALUNYA IMPULSA L’ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ 
DE L’AIGUA EN EL SECTOR TURÍSTIC,
PRESENTANT EL PROJECTE EUROPEU
LIFE WAT’SAVEREUSE AL MÓN LOCAL
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L’Assemblea General de Membres de la Unió Internacional per a la Conservació de 
la Natura (UICN) va votar, el passat mes de setembre, a favor d’una moció de mo-
dificació dels seus estatuts per garantir un major reconeixement dels governs regio-
nals i locals dins l’organització. La modificació dels estatuts d’aquesta organització 
ambiental, la més antiga i extensa del món, és una fita significativa per als governs 
regionals i locals. La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, va defensar la 
modificació durant l’Assemblea General, que va tenir lloc a Marsella.
Catalunya ha defensat des de l’any 2008 que l’estructura de la UICN ha de reflectir 
la rellevància que els governs locals i regionals de molts països tenen en la con-
servació de la natura, principalment a través de la planificació territorial, l’aprofita-
ment dels recursos naturals, la conservació, o el disseny de polítiques ambientals 
i sectorials, tots fonamentals i complementaris a la funció dels governs estatals. 
Finalment, la Unió ha integrat en els estatuts aquests nivells de govern atorgant-los 
un vot a l’Assemblea de Membres.
La UICN és l’organització ambiental més antiga i extensa del món. La Generalitat 
de Catalunya n’és membre des de l’any 1990, i l’any 2008, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, va acollir-ne el quart Congrés.

LA UNIÓ INTERNACIONAL PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA 
RECONEIX EL PAPER CLAU DE REGIONS I GOVERNS LOCALS
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S’acorda crear el Programa temporal 
per al desenvolupament i l’execució del 
projecte europeu E4I, contra el racisme, 
la xenofòbia i altres formes d’intoleràn-
cia, adscrit a la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària i amb la participació 
de l’Organisme de Protecció i Promoció 
de la Igualtat de Tracte i la No discrimi-
nació.

La vigència màxima del Programa és 
d’un any i la seva finalitat és el desen-
volupament del projecte Empowering for 
inclusion (E4I) que ha obtingut finança-
ment de la Comissió Europea. Amb 
aquesta finalitat s’acorda incorporar al 
Programa un màxim de 19 efectius.
Les necessitats de personal d’aquest 
Programa s’han de cobrir mitjançant els 

sistemes de provisió que 
preveu la normativa vigent 
i de les previsions que 
conté l’Acord de Govern 
vigent sobre nomenaments 
i contractacions de per-
sonal temporal en l’àmbit 
de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector 
públic.
El finançament d’aquest 
Programa ha d’anar a 
càrrec de la Comissió 
Europea, convocatòria 
Drets, Igualtat i Ciutadania.

ES CREA EL PROGRAMA PER AL 
PROJECTE EUROPEU CONTRA 
EL RACISME, LA XENOFÒBIA I 
ALTRES FORMES D’INTOLERÀNCIA

Aquests ajuts s’inclouen dins del 
Programa del Mercat Únic (SMP), 
un programa de finançament de 
la UE per ajudar a assolir i garan-
tir la recuperació d’Europa de la 
pandèmia COVID-19 i que propor-
ciona un paquet integrat per donar 
suport i enfortir la governança del 
mercat únic.
Els objectius de la convocatòria co- 
breixen dos temes diferents: 
- Pactes verds locals.
L’objectiu d’aquest tema és pro-
porcionar suport a les pimes, als 
operadors econòmics regionals i 
locals per liderar la transició verda 
i digital bessona i implementar ac-
cions destinades a dirigir l’economia 
local cap a una via sostenible i in-
clusiva, crear nous llocs de treball, 
mitigar l’impacte socioeconòmic de 
la crisi derivada de la pandèmia de 
COVID-19 i accelerar una nova re-
cuperació més verda i més justa.  
Amb un pressupost de 2 milions 
d’euros. 
- Missions d’economia social per 
a la resiliència de la comunitat: 
L’objectiu d’aquest tema és donar 
suport a projectes que generin resi-
liència i augmentin la capacitat de 
les administracions públiques regio-
nals o locals, les pimes d’economia 
social i la societat civil per superar 
dificultats i crisis.
Aquest objectiu també té un pres-
supost de 2 milions d’euros. 
La data límit per sol·licitar aquests 
ajuts és el 24 de novembre de 
2021. 

AJUTS A
ADMINISTRACIONS 
LOCALS I PIMES 
PER A PACTES 
VERDS I 
ECONOMIA SOCIAL

FMC

De l’11 al 14 d’octubre de 2021 se cele-
bra la 19a edició de la Setmana Europea 
de les Regions i les Ciutats (European 
Week of Regions and Cities EWRC), 
l’esdeveniment europeu per excel·lència 
dedicat a tots aquells temes d’interès lo-
cal i regional. Organitzada conjuntament 
pel Comitè Europeu de les Regions i la 
Comissió Europea, l’EWRC busca donar 
veu als municipis i les regions de la UE 
i servir de plataforma per promoure bo-

nes pràctiques i el networking, així com 
per donar a conèixer la realitat dels po-
ders locals i regionals a nivell europeu.
Aquesta 19a edició té 300 sessions de-
dicades a:
- cohesió: d’emergència a resiliència;
- transició verda: per a una recuperació 
sostenible i verda;
- transició digital per a les persones; i
- compromís ciutadà per a una recupe-
ració inclusiva, participativa i justa.

SETMANA EUROPEA DE 
LES REGIONS I LES CIUTATS



Les dades són l’eina més potent que tenen a l’abast les administracions 
públiques per millorar la seva eficiència i eficàcia. Però fins ara per ex-
plotar-les era imprescindible la participació de tècnics i tècniques que les 
recopilessin de diverses fonts i en diversos formats per després, utilitzant 
programes complexos i especialitzats, donar-li la forma requerida. Això ja 
ha passat a la història... Amb les tecnologies d’intel·ligència artificial actuals 
es poden implementar eines que recullin, analitzin i maquetin les dades de 
manera autònoma i també que aprenguin de manera automàtica.
Per exemple, el departament de Salut i Medi Ambient del comtat de Kansas 
(Estats Units) utilitza aquesta tecnologia per creuar les dades d’ubicació 
dels telèfons mòbils amb les dades d’infecció de COVID-19 per detectar 
les comunitats on s’està estenent més el virus a causa de l’incompliment 
de les normes de distanciament social. Un altre exemple d’aprofitament 
de les possibilitats de les tecnologies d’intel·ligència artificial són les ciutats 
d’Alabama i Massachusetts, que comparteixen les adreces (no els noms) 
de pacients infectats de coronavirus amb els diferents serveis d’emergència 
per tal que el personal d’aquests serveis prengui les mesures de protecció 
necessàries si ha de fer alguna intervenció en aquestes localitzacions.
https://papers.govtech.com/Machine-Learning-for-a-More-Intelligent-
Government-127971.html

ODS - Focus d’innovació local
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INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER INCREMENTAR 
L’EFICÀCIA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Les administracions públiques s’han de preparar per a la 
imminent jubilació d’una nombrosa generació de treballa-
dores i treballadors públics. Si es gestiona adequadament, 
aquest procés de rejoveniment de les plantilles pot ser una 

valuosa (i potser irrepetible) conjuntura per captar talent i 
per modernitzar les administracions.
Què vol dir “gestionar-ho adequadament”? Per aprofitar 
aquesta finestra d’oportunitat cal transformar els entorns de 

treball, les cultures organitzatives i 
els processos selectius per atraure 
els perfils més competitius. Tenint 
en compte que l’estabilitat laboral 
ja no és un avantatge decisiu per a 
les generacions joves, per seduir-los 
cal, d’una banda, posar en valor el 
servei públic i, de l’altra, oferir-los un 
entorn reptador, cooperatiu i tecnolò-
gic, amb possibilitats de desenvolu-
pament professional, amb flexibilitat, 
i amb una oferta formativa avançada.
https://papers.govtech.com/Building-
the-Next-Generation-Public-Sector-
Workforce-128221.html

PREPARAR L’ARRIBADA DE LA PROPERA 
GENERACIÓ DE TREBALLADORS/ES PÚBLICS
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EDUCACIÓ EN L’ERA 
DIGITAL: INFANTS 
FELIÇOS I SALUDABLES

Quasi totes les ciutats del món han patit una 
disminució de persones usuàries  de trans-
port públic arran de la pandèmia: la població 
té la percepció que la dificultat de mantenir 
la distància social dins dels autobusos i dels 
vagons de tren fa que els riscos d’infecció si-
guin molt superiors que amb vehicle privat.
Això ha fet augmentar els desplaçaments en 
cotxe, però també, i aquesta és una tendèn-
cia que cal mantenir i potenciar, l’ús de mit-
jans de desplaçament actius. Les vendes de 
bicicletes i patinets elèctrics estan vivint una 
explosió sense precedents; també han aug-
mentat les persones usuàries de plataformes 
de bicicletes i motos compartides i s’han 
incrementat els desplaçaments a peu.
La mobilitat urbana no tornarà a ser el que 
era abans: s’han d’aprofitar les oportunitats 
que s’han creat (amb plans com les ciutats 
de 15 minuts, pacificació del trànsit, superi-
lles verdes, carrils bici, mobilitat compartida, 
etc.) i corregir els efectes indesitjats que han 
guanyat terreny (recuperar la confiança en 
el transport públic amb la millora de la qua-
litat i l’abaratiment del preu, o amb peatges 
urbans que penalitzin els cotxes i serveixin 
per finançar la mobilitat sostenible).
https://oecdcogito.blog/2021/03/25/how-
can-cities-get-transport-and-cycling-right-to-
ensure-a-sustainable-covid-19-recovery/

COM PODEN 
LES CIUTATS 
SORTIR DE LA 
CRISI DE LA COVID-19 
AMB UNA MOBILITAT 
MÉS SOSTENIBLE?

FMC

La pandèmia de la COVID-19 ens ha recordat que els centres educa-
tius no només són entorns d’aprenentatge acadèmic, sinó que són part 
de l’ecosistema socialitzador de les nostres comunitats i, per tant, que 
tenen una important funció d’atenció integral especialment als infants/
joves més vulnerables. Una funció que, amb l’entorn digital en el que 
ens movem, s’ha transformat per complet.
No hi ha dubte que les tecnologies poden esdevenir un valuós ins-
trument de socialització, informació, creativitat o mobilitat social, però 
també són una font de nous riscos com poden ser el de dificultar la 
concentració, disminuir l’activitat física, crear les condicions per a 
noves formes d’assetjament, facilitar la difusió de vídeos o imatges pri-
vades sense consentiment o aprofundir les desigualtats socials a causa 
de la bretxa digital. És necessari, doncs, incorporar l’alfabetització digi-
tal com una competència més a treballar com a contingut transversal 
a les aules, amb l’objectiu d’empoderar, responsabilitzar i protegir els 
infants i de lluitar contra les desigualtats digitals. Igual d’important és 
el paper de les escoles a l’hora d’alfabetitzar en matèria de salut com a 
aspecte clau per al benestar actual i futur dels infants i joves.
És un fet innegable que les nostres escoles i instituts ja tenien camí 
recorregut en educació digital i salut, però la pandèmia ha obligat a 
accelerar el ritme. Per aconseguir-ho sense deixar cap infant enrera és 
necessari equipar els centres educatius, formar el professorat, generar 
material i promoure la cooperació interadministrativa, però també que 
els centres dissenyin estratègies per aprofitar els recursos que ofereixen 
els ecosistemes locals (implicació de les famílies, col·laboració amb 
experts en tecnologia/salut, aportació de l’experiència dels cossos de 
seguretat sobre els riscos de la tecnologia, organització d’activitats amb 
entitats esportives del municipi, etc.) i escoltant les aportacions dels 
mateixos infants.
https://www.oecd.org/education/education-in-the-digital-age-1209166a-
en.htm
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Més informació a la pàgina web www.localret.cat

Acord marc per a programari Microsoft i Vmware
Des de primers d’abril està disponible per als més de 860 ens membres del Consorci Locaret l’acord 
marc de subministrament i manteniment de programari Microsoft i VMware, que permet adquirir
les llicències i les subscripcions dels programaris d’aquestes dues empreses sense haver de
realitzar cap procés de licitació per part de l’administració

L’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc 
es pot efectuar directament a l’empresa que va presen-
tar la millor oferta, considerant el descompte ofert es-
pecíficament per a les llicències que s’adjudiquin, o bé 
convidant les empreses adjudicatàries de l’acord marc 
perquè millorin la seva oferta.
El preu d’adquisició és el preu de tarifa del fabricant, 
aplicant-hi un descompte que és el que se’ls demanava 
a les empreses distribuïdores que es van presentar a la 
licitació. Els descomptes van des del 12% al 19% per al 
lot 1 de subministrament i manteniment de programari 
Microsoft per a ens de menys de 250 usuaris, entre el 
2% i el 15% per al lot 2 de subministrament i mante-
niment de programari Microsoft per a grans comptes, i 
del 12% per al lot 3 de subministrament i manteniment 
de programari de VMware, especialitzat en solucions 
d’escriptoris i servidors virtuals. 
Aquest acord marc també inclou la possibilitat de con-

tractar serveis d’auditoria i d’implantació del programari. 
Aquesta és una oportunitat d’obtenir un doble benefici 
per als ajuntaments, consells comarcals, diputacions, 
i ens vinculats a aquestes administracions per adquirir 
o continuar usant aquestes solucions digitals i l’estalvi 
econòmic i de procediment en no haver de dur a terme 
un procés de licitació propi. 
Fins al moment, s’han beneficiat de l’acord marc 30 
entitats i s’han signat 32 contractes per un import total 
de 566.000 euros.
En les properes setmanes iniciarem la licitació d’un nou 
acord marc per a l’adquisició de plataformes ofimàtiques 
com són Google Workspace i Laycos, entre d’altres. 
Una línia d’actuació emmarcada en el pla estratègic 
aprovat pel Consorci Localret el juliol de l’any 2020 
amb l’objectiu d’aportar més valor públic als ens locals 
del nostre país, tot facilitant-los l’accés a les solucions 
digitals.

Localret



Els governs locals han respost 
a les necessitats més urgents 
i s’han reinventat adaptant-se 
al context i proposant noves 
solucions, malgrat les limitacions 
estructurals de recursos i 
competències

EDITA: Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals.
Exemplars disponibles a l’estand de l’FMC de la Fira Municipàlia (Lleida, del 19 al 21 d’octubre). Posteriorment, podreu descarregar el pdf des del web de l’FMC. 
Per a més informació, e.monje@fmc.cat

Edició especial 
COVID-19
d’iniciatives locals 
davant la pandèmia

Aquest llibre
recull 87 bones 
pràctiques,
com a petita 
mostra de l’enorme 
esforç i creativitat 
municipal durant 
aquest període

21-112 Anunci A4 llibre Bones Pràctiques 02.indd   1 21/9/21   8:50
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Bones pràctiques

Ajuntament de Lleida

MESA TRANSVERSAL PER A LA RECUPERACIÓ DE 
LA CIUTAT. PLA PARTICIPATIU D’ACCIÓ MUNICIPAL
La Mesa Transversal per a la recuperació de la ciutat té com a objectiu principal elaborar un pla de treball 
que inclogui una diagnosi i unes mesures de xoc per tal de pal·liar i revertir els efectes econòmics, socials 
i sanitaris derivats de la COVID-19 a Lleida. Integren la Mesa Transversal més de 40 representants dels 
agents socials i econòmics, sindicats, organitzacions agràries, associacions veïnals i del teixit associatiu, 

així com personal acadèmic, educatiu i sanitari. 
Un dels principals punts forts de la Mesa és, pre-
cisament, l’àmplia representació ciutadana i el 
consens al qual s’ha arribat.
A partir de les gairebé 500 aportacions dels di-
ferents participants, s’han debatut i concretat 
mesures que han de contribuir a revertir els 
efectes de la crisi causada per la pandèmia de la 
COVID-19. Aquestes propostes s’inscriuen en els 
4 eixos del PAM que, alhora, adopta els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 
Urbana 2030.

Ajuntament de Mataró

PROCÉS SELECTIU TELEMÀTIC DE PERSONAL
El context de crisi sanitària i les restriccions de reunió que aquest ha suposat són un impediment 
important per a l’organització de processos selectius. Per això, l’Ajuntament de Mataró ha decidit 
provar iniciatives innovadores que permetin continuar els processos per cobrir necessitats de con-
tractació i a la vegada garanteixin no posar en risc la salut de les persones.
Davant les necessitats organitzatives que això representa, la Direcció de Recursos Humans i 
Organització i el Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions han organitzat el dispositiu 
necessari per realitzar l’examen telemàtic a través de la plataforma Moodle.
Aquesta és una experiència que s’em-
marca en el procés de transformació 
digital de l’administració i que implica 
repensar les formes en què les persones 
treballen i es relacionen entre elles i fan 
ús dels espais físics. Entre d’altres, la 
pràctica ha contribuït a l’eliminació de 
residus, a mantenir el confort general i 
especialment de les persones amb mobi-
litat reduïda durant la prova, o a agilitzar 
el procés de gestió i correcció de l’exa-
men.
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Ajuntament de Deltebre

EURODELTA, LA MONEDA DE DELTEBRE. 
AJUTS SOCIALS I ECONÒMICS EXTRAORDINARIS
L’Ajuntament de Deltebre va posar en funcionament la moneda local EuroDelta, una sèrie d’ajuts amb 
l’objectiu d’atorgar prestacions socials extraordinàries amb caràcter urgent a les persones, principalment 
famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per una reducció notòria d’ingressos com a con-

seqüència de la crisi sanitària i que es pot traduir en 
una situació de vulnerabilitat.
D’altra banda, amb la concessió dels ajuts socials 
EuroDelta es pretén dinamitzar el comerç local que tam-
bé ha estat molt perjudicat per l’alarma sanitària de la 
COVID-19.
L’ajut concedit es fa efectiu, i a elecció de la persona 
beneficiària, amb el lliurament de la targeta moneder o 
dels tiquets EuroDelta amb valors de 5, 10 o 20 euros, 
que es poden bescanviar a qualsevol establiment del 
municipi de Deltebre adherit a la Xarxa de comerç local 
EuroDelta.

Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa

CUIDEM LES CUIDADORES. 
DETECCIÓ I ACOMPANYAMENT PER 
AFRONTAR LA SITUACIÓ DE CONFINAMENT
El projecte “Cuidem les cuidadores” sorgeix en plena pandèmia com una eina de detecció i acompanya- 
ment a la tasca de les cuidadores de la Garrotxa. L’objectiu rau en conèixer les seves necessitats i do-
tar-les d’informació per cuidar les persones en 
situació de dependència però, especialment, per 
a cuidar-se a elles mateixes. Amb la col·labo-
ració d’una dissenyadora de la comarca, s’han 
elaborat i distribuït diferents il·lustracions amb 
consells i recomanacions relacionades amb les 
mesures d’higiene i seguretat en el context de 
la COVID-19. A més, el contacte telefònic per 
actualitzar la base de dades de les cuidadores 
ha fet emergir altres projectes que permetran 
tenir més i millor informació sobre possibles si-
tuacions de vulnerabilitat i, per tant, actuar-hi en 
conseqüència per a millorar les condicions vitals 
en els diferents aspectes de benestar (emocional, 
relacional, material i físic) d’aquest col·lectiu.



ES DECLAREN DIVERSOS MUNICIPIS COM 
A ÀREES AMB MERCAT D’HABITATGE TENS

Disposició:
Acord GOV/142/2021, de 14 de setembre. 
DOGC número 8503, de 16 de setembre de 2021.
Organisme:
Departament de Salut.

S’aprova el Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 
2021-2025 (PLAPRESC). Una de les principals línies d’ac-
tuació del PLAPRESC serà la de promoure mesures de 
prevenció i control de la conducta suïcida per tal de donar 
una resposta adequada a cada situació i rebaixar l’es-
tigma de la societat respecte al suïcidi. També incorporarà 
l’atenció als supervivents, a la família i als professionals i 
s’activaran els circuits de derivació a recursos de suport 
comunitaris, com ara les entitats de supervivents.

HABITATGE

S’APROVA LA POLÍTICA DE CIBERSEGURETAT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Disposició:
Acord GOV/145/2021, de 21 de setembre.
DOGC número 8508, de 23 de setembre de 2021.
Organisme:
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori.

S’aprova la política de ciberseguretat de la Generalitat, que 
estableix els principis, la normativa aplicable i el model 
d’organització dels quals la mateixa Generalitat haurà de 
disposar per tal de gestionar de manera adequada aquesta 
matèria. Les instruccions incloses en el document pel que 
fa a l’organització de ciberseguretat s’hauran d’implemen-
tar en un termini no superior a un any des de l’aprovació 
d’aquest acord. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
vetlla pel compliment de la política esmentada i informa del 
seguiment als organismes corresponents.

Disposicions
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Disposició:
Resolució DSO/2821/2021, de 15 de setembre.
DOGC número 8505, de 20 de setembre de 2021.
Aquesta resolució ha estat modificada per la Resolució 
DSO/2873/2021, de 22 de setembre, en el punt 6 de la 
seva part expositiva.
DOGC número 8511, de 28 de setembre.
Organisme:
Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, 
s’acorda aprovar la declaració com a àrea amb mercat 
d’habitatge tens dels municipis següents: Blanes, Canet 
de Mar, Cardedeu, Figueres, la Garriga, Girona, Igualada, 
Lleida, Manresa, el Masnou, Mataró, Mollet del Vallès, 
Olesa de Montserrat, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Fruitós de 
Bages (en relació als nuclis de Sant Fruitós i Torroella de 
Baix, exclosos els nuclis de Pineda de Bages, les Brucardes 
i la Rosaleda), Sant Pere de Ribes, Santa Perpètua de Mo-
goda, Sant Sadurní d’Anoia, Tarragona, Terrassa, Vilafranca 
del Penedès, Vilanova i la Geltrú; i s’acorda denegar la 
declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens, per no 
reunir el requisit de l’article 5 de la Llei 11/2020, de 18 de 
setembre, dels municipis següents: Arenys de Munt, Pa-
lafolls, Palau-solità i Plegamans, Sant Julià de Ramis, Sant 
Quirze del Vallès i Viladecavalls.

S’APROVA EL PLA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI 
DE CATALUNYA 2021-2025

SALUT

Disposició:
Resolució de 18 de maig de 2021.
BOE número 231, de 27 de setembre de 2021.
Organisme:
Corts Generals.

Entre d’altres mesures, insta les entitats locals a:
- Ampliar la informació objecte de publicitat activa en re-
lació amb aspectes específics del règim d’organització i 
funcionament del sector públic local no prevists expressa-
ment en la Llei 19/2013, com ara els relatius a les relacions 
de llocs de treball o a conceptes no retributius abonats als 
membres dels òrgans de govern de les entitats locals; així 
com regular la figura de l’alt càrrec o assimilat, per poder 
aplicar efectivament el règim sancionador previst en la llei.
- Adaptar les disposicions i procediments específics relatius 
a l’exigència de responsabilitats per eventuals infraccions 
en matèria de bon govern, així com regular, en les entitats 
locals, la figura de l’alt càrrec o assimilat, per a poder apli-
car efectivament el règim sancionador previst en la llei.
- Implantar portals de transparència en totes les entitats 
integrants del sector públic local, en els quals figuri pu-
blicada, de manera clara, estructurada i actualitzada, la 
informació exigida per la normativa estatal i autonòmica 
en matèria de transparència.

INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPLIMENT 
DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A 
LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN 
EN LES ENTITATS LOCALS

TRANSPARÈNCIA

CIBERSEGURETAT



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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