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L’FMC COMPLEIX 
40 ANYS

El Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú va acollir 
el passat dissabte 13 de novembre l’acte de comme-
moració dels 40 anys de la Federació de Municipis de 
Catalunya, després de la 32a Assemblea General de 
l’entitat.
La presidenta de l’FMC i alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, Olga Arnau, va donar el tret de sortida de l’ac-
te de commemoració, va agrair als assistents la seva 
presència i va presentar un vídeo commemoratiu dels 
40 anys, que compta amb la participació del primer 
president de l’entitat, Joaquim Nadal, i es visualitza 
l’evolució de l’FMC fins a l’actualitat.
Joaquim Nadal va recordar com ”la finalitat de l’FMC 
en el moment de la seva creació era recollir les au-

tèntiques necessitats d’aquells pobles i ciutats que en 
aquells anys vivien en la manca d’un ordenament jurídic 
que fes possible que els municipis atenguessin tot el 
que la ciutadania esperava”. “El que volíem era crear 
un autèntic sindicat d’alcaldes i alcaldesses que fos 
un àmbit d’intercanvi d’experiències municipals”. “Amb 
les primeres eleccions municipals democràtiques es 
produeix la materialització última del procés de demo-
cratització de l’Estat espanyol, que va ser com l’obertura 
definitiva de les ‘comportes’ d’un gran embassament 
d’aigua, que va començar a generar noves dinàmiques”. 
A més, tal i com va dir Pasqual Maragall en la comme-
moració dels 25 anys de l’FMC, que en aquella època, 
el 2006, era el president de la Generalitat, “totes aque-

amb renovada il·lusió per 
i la recuperació dels
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L’FMC COMPLEIX 
40 ANYS

lles ciutats d’aquella 
època són, en aquest 
moment, ciutats amb 
esperança, ciutats que 
saben el que han de 
fer i que saben perfec-
tament el que fa falta”. 
Aquestes paraules de-
fineixen perfectament 
l’esperit de l’FMC l’any 
2006 i avui, el 2020, 
encara són plenament vigents. El vídeo commemoratiu 
va acabar amb unes frases de l’actual presidenta de 
l’FMC, Olga Arnau, que va posar en valor el fet de tenir 

al capdavant de l’entitat una presidenta: “Crec que amb 
això s’ha trencat la forma de treballar anterior, ara molt 
més dialogant i més consensuadora”.

177 alcaldes i alcaldesses reunits a Manresa el 13 de setembre de 1981 van 
constituir la Federació de Municipis de Catalunya. La voluntat d’aleshores era 
aconseguir un marc legal democràtic per al bon funcionament de pobles i ciutats.

Avui, justament quan complim 40 anys, tenim ben present aquell objectiu 
i el reforcem encara més amb renovada il·lusió, per continuar treballant, com 
sempre hem fet, per a una millor defensa i promoció del govern local.

treballar en la reactivació 
nostres pobles i ciutats
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Francesc Baltasar, 
periodista 
Alcalde de Sant Feliu 
de Llobregat de 1979 a 
2000, va formar part de 
l’Executiva de l’FMC i va 
ser president de les co-
missions de Seguretat 
Ciutadana, Joventut, 
Economia, Urbanisme i 

Habitatge i vicepresident en el darrer període.

Xavier Casoliva, tècnic en sis-
temes automàtics programables
Alcalde de Guissona des de 
2011 fins al 2019, i va ser 
president de la Comissió 
d’Ocupació de l’FMC.

Helena Arribas, 
pedagoga
Alcaldessa del Vendrell (de 
2003 a 2007), regidora del 
Vendrell (de 1991 a 2015), 
va formar part del Comitè 
Executiu de l’FMC i va ser 
presidenta de la Comissió 
d’Educació.

Xavier Fonollosa, 
advocat
Actual alcalde de 
Martorell, vicepresi-
dent de l’FMC i pre-
sident de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat.

Tots quatre, moderats pel periodista Jordi Martí, van comentar com va ser el seu pas per l’entitat i quins records i anècdotes 
guarden d’aquesta etapa.

COL·LOQUI AMB TRES ALCALDES I UNA ALCALDESSA 
QUE EN AQUESTS 40 ANYS HAN FORMAT PART DEL 
COMITÈ EXECUTIU EN DIFERENTS ETAPES DE L’FMC
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RECONEIXEMENT A TOTS AQUELLS AJUNTAMENTS QUE 
HAN ESTAT ADHERITS A L’FMC ININTERROMPUDAMENT
DES DELS SEUS INICIS FINS A L’ACTUALITAT
En total són 108 ajuntaments, tot i que en l’acte només ens van poder acompanyar 51

Abrera
Àger
L’Albiol
Alcanar
Alella
Alfarràs
Almatret
Arbeca
L’Arboç
Les Avellanes i Santa Linya
Badalona
Barberà del Vallès
Barcelona
Bellprat
Biosca
La Bisbal de Falset
Blanes
Borredà
Canovelles
Castell de l’Areny
Castellar de n’Hug
Castellar del Vallès
Castelldefels
Castelló d’Empúries
Castellví de la Marca
Cerdanyola del Vallès
Constantí

Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Falset
Fígols
Flix
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Girona
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet de Llobregat
Els Hostalets de Pierola
La Llagosta
Lleida
Malgrat de Mar
Marçà
Margalef
Martorell
Martorelles
Mas de Barberans
Massanes
Mataró
Miravet
Molins de Rei
Mollet del Vallès

Montcada i Reixac
Montgat
Montmeló
Montornès del Vallès
Mont-roig del Camp
Montseny
Navarcles
Òdena
Olesa de Montserrat
Pallejà
El Papiol
Parets del Vallès
El Pinell de Brai
El Pont de Vilomara i Rocafort
Porrera
El Prat de Llobregat
Rellinars
Reus
El Rourell
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Pere de Ribes
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Margarida de Montbui
Santa Perpètua de Mogoda
La Sénia
Sentmenat
Sitges
Terrassa
Tiurana
Torregrossa
Torroella de Fluvià
Tortosa
Ulldecona
Vallcebre
Les Valls de Valira
El Vendrell
Vidreres
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilanova de Prades
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
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CLOENDA DE L’ACTE DEL 40 ANIVERSARI DE L’FMC AMB 
LA INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la 
seva intervenció, va recordar que: “Catalunya neces-
sita una sacsejada, una transformació social, verda, 
feminista i democràtica que ja estem portant a terme, 
i que ho estem fent juntament amb el municipalisme, 
aprofitant tota la vostra força i energia”.
La presidenta Olga Arnau va cloure l’acte i va agrair 
l’esforç de tots els treballadors i les treballadores lo-
cals en aquest període i els que han format i formen 
part de l’FMC actualment: “Hem gestionat una pandè-

mia sense competències però sí amb molta vocació 
de servei. Per això, si de veritat ens creiem el munici-
palisme, ens calen més eines i més recursos. Hem de 
dotar d’autonomia el govern local, amb lleis i normes 
del segle XXI, perquè cap vila, poble i ciutat no poden 
quedar enrere”.
En aquest període “hem tornat a demostrar que la 
millor política és la municipal”. I va ressaltar “el valor 
de ser plural, per poder arribar a consensos més forts 
i estables”.
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El dissabte 13 de novembre va tenir lloc 
la 32a Assemblea general ordinària de 
la Federació de Municipis de Catalunya, 
celebrada presencialment al Museu del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, i que 
va comptar amb 150 assistents.
L’acte d’obertura va comptar amb les 

intervencions de la presidenta de l’FMC 
i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
Olga Arnau; el subdelegat del Govern a 

Barcelona, Carlos Prieto, que va felicitar 
l’FMC pels seus 40 anys i va encoratjar a 
continuar endavant treballant plegats per 
enfortir l’administració local; el delegat 
territorial del Govern de la Generalitat 
a Barcelona, Antoni Morral, que va 
reforçar la idea del treball conjunt i va 

remarcar que fent-ho de manera transver-
sal enfortirà el municipalisme per poder 
encarar el futur de la millor manera pos-

sible; i el secretari de Governs Locals i 
Relacions amb l’Aran, David Rodríguez, 
que va afirmar que, ”conscients de les 
problemàtiques que pateix el món local, 
hem de continuar l’esforç de poder donar 
solucions adients” i va agrair la tasca que 
s’ha fet i que es fa des de l’FMC.
Després de donar la benvinguda, Olga 
Arnau va desgranar què significa fer 
40 anys: “poder fer una mirada enrere, 
necessària, per rememorar d’on venim i 
la molta feina feta, constatar que seguim 
treballant, avui, aquí i ara, construint el 
present de cada poble i ciutat, i que cal 
posar els fonaments per projectar el que 
ha de venir”. “Aquest és el nostre propò-
sit, i avui ens emplacem a seguir sumant 
reptes i nous objectius per fer avançar el 
municipalisme”.
La Mesa de l’Assemblea va estar for-
mada per la presidenta de l’FMC i al-
caldessa amfitriona, Olga Arnau; i els 

Es va celebrar a Vilanova i la Geltrú el 13 de novembre

L’FMC CELEBRA LA SEVA 32A 
ASSEMBLEA SUMANT OBJECTIUS 
PER AL MUNICIPALISME

Tal i com va demanar la presidenta Olga Arnau, 

“Aquesta assemblea coincideix amb els 40 anys d’existència de l’FMC 
i cal aprofitar aquest moment per reflexionar, aturar-se breument 

per agafar embranzida i seguir endavant amb més força 
sempre des de la vocació i el compromís”
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vicepresidents de l’FMC, 
Àlex Garrido, alcalde de 
Manlleu; Eduard Rivas, 
alcalde d’Esparreguera; 
David Bote, alcalde de 
Mataró; Xavier Fonollosa, 
alcalde de Martorell; i Lluís 
Mijoler, alcalde del Prat 
de Llobregat. La Secretaria 
de l’Assemblea va anar a 
càrrec de la vicepresiden-
ta de l’FMC, Alba Pijuan, 
alcaldessa de Tàrrega.
Entre d’altres qüestions, 
l’Assemblea va ratificar 
tant el pressupost de l’en-
titat corresponent a l’exer-
cici 2021, com els comp-
tes anuals corresponents 
a l’exercici econòmic de 
2020, dels quals va infor-
mar José Luis Galipienso, 
vicepresident d’Auren. 
Tota la part pressupostària 
va estar aprovada pels assistents per 
unanimitat.
A continuació, els i les assistents van 
conèixer de primera mà quines van ser 
les gestions i les activitats que l’entitat va 
portar a terme durant l’any 2020. Aquest 
informe va ser aprovat per unanimitat. 
En aquest sentit, el vicepresident Àlex 
Garrido, alcalde de Manlleu, va destacar 
l’excepcionalitat d’aquest any, tant en la 
manera de treballar com en la de viure. 
El funcionament de l’FMC s’ha hagut 
d’adaptar, de la mateixa manera que 
els ajuntaments, a les noves prioritats 
marcades per la pandèmia. “Malgrat les 
dificultats del 2020 i davant de l’esforç 
fet pels ajuntaments per afrontar les con-
seqüències de la pandèmia, des de l’FMC 
hem reivindicat més que mai els nostres 
objectius, la utilització dels romanents 
de tresoreria, suspendre els actuals 
plans econòmics financers, abordar les 
bases per a una reforma del finançament 
local, augmentar la dotació del Fons de 
Cooperació Local, establir un fons català 
per a la reconstrucció social o reformar 
la Llei de bases de règim local i la Llei 

d’hisendes locals”, entre d’altres reivindi-
cacions.
Per la seva banda, el vicepresident Lluís 
Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat, va 
fer un resum de l’activitat institucional. 
“La COVID-19 ha afectat el funcionament 
ordinari de l’entitat i, en particular, l’acti-
vitat de les àrees i comissions sectorials. 
Això no obstant, durant l’any 2020, van 
facilitar puntualment la màxima informa-
ció d’interès i afectació local als ens 
adherits, amb una col·laboració estreta 
entre l’Àrea de Comissions Sectorials i 
l’Àrea de Comunicació, que van enviar 
comunicats gairebé diaris sobre temes 
d’interès local i general”. A més, la coor-
dinació i col·laboració interadministrativa 
amb els departaments de la Generalitat 
i els contactes amb el teixit econòmic i 
social, van ser la tònica habitual de l’ac-
tivitat institucional de l’FMC. I com sem-
pre, no hem deixat de fer l’assistència 
tècnica directa als ens associats, que 
tant ben valorada és per tots vosaltres, 
hem realitzat informes jurídics resolent 
consultes sobre les diferents temàtiques 
que ens heu traslladat.

El vicepresident Eduard Rivas, alcalde 
d’Esparreguera, va prendre la paraula 
per exposar les activitats formatives de 
l’FMC l’any 2020: “En comparació amb 
l’any anterior, es va passar d’impartir 521 
a 730 hores i de programar 25 edicions 
a 37, en les que hi van participar un total 
de 2.375 treballadors i treballadores de 
l’administració local catalana, xifres que 
valorem com un èxit, ja que a més s’han 
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fet en uns moments de dificultats afegides 
i havent-nos d’adaptar ràpidament a nous 
formats”, i va detallar que “en general, 
aquestes accions formatives s’han cen-
trat a continuar proveint els treballadors 
de l’administració local de la formació 
necessària per encarar amb total garantia 
els processos derivats de l’administració, 

amb l’objectiu clar de la promoció d’una 
constant actualització dels coneixements 
que permeti una millor gestió de l’entorn 
organitzatiu i un increment del rendiment 
del sector públic”. La voluntat de l’FMC 
durant el 2020 va ser, en definitiva, man-
tenir l’activitat formativa tal com estava 
prevista abans de la pandèmia i que la 

irrupció d’aquesta no suposés un impe-
diment a l’hora de continuar facilitant 
l’accés dels treballadors i les treballado-
res públiques a la formació, cosa que es 
va aconseguir amb escreix.
Pel que fa a l’activitat comunicativa, el vi-
cepresident Xavier Fonollosa, alcalde de 
Martorell, en la seva intervenció va desta-
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car que “degut a la situació excepcional 
de l’any 2020, i com a a conseqüència 
que des del govern de la Generalitat i 
des del govern central es van multiplicar 
les informacions sobre mesures i instruc-
cions per als governs locals per frenar 
la pandèmia, l’activitat comunicativa de 
l’FMC, malgrat els canvis en la forma de 
treball i les distàncies, no només no es 
va mantenir, sinó que es van incrementar 
amb escreix: un 36,14 per cent més que 
a l’any anterior, amb un total de 1.582 
comunicats”. Paral·lelament a això, 
l’activitat de l’Àrea de Comunicació va 
mantenir la seva activitat habitual, amb 
informacions constants sobre notícies 
d’àmbit internacional d’interès per als 
governs locals pujades al web i amb en-
viament de comunicats als ens adherits, 
l’edició setmanal d’un butlletí actualitzat 
amb contingut de les activitats pròpies 
de l’FMC, activitats generades per altres 
entitats, actes d’agenda aliens, cursos 
i jornades i disposicions jurídiques del 
BOE i del DOGC i la publicació de la 
revista FMC. I com a novetat, Fonollosa 
va avançar que ”amb la intenció de donar 
més força a la presència digital de l’FMC, 
hem creat nous perfils de xarxes socials 
i hem rellançat els anteriors, de manera 
que a dia d’avui disposem de perfils a 
Twitter, Facebook, Linkedin i Instagram, 
que us animem a seguir des de ja ma-
teix”. També, a partir 
d’ara llancem un nou 
canal de Whatsapp cor-
poratiu per generar llis-
tes de difusió i que es 
converteixi en una nova 
via de comunicació 
amb tots els adherits, 
marcant-nos l’objectiu 
de millorar en l’agilitat 
i la immediatesa de les 
nostres comunicacions.
Els i les assistents a 
l’Assemblea van aprovar 
la Memòria d’activitats 
i de gestió de l’entitat 
corresponent a l’any 
2020.

Finalment, es va nomenar Imma Ferret 
Raventós, alcaldessa de Santa Margarida 
i els Monjos, com a nova vocal del 
Comitè Executiu de l’FMC, en substitució 
de Dolors Carreras Casany, alcaldessa 
de Cunit.
En un altre ordre de coses, el president 
de la Federación Española de Municipios 
y Provincias i alcalde de Vigo, Abel 
Caballero no va poder ser present a l’ac-
te, però a través d’un vídeo va felicitar 
l’FMC per la commemoració del 40è ani-
versari i va posar èmfasi en la força del 
municipalisme.
La cloenda de l’Assemblea va anar a 
càrrec de la presidenta de l’FMC. En 
la seva intervenció va destacar dues 
accions que s’han endegat aquest any 
des de l’FMC amb l’objectiu de continuar 
acompanyant els municipis en allò que 
més necessiten: seguretat jurídica i re-
cursos econòmics.
La primera és la creació del Servei Info 
Europa, d’assistència, assessorament 
i acompanyament als municipis de 
Catalunya respecte els fons europeus, i 
va convidar els i les assistents a obtenir 
tota la informació i fer-ne ús a través de 
la pàgina web de l’FMC.
La segona és la presentació del nou Codi 
de Règim Local 2021, que posiciona una 
vegada més la nostra entitat com a pun-
tal de referència dels serveis jurídics.
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El Codi s’ha convertit en un dels signes d’identitat de la 
Federació de Municipis de Catalunya al llarg de més de 
tres dècades. Aquesta nova edició neix aquest 2021, 
enmig de la pandèmia de la COVID-19 i coincidint amb 
el 40è aniversari de la constitució de l’FMC.
Aquesta nova edició del Codi de Règim Local (CRL) de 
l’FMC segueix complint l’autèntica funció per la qual va 
ser concebut: ajudar els operadors jurídics locals de 
Dret en la seva tasca quotidiana i contribuir a la major 
qualitat possible d’aquesta en el marc d’uns governs 
locals socials i democràtics.
Amb la voluntat de continuar sent capdavanter, el CRL 
2021 introdueix algunes novetats rellevants, com la 
Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 
signada ja per molts municipis catalans, i la norma-
tiva en matèria de transparència, bon govern i bona 
administració, àmbit de creixent rellevància en el món 
local, a més d’afegir nou contingut ampliat en la part 
corresponent a hisendes locals. En aquesta edició que 
es presenta s’han revisat també totes les normes jurí-
diques incloses i s’ha procurat que les concordances 
fossin útils per a les lectores i els lectors. L’actualització 
en l’aplicatiu del CRL disponible al web de l’FMC estarà 
disponible a principis de gener. A més, durant els pri-
mers mesos del 2022 es portarà a terme una actualitza-
ció de l’aplicatiu en dues fases, una de caràcter visual, i 
una alta que potenciarà la recerca. 
El Codi es publica just quan a l’FMC celebrem el 40è 
aniversari. Al llarg de tots aquests anys l’FMC ha man-
tingut l’esperit de col·laboració, de defensa dels interes-

sos municipals i de servei als ajuntaments; volem que 
això sigui més viu i més plural que mai i la nova edició 
d’aquest llibre n’és el millor exemple.
Durant la 32a Assemblea de l’FMC del dissabte 13 de 
novembre a Vilanova i la Geltrú es va repartir un exem-
plar a cadascun dels i les assistents.
Com en cada nova edició tots els ens locals adherits a 
l’FMC rebran un exemplar gratuït (la distribució s’està 
fent el mes de desembre). També es pot comprar a la 
llibreria de la Diputació de Barcelona, amb un cost de  
de 80 euros.

DES DE L’FMC REFORCEM L’ASSESSORAMENT
JURÍDIC A LES ADMINISTRACIONS LOCALS
EDITANT UN NOU CODI DE RÈGIM LOCAL
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La Federació de Municipis de Catalunya 
va disposar d’un estand a la fira per 
atendre les demandes i explicar les 
accions que s’han posat en marxa per 
servir més i millor els seus ens locals 
associats.
Durant tres dies l’FMC va estar present 
en aquesta fira biennal, la més im-
portant del sector i un referent per als 
ajuntaments, que troben en aquest es-
pai les millors solucions per a la gestió 
municipal.
La ciutat de Lleida va tornar a ser el refe-
rent d’equipaments i serveis urbans per 
als ajuntaments. Municipàlia es va crear 
l’any 1981 per establir un espai comú 
on poder compartir coneixements amb 
experts i administracions.
En l’actualitat és la fira de referència en 
les àrees d’equipaments i serveis urbans 
municipals, medi ambient, tractament de 
residus i solucions per a les administra-
cions, la qual cosa fa de Municipàlia la 
fira internacional líder del sector a l’Estat 
espanyol. Punt de trobada indispensable 
per conèixer les propostes més inno-
vadores i eficients, amb una gran àrea 
d’exposició de les empreses líders del 

sector i amb espais per compartir expe-
riències, reptes actuals i coneixements 
en conferències, jornades i missions 
internacionals.
L’FMC no va voler quedar-se al marge 
d’aquest esdeveniment i per això du-
rant els tres dies que va durar la fira 
va comptar amb un estand, en el que 
també hi va tenir cabuda un espai per al 
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors 
i Defensores Locals de Catalunya 
(FORUMSD).
La nostra voluntat és la de continuar sent 
un referent per al municipalisme plural, 
donant valor a la feina feta als municipis 
i des dels pobles i ciutats de Catalunya. 
A l’estand es va oferir informació 
de les comissions sectorials de l’enti-
tat i de les publicacions que editem. 

Així, es va presentar el llibre ‘Bones 
pràctiques del món local. Edició especial 
COVID-19’; un llibre editat per l’FMC i 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics locals, que recull diverses 
iniciatives locals de bones pràctiques 
davant la pandèmia.

Va tenir lloc a Lleida del 19 al 21 d’octubre

L’FMC, PRESENT A MUNICIPÀLIA 
OFERINT ELS SEUS SERVEIS

L’FMC va exposar a l’estand els recursos, tant tècnics 
com humans, per donar una resposta clara a tots aquells 
dubtes i preocupacions dels càrrecs electes, dels tècnics 
i tècniques locals i de les empreses públiques i privades 
relacionades amb el món municipal
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Amb el Servei Info Europa, la Federació de Municipis de Catalunya vol establir 
un sistema de suport als governs locals catalans per promoure una participació 
activa i eficient en els fons europeus. Olga Arnau: “des de l’FMC hem detectat 
molts problemes i volem ajudar els ens locals, petits i grans, a aconseguir més 
fons europeus en els propers anys. L’FMC ha fet un gran esforç econòmic amb 
la contractació d’un equip potent d’experts en els fons europeus, amb un alt nivell 
de coneixement i, per tant, amb una garantia de seguretat i de resultats, que ens 
ajudaran a què aquest nou servei sigui útil per a tots els governs locals”.

L’FMC VA PRESENTAR EL SERVEI INFO EUROPA, PER IMPULSAR 
EL PROCÉS DE RECUPERACIÓ DES DELS GOVERNS LOCALS

La Federació de Municipis de 
Catalunya va organitzar el 18 d’octu-
bre, dins del marc de Municipàlia, 
una sessió informativa per explicar el 
nou Servei Info Europa (SIE), a través 
del qual oferirà als ajuntaments de 
Catalunya tota la informació actua-
litzada sobre els programes i fons 
provinents d’Europa i les convocatòries 
d’interès local; resoldrà dubtes en 
relació amb els fons europeus i les 
convocatòries en curs; i donarà un 
acompanyament estratègic per als ens 
que ho necessitin. La presentació, al 
Saló de la Fira, va portar com a títol 
‘Municipalisme, finançament i Europa’.
En l’acte, la presidenta de l’FMC i al-
caldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga 
Arnau, va presentar els vicepresidents 
de l’FMC Àlex Garrido, alcalde de 
Manlleu; Alba Pijuan, alcaldessa de 
Tàrrega; Eduard Rivas, alcalde d’Espa-
rreguera; Montserrat Candini, alcaldes-
sa de Calella; Xavier Fonollosa, alcalde 
de Martorell; i Lluís Mijoler, alcalde del 
Prat de Llobregat.
Les persones assistents van poder es-
coltar en quina situació es van trobar 
els seus ajuntaments durant la pandè-
mia de COVID-19.
Així, la presidenta Olga Arnau es va 
centrar en els aspectes econòmics més 
rellevants, concretament va evidenciar 
com des d’un municipi gran, fora de la 
conurbació de Barcelona, la pandèmia 

de la COVID-19 va posar sobre la tau-
la molts temes a resoldre. “Hem vist 
com s’anunciaven els fons de la Unió 
Europea per a la recuperació econòmi-
ca i com s’ampliaven les dotacions dels 
programes europeus. Això obre nous 
escenaris d’oportunitats, que seran di-
ferents per a cada municipi”.
Eduard Rivas va ampliar aquesta visió, 
exposant quines són les necessitats 
que poden cobrir els fons europeus en 
el cas d’un municipi mitjà de la regió 
metropolitana però que no forma part de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Montserrat Candini, per la seva banda, 
va enfocar la intervenció des del punt 
de vista dels problemes d’un municipi 
costaner i altament turístic, molt afec-
tats econòmicament.
Finalment, Lluís Mijoler va parlar de les 
mancances que necessita cobrir amb 
fons europeus un municipi gran de 
l’àrea metropolitana.
A continuació, es va presentar propia-
ment en què consisteix el Servei Info 
Europa (SIE) de l’FMC.
La presidenta Olga Arnau i Alexander 
Heichlinger, expert consultor, gestor 
i formador en projectes multidiscipli-
nars, van informar en què consisteix 
aquest servei, a través del qual l’FMC 
vol establir un sistema de suport als 
governs locals catalans per promoure 
una participació activa i eficient en els 
fons europeus.
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El divendres 22 d’octubre es va reunir el plenari de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Federació de Municipis 
de Catalunya, presidit per Xavier Fonollosa, alcalde de 
Martorell, en què es van debatre diversos temes d’actua-
litat relatius a política territorial, urbanisme, medi ambient 
i mobilitat, que afecten de manera molt directa els gover-
ns locals, dels quals destaquem especialment l’aprovació 
del decret llei sobre energies renovables i la presentació 
de les fundacions d’habitatge social Cohabitac.
Pel que fa al decret d’energies renovables (publicat 
posteriorment al DOGC el 27 d’octubre), es va eviden-
ciar que podria ser qüestionat ja que s’hauria de definir 
amb més detall el procediment de l’oferta de participa-
ció local, si no, desincentivarà molts projectes. També 
cal tenir en compte que els articles referents a la taula 
de diàleg social són el gran punt feble, ja que en la 
seva actual redacció es presenten com un mecanisme 
arbitrari perquè les àrees metropolitanes compensin 
econòmicament les associacions agràries. A posteriori, 
representants de l’FMC van mantenir una entrevista 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, en la que, en general, van valorar posi-
tivament el decret, malgrat que encara queden temes 
oberts que la nova norma no contempla. Recordem que 
aquest nou decret-llei pretén minimitzar l’impacte social 
de projectes d’energies renovables i fer-lo compatible 
amb l’activitat agrària i el desenvolupament sostenible 
del medi rural. Al mateix temps, també modifica la 
Llei del canvi climàtic per fer compatible la planificació 
energètica amb la planificació territorial.

Un altre punt destacable de la reunió va ser la proposta 
de conveni entre l’FMC i la Coordinadora de Fundacions 
d’Habitatge Social (Cohabitac) per al foment de la pro-
visió d’habitatges destinats a lloguer assequible sobre 
solars i finques municipals provinents del patrimoni 
municipal del sòl i l’habitatge o de sòls dotacionals. 
Representants de Cohabitac van demanar que des de 
l’FMC es faci difusió de les seves activitats, es promogui 
i es faciliti la col·laboració entre els seus ajuntaments 
adherits i les fundacions de la coordinadora, amb l’ob-
jectiu de potenciar la provisió d’habitatges de lloguer 
social i assequible als municipis.
Es va informar també de la reunió que l’FMC va mante-
nir el setembre amb l’Associació de Municipis i Entitats 
per l’Energia Pública amb l’objectiu de poder establir en 
un futur col·laboracions i sinergies amb fins comuns en 
temes de formació i reivindicació del caràcter públic de 
la xarxa de distribució elèctrica, per tal que la transició 
energètica es faci d’una manera més justa i propera.
Els i les assistents també van evidenciar la necessitat 
de disposar d’un reglament de mobilitat urbana, de 
característiques similars al que regula la mobilitat in-
terurbana, que faciliti la implementació de les accions 
necessàries per millorar la seguretat i la lluita contra el 
canvi climàtic.
Al plenari es va proposar la possibilitat d’organitzar una 
jornada informativa sobre el clavegueram, per abordar 
el tractament d’aquestes infraestructures, els costos 
que se´n deriven i la necessitat de regular el finança-
ment en relació a l’ús.

REUNIÓ DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
DE L’FMC, AMB LES RENOVABLES I ELS HABITATGES 
DE LLOGUER SOCIAL COM A TEMES DESTACATS
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La realitat del territori català és 
molt diversa i dibuixa un escenari 
de possibilitats d’accés als recur-
sos extraordinaris europeus molt 
desigual. Des de la Federació de 
Municipis de Catalunya creiem que 
cap territori català ha de quedar 
exclòs de la possibilitat de revertir 
els efectes econòmics i socials de la 
pandèmia i promoure la recuperació 
i la sortida de la crisi amb aquests 
fons europeus. És per això que hem 
sol·licitat al govern de la Generalitat 
de Catalunya que aposti per la 
creació d’un programa de suport 
europeu dotat de recursos econò-
mics que permeti a tots els consells 
comarcals la contractació de, com a 
mínim, un servidor/a públic destinat 
a cobrir aquesta necessitat de punt 
d’assistència tècnica i assessora-
ment als ajuntaments de la seva 
comarca.
L’FMC es compromet a assistir 
aquests professionals i consells co-
marcals perquè no es trobin sols en 
aquest difícil repte. Però per poder 
fer-ho, necessitem un element bà-
sic: cal que els consells comarcals 
tinguin la capacitat econòmica per 
poder contractar un/una professional 
per a aquest àmbit de treball.
Si som capaços d’aprofitar aquest 
moment i dotar cada consell comar-
cal de, com a mínim, un servidor/a 
públic especialitzat en aquesta 
matèria, obrirem noves possibilitats 
d’accés a recursos europeus en els 
pròxims anys que revertiran en la mi-
llora dels nostres pobles i ciutats.

ELS CONSELLS 
COMARCALS, 
CLAUS EN LA 
RECUPERACIÓ 
ECONÒMICA 
DEL TERRITORI

Una delegació de l’FMC, formada per 
Olga Arnau, presidenta de l’entitat i 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú; Àlex 
Garrido, vicepresident de l’FMC, presi-
dent de l’Àrea d’Administració i alcalde 
de Manlleu; Xavier Fonollosa, també 
vicepresident de l’FMC i president de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i alcalde 
de Martorell; i Ignasi Simón, impulsor de 
la Comissió de Seguretat i Protecció Civil 
de l’FMC i alcalde de Lliçà d’Amunt; va 
reunir-se el passat 14 d’octubre amb el 
conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, 
per transmetre les preocupacions dels 
governs locals en els àmbits de segure-
tat i protecció civil.
Una de les reivindicacions més impor-
tants fetes va ser la necessitat de reno-
var la legislació reguladora del sistema 
de policia de Catalunya. El conseller va 
explicar que ja han començat a treballar 
amb les noves lleis de regulació de la 
policia i de protecció civil, i des de l’FMC 
es va demanar poder participar des 
del món local en la seva confecció. En 
paraules de la presidenta, Olga Arnau: 
“cal compartir i treballar conjuntament 
aquesta normativa”.
Un altre tema tractat va ser el programa 
de formació bàsica de les policies lo-
cals a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya. Des de l’FMC hem constatat 
que al temari es troben a faltar més qües-
tions que afecten directament el dia a dia 
dels ajuntaments. El conseller, conscient 
d’aquesta mancança, va recollir la petició i 
va explicar que als propers cursos s’aniran 
incorporant diferents temàtiques adequa-
des a les administracions locals.
Pel que fa a la problemàtica dels bo-
tellots, des de l’FMC vam demanar el 
lideratge del govern de la Generalitat per 
afrontar de manera urgent aquest tema. 
En aquest sentit, l’FMC es posa a dis-
posició de la Generalitat per col·laborar 
i abordar conjuntament aquesta pro-
blemàtica creixent, que afecta de forma 
directa els nostres pobles i ciutats. Tots 
van valorar que l’obertura de l’oci noc-
turn pot ajudar a disminuir el fenomen 
dels botellots. El conseller va explicar les 
mesures preses i va afegir que possible-
ment organitzar trobades i festes més 
petites i descentralitzades portaria com a 
conseqüència un millor control d’aques-
tes situacions, per això va expressar la 
voluntat de treballar conjuntament amb 
els ajuntaments aquesta problemàtica.
En la reunió també es va parlar de la se-
guretat als municipis que no tenen cos 
de policia local o de la caducitat dels 
convenis amb els ajuntaments.

‘ÉS NECESSARI TREBALLAR 
AMB ELS GOVERNS LOCALS 
LA RENOVACIÓ DE LA NORMATIVA 
POLICIAL DE CATALUNYA’
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La Comissió de Cultura de la Federació de Municipis 
de Catalunya es va reunir el passat 3 de novembre, en 
sessió plenària, per analitzar en quina situació es troben 
les polítiques locals en matèria de cultura i de quina 
manera es podrien reforçar, ara més que mai, ja que 
els ajuntaments són administracions capdavanteres 
en despesa i en acció cultural. La reunió, celebrada 
telemàticament, va estar presidida per Eduard Rivas, 
president de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’FMC i 
alcalde d’Esparreguera, i per Lourdes Aluja, alcaldessa 
impulsora de la Comissió de Cultura, Joventut i Infància 
de l’FMC i alcaldessa de Pradell de la Teixeta.
Els assistents van restar assabentats de tots els temes 
que es van traslladar a la consellera de Cultura en 
una reunió que diversos representants de l’FMC van 
mantenir amb ella el passat 28 de juliol: cal una major 
col·laboració entre les diferents administracions, so-
bretot en relació al desenvolupament de les polítiques 
culturals, en la redacció de les noves lleis del patrimoni 
cultural, de drets culturals i d’arxius i en l’anàlisi de 
qualsevol disposició normativa que afecti les polítiques 
culturals al territori, de la situació del sector en relació 
a la COVID-19 i sobre les mesures a aplicar en els mu-
nicipis (activitats culturals, festes majors). També es va 
parlar amb la consellera sobre la necessitat d’incremen-
tar el pressupost destinat a cultura, amb l’horitzó del 2 
per cent, entre d’altres temes d’interès, com el Pacte 
Nacional per la Llengua o el suport a la coordinació en-
tre departaments del govern de la Generalitat.
En la reunió plenària es va informar de la iniciativa per 
als municipis que no tenen llibreries. Recordem que el 
passat 3 de març, el DOGC va publicar les bases d’una 
línia de subvencions que tenien per objecte donar suport 
a agents privats per finançar parcialment l’equipament 
(mobiliari) de llibreries que es creïn en municipis de més 
de 10.000 habitants (principalment) que no comptin 

amb llibreria, en locals de titularitat municipal prèviament 
cedits pel corresponent ajuntament (la iniciativa corres-
pon a un acord amb el gremi de llibreters). Preveuen, 
però, endarrerir la convocatòria. L’FMC estudiarà les ba-
ses i proposarà les modificacions de procediment per als 
ajuntaments. La iniciativa és molt convenient i necessària 
però cal estudiar la seva viabilitat, sobretot pel que fa 
als temps. A més, es desconeix realment quants són 
els municipis afectats i si això justifica una convocatòria 
general. L’FMC considera que el fet de què tots els muni-
cipis tinguin llibreries és una necessitat i està disposada 
a acompanyar-los en tot allò que beneficiï els governs 
locals. A més es va parlar sobre els tràmits que s’estan 
fent i quina és la situació pel que fa al tema dels cànons 
que es reclamen a les emissores locals i les entitats que 
gestionen els drets d’autor (AGEDI-AIE).
Finalment es va informar de la reunió de l’FMC amb 
representants de FECALON per parlar del tema de l’oci 
nocturn i evidenciar la difícil situació en què es troben 
ara en l’etapa postpandèmica. L’oci nocturn, especial-
ment afectat per les restriccions, va mostrar la seva 
disposició a trobar solucions per millorar la seguretat. 
Es va acordar que ens passarien documentació sobre 
alguns convenis, experiències, etc. amb alguns ajunta-
ments que els han estat útils en aquest període, perquè 
els poguéssim fer extensius a tall de bones pràctiques.

DEBAT A L’FMC SOBRE LA SITUACIÓ MUNICIPAL 
EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA
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La Federació de Municipis de Catalunya va formar part el dissabte 27 de novembre 
de la gran manifestació virtual que va omplir el Passeig de Gràcia de Barcelona, con-
vocada per més de 500 entitats de dones de Catalunya en suport de les nenes, les 
dones i els Drets Humans del poble afganès. D’aquesta manera vam voler posar el 
nostre granet de sorra en fer visible la seva situació, per aixecar la veu i denunciar la 
situació inhumana que estan patint les dones afganeses i les seves famílies.

L’FMC ES MANIFESTA A FAVOR DE LES DONES DE L’AFGANISTAN
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Des de la Federació de Municipis de 
Catalunya ens vam sumar a aquesta 
diada per recordar que han estat 
quatre dècades de progrés en el 
coneixement de la infecció VIH i la 
seva prevenció, en què s’ha millorat 
la supervivència i la qualitat de vida 
de les persones infectades gràcies 
als avenços en els tractaments.
L’1 de desembre es va tornar a 
celebrar el Dia Mundial de la Sida 
per donar suport a les persones que 
viuen amb el VIH i a les que estan 
afectades pel virus, per recordar les 
persones que han mort per malalties 
relacionades amb la Sida i per no 
oblidar que hem de continuar actius, 
sense treva, en la resposta enfront 
del VIH. Aquesta jornada és una 
bona oportunitat per fer difusió de la 
importància del treball col·lectiu.
En aquest Dia Mundial de la Sida, 
l’FMC reforça els esforços i el com-
promís per fer front al VIH perquè 40 
anys de respostes han estat neces-
saris, però encara no són suficients, 
i volem encoratjar els governs locals 
a continuar lluitant per aconseguir 
eliminar la Sida abans del 2030. 
Amb aquest objectiu, el Programa 
de Prevenció, Control i Atenció al 
VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques 
(PCAVIHV) va elaborar un nou ma-
nifest conjunt, al qual s’hi va adherir 
l’FMC i més de 130 entitats públi-
ques i privades.
I el mateix dia 1 de desembre, per 
commemorar aquesta data, l’Ajun-
tament de Barcelona i la Generalitat 
van desplegar el Tapís Memorial 
de la Sida, acte al qual l’FMC hi va 
assistir.

L’FMC SE SUMA 
AL MANIFEST DE 
L’1 DE DESEMBRE: 
‘40 ANYS DE 
RESPOSTES AL VIH’

La pandèmia ha afectat tots els àmbits 
de la vida i les administracions locals no 
se n’han deslliurat. En matèria laboral, 
tothom sap com ha afectat el conjunt de 
la població: la crisi sanitària ha derivat 
en una greu crisi econòmica que ha 
devastat gran quantitat de situacions 
particularment delicades.
El 5 d’octubre la Federació de Municipis 
de Catalunya va reunir el plenari de la 
Comissió d’Ocupació per debatre i tre-
ballar totes aquestes qüestions, per tal 
que els interessos i les necessitats dels 
nostres veïns i veïnes es puguin veure 
atesos i satisfets de la millor manera.
L’activitat de la Comissió d’Ocupació 
de l’FMC es desprèn bàsicament de 
l’activitat que genera el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i en 
aquest òrgan, els representants de l’FMC 
hi treballen intensament en la defensa 
dels interessos dels governs locals. No 
podem negar que han estat situacions 
tenses i difícils a l’hora de defensar cri-
teris en el marc de les polítiques actives 
d’ocupació que s’ajustin a les necessi-
tats dels ajuntaments. En paraules de 

Montserrat Candini, presidenta de l’Àrea 
de Promoció Econòmica de l’FMC i alcal-
dessa de Calella, “continuem defensant 
una manera de treballar que considerem 
justa, amb la ferma i sincera voluntat de 
servir a les persones que més necessiten 
els recursos procedents dels diversos 
programes i convocatòries. Treballem 
amb la voluntat de fer les coses bé i es-
mercem molts esforços en fer-ho”.
Al plenari es van analitzar totes aquestes 
qüestions i quin és el camí que s’ha de 
seguir. També es va informar dels pro-
grames i els fons previstos 2021-2022 i 
de la tramitació de les ordres i les reso-
lucions de les convocatòries de subven-
cions al Comitè de Direcció del SOC.
Finalment es va debatre sobre l’acord 
marc de desenvolupament de la con-
certació territorial, l’estratègia catalana 
d’ocupació, quines són les accions rea-
litzades i com ens trobem actualment; i 
es va parlar de la consulta pública de la 
modificació de la Ley de Empleo, com 
es concreta la participació de l’FMC i 
què es va dir en la reunió amb la direc-
ció del SOC i la Secretaria de Treball.

L’FMC DEFENSA MODELS I 
CRITERIS A FAVOR DELS GOVERNS 
LOCALS EN LES POLÍTIQUES 
ACTIVES D’OCUPACIÓ
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El municipalisme sempre ha fo-
mentat l’esport i manté una estreta 
relació amb les entitats, clubs 
i federacions. El món local és, 
també en aquest àmbit, govern de 
Catalunya i, com a tal, estarà al 
costat de la Generalitat en la tasca 
de fer gran l’esport català.
És per això que el 14 d’octubre, 
en una reunió amb la secretària 
general de l’Esport i Activitat Física, 
Anna Caula, els representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
Francesc Alemany, alcalde de 
Palafolls i impulsor de la Comissió 
d’Esports de l’FMC; Laureà Fanega, tècnic de referència 
de la Comissió d’Esports, i Susanna Mérida, secretària 
general adjunta de l’FMC, van reivindicar un paper més 
actiu dels governs locals en l’àmbit de l’esport. “Els mu-
nicipis som els propietaris del 75% de les instal·lacions 
esportives del país, a més de tenir atribuïdes per llei les 
competències vinculades a l’activitat física i l’esport. Per 
això reivindiquem que la veu municipalista sigui escolta-
da i que les entitats municipalistes tinguem un espai de 
diàleg amb l’SGEAF per col·laborar activament en les polí-
tiques esportives que es desenvolupen”.
Els representants de l’FMC van detallar quin ha estat 
l’impacte de la COVID-19 en els sistemes esportius mu-
nicipals i van subratllar la importància d’estar presents 
als òrgans de decisió del PROCICAT o altres òrgans 

d’afectació territorial. També van sol·licitar la creació 
d’una taula de treball del govern amb les entitats mu-
nicipalistes i les diputacions per tractar temes comuns, 
com la planificació de les instal·lacions esportives muni-
cipals o la subsistència del teixit associatiu del país.
Pel que fa a la nova llei de l’esport, des de l’FMC es va 
demanar més protagonisme del món municipal en la 

redacció d’aquesta normativa i que sigui consensuada 
amb els municipis.
Una altra sol·licitud de l’FMC va ser la creació d’una taula 
de treball específica entre la UCEC, la UFEC, l’SGEAF i 
les entitats municipalistes per treballar un marc comú en 
la planificació de les competicions esportives del país. No 
es pot continuar amb la desconnexió entre els organitza-
dors de les competicions en relació amb els propietaris 
de les instal·lacions esportives on es desenvolupen les 
seves activitats, és a dir, els ajuntaments.
Cal treballar també per ajudar els ajuntaments a què 
puguin mantenir el parc d’instal·lacions esportives a 
Catalunya (la majoria són de propietat municipal). Això 
passaria per línies de subvenció per adaptar aquestes 
instal·lacions a les realitats actuals, que prioritzin as-
pectes de seguretat i normatius i les preparin per a una 

transició que ha de ser ecològica, fent-les sos-
tenibles. Per aquest motiu, és necessària una 
línia d’inversió immediata. Els ajuntaments han 
de ser una antena de les polítiques esportives 
del govern de la Generalitat, respectant les pe-
culiaritats de cada territori, però amb la lleialtat 
institucional. Això implica un paper protagonista 
dels municipis com a propietaris de la majoria 
d’instal·lacions esportives del país, amb una es-
pecial atenció als municipis més petits.

Des de la Secretaria es van mostrar molt receptius a les 
nostres propostes i disposats a emprendre un diàleg 
col·laboratiu amb les entitats municipalistes. També 
ens van avançar la voluntat de millorar les inversions en 
aquest mandat per adequar les instal·lacions esportives 
de Catalunya, conscients que són una prioritat després 
d’uns anys de poca inversió en aquest àmbit.

L’FMC POSA EN RELLEU LA IMPORTÀNCIA 
DELS AJUNTAMENTS EN LES POLÍTIQUES ESPORTIVES

L’A
CT

U
AL

IT
AT

22

“L’FMC va demanar actuar conjuntament i de forma 
coordinada amb el govern de la Generalitat per treballar 

totes aquelles qüestions que preocupen els ens locals 
en relació amb l’esport i amb les competències 

que exerceixen en aquest àmbit”
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Una delegació formada per nou alcal-
des, alcaldesses i càrrecs electes de 
regions de muntanya i petits pobles 
poc habitats de Catalunya va visitar 
el passat novembre el cantó suís del 
Valais per conèixer de primera mà di-
versos projectes d’innovació i reequili-
bri territorial de la zona. El viatge, que 
va néixer d’una iniciativa del grup de 
treball del món local del DIPLOCAT, 
significa la represa presencial dels 
programes d’intercanvi.
De la Federació de Municipis de 
Catalunya hi van participar Josep 
Bigorra, membre del Comitè Executiu 
de l’FMC i alcalde de Vilaplana; i 
Mateu Comalrena de Sobregrau, 
alcalde de Gallifa i secretari de l’Insti-
tut Agrícola Català de Sant Isidre.
Segons el DIPLOCAT, l’objectiu del 
viatge, que es va fer conjuntament 
amb la Delegació del Govern de 
Catalunya a Suïssa, va ser crear vin-
cles amb intercanvi d’experiències i 
bones pràctiques en polítiques terri-
torials i desenvolupament de zones 
amb baixa densitat de població, i 
conèixer els instruments que han 
posat en marxa les petites i mitjanes 
ciutats del Valais els darrers anys 
perquè els ciutadans no marxin o 
que fins i tot en vinguin de nous.

CÀRRECS ELECTES 
VIATGEN A SUÏSSA 
PER CONÈIXER 
PROJECTES DE 
REPOBLACIÓ

El nou director general del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, Juan José Torres, va realitzar 
una visita institucional el passat 18 d’octubre 
a la seu de la Federació de Municipis de Ca-
talunya. Recordem que l’FMC forma part del 
Consell de Direcció del SOC.

El van rebre els vicepresidents de l’FMC Àlex 
Garrido, alcalde de Manlleu; i David Bote, 
alcalde de Mataró. En la reunió es va posar 
sobre la taula la importància del municipa-
lisme en les polítiques d’ocupació i en el des-
plegament de la concertació territorial.

EL DIRECTOR GENERAL DEL SOC, A L’FMC

L’FMC DEFENSA ELS PETITS MUNICIPIS A 
L’HORA D’AFRONTAR UNA EMERGÈNCIA
En la reunió del grup tècnic NEUCAT 
de la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya que va tenir lloc el 26 de 
novembre, Antoni Royo, tècnic de 
Protecció Civil de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès i representant de l’FMC, 
va manifestar la seva satisfacció pel 
compromís de la Direcció General de 
Protecció Civil (DGPC) de donar forma-
ció als càrrecs electes en matèria de pro-
tecció civil, plans i campanyes de riscos, 
petició llargament reclamada per l’FMC.
En relació a la preocupació que tenen 
els municipis petits per la manca de 
recursos per poder fer front a una emer-
gència i la vehiculació d’aquestes pel 
CECAT, el representant de l’FMC va sol·li-
citar poder saber si encara hi ha algun 
municipi d’aquestes característiques que 
no hagi facilitat les dades demandades.
En la reunió es va explicar com s’està 
treballant en les prediccions meteorolò-
giques per a la campanya actual i es 
va donar compte de l’estat dels plans 

d’actuació de grup i dels treballs, de les 
novetats de la propera campanya i es 
va valorar la campanya anterior.
Des de la DGPC van dir que s’està 
treballant amb l’ISPC per a la formació 
dels càrrecs electes, alcaldes/sses, 
consells comarcals, etc., en matèria de 
Protecció Civil. El representant de l’FMC 
va felicitar la DG per aquesta decisió, 
ja que des de la nostra entitat era una 
petició llargament reivindicada.
Quant a la campanya de sensibilització, 
es va acordar que en breu s’enviarà in-
formació de la campanya NEUCAT amb 
consells d’autoprotecció als alcaldes i 
les aclcaldesses, consells comarcals, 
tècnics/ques de Protecció Civil munici-
pals, empreses interessades i respon-
sables d’associacions de voluntaris de 
Protecció Civil. Finalment, es va recor-
dar la necessitat i la importància que els 
municipis disposin dels corresponents 
Plans de Protecció Civil i d’activar-los/
desactivar-los quan sigui necessari.
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Amb l’objectiu d’ex-
posar les mesures 
del pla de govern 
per garantir el dret 
de les dones a 
l’erradicació de les 
violències masclistes 
i poder respondre 
de manera àgil i efi-
caç a les necessitats 
de les dones per ga-
rantir els seus drets, 
el 13 d’octubre es 
va reunir la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista (CNVM), en la que hi va participar 
la Federació de Municipis de Catalunya.
En la reunió es va proposar un nou marc de funciona-
ment de la CNVM i es va iniciar la revisió del Protocol 
d’actuació davant els feminicidis de la Generalitat, que té 
per objectiu millorar la coordinació institucional i identi-
ficar situacions revictimitzants i de violència institucional 
que puguin patir les dones. El document, que garanteix 
l’equitat territorial, recull les mesures que incideixen en 

la reparació del dany 
i actua en l’entorn 
familiar, comunitari, 
educatiu i també en 
les professionals que 
hi estan treballant.
Respecte dels ajun-
taments i/o comar-
ques que ja tenen 
un protocol propi, 
aquest tindrà caràc-
ter complementari i 
hauran d’integrar-s’hi 
les recomanacions 

i l’abast conceptual i operatiu, de manera que quedi 
garantit l’accés a la prevenció, protecció, intervenció, 
recuperació i reparació integral.
La CNVM, de la que la Federació de Municipis de 
Catalunya en forma part, impulsa, fa el seguiment i 
avalua les actuacions sobre violència masclista que duu 
a terme la Generalitat i fomenta la col·laboració entre 
entitats, amb l’objectiu de cancel·lar dels costums les 
pràctiques violentes i instal·lar en el seu lloc la pau com 
a font civilitzadora.

La Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM, les diputacions 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Delegació del Govern a Catalunya renovem el nostre ferm compromís per 
erradicar les violències masclistes.
Així es va fer evident amb el Manifest 25N (Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones), amb el que 
vam reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones vis-
quin amb por, amb la llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una 
societat democràtica i lliure.
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de forma estructural i preventiva i comptar amb 
tota la població i tots els territoris. Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i àmbits ha de 
ser l’eix de qualsevol societat democràtica i les institucions que la componen.

L’FMC PARTICIPA EN LA COMISSIÓ NACIONAL PER A 
UNA INTERVENCIÓ COORDINADA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA, QUE RENOVARÀ ELS PROTOCOLS 
D’ACTUACIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS

LA LLUITA PER UNA VIDA LLIURE DE 
VIOLÈNCIES ÉS CADA DIA
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El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament va culminar el 
22 d’octubre la campanya ‘Defensa 
la cooperació. Ens hi va la vi-
da’, amb un acte, en streaming 
i presencial a la Nau Bostik de 
Barcelona, adreçat als ajuntaments 
socis i als agents de la cooperació 
municipalista.
La campanya es va iniciar el 18 de 
març amb l’objectiu de reforçar la 
importància de la cooperació muni-
cipalista i donar suport als ajunta-
ments en la defensa dels seus pro-
grames de cooperació municipal. 
En aquests mesos s’ha posat el 
focus en diferents eixos estratègics 
de la cooperació municipalista com 
el gènere, el refugi, el canvi climà-
tic, l’educació i la salut i ha estat 
orientada a reduir l’impacte negatiu 
de la COVID-19 en les polítiques 
municipals de cooperació.
Per part de la Federació de 
Municipis de Catalunya va assistir a 
l’acte de cloenda Noemí Trucharte, 
impulsora de la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat de l’FMC i 
alcaldessa de Vilanova del Camí.

L’FMC ASSISTEIX 
A LA CLOENDA DE 
LA CAMPANYA 
DEL FCCD 
‘DEFENSA LA 
COOPERACIÓ, ENS 
HI VA LA VIDA’

Representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis i l’Associació 
de Micropobles de Catalunya, es van 
reunir el 22 d’octubre amb la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, per debatre sobre la proposta de 
decret que ha de modificar el Decret-llei 
16/2019 d’impuls de les energies reno-
vables i de part de la Llei 16/2017 del 
canvi climàtic.
Les entitats municipalistes han rebut la 
proposta de modificació com un primer 
pas en línia de les aportacions que al 
juny van fer arribar a la Conselleria, 
realitzades amb el treball conjunt en el 
darrer any amb altres entitats com la 
Unió de Pagesos, l’Associació Nacional 
de Productors d’Energia Fotovoltaica, 
l’Associació d’Empreses Fotovoltaiques 
de Catalunya o l’Associació Eòlica de 
Catalunya. En aquell primer document, 
entre d’altres, se sol·licitaven mesures 
per promoure i facilitar la participació de 
la ciutadania en la transició energètica, 
consensuar amb el territori la ubicació 
dels nous projectes, les compensacions 

territorials i interterritorials i intentar re-
duir l’ocupació innecessària de territori 
per protegir els espais d’alt valor.
El futur decret-llei contempla bona 
part de les propostes i les tres entitats 
municipalistes valoren positivament els 
canvis introduïts, tot i que encara que-
den temes oberts que la nova norma no 
contempla. Recordem que aquest nou 
decret-llei pretén minimitzar l’impacte 
social de projectes d’energies renova-
bles i fer-lo compatible amb l’activitat 
agrària i el desenvolupament sostenible 
del medi rural. Al mateix temps, també 
modifica la Llei del canvi climàtic per 
fer compatible la planificació energètica 
amb la planificació territorial.
Les entitats municipalistes recorden la 
importància que el món local pugui in-
cidir en els canvis que s’introdueixin en 
el període en què el decret-llei s’ha de 
convalidar al Parlament, ja que en l’an-
terior no es va poder participar. Alhora, 
es dona especial importància al futur 
Pla Territorial Sectorial i es demana que 
sigui consensuat amb els ens locals. 
Finalment, aposten perquè la taula de 

diàleg so-
cial prevista 
en el nou 
decret-llei 
esdevingui un 
punt de tro-
bada on po-
der parlar de 
tots els temes 
que afecten 
l’àmbit de 
les energies 
renovables.

LES ENTITATS MUNICIPALISTES
VALOREN POSITIVAMENT
ELS CANVIS EN LA PROPOSTA 
DE NOU DECRET-LLEI
D’ENERGIES RENOVABLES
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La Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM sempre 
hem defensat que no podem prendre decisions de 
forma precipitada, sobretot amb el que suposa per als 
nostres municipis una fita tan important com és la re-
novació del Contracte Programa (CP), que impactarà en 
els pròxims quatre anys; per això, seguirem sumant es-
forços pel municipalisme a partir d’una única veu plural.
Som ferms defensors i defensores que el Contracte 
Programa (CP) ha d’esdevenir un bon sistema i, en 
especial, ha de suposar una millora substancial per les 
nostres àrees bàsiques de serveis socials i els municipis 
amb àrea pròpia. Actualment els principals esculls per 
no signar el compromís són diversos, però destaquem 
les discrepàncies del preu dels mòduls de professionals 
i les seves ràtios, la implantació en el 2022 de tècnics 
especialistes que donin suport als equips, el preu hora 
del mòdul del SAED, continuar vinculant la fitxa del 
jovent en situació de vulnerabilitat a la Direcció General 
de Serveis Socials, no condicionar el desplegament del 

servei d’orientació i acompanyament a les famílies només 
a poblacions majors de 50.000 habitants i l’aplicació de 
l’indicador sintètic social (consensuat i tenint en compte 
la realitat i pluralitat territorial).
En aquest sentit, reivindiquem, defensem i exigim poder 
comptar amb un contingut pels serveis socials adequat 
i actualitzat als nostres dies i les necessitats reals. Per 
això, creiem que cal una profunda reflexió sobre el fi-
nançament en matèria de polítiques socials i d’igualtat.
Les entitats municipalistes apostem per dotar d’estructu-
ra i de personal les àrees bàsiques de serveis socials i els 
municipis amb àrea pròpia. Per això, seguim negociant 
el CP amb la voluntat i la intenció de poder tancar-lo de 
seguida que sigui possible, però amb la incorporació de 
les reivindicacions que durant aquests mesos hem treba-
llat conjuntament amb la col·laboració tècnica de molts 
municipis i comarques. Des del Departament s’ha entès 
la situació i s’afronta la part final de la negociació amb la 
voluntat mútua d’arribar a acords.

‘VOLEM UN CONTRACTE PROGRAMA ADEQUAT,
INTEGRAT, ACTUALITZAT I MILLORAT’
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LA COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT PÚBLICA I PRIVADA, 
MÉS NECESSÀRIA QUE MAI
Aquest va ser el tema central de la reunió que representants 
de la Federació de Municipis de Catalunya van mantenir el 22 
de novembre amb ADN Sindical i ACAES, amb el compromís 
d’avançar conjuntament en la delimitació del camp d’actuació 
de la seguretat privada i com aquesta pot ajudar a comple-
mentar la seguretat en municipis on hi ha policia local, i també 
en aquells on no existeix. Es tracta de comptar amb la segure-
tat privada com una eina més de col·laboració amb els cossos 
de policies locals.
La reunió, a la que hi van assistir per part de l’FMC Ignasi 
Simon, alcalde de Lliçà d’Amunt i impulsor de la Comissió 
de Seguretat i Protecció Civil; Diego Fernàndez, tècnic de re-
ferència de la mateixa Comissió; Susanna Mérida, secretària 
general adjunta, i Montse Bibolas, gestora de la Comissió, i 
per part d’ADN Sindical, Sergio Sánchez; i d’ACAES, Anna 
Aisa, es va convocar amb l’objectiu d’avaluar com la se-
guretat privada pot ajudar a complementar la seguretat en 
municipis on sí que hi ha policia local, i com pot participar 
en aquelles localitats que no tenen policies locals. En aquest 
sentit, es va proposar estudiar les possibilitats de col·labo-
ració publicoprivada per guanyar capacitat operativa en les 

ciutats i pobles, i delimitar quines funcions són de la segure-
tat privada per a un millor repartiment de les tasques.
El representant d’ADN sindical va recordar que ja havia 
demanat que en el Consell de Coordinació de la Seguretat 
Privada es fes una taula de treball específica per abordar 
aquesta qüestió, i aclarir quin ús de la seguretat privada 
poden fer els ajuntaments i, fins i tot, preveure si els consells 
comarcals en alguns casos podrien assumir aquesta tasca. 
Per part d’ACAES es va fer un resum sobre en quina situació 
ens trobem actualment i va remarcar la importància de coor-
dinar tots els sectors per arribar a un consens sobre la Llei 
de seguretat privada.
L’FMC comparteix aquesta necessitat: “en l’actuació en es-
pais públics, els rols no estan ben definits” i va manifestar la 
voluntat d’aclarir fins on poden arribar les atribucions dels 
vigilants, atesa la manca de policies d’alguns municipis. La 
reunió va concloure amb el compromís per part de l’FMC de 
mantenir contactes amb el Departament d’Interior i celebrar 
reunions de caràcter tècnic per parlar d’aquestes qüestions 
i estudiar en un futur la celebració d’una jornada sobre 
aquestes matèries.
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EL PACTE PER A LA INDÚSTRIA, L’AGENDA RURAL, 
LES RENOVABLES I LA LLEI DE TURISME 
CENTREN EL DEBAT DEL PLENARI CONJUNT 
DE LES COMISSIONS DE COMERÇ I TURISME I 
DE DESENVOLUPAMENT RURAL I DEL TERRITORI
El passat 5 de novembre la Federació 
de Municipis de Catalunya va reunir, 
en una sessió conjunta, el plenari de la 
Comissió de Desenvolupament Local i 
el de la Comissió de Comerç i Turisme 
per debatre els temes a traslladar a les 
futures reunions, encara sense data, 
amb el Departament d’Empresa i Treball 
i el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. El debat es 
va centrar en el Pacte Nacional per a 
la Indústria, l’Agenda Rural i el Decret 
d’energies renovables, pendent de vali-
dació al Parlament de Catalunya.
Pel que fa al Pacte, es va infomar que 
la primera reunió del 10 de setembre va 
servir per valorar el pla anterior (2017-
2020) i per fixar objectius i metodologia 
per al nou pla (2022-2025), amb l’ob-
jectiu sempre d’aconseguir més dotació 
pressupostària i més accions.
En el transcurs de la reunió també es va 
informar sobre els Plans Extraordinaris 
de Sostenibilitat Turística, promoguts 
des de la Secretaria d’Estat de Turisme 
(Plans de sostenibilitat 
turística en destina-
cions per a entitats 
locals), i inclosos 
dins dels Fons Next 
Generation. En aquest 
sentit, l’FMC està 
donada d’alta en un 
aplicatiu per poder fer 
seguiment de totes 
les novetats al res-
pecte i consultar-ne 
els projectes. Estem 
a l’espera d’una nova 
reunió i, a mesura 

que es vagin sabent els projectes, s’anirà 
informant.
Es va explicar també la metodologia de 
redacció del document sobre l’Agenda 
Rural, en el que es destaca el procés 
participatiu en les sis sessions de treball 
que s’han fet des del mes de juny en les 
que s’han tingut en compte sempre totes 
les aportacions fetes per l’FMC.
Així mateix, es van exposar les matèries 
treballades per la Comissió de Comerç i 
Turisme i els temes que s’han de  traslla-
dar al Departament d’Empresa i Treball.
Concretament sobre les Àrees de promo-
ció econòmica urbana (APEUs) es va in-
formar que està suspès, està al Tribunal 
Constitucional, i hi ha el compromís de 
donar suport al govern de la Generalitat 
amb la llei.
Quant a les iniciatives digitals per al co-
merç, es va acordar demanar una reunió 
amb el director general per continuar les 
negociacions.
Pel que fa al projecte de decret de re-
glament de la Llei de facilitació de l’ac-

tivitat econòmica (en tràmit d’informació 
pública) es va estar d’acord en què no 
és un tema menor, a l’igual que la nova 
Llei de turisme de Catalunya. És impor-
tant poder recollir les aportacions de 
tots els membres de la Comissió, per tal 
d’aconseguir aprovar un text que preten-
gui constituir un model de turisme més 
sostenible i més innovador, acompanyat 
del pla ReStart Turisme, amb el que es 
pretén un rellançament de la situació 
turística, que en aquesta etapa postpan-
dèmica no s’ha recuperat a tot el territori 
de la mateixa manera.
Es va informar també que se li han 
traslladat al director del SOC algunes rei-
vindicacions dels ens locals pel que fa a 
la coordinació i la reducció de la xifra de 
mòduls d’alguns programes com ‘Treball 
i Formació’, ja que no pot ser que per-
judiqui econòmicament els ajuntaments 
segons les taules salarials que tinguin. La 
resposta va ser que estan estudiant una 
possible solució a través d’un mòdul sa-
larial específic. Cal afegir, també, que es 

va traslladar que s’està 
treballant per als col·lec-
tius més vulnerables i 
de difícil ocupabilitat. És 
necessari que des del 
SOC s’obrin línies en 
aquest sentit.
Finalment, es va apro-
var reformular el règim 
de funcionament de 
l’Àrea de Promoció 
Econòmica per tal de fer 
més àgils les reunions 
i optimitzar el calendari 
de reunions.
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Amb l’objectiu d’explicar quins són els instruments 
bàsics i el marc jurídic de la transparència en l’àmbit 
de les subvencions municipals a entitats esportives, la 
Federació de Municipis de Catalunya va organitzar el 
19 de novembre una jornada, en la que més de 110 
electes i tècnics i tècniques locals van escoltar quina és 
la incidència de les obligacions de publicitat activa en 
l’activitat subvencional i com es pot vehicular aquesta 
incidència.
La jornada va estar adreçada a càrrecs públics, respon-
sables jeràrquics, secretaris, interventors, i al personal 
tècnic i administratiu en funcions relacionades amb 
l’àmbit d’esports de les entitats adherides a l’FMC, va 
analitzar quins elements s’han de tenir en compte quan 
s’atorguen subvencions com a instrument administratiu 
de foment al servei de la ciutadania.
Els objectius que l’FMC pretenia aconseguir eren conèixer 
els instruments bàsics i el marc jurídic de la transparèn-
cia en l’àmbit subvencional municipal, obtenir compe-
tència en el coneixement jurídic de les subvencions que 
permeti emprendre iniciatives en el camp de decisió pro-
fessional de l’alumne/a, obtenir consciència de la cabdal 
importància de la subvenció municipal com a mecanis-
me per servir a la ciutadania de forma òptima, i adquirir 
els continguts teòrics i pràctics que es fonamentaran en 
l’aprenentatge i l’adquisició dels valors i les destreses que 
seran útils per a la vida professional del l’alumnat.
Eduard Rivas, president de l’Àrea de Serveis a les 
Persones de l’FMC i alcalde d’Esparreguera, i Francesc 
Alemany, impulsor de la Comissió Sectorial d’Esports de 

l’FMC i alcalde de Palafolls, van donar el tret de sortida 
a la jornada i van evidenciar com el canvi normatiu 
suposa que les subvencions es donin sota els principis 
de transparència i d’ètica, per donar valor d’aquesta 
manera a l’activitat que realitzen les entitats esportives: 
“Cal tenir clar que la relació entre subvencions, entitats 
esportives i transparència és un còctel d’interès prioritari 
per als gestors públics”.
A continuació, es va analitzar quina és la incidència 
de la normativa en la transparència en l’activitat sub-
vencional municipal a les entitats esportives: el marc 
normatiu, la publicitat de l’activitat i el dret d’accés a la 
informació púbica.
En la segona part de la jornada es van debatre totes 
aquelles qüestions relacionades amb les subvencions 
municipals a les entitats esportives: amb especial aten-
ció al marc normatiu, la competència, el pla estratègic, 
la confecció de les bases, els procediments de conces-
sió, la justificació i els possibles perills.
Finalment, Mirian Laguna, tècnica d’Esports de l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat, va explicar als i les 
assistents un exemple concret de bona pràctica: la con-
vocatòria de subvencions de l’Ajuntament de l’Hospita-
let per a projectes de l’àmbit esportiu per a l’any 2021.
El moderador de la jornada va ser Laureà Fanega, tèc-
nic de la Comissió Sectorial d’Esports de l’FMC i cap de 
Servei d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat; i el docent, Roger Cots Valverde, 
vicesecretari general de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat.

L’FMC EXPLICA COM HA DE SER LA TRANSPARÈNCIA 
EN LES SUBVENCIONS LOCALS A ENTITATS ESPORTIVES
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La Comissió de Benestar Social de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
va reunir-se el passat 9 de novembre 
amb diversos temes urgents sobre 
la taula.
En la reunió, que va estar presi-
dida per Alba Pijuan, alcaldessa 
de Tàrrega i presidenta de l’Àrea 
de Cohesió Social de l’FMC, es va 
fer evident la preocupació per l’in-
frafinançament previst en el nou 
Contracte-Programa 2022-2025, 
amb la derivada de plantilles de ser-
veis socials municipals molt tensades 
i l’agreujament del dèficit endèmic 
de recursos econòmics.
Es va mostrar també el malestar pel 
retard en les transferències de la 4a 
addenda del Contracte-Programa, 
que porta com a conseqüència la 
impossibilitat o la dificultat en la con-
tractació.
Es va explicar que el Departament 
de Drets Socials accedeix a la re-
formulació de la proposta inicial de 
l’Indicador Sintètic Social i davant 
la crítica de no participació del 
món local en el seu disseny, s’inicia 
conjuntament amb les entitats mu-
nicipalistes un procés de revisió de 
les variables. També es va parlar del 
“Plan Corresponsables” promogut 
per la Secretaria d’Estat d’Igualtat i 
contra la Violència de Gènere, orien-
tat a la cura de menors de 14 anys i 
que compta amb 23 milions d’euros 
provinents de l’Estat.
Pel que fa a la Taula de Pobresa 
Energètica, es va mostrar la queixa 
unànime en relació a la càrrega 
burocràtica que implica per als 
serveis socials l’elaboració dels 
nous informes de situació de vul-
nerabilitat.

L’FMC TREBALLA 
PER LA MILLORA 
DE LES POLÍTIQUES 
SOCIALS LOCALS

El Vapor 
Universitari de 
Terrassa va acollir 
el 24 i 25 de no-
vembre el primer 
congrés de la 
gestió pública del 
servei d’aigua a 
Catalunya, plante-
jat amb l’objectiu 
de reforçar els 
llaços i sinergies 
entre els principals 
actors del sector, 
i fomentar la seva 
interrelació, coneixença i intercanvi 
tècnic.
Amb més d’un centenar d’assistents, el 
congrés va servir per posar en valor la 
gestió pública de l’aigua i prendre cons-
ciència de les seves potencialitats.
El congrés, que anava adreçat a per-
sonal tècnic, gestor, polític, acadèmic i 
entitats que treballen en relació al sector 
públic de l’aigua, va estar organitzat per 
l’Associació de Municipis per l’Aigua 
Pública i els ajuntaments de Terrassa i 
Barcelona, i va comptar amb el suport de 
la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’ACM, el Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) i la 
plataforma Aigua és Vida.
A l’acte inaugural hi va assistir, en repre-
sentació de l’FMC, Àlex Garrido, vicepre-
sident de l’entitat i alcalde de Manlleu, 
que va destacar les deficiències dels 
serveis municipals vinculats a l’aigua 
gestionats per operadors privats i que 
arrosseguen anys de manca de mante-
niment i inversió.
En la primera jornada es va parlar d’ex-
periències portades a terme en petits 
municipis de gestió pública de l’aigua, i 
es va posar de manifest la gran diversitat 

en les formes de gestió pública o co-
munitària que existeixen a tot el territori. 
També es va tractar com es poden apor-
tar recursos i mitjans per controlar les 
concessions privades del servei d’aigua, 
es va apostar perquè les administracions 
tinguin un bon coneixement del servei 
que vulguin concessionar, destinar els 
recursos humans i materials necessaris 
per al control del servei i preparar els 
plecs de condicions necessaris. En 
aquest sentit, es van posar exemples de 
municipis que han recuperat la gestió 
pública o el control de la concessió i 
es van exposar els dèficits de la gestió 
privada. Finalment es van exposar els 
problemes i els inconvenients legals que 
pot tenir un municipi a l’hora d’adoptar 
un model públic o privat per gestionar 
el servei de l’aigua i es va informar de 
l’acte unitari celebrat a Terrassa el 31 de 
maig per defensar la gestió pública de 
l’aigua i denunciar la seva judicialització.
La segona jornada va servir per afrontar 
els reptes de la gestió de l’aigua davant 
el canvi climàtic i les eines per impulsar 
una millor gestió pública de l’aigua: 
tarifacions, finançament, directives euro-
pees, governança, etc.

PARTICIPACIÓ DE L’FMC EN 
EL CONGRÉS DE LA GESTIÓ 
PÚBLICA DEL SERVEI D’AIGUA
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Seminari de Dret Local

La 34a edició del Seminari de Dret Local de l’FMC 
se centra en analitzar les conseqüències jurídiques, 
econòmiques i socials de la pandèmia en el món local

Sessió de l’1 d’octubre
Just després de l’informe jurídic habitual de cada 
sessió, la primera ponent, Victòria Camps Cervera, 
professora, filòsofa, membre del Consejo de Estado, 
va analitzar l’ètica de la cura i la seva relació amb 
l’activitat administrativa diligent. Així, va explicar la 
consideració de la cura com a valor emergent, què és 

el dret a una bona administració, com protegir-lo i ga-
rantir-lo i va enumerar-ne les normes i les virtuts.
Als espais de diàleg, Joan Mauri i Majós, professor 
de Dret Administratiu de la UB i membre del Comitè 
d’experts per a la modernització de l’Administració 
del Ministeri d’Administracions Públiques, va intro-
duir l’RDL de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública i va explicar quines 

són les mesures singulars i excepcionals per corregir 
l’elevada temporalitat, com prevenir-la, quines són 
les mesures a adoptar i els processos d’estabilització 
d’ocupació temporal, com es controla i sanciona la 
temporalitat excessiva i si les mesures previstes a 
l’RDL són suficientment efectives i dissuasives.
Per debatre la nova Carta de drets digitals, vàrem 

comptar amb Eduardo 
Gamero Casado, catedrà-
tic de Dret Administratiu 
de la Universitat Pablo de 
Olavide de Sevilla, i mem-
bre de la xarxa “Derecho 
Administrativo e Inteligencia 
Artificial (DAIA)”, i Clara 
Velasco Rico, professo-
ra de Dret Administratiu 
de la UPF. Amb el títol 
‘Administració local electrò-

nica, algoritmes i intel·ligència artificial: la nova Carta 
de Drets Digitals’ van explicar que aquesta carta no 
tracta de crear nous drets fonamentals sinó de perfilar 
els més rellevants en l’entorn i els espais digitals o 
descriure drets instrumentals o auxiliars dels primers.

“Més de 233 persones inscrites en aquesta edició, que acabarà el 10 
de juny de 2022 i que consta de nou sessions (de periodicitat mensual), 

en les que analitzarem qüestions jurídiques rellevants que afecten el món 
local, com la gestió dels fons europeus Next Generation, el finançament de 

projectes en època de crisi, la situació de l’Estat social, la contractació, 
el patrimoni dels ens locals o la prevenció de la corrupció, entre d’altres”



FMC

Número 118  Octubre-Desembre de 2021 31

Sessió del 5 de novembre
A més de donar una visió jurídica enfocada a les 
administracions locals dels fons europeus Next 
Generation i la relació entre la nova legislació contra el 
canvi climàtic i el món local, es va tractar la delimita-
ció entre contracte, conveni i subvenció i el complian-
ce públic en l’urbanisme local.
La primera ponència va anar a càrrec de M. Concepción 
Campos Acuña, doctora en Dret i secretària d’Admi-
nistració Local: va afirmar que és necessari aprofitar 
l’oportunitat que presenten els fons europeus per portar 
a terme una transformació cultural a les entitats locals, 
que han de posar en el centre la ciutadania i eliminar 
els obstacles i les càrregues administratives, fent una 
revisió en profunditat del model actual i no només 
parcial de la gestió de fons europeus.
Per parlar de la nova legislació contra el canvi 
climàtic i el món local, ens va acompanyar Àlex 
Peñalver i Cabré, professor de Dret Administratiu de 
la UB i membre de la Càtedra Jean Monnet de Dret 
Ambiental de la UB. Va basar la seva ponència en 
quatre aspectes sobre el canvi climàtic: la normativa 
internacional, europea, espanyola i catalana.
Carme Sibina Vidal, lletrada de la Direcció de 
Serveis de Secretaries delegades de la Diputació de 
Barcelona, va explicar similituds i diferències entre 
contracte, conveni i subvenció. I Òscar Capdeferro, 
professor de Dret Administratiu de la UB, va parlar del 
compliance públic en l’urbanisme local: es pot millo-
rar el servei públic (urbanístic) mitjançant la prevenció 
i ràpida detecció d’irregularitats.

Sessió del 3 de desembre
El primer ponent, Federico Castillo Blanco, catedràtic 
de Dret Administratiu de la Universitat de Granada, va 
parlar sobre la relació entre el compliment normatiu i 
la participació ciutadana en la defensa de la integritat 
i el patrimoni públic: “s’ha de reconèixer la ciutadania 
sense cap tipus de discriminació, ja que ella és la per-
judicada si tenim una administració dolenta”.
Miquel Rodríguez Planas, comissionat d’Agenda 2030 
de l’Ajuntament de Barcelona, va explicar què és el 
Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona, 
una nova política que ha desplegat l’Ajuntament de 
Barcelona aquesta legislatura; i Eva Morante Matas, 
lletrada municipal de l’Ajuntament de Barcelona, va 
introduir com es finança tant aquest projecte com els 
fons Barcelona Accelera, iniciativa municipal en l’àm-
bit de la col·laboració publicoprivada relacionada amb 
el finançament de projectes en època de crisi.
Els dos darrers ponents van ser Joan Miquel Capell 
Manzanares, cap del gabinet de Prevenció i Seguretat 
de la Diputació de Barcelona i Gemma Segura López, 
advocada de Pareja Advocats. El primer va introduir la 
seguretat 2030, amb una visió actual i amb propostes 
de futur; i Gemma Segura va explicar què és el con-
cepte d’usos i obres provisionals, quina és la doctrina 
general sobre el fonament de l’admissió d’usos i obres 
provisionals i de què parlem quan diem usos provisio-
nals dels espais buits urbans.
En acabar aquesta sessió, l’FMC va lliurar un exemplar 
del Codi de Règim Local 2021 a cadascuna de les 
persones assistents.
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Seminari Tècnic Local

L’FMC posa en valor la coordinació i el respecte al medi 
ambient per a una veritable transformació urbanística

Sessió del 8 d’octubre 
Intervencions complexes
La Federació de Municipis de Catalunya va dedicar 
aqusta sessió específicament a la construcció de la 
nova estació de la Sagrera, com s’ha hagut de coordi-
nar la remodelació del sistema ferroviari i de transport 
públic i com s’ha promogut i gestionat la transforma-
ció urbanística derivada de les obres. La sessió va in-
cloure una visita d’obres per part dels i les assistents.
En aquest sentit, Joan Baltà Torredemer, director 
general de Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), 
va detallar com s’ha portat a terme tot el projecte de 
la construcció de l’estació Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, des de la redacció dels projectes fins a 
l’execució de les obres. La previsió és que amb aquest 
projecte Barcelona tindrà una nova Diagonal verda 
de 8 km que unirà el Besòs amb el mar. Les instal·la-
cions ferroviàries soterrades generen un nou espai 
central i així també s’integren els districtes i l’element 
urbà i metropolità més significatiu: el parc.
En definitiva, serà una estació per a 50 milions de 
viatgers, amb intercanviador de Rodalies, metro, alta 

velocitat, autobusos urbans, interurbans, taxi, bicicle-
tes i vehicles privats (s’ha previst que les autopistes i 
les rondes estiguin directament connectades a l’esta-
ció a través de dos túnels subterranis). A més, es pre-
veu que una nova identitat urbana creixerà al voltant 
de l’estació en connectar barris històricament separats 
pel ferrocarril amb nous desenvolupaments urbans i 
amb un nou parc.

Sessió del 15 d’octubre 
Prismes del planejament urbanístic
L’avaluació ambiental estratègica ha de garantir la 
integració dels valors i els criteris ambientals en la 
preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els 
programes que poden tenir efectes significatius per al 
medi ambient. És per això que l’FMC va decidir dedi-
car aquesta sessió a analitzar els prismes del planeja-
ment urbanístic.
Els primers ponents, Miquel Morell i Agustí Jover, 
economistes de PROMO Assessors Consultors, van 
explicar com les especificitats dels projectes d’inversió 
urbana relacionats amb infraestructures de mobilitat, 
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infraestructures verdes i equipaments, es justifiquen, 
en molts casos, en el fet que generen externalitats 
i impactes més enllà de la pròpia infraestructura i 
aconsegueixen generar processos de regeneració ur-
bana més enllà dels límits del propi àmbit, inclosa la 
seva àrea d’influència.
Per parlar de quines han de ser les actuacions de ges-
tió en temps de crisi, vàrem comptar amb Ma Teresa 
Cavero, secretària de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
i Elena Moreno-Duran, advocada, que van analitzar 
una actuació urbanística de transformació d’una edifi-
cació aturada per la crisi per satisfer la demanda d’ha-
bitatge protegit.
Finalment, Marc Montlleó, director de Medi Ambient 
de Barcelona Regional, va explicar com ha estat 

l’evolució, com s’ha de fer la valoració i 
quins han de ser els reptes de futur de 
l’avaluació ambiental estratègica.

Sessió del 12 de novembre 
Hàbitat i salut
La pandèmia i els confinaments ens han 
posat en tensió i hem posat en tensió la ciu-
tat. El model urbà és determinant per afron-
tar determinades situacions i la densitat 
urbana s’ha de comptar com a component 
de salut, l’espai públic s’ha de repensar 
i s’ha de distribuir millor i els entorns na-
turals ens han d’ajudar a sobreposar-nos 
en situacions extremes. L’FMC va dedicar 
aquesta sessió a tractar totes aquestes 
problemàtiques i de com definir els nous 
paràmetres de qualitat urbana.
El primer ponent, Eloi Juvillà Ballester, 
arquitecte de la Direcció de Serveis d’Edi-

ficació i Logística de la Diputació de Barcelona, va 
explicar quins són els determinants de salut i les re-
percussions del nostre entorn. “La salut col·lectiva està 
en molts casos determinada per polítiques alienes al 
sector sanitari, els factors socioeconòmics, l’educació 
i la cultura, les característiques físiques de les ciutats 
i els pobles o els factors ambientals, són tant o més 
importants que la xarxa d’equipaments sanitaris”.
Per parlar de quines poden ser les solucions basades 
en la natura i conèixer experiències pràctiques a tot 
Europa i eines d’avaluació, vam comptar amb Johan-
nes Langemeyer i Filka Sekulova, de l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).
La darrera ponència va anar a càrrec de Marta Viada 
Pagès, arquitecta del Servei d’Equipaments i Espai 
Públic de la Diputació de Barcelona, i de Laura Hi-
dalgo, assistent de Recerca d’IS-Global, que van 
explicar com incorporar la perspectiva de salut en la 
transformació de l’espai públic, disposant d’un docu-
ment que permeti als projectistes i tècnics municipals 
valorar de forma àgil com és de saludable un espai 
públic actual, identificant els punts que són més fe-
bles i facilitant la presa de decisions.
En el moment de tancar aquesta edició de la revista, 
no s’ha pogut incloure informació de la sessió del 17 
de desembre, sobre urbanisme i salut.
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Sessió del 26 d’octubre
La selecció de personal a les administracions 
locals
Les ponències centrals d’aquesta sessió van tractar 
sobre els canvis en matèria de selecció, el tracta-
ment jurídic de les tècniques de selecció i el règim 
jurídic del personal directiu després de la reforma de 
l’article 306 de l’LMRLC i el seu impacte sobre els 
directius ‘eventuals’.
Per analitzar com ha estat el canvi en la selecció en 
les administracions locals, els elements de la con-
vocatòria, el model selectiu, el disseny del procés 
selectiu, la decisió i els controls posteriors vàrem 
comptar amb Mikel Gorriti Bontigui, responsable 
de Recursos Humans de la Direcció de Funció 

Pública del Departament de Governança Pública i 
Autogovern del Govern Basc. “Últimament s’escriu 
molt sobre la necessitat de repensar l’accés a les ad-
ministracions públiques. Gairebé totes les persones 
que s’aventuren en aquesta difícil tasca tenen clar el 
diagnòstic, però creu que falta una visió sistèmica, 
professional i científica dels conceptes i criteris ne-
cessaris per a la seva solució.
El tractament jurídic de les tècniques de selecció de 
personal, va ser el tema de la ponència de Federico 
Castillo-Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de 
la Universitat de Granada. En ella, va explicar diver-
sos aspectes: la capacitat predictiva dels sistemes 
selectius i l’”autisme” en el nostre sistema envers 
aquesta qüestió. També va parlar de les barreres 

normatives per realitzar pro-
cessos de selecció eficients 
i de l’escassa deferència i 
prevenció de la jurisprudència 
sobre la validesa predictiva de 
determinades tècniques i la 
seva revisió.
Rafael Jiménez Asensio, 
catedràtic acreditat de Dret 
Constitucional i consultor de 
les administracions públi-
ques, va ser el darrer ponent 
de la sessió i va parlar sobre 
el règim jurídic del personal 
directiu després de la reforma 
de l’article 306 de l’LMRLC i el 
seu impacte sobre els directius 
“eventuals”.

Sessió del 23 de novembre
El teletreball
En aquesta sessió es va pre-
sentar Lola Miró Folgado com a 
nova directora del Seminari de 
Relacions Col·lectives de l’FMC.

Seminari de Relacions Col·lectives

Aquestes dues sessions es van centrar en la selecció 
de personal, el treball a distància i l’ús d’instruments 
de comunicació digital en les administracions locals
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La primera ponència va anar sobre el dret 
a conèixer informació dels representants 
dels empleats públics. Així, Josep Mir i 
Bagó, membre de la GAIP i professor de 
Dret Administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, va explicar als i les assistents que 
aquest dret, quan afecti les seves dades 
personals, serà el que resulti de l’equilibri o 
la integració entre el dret d’accés a la infor-
mació pública, garantit principalment per la 
legislació de transparència, i la protecció de 
les seves dades personals, garantida per la 
mateixa LTAIPBG i per la normativa regula-
dora de l’accés a les dades de les persones 
físiques. A més, va informar també dels règims espe-
cials i les especialitats del dret d’accés a la informació 
pública; de la normativa de protecció de dades per-
sonals; de l’accés a dades personals en els procedi-
ments d’accés a la informació pública; i com s’ha de 
fer la consulta a les terceres persones afectades.
Per parlar del dret dels representants a utilitzar els ins-
truments de comunicació digital de les administracions 
públiques, ens va acompanyar Xavier Solà Monells, 
professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va ex-
plicar en què consisteix l’accés a aquests instruments 
com a element essencial de l’activitat representativa i 

va aclarir quins són els principals dubtes en relació al 
dret d’ús limitat. Finalment va parlar de l’accés dels 
representants als instruments de comunicació digital 
en els casos de teletreball.
Pel que fa al teletreball i l’accident de treball, Carolina 
Gala Durán, catedràtica de Dret del Treball i de 
la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, va informar de quina és la normativa aplica-
ble, què es considera accident de treball, si és aplicable 
o no el recàrrec de prestacions en el marc de teletreball 
o quines són les malalties professionals, entre altres 
qüestions importants que afecten la normativa referent al 
teletreball, ja sigui complet o parcial.
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Violències familiars: Infància, parella i persones grans 
Prevenció i detecció interdisciplinària 

Els objectius són conèixer les característiques de les diferents modalitats de la violència familiar; aportar eines d’anàlisi i in-
tervenció que permetin una major detecció de les situacions de vulnerabilitat, risc de maltractament o maltractament actiu; 
intervenir i derivar, si cal, des del nivell de cadascú, els casos detectats als serveis d’atenció corresponents, a més de coor-
dinar les seves actuacions amb altres professionals i incrementar l’aplicació dels protocols des d’una òptica interdisciplinar.

2a edició: 27 de setembre, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 i 28 d’octubre i 2, 8 i 10 de novembre de 2021

ACCIONS FORMATIVES DE SETEMBRE A DESEMBRE

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

S’han treballat les habilitats per diagnosticar problemes, proposar millores, aconseguir resultats i establir mecanismes de 
funcionament àgils. Per aconseguir-ho, ens hem servit de tècniques que permeten ser practicades amb molt poc temps, 
sense la barrera que implicaria un marcat component teòric.

1a edició: 4, 6, 11 i 13 d’octubre; i 2a edició: 19, 21, 27 i 29 d’octubre

El sistema de subvencions

S’ha anatlitzat el món del sistema de subvencions i el seu funcionament. Es tracta d’una formació de seguiment documental 
i justificació econòmica en matèria de subvencions que permetrà conèixer processos, normativa, procediments, així com 
casos d’interès d’aquest àmbit.

3a edició: 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre

Avaluació de l’impacte ambiental

L’objectiu principal és saber quines són les metodologies d’aplicació quan redactem estudis d’impacte ambiental i analitzar 
les últimes tendències metodològiques relacionades amb el desenvolupament d’eines per a la seva redacció. Atesa la seva 
actual notorietat, incorporem al curs l’avaluació de les noves tarifes elèctriques i la repercussió als ajuntaments.

1a edició: 4, 11, 18 i 25 novembre i 2 desembre
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Perfeccionament del personal administratiu de les entitats locals 

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 procediment administratiu.

2a edició: 11, 18, 25 octubre i 8 i 15 de novembre; 3a edició: 16, 18, 22 i 29 de novembre i 3 de 
desembre; i 4a edició: 17, 23 i 25 de novembre i 1 i 2 de desembre

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

Pretén aportar coneixements i entrenament pràctic sobre el contingut d’una RLT (relació de llocs de treball), realitzada amb 
criteris organitzatius, analitzant la gestió de plantilles, llocs de treball, carrera i retribucions a les entitats locals.

3a edició: 7, 8, 14 i 15 de octubre

La Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals: El tractament de les dades personals a l’Administració Local 

Hem conegut el dret a la protecció de dades i les dades personals; els agents que intervenen en el seu tractament, la le-
gitimació pel tractament de dades personals, els drets dels interessats en matèria de protecció de dades i les mesures de 
protecció de les dades personals: la gestió de paper i l’arxiu; els límits al deure de transparència i altres mesures tècniques, 
jurídiques i organitzatives en la protecció de dades personals.

1a edició: 15, 19, 21, 26 i 28 d’octubre; i 2a edició: 12, 16, 18, 23 i 25 de novembre

Transformació digital de l’Administració enmig d’una revolució 
tecnològica

Presentem els elements clau per a sobreviure en aquests temps tan difícils, identificar les barreres i amenaces i aprofitar 
les oportunitats. L’Administració no té opció: o bé s’adapta als canvis o bé caurà en la irrellevància i veurà reduïda la seva 
capacitat de defensar l’interès general.

1a edició: 16, 18, 23 i 25 de novembre; i 2a edició: 14, 15, 21, 22 de desembre
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Creativitat i innovació a l’administració local, en relació a xarxes socials 

Els objectius són comprendre l’impacte de les xarxes socials en el context digital com també la seva evolució temporal, 
conèixer les diferents xarxes socials i les seves característiques principals, concebre la presència activa i controlada a les 
xarxes socials com un element de millora i progrés en la reputació digital de les persones usuàries i les institucions, conèixer 
els principals usos i aplicacions institucionals de les xarxes socials i comprendre la importància del seu ús i implantació a 
les corporacions locals, conèixer els avantatges d’integrar els serveis del municipi a la Xarxa com també els principis fona-
mentals de la difusió en xarxes socials, apreciar les possibilitats que ofereix la retroalimentació informativa amb la ciutada-
nia, conèixer les recomanacions indispensables per a un ús segur de les xarxes socials, entendre les possibles estratègies a 
posar en marxa per difondre informació en xarxes socials des d’un petit o un gran ajuntament i conèixer sistemes d’anàlisi 
de repercussió de comptes en xarxes socials.

1a edició: 19, 21, 22 i 28 d’octubre i 3 de novembre 

Elaboració i gestió de projectes europeus

Per aprofundir de manera pràctica en les diferents fases d’elaboració i gestió d’un projecte europeu, centrant-se en el dis-
seny, la implementació, el seguiment, l’avaluació i el tancament d’aquest per mitjà de casos reals i amb la realització d’un 
taller pràctic on s’aplicaran els aprenentatges i els coneixements adquirits.
S’ha parlat de Next Generation EU (presentació dels diferents mecanismes i fons que l’integren, anàlisi del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència impulsat pel govern d’Espanya; les convo-
catòries obertes; rol i projectes del Next Generation Catalonia, els exemples de projectes “elegibles”, aspectes pràctics per 
definir projectes que puguin optar amb èxit a ser finançats i estratègies impulsades per governs locals per participar en el 
NGEU; com accedir als fons), el marc financer plurianual 2021-2027 (els principals instruments financers d’interès per a 
les administracions locals: FSE+, FEDER; altres instruments -Horizon Europe, Urbact, Urban Innovation Action, Interreg, 
Life, Creative Europe, Fons de salut, etc.-; com accedir a aquests fons i elegibilitat, recursos necessaris, convocatòries 
obertes; quines són les fases per plantejar i implementar un projecte amb èxit, centrant-se en el disseny, de la idea a un 
projecte/proposta viable, anàlisis de termes de referències, recerca de socis, pla de comunicació, pressupost, criteris i 
mecanismes d’avaluació i selecció en diferents fons, project-cycle-management (PCM), la gestió d’un projecte europeu i el  
seguiment, el monitoreig, l’avaluació i el tancament de un projecte.

1a edició: 20 i 27 de setembre i 4 i 13 d’octubre; i 2a edició: 18 i 25 d’octubre i 2 i 8 de novembre

Formació SIE - Servei Info Europa

Explicar a les entitats adherides a l’FMC com funciona el nou Servei Info Europa de l’FMC: un servei d’assessorament per 
als governs locals, amb un espai web on trobar les últimes informacions en matèria de fons europeus, convocatòries obertes 
rellevants per a governs locals i recursos que seran d’ajuda per participar a Europa.

1a edició: 27 i 28 d’octubre 

Habilitats socials en l’atenció a la ciutadania 

Proporcionar les eines i tècniques que permetin al personal d’atenció a la ciutadania donar el millor servei i gaudir de la 
seva feina.

1a edició: 6, 13, 20 i 27 d’octubre; i 2a edició: 9, 16, 22 i 30 de novembre
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EVOLUCIÓ DE LA REVISTA 
DE LA FEDERACIÓ 

EN AQUESTS 40 ANYS

780 EXEMPLARS - 5 ÈPOQUES

40 ANYS INFORMANT DE 
LES ACTIVITATS DE L’ENTITAT,

AMB OPINIONS I NOTÍCIES D’INTERÈS 
PER ALS GOVERNS LOCALS,

REPORTATGES, ENTREVISTES 
I ALTRES INFORMES

RELACIONATS AMB EL MUNICIPALISME 

DES DEL BUTLLETÍ SETMANAL NÚMERO 1 
FOTOCOPIAT I ENVIAT PER CORREU POSTAL 

L’ANY 1982 
FINS A LA REVISTA ACTUAL 
TOTALMENT DIGITALITZADA 
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La Comissió Europea ha obert el primer conjunt de 
convocatòries de propostes en el marc del Programa 
Europa Digital, on es destinen prop de 2.000 milions 
d’euros, per a inversions destinades a avançar en la 
transició digital (finalitza el 22 de febrer de 2022).
Les convocatòries estan obertes a empreses, organitza-
cions i administracions públiques dels estats membres 
de la UE, així com a entitats d’altres països associades 
al Programa Europa Digital.
Aquestes subvencions es destinaran a una inversió de 
més de 415 milions d’euros en infraestructures cloud 
to edge, espais de dades, intel·ligència artificial (IA), 
infraestructures de comunicació quàntica, per avançar 
en les habilitats digitals de les persones, projectes que 
promoguin una Internet més segura i que lluitin contra 
l’abús sexual infantil i desinformació, fins a finals de 
l’any 2022.
Recordem que el Programa Europa Digital (DIGITAL) és 
un nou programa de finançament de la UE centrat en 
portar la tecnologia digital a empreses, ciutadania i ad-

ministracions públiques. En aquest sentit, el programa 
proporcionarà finançament estratègic per respondre els 
desafiaments tecnològics i d’infraestructura digital i do-
narà suport a projectes en cinc àrees de capacitat clau: 
supercomputació, intel·ligència artificial, ciberseguretat, 
habilitats digitals avançades i assegurar un ampli ús de 
les tecnologies digitals en l’economia i la societat.

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A INVERSIONS 
DESTINADES A AVANÇAR EN LA TRANSICIÓ DIGITAL

L’A
CT

U
AL

IT
AT

Una convocatòria del Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), adreça-
da a municipis i associacions que treballin en temàtiques compartides amb una 
perspectiva a llarg termini. La gestió de la xarxa de ciutats (networking) entre muni-
cipis en temàtiques d’interès comú és d’especial interès per tal d’establir intercanvis 
de bones pràctiques. La potencialitat de les associacions entre municipis ha de ser 
emprada per desenvolupar aliances i relacions de llarga durada entre ciutats. La 
Comissió Europea dona suport al desenvolupament d’aquestes aliances per asse-
gurar una intensa i multifacètica cooperació.
Per contribuir a maximitzar l’impacte del programa i poder-lo dur a terme, cal:
- La integració d’activitats al voltant d’una temàtica concreta d’interès comú adreça-
da a prioritats de polítiques públiques.

- La mobilització ciutadana.
- I, finalment, intensificar la coo-
peració entre municipis i re- 
gions que poden oferir perspec-
tives de cooperació a un llarg 
termini i integrar el creixement 
d’Europa.
Finalitza el 24 de març de 2022.

CIUTATS INTERESSADES EN ESTABLIR 
INTERCANVIS DE BONES PRÀCTIQUES

Dins del marc del Programa 
Europa Digital (DIGITAL), aques-
ta convocatòria busca solucions 
a la governança digital per a 
comunitats intel·ligents, connec-
tant dades locals a regions de la 
Unió Europea que permetin la 
col·laboració publicoprivada per 
desenvolupar serveis multisecto-
rials i multicomunitaris, inclosa 
la Intel·ligència Artificial.
També cerca desenvolupar 
estratègies pan-europees per a 
la interconnexió de dades als 
espais tècnics europeus.
Finalitza el 22 de febrer de 
2022.

Accions preparatòries 
per a la gestió
de dades locals
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El Programa Marc Horitzó Europa 
(HORIZON), amb aquesta convocatòria, 
busca la presentació de propostes per a la 
implementació de l’European Green Deal, 
el pla d’economia circular i l’estratègia en 
bioeconomia. Els projectes presentats han 
de donar suport a la transició sostenible, 
regenerativa, inclusiva i circular de l’eco-
nomia a través de regions d’Europa.

Les temàtiques han de ser climàti-
cament neutres, cap a una transició 
circular i bioeconòmica, que integrin so-
lucions circulars al territori i a través de 
sectors amb especial rellevància en la 
vida dels materials i les cadenes de pro-
ducció, com el tèxtil, productes electrò-
nics, plàstics i sectors de la construcció.
Finalitza el 15 de febrer de 2022.

ASSISTÈNCIA AL DESENVOLUPAMENT 
DE CIUTATS I REGIONS EN TRANSICIÓ 
SOSTENIBLE, INCLUSIVA, CIRCULAR I 
REGENERATIVA DE L’ECONOMIA Aquesta iniciativa és del Comitè de 

les Regions i identifica i premia les 
regions i ciutats de la UE amb un 
model d’emprenedoria destacat i 
orientat al futur, independentment 
de la seva mida, riquesa o compe-
tències específiques.
El Comitè obre ara les sol·licituds 
per a l’edició 2023. Amb el tema 
general “Emprenedoria i comunitats 
resilients”, les ciutats, les regions 
i els municipis poden presentar 
estratègies sobre com planegen 
donar suport a les pimes durant els 
pròxims dos anys.
L’esquema EER segueix un enfo-
cament de governança multinivell 
i de múltiples parts interessades 
mitjançant la promoció ecosistemes 
i comunitats regionals d’EER, en 
les quals estan representats actors 
tant regionals com locals. L’etiqueta 
EER dóna un fort impuls per desen-
volupar estratègies per accelerar la 
recuperació econòmica. Els darrers 
guanyadors van ser Castelo Branco 
(Portugal), Gabrovo (Bulgària), 
Helsinki-Uusimaa (Finlàndia), 
Madrid (Espanya),  Regió Sud 
(França) i  Voivodato de Silesia 
(Polònia).
La data límit per presentar sol·lici-
tuds és el 29 de març de 2022.

PREMI REGIÓ 
EMPRENEDORA 
EUROPEA 2023

El mecanisme Connecting Europe és un 
instrument clau de finançament de la UE 
per promoure el creixement, l’ocupació 
i la competitivitat mitjançant la inversió 
en infraestructures en l’àmbit europeu. 

Aquesta convocatòria finança treballs i es-
tudis per a la millora de les infraestructures 
de transport, amb especial interès per la 
resiliència climàtica i els desastres naturals.
Finalitza el 19 de gener de 2022.

FINANÇAMENT PER MODERNITZAR 
LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT 

Una altra convocatòria del Programa 
Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors 
(CERV). Aquest té per objecte donar 
suport a projectes que reuneixin una 
àmplia gamma de ciutats associades 
en un esdeveniment d’agermanament 
de ciutats a l’entorn dels seus objectius 
i tenint en compte les seves prioritats 
polítiques.
La mobilització de la ciutadania en l’àm-
bit local i europeu per debatre temàti-
ques concretes des de l’Agenda política 

europea. Buscant la promoció de la 
participació activa ciutadana i el desen- 
volupament d’oportunitats per a una 
involucració social i voluntària a la Unió 
Europea. L’agermanament s’ha d’enten-
dre com un llarg trajecte dels municipis 
compromesos a signar acords d’ager-
manament, així com dels municipis que 
tenen altres formes d’associacions que 
fomenten la seva cooperació i els seus 
vincles culturals.
Finalitza el 24 de març de 2022.

AGERMANAMENTS EN TEMÀTIQUES 
QUE FOMENTEN LA COOPERACIÓ I 
ELS VINCLES CULTURALS
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat la pla-
taforma InfoPAE, una eina de consulta digital desenvo-
lupada per l’AMB i l’empresa Nexus Geographics, que 
reuneix en un sol lloc informació detallada, transversal 
i permanentment actualitzada sobre els polígons d’ac-
tivitat econòmica (PAE, històricament coneguts com a 
“polígons industrials”). Aquesta informació tradicional-
ment ha estat molt disgregada entre diferents adminis-
tracions, associacions empresarials i altres agents del 
territori. Ara, la plataforma reuneix dades de diversos 
actors econòmics del territori, des d’ajuntaments fins a 
les mateixes empreses.
L’eina està dirigida a tècnics i tècniques municipals 
que necessitin conèixer l’estat d’aquests pols d’atrac-
ció econòmica i a empreses que estiguin buscant 
establir-se a la metròpolis de Barcelona per dur-hi a 

terme les seves activitats, passant pels mitjans de co-
municació. Així, InfoPAE proporciona informació sobre 
la localització, el teixit empresarial, el preu del sòl, 
l’entorn socioeconòmic del lloc, l’acabat de la urbanit-
zació i l’estat de l’entorn, i els serveis i equipaments 
existents. També inclou un comparador per confrontar 
dades entre dos municipis o PAE.

La innovació en la gestió de les platges de les Terres de l’Ebre amb un renovat sis-
tema d’indicadors i la identificació de bones pràctiques ha estat reconeguda com 
una de les cent millors pràctiques en sostenibilitat a nivell mundial. Des del Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona es va presentar aquesta iniciativa, desen-
volupada dins l’operació Platja Innovadora del PECT TurisTIC en Família, a  l’edició 
d’aquest any del concurs Top 100 Destinations Sustainibility Stories, que identifica 

cada any les millors iniciati-
ves en turisme sostenible i 
bones pràctiques.
La proposta ha estat inclosa 
dins de la llista de les 100 
millors pràctiques de sos-
tenibilitat de destinacions 
turístiques a nivell mundial, 
que es dona a conèixer a 
través de la pàgina web 
de l’organització Green 
Destinations.

INFOPAE: PLATAFORMA ESPECIALITZADA AMB 
INFORMACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL METROPOLITÀ

LA INNOVACIÓ A LES PLATGES DE LES 
TERRES DE L’EBRE, RECONEGUDA COM 
UNA DE LES CENT MILLORS PRÀCTIQUES 
DE SOSTENIBILITAT DE DESTINACIONS 
TURÍSTIQUES DEL MÓN La pàgina web de ‘Cooperació 

tècnica’, programa del Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament, ja està ope-
rativa. El web inclou una base 
de dades on totes aquelles per-
sones dels equips tècnics muni-
cipals interessades en participar 
podran apuntar-s’hi. El portal 
també incorpora diverses expe-
riències en l’apartat de testimo-
nis i al blog, així com informació 
general sobre el programa.

Base de dades per a 
tècnics i tècniques 
municipals que vulguin 
ser cooperants de 
països del Sud
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62 alcaldes, alcaldesses i diversos ens 
municipals representants del món local 
s’han adherit a la ‘Declaració per un 
acord social i polític per la millora de la 
qualitat de l’aire’, promoguda per l’Ajun-
tament de Sabadell, seu del 2n Congrés 
de Qualitat de l’Aire que va reunir autori-
tats, investigadors/es, tècnics/ques i em-
preses del sector, durant dues jornades.
El Congrés es va obrir amb una doble 
ponència que va situar la contaminació 
atmosfèrica a l’escenari global i estatal.
La segona jornada va comptar amb una 
triple vessant d’anàlisi, abordada des de 
l’àmbit de salut, en les taules rodones 
plantejades.

L’epíleg del Congrés va ser una ponèn-
cia de clausura amb caire activista: a 
partir d’un vessant científic i tècnic, es 
va parlar de la lluita contra la contami-
nació atmosfèrica i es va posar l’accent 
en el paper dels col·lectius professionals 
i ciutadans en aquesta lluita; i de  quan 
la preocupació va més enllà del medi 
ambient i es porta al terreny de la salut, 
on hi juga un paper determinant el pú-
blic familiar i mobilitzat.
La cirereta final del Congrés va ser un 
videofòrum a la Biblioteca Sagrada 
Família de Barcelona amb la projecció 
del documental “Something in the air” i 
una taula de debat.

UNA SEIXANTENA D’AJUNTAMENTS 
S’ADHEREIXEN A UN ACORD PER 
MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE

La Diputació de Tarragona i els deu 
consells comarcals de la demarcació 
tiren endavant un nou acord per 
millorar entorns naturals i urbans 
i fomentar l’ocupació al Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre i el 
Baix Penedès. Es tracta dels Plans 
d’Ocupació Comarcals, que propor-
cionaran feina durant 6 mesos a un 
total de 50 persones. Enguany, com 
a novetat, es prioritzaran les actua-
cions en els municipis més petits 
(de menys de 5.000 habitants).
A cadascuna de les comarques, un 
grup de 5 persones que es trobin 
en situació d’atur seran seleccio-
nades, contractades i dirigides per 
la Diputació de Tarragona per tal 
de realitzar els projectes de millora 
dissenyats amb la col·laboració dels 
consells comarcals. Els projectes, 
amb una durada de 6 mesos, tin-
dran en compte les necessitats dels 
municipis, sobretot les dels més pe-
tits, amb menys de 5.000 habitants.
Algunes de les actuacions seran la 
neteja i desbrossament de camins 
per millorar-ne la seguretat i dismi-
nuir el risc d’incendis, la reparació 
de senyals i tanques de seguretat,  
la millora i el manteniment de mobi-
liari urbà o el condicionament de di-
ferents espais públics, entre d’altres.

FOMENTAR 
L’OCUPACIÓ 
PER FRENAR 
EL DESPOBLAMENT

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 
rebut el premi Global Green City, ator-
gat anualment pel Fòrum Global sobre 
Assentaments Humans, organització 
consultiva de les Nacions Unides. 
Aquest guardó, que habitualment s’ator-
ga a ciutats, reconeix enguany les polí-
tiques dutes a terme en la totalitat d’un 
territori metropolità.
La distinció destaca l’aposta de l’AMB 
per les solucions basades en la natura 

i en la integració de la infraestructura 
verda i blava en els municipis metro-
politans.
Aquest any, coincidint amb la XV edició 
del premi, el reconeixement no s’ha en-
tregat a l’ajuntament d’una ciutat, com 
és habitual, sinó que ha estat concedit a 
la gestió de l’AMB d’un territori molt més 
complex, com és l’àrea metropolitana de 
Barcelona, en què conviuen municipis 
de naturaleses i realitats molt diverses.

PREMI MUNDIAL A LES POLÍTIQUES 
DE SOSTENIBILITAT DE L’AMB
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La Diputació de Girona està impulsant aquest projecte, 
pioner en l’àmbit estatal, que ofereix suport tècnic i 
econòmic als ajuntaments de la demarcació que volen 
promoure aquestes comunitats. S’instal·len plaques 
solars fotovoltaiques en equipaments municipals, que 
subministren energia elèctrica a aquests edificis, a ha-
bitatges en situació de pobresa energètica i a tots els 
que vulguin formar part de la comunitat.
Amer i la Cellera de Ter (Selva), Cornellà del Terri (Pla 
de l’Estany) i Rupià (Baix Empordà) han estat els pri-
mers municipis gironins en els quals ja s’ha executat 
la primera fase del projecte, que consisteix a instal·lar 
en teulades d’equipaments municipals, plaques solars 
fotovoltaiques, les quals permeten abastir d’energia 
elèctrica els mateixos edificis municipals, els punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics i, dins d’un radi d’acció 
de cinc-cents metres, els habitatges en situació de 
pobresa energètica i les llars que vulguin adherir-se al 
projecte. La Diputació va atorgar a cada municipi una 
subvenció de 40.000 euros, mitjançant la seva línia de 
subvencions “Del pla a l’acció”.
A partir d’ara, més municipis s’afegiran al projecte, 
després que en la darrera sessió de la Junta de 
Govern de la corporació s’aprovés la resolució per a 
una convocatòria extraordinària de 360.000 euros 

per impulsar comunitats locals d’energia, gràcies a 
una aportació addicional extreta del pressupost del 
2021. Aquest finançament permetrà desenvolupar una 
segona fase del projecte a la Cellera de Ter i Rupià, 
i iniciar les accions en vuit municipis més, que són 
els següents: Navata, Viladamat, Vilafant, Vilanant, 
la Pera, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles, Sant 
Julià de Llor i Bonmatí.
Les comunitats locals d’energia suposen un nou mo-
del que, a més de substituir les energies fòssils per les 
renovables, situa el consumidor al centre del sistema. 
A més, identifica els municipis com a actors principals 
a l’hora de promoure la transició energètica entre la 
ciutadania i de ser elements partícips i exemplificatius 
amb els seus consums.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), en coordinació amb diverses regions europees, 
va organitzar, del 20 al 28 de novembre, la tretzena Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus (EWWR). Durant aquests dies es van celebrar milers d’activitats arreu d’Europa, 
de les quals 1.018, a Catalunya. Unes activitats que van servir per sensibilitzar i donar a 
conèixer estratègies per reduir la generació de residus.
A Catalunya enguany hi van participar 250 entitats, entre administracions públiques, asso-
ciacions, empreses, institucions educatives, altres institucions i persones a nivell particular, 
que van organitzar activitats en 39 comarques i 281 municipis.
Cada edició de la Setmana posa èmfasi en una temàtica específica. Enguany, l’enfoc va 
ser en el binomi comunitats circulars i comunitats sostenibles. La idea era inspirar noves 
accions per canviar l’hàbit de consum i productiu de la societat i apel·lar a la responsabilitat 
compartida que hi ha al darrere de la prevenció de residus, a més del paper important que 
tenim totes les persones i comunitats locals per reduir-ne la generació.

SEIXANTA-NOU MUNICIPIS DE LES COMARQUES GIRONINES
TINDRAN COMUNITATS LOCALS D’ENERGIA A CURT TERMINI

CATALUNYA VA PARTICIPAR AMB UN MILER D’ACTIVITATS, 
DE LA MÀ DE 250 ENTITATS, A LA XIII SETMANA EUROPEA 
DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
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Aquesta planificació ha de permetre que 
totes les llars que es formin en els pro-
pers 20 anys pugin accedir a un habitat-
ge digne. Per assolir aquest objectiu, el 
Pla estableix un increment del parc de 
lloguer social fins arribar al 7%.
163 municipis de Catalunya, que aglu-
tinen més del 80% de la població, hau-
ran de disposar d’un 15% mínim d’habi-
tatges destinats a polítiques socials en el 
termini de 20 anys. Per a la consecució 
d’aquest objectiu, el PTSH divideix el 
territori de Catalunya en àrees que confi-
guren els àmbits d’actuació. Així doncs, 
el Pla estableix una divisió territorial en 
àrees de demanda residencial forta i 
acreditada, àrees preferents, àrees no 
preferents i àrees rurals.
Formen part de l’àrea de demanda resi-
dencial forta i acreditada 163 municipis, 
que suposen el 82,7% de la població de 
Catalunya i que són els que tenen l’obli-
gació de complir amb l’objectiu de la 
solidaritat urbana, que vol dir que hau-
ran de disposar d’un 15% mínim d’ha-
bitatges destinats a polítiques socials. 
La definició d’aquests municipis i la 
seva divisió en dos subtipus d’àrees de 
demanda residencial forta i acreditada 
s’ha realitzat atenent la seva rellevància 
territorial i el pes demogràfic.
El pla també preveu la possibilitat que 
altres municipis que ho vulguin puguin 
formar part dels de demanda residencial 
forta i acreditada, si són municipis colin-
dants amb algun municipi de demanda 
forta. Així mateix, també obre la porta 
a la possibilitat que els municipis es 
puguin mancomunar i fer una planifi-
cació supramunicipal (si són municipis 
colindants) que els permeti assolir els 
objectius de manera conjunta.
El PTSH fa una estimació per als pro-
pers 20 anys segons la qual serà neces-
sari obtenir 300.000 habitatges destinats 

a polítiques socials en les àrees de de-
manda forta i acreditada.
Actualment el parc de lloguer social 
està format per uns 54.000 habitatges, 
que caldrà ampliar fins als 255.000 per 
assolir l’objectiu de solidaritat urbana i 
arribar a un 7% d’habitatges amb llo-
guer social.
A més d’ampliar el parc de lloguer 
social, caldrà impulsar la construcció 
d’HPO de compravenda i de tinences 
intermèdies amb 107.800 habitatges.
Així mateix, el Pla preveu el seu desple-
gament parcial mitjançant el desenvo-
lupament de plans específics per a les 
àrees rurals, amb l’objectiu de millorar 
l’encaix de les polítiques d’habitatge en 
aquestes zones; pel dret a un habitatge 
de lloguer; per a les persones grans; 
de rehabilitació, que permeti planificar 
les actuacions necessàries per corregir 
les deficiències del parc d’habitatges 
en tots els vessants de la rehabilitació, 
sobretot des de la perspectiva funcio-
nal, estructural i energètica; contra el 
sensellarisme i pla específic d’habitatge 
pel dret de les dones i els infants, per 
fer efectiu el dret a l’habitatge entre les 
dones i, de manera particular, les que 
pateixen qualsevol forma de violència 
masclista i es troben en situació de 
precarietat econòmica.

APROVAT EL PLA TERRITORIAL 
SECTORIAL D’HABITATGE QUE 
MARCA ELS PROPERS 20 ANYS

La valoració dels parcs metropolitans 
és cada vegada més bona. El 2021 
les persones usuàries han puntuat 
amb un 7,85 (sobre 10) de mitjana 
la qualitat percebuda en aquests 
espais. Aquesta valoració assoleix 
la puntuació més elevada de tota la 
sèrie des del 2007. Es tracta d’un 
fet especialment remarcable en 
el moment actual, en què la crisi 
sanitària derivada del coronavirus 
ha comportat la restricció dels movi-
ments i les llibertats de les persones. 
L’augment dels desplaçaments dins 
els municipis durant els confina-
ments perimetrals, les restriccions 
en l’ús de locals tancats i la cerca 
d’espais lliures i saludables on dur a 
terme les activitats quotidianes amb 
garanties de distància física i segu-
retat, han comportat un increment 
del valor d’ús dels parcs, que s’han 
erigit com a un espai imprescindible 
per a la vida de les persones. 
Les conclusions provenen d’un 
estudi que l’AMB ha portat a terme 
en col·laboració amb l’IERMB, amb 
un total de 5.713 entrevistes pre-
sencials repartides entre 47 parcs 
metropolitans.

LA QUALITAT 
DELS PARCS 
METROPOLITANS, 
PUNTUADA
AMB UN 7,85
SOBRE 10



En paral·lel a l’expansió del coronavirus i a la generalització de mesures per contenir-lo van aparèixer a ciutats d’arreu del món, 
i de manera espontània, milers de grups d’ajuda mútua. Ja fos repartint àpats i medicaments, visitant persones que viuen 
soles o organitzant serveis comunitaris, van tenir un paper cabdal per donar suport als col·lectius més vulnerables. En molts 
casos, aquests grups han estat capaços d’organitzar xarxes d’ajuda amb molta més rapidesa i flexibilitat que els serveis públics 
tradicionals. Aquesta és, doncs, una demostració de les potencialitats que té l’acció comunitària com a instrument per contri-
buir a millorar la resiliència i la qualitat de vida de les comunitats. D’aquí la importància que els ajuntaments adoptin un paper 

proactiu perquè aquestes iniciatives tinguin continuïtat i es multipliquin 
més enllà de la crisi de la COVID-19. I això passa per:
1- Oferir mecanismes de finançament adequats i estables.
2- Articular un ecosistema que faciliti l’accés a formació, locals, recursos, 
ajuda administrativa, vehicles, etc.
3- Fomentar la vertebració del teixit social com a estratègia per crear les 
condicions idònies perquè sorgeixin iniciatives cooperatives: amb l’explosió 
de la crisi de la COVID-19 s’ha pogut constatar que allà on ja existia teixit 
associatiu és on s’han generat més iniciatives de suport, cosa que demos-
tra que aquest és un factor important per al desenvolupament de serveis 
comunitaris.
https://ja.cat/8YEld
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COMUNITATS VS CORONAVIRUS: 
EL VALOR DE L’AUTOORGANITZACIÓ

Després de dècades d’en-
velliment poblacional i de 
declivi demogràfic a moltes 
zones rurals, els nous resi-
dents rurals (alguns d’ells 
arribats arran de la pandè-
mia de COVID-19) repre-
senten una oportunitat de 
revitalització d’aquests mu-
nicipis: permeten el mante-
niment de certs serveis com 
l’escola infantil o l’atenció 
sanitària, possibiliten la prestació de nous serveis, enriqueixen 
la vida social, afavoreixen la sostenibilitat mediambiental ja 
que acostumen a tenir un perfil conscienciat, etc.
Però per tal que aquestes persones nouvingudes s’arrelin al 
territori cal tenir present que el procés d’assentament acos-
tuma a ser llarg i difícil (a causa de les dificultats d’accés a 
l’habitatge, d’integració social, per trobar feina, per trobar un 
local adequat per al desenvolupament de l’activitat professio-

nal, etc.), i que si no es ges-
tiona adequadament pot fer 
fracassar el projecte de vida 
que encoratja la migració 
urbano-rural.
Davant d’aquests obstacles 
és cabdal el paper dels 
governs locals a l’hora 
de crear les condicions 
idònies per facilitar l’es-
tabliment d’aquests nous 
residents; a més de ga-

rantir la provisió de serveis públics bàsics, això passa per 
oferir serveis d’acompanyament en la recerca d’habitatge, 
d’ajuda per a la realització d’estudis de viabilitat empresa-
rial, d’asessorament per aprofitar les sinergies amb la resta 
d’activitats econòmiques locals i l’organització d’activitats 
relacionals per facilitar el procés de reconeixement mutu i 
la integració social.
https://ja.cat/wKuP9

ARRELAMENT DE NOUS RESIDENTS I 
REVITALITZACIÓ RURAL



Número 118  Octubre-Desembre de 2021 49

MOBILITAT INTEL·LIGENT

El sector de l’energia és un dels que s’haurà 
de transformar amb més profunditat per 
adaptar-lo als objectius de sostenibilitat. 
Però si no s’adopten mesures correctores, 
moltes veus ja han alertat que és fàcil que 
es provoqui un increment de desigualtats 
socials.
Com demostren les experiències exposa-
des en aquesta públicació, la innovació 
social pot ser una eina molt efectiva per 
evitar aquests efectes contraproduents i fer 
d’aquesta transformació un procés de tran-
sició socialment inclusiva.
Projectes (de naturalesa local) com:
- el de generació d’energia a partir de restes 
d’activitats agrícoles/forestals a Hongria;
- el projecte de generació d’energia a partir 
de biomassa a Bòsnia i Herzegovina;
- la cooperativa GoiEiner de generació 
d’energia renovable al País Basc;
- la cooperativa municipal Wolfhagen BEG 
per generar energia renovable a Alemanya;
- o la construcció d’un centre comunitari 
energèticament autosuficient al Regne Unit;
demostren que és possible alinear els objec-
tius econòmics, ambientals i socials i, fins 
i tot, contribuir amb altres efectes positius 
indirectes en forma de conscienciació social 
i d’empoderament de les comunitats.
https://ja.cat/SHvNp

INNOVACIÓ 
SOCIAL 
PER A LA 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA

FMC

L’experiència de ciutats europees pioneres en la gestió de 
sistemes de mobilitat intel·ligent demostra que a l’hora d’im-
plantar aquest tipus de projectes és tan important la inversió en noves 
infraestructures i mitjans de transport com el fet de disposar d’una 
plataforma integrada que ofereixi informació als usuaris i les usuàries 
a temps real sobre la combinació òptima i sobre la situació del sistema 
de transports en el moment de la consulta. A partir dels exemples de 
les aplicacions utilitzades a les ciutats d’Antwerp (Bèlgica), Trieste 

(Itàlia) i Aberdeen (Escòcia) el 
document demostra el valor 
afegit que aporten aquest 
tipus de plataformes a l’hora 
de facilitar l’elecció de les 
opcions de transport per part 
dels usuaris i les usuàries i de 
recopilar dades de mobilitat.
https://ja.cat/FYPEz

LA NOVA MOBILITAT 
URBANA MÉS ENLLÀ 
DELS BARRIS CÈNTRICS
Les noves tecnologies han obert un univers de noves possibilitats en 
matèria de mobilitat urbana. En aquest document se’n recullen alguns 
exemples que van des de sistemes per fer més inclusiva i participativa 
la planificació dels transports, a tecnologies per a la gestió intel·ligent 
dels aparcaments urbans de superfície, passant per plataformes que 
ofereixen informació a temps real sobre la situació de la xarxa de trans-
ports, o aplicacions que permeten una gestió més eficient de la mobili-
tat i la implantació del model de ‘mobilitat com a servei’.
Però no només de tecnologia viuen els projectes de transformació de 
la mobilitat urbana... L’experiència de les ciutats protagonistes permet 

identificar altres 
aspectes que 
són igualment 
importants per 
aconseguir una 
transformació 
integral del sis-
tema de mobili-
tat urbà.
https://ja.cat/
w3cS1
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Més informació a la pàgina web www.localret.cat

L’Assemblea del nou Localret

Aquest 23 de novembre es va celebrar l’Assemblea General del Consorci Localret. A la mateixa, vam 
comptar amb la presència en l’acte inaugural d’una representació de l’FMC i l’ACM, i a la cloenda 
amb la intervenció del vicepresident de la Generalitat
Una assemblea que va fer balanç de la feina feta en el que portem de mandat i on es va presentar 
la proposta del nou servei d’acompanyament als ajuntaments per a la transformació digital dels 
seus pobles i ciutats

D’aquest servei d’companyament se’n començaran a 
fer pilots aquest mes de desembre, i aspirem a poder 
oferir-lo abans de l’estiu de l’any vinent. El servei està 
basat en el treball realitzat des de Localret el darrer any, 
amb el suport de La Salle Barcelona i d’un equip d’ex-
perts de ciutats del nostre país, i comportarà la creació 
de la figura dels agents de territori de Localret, unes 
persones que aspirem que esdevinguin els referents en 
l’àmbit digital per als càrrecs electes i treballadors i tre-
balladores dels nostres municipis.
També es van aprovar els pressu-
postos per al 2022 que consoliden 
el creixement que van tenir aquest 
darrer any. Un creixement basat 
en la feina que s’està fent i es farà: 
com les col·laboracions amb les 
diputacions de Barcelona, Lleida i 
Girona, les compres agregades de 
serveis de telecomunicacions o els 
nous acords marc per facilitar l’ac-
cés a solucions digitals que s’estan 
començant a generar. Una dinà-
mica que ens portarà a reforçar la 
nostra organització per tal de poder 
desplegar el nou projecte. 
Uns pressupostos pensats per al 
nou Localret: un ens que amb 
la nova estratègia aprovada l’any 
2020 ja ha començat a aportar 
més valor públic als seus membres 
i que, amb la proposta del nou 
servei d’acompanyament, aspira a 
convertir-se en el soci imprescindi-

ble dels ajuntaments per a la seva transformació digital.
Una assemblea general on hem informat que el pro-
per mes de desembre estarem ja a la nova seu. Unes 
oficines de dimensions més petites, però connectada 
amb l’ecosistema d’emprenedoria i innovació del Tech 
Barcelona. També vam presentar la nova imatge del 
Consorci i vam donar el tret de sortida a la celebració 
del 25è aniversari. Vint-i-cinc anys al costat del món 
local. Vint-i-cinc anys al servei dels ajuntaments del 
nostre país.

Localret
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Bones pràctiques

Consell Comarcal de la Selva

PATRIMONI LA SELVA. LA GESTIÓ COL·LABORATIVA 
DELS RECURSOS PATRIMONIALS COMARCALS

El Consell Comarcal de la Selva ha desenvolupat un procés participatiu per 
tal de crear una taula d’agents del territori amb l’objectiu d’impulsar la gestió 
col·laborativa dels recursos patrimonials per contribuir al desenvolupament i la 
dinamització del territori que compta amb la participació dels diferents agents 
clau de la comarca. Es va contactar amb tots aquells agents del territori que 
poguessin aportar la seva visió i experiència en l’àmbit patrimonial de la co-
marca: administració, empreses, entitats, etc. i se’ls va convocar a participar 
en 6 tallers que han permès crear la Taula Patrimoni La Selva per redefinir 
el model de desenvolupament dels recursos patrimonials amb una visió més 
àmplia. Els 6 tallers han comptat amb la participació de 17 ajuntaments, 13 
empreses o professionals, 5 entitats representants del món empresarial i 15 
entitats del tercer sector, ensenyament i recerca.
En definitiva, aquest projecte ha creat un grup de treball publicoprivat per im-
pulsar una gestió col·laborativa entorn dels recursos patrimonials i contribuir 
al desenvolupament i la dinamització del territori comptant amb la participació 
dels diferents agents clau de la comarca.

Ajuntament de Polinyà

1A EDICIÓ DELS PREMIS POLINYÀ INNOVA. 
PER A PRÀCTIQUES INNOVADORES 
D’EMPRESES I EMPRENEDORIA LOCAL
El concurs Polinyà Innova és una iniciativa promoguda des de Can Gavarra, el centre de serveis a l’em-
presa i emprenedoria de Polinyà. Es tracta d’un concurs dirigit a que empreses, emprenedors, comerços 
i estudiants del municipi puguin presentar pro-
jectes innovadors relacionats amb com aquests 
s’han adaptat a la nova situació marcada per la 
pandèmia de Covid-19. Des del concurs es busca 
que aquests projectes estiguin organitzats en clau 
de canvi de model econòmic cap a la sostenibili-
tat, la transformació digital i l’economia circular, i 
té els ODS 2030 (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) de les Nacions Unides com a marc de 
referència, amb l’objectiu final de generar, a mitjà i 
llarg termini, un teixit econòmic i empresarial local 
que treballi amb aquesta visió.
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Ajuntament de Castellar del Vallès

BANYS DE BOSC. SALUT I BENESTAR DINS 
DEL PROJECTE DE PRESCRIPCIÓ SOCIAL
Els banys de bosc són caminades i estades al bosc amb efecte terapèutic i guaridor que incentiven la con-
nexió conscient amb un mateix, amb l’altre i l’entorn. La natura proporciona l’espai adient per fer exercicis 
i propostes que desenvolupen aquesta connexió i potencien els sentits (escoltar, mirar, olorar, assaborir, 

abraçar). Els efectes d’aquesta activitat són immediats, tant a 
nivell físic com emocional i transcendent. Aquesta teràpia natural 
es mostra beneficiosa per reduir l’estrés i prevenir algunes malal-
ties. Dins d’un programa més gran anomenat ‘Prescripció social’, 
s’han aplicat els banys de bosc a 2 grups de 8 persones en 9 
sessions d’una hora i mitja cadascuna. Es van avaluar diferents 
variables fisiològiques (nivell d’O2, pressió sistòlica i diastòlica i 
pols abans i després de cada sessió) i nivell de suport social i 
benestar social. Els resultats al final de les sessions indiquen que 
els i les participants se senten més tranquils, amb més energia, 
millor amb ells mateixos, etc., i 2 mesos més tard se senten més 
relaxats i segurs.

Ajuntament de Tarragona

CONNECTA’T A L’ÈXIT EDUCATIU! 
SERVEI DE PREVENCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR
La situació d’excepcionalitat del curs escolar 2020-2021, amb possibles confinaments de grups i 
amb una previsió d’aprenentatge semipresencial, pot abocar famílies sense competències digitals 
a la desvinculació educativa i l’absentisme escolar dels seus fills i filles. “Connectats a l’èxit educa-
tiu” és un servei impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, per a l’assessorament, 
capacitació digital i seguiment de les famílies de la ciutat, adreçat especialment a aquelles famílies 
destinatàries del material i dispositius proporcionats, gràcies al conveni entre l’Institut Municipal de 
Serveis Socials i el Departament d’Educació de la Generalitat, i té per objectiu evitar la desvinculació 
educativa d’aquest alumnat, per manca 
de competències digitals o comunicati-
ves de les famílies. El programa ha des-
pertat l’interès de 18 dels 20 centres 
públics d’educació infantil i primària de 
Tarragona i s’han contractat els serveis 
d’una empresa per fer la formació, 
l’assessorament digital i el seguiment 
personalitzat a cada cas, mentre que 
l’Institut Municipal d’Educació actua 
com a intermediari entre les escoles i 
l’empresa.



Disposició:
Reial Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre. 
BOE número 268, de 9 de novembre de 2021.
Organisme:
Prefectura de l’Estat.

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei 
amb el qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals a la recent jurisprudència del Tribunal 
Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Així, es garanteix la constitucionalitat del tribut, s’ofe-
reix seguretat jurídica als i les contribuents i certitud als 
ajuntaments.
El reial decret llei evita el risc que els ajuntaments pa- 
teixin un minvament dels seus recursos, incrementin el 
seu nivell de dèficit o vegin deteriorats els serveis que 
presten a la ciutadania.
A més, es reconeix la possibilitat que els ajuntaments, 
únicament als efectes d’aquest impost, corregeixin fins a 
un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció 
del seu grau d’actualització. Això garanteix que el tribut 
s’adapti a la realitat immobiliària de cada municipi.
Els ajuntaments que tinguin establert l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
tindran un termini de sis mesos des de l’entrada en 
vigor de l’RDLL per adequar les seves normatives al nou 
marc legal.

CONVENI PER A L’ENFORTIMENT DE LA XARXA 
D’ENTITATS LOCALS PER A L’AGENDA 2030 

Disposició:
Resolució de 3 de novembre.
BOE número 269, de 10 de novembre de 2021.
Organisme:
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

El conveni, signat entre la Secretaria d’Estat per a l’Agenda 
2030 i la FEMP, té per objecte impulsar accions i actuacions 
per contribuir a les prioritats de l’Estratègia de Desenvolupa-
ment Sostenible 2030.

Disposicions

ADAPTACIÓ DE LA REGULACIÓ 
DE LA PLUSVÀLUA DE CONFORMITAT 
AMB LA JURISPRUDÈNCIA DEL TC

PLUSVÀLUA

Disposició:
Acord GOV/176/2021, de 9 de novembre.
DOGC número 8540, de 10 de novembre de 2021.
Organisme:
Departament de la Presidència.

S’acorda crear el Programa amb l’objectiu d’exercir un ve-
ritable impuls i lideratge de l’abordatge integral i coordinat 
entre els departaments de la Generalitat amb responsabi-
litats sobre salut mental i benestar emocional, els governs 
locals i les entitats socials.

PROGRAMA PER A L’ELABORACIÓ DEL PACTE 
NACIONAL DE SALUT MENTAL

SALUT

AGENDA 2030



www.amb.cat

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

4.827 habitatges  
de promoció pública

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

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

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

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

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



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

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


