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Actualitat 
de l’FMC

El Pacte Nacional per la Societat Digital: anàlisi de Xavier Furió, director de Consorci Localret; 
i Manel Sanromà, director del Consorci AOCAnàlisi

Finalitza el Seminari Tècnic Local de l’FMC 2016. 180 tècnics i electes locals, reunits per debatre 
sobre la protecció dels empleats públics temporals. L’ètica i les responsabilitats públiques, tema 
central del Seminari de Relacions Col·lectives de l’FMC, que es va clausurar el 15 de desembre. 
Contractació, accés a la informació, lleis 39 i 40 i habitatge, eixos de les tres primeres sessions del 
Seminari de Dret Local 2016-2017 de l’FMC. L’FMC distribueix 4.200 exemplars del Codi de Règim 
Local 2016. El president de l’FMC intervé a la cloenda de l’Assemblea del CSITAL. L’FMC participa 
en la Taula del Corredor Mediterrani. L’FMC, present a la inauguració del Congrés Recuwatt 2016. 
Declaració dels governs locals de suport als acords de pau de Colòmbia. Reunió de la permanent 
de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de l’FMC. Participació de l’FMC en una jornada 
per debatre el paper dels municipis davant la innovació educativa. Quin és el paper dels serveis 
municipals de protecció civil? 30 anys del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
Intervenció de l’FMC en la X Assemblea de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima. El programa 
Municipi Cooperatiu presenta un mapa interactiu amb les activitats fetes. L’FMC, al tercer Congrés 
Nacional d’Enginyeria Municipal. Moció dels governs locals en suport als 25 anys de ‘La Marató de 
TV3’. L’FMC participa en l’acte inaugural del Màster de prevenció i lluita contra la corrupció de la UB. 
Primer estudi que avalua el gran de vulnerabiitat dels municipis catalans al canvi climàtic. Els governs 
locals reclamen el traspàs urgent de Rodalies. Balanç positiu de l’acord pioner a l’estat per a la gestió 
dels drets d’autor. Nou cercador d’estadístiques de biblioteques públiques.  Marta Felip, Núria 
Parlon i Xavier Amor reiteren el compromís dels governs locals per reforçar la proteccio dels drets 
humans a les ciutats. El president de l’FMC rep representants de les empreses de sales de cinema. 
Lluïsa Moret defensa les competències locals de serveis socials en la creació de l’Àgència Catalana 
de Protecció Social. L’FMC valora el Projecte de llei de canvi climàtic. L’FMC dóna el seu parer sobre 
la Llei d’associacions de consumidors de cànnabis. Codi de Bones Pràctiques en la contractació 
pública local del servei de neteja. L’FMC elabora un Codi de Conducta i Bon Govern per a electes 
i alts càrrecs dels governs locals. Xavier Amor es reuneix amb Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de la Generalitat. Hisenda revisa a favor dels ajuntaments la liquidació de la 
participació en els tributs de l’Estat 2014. Anunci del govern de l’estat de creació d’una Comissió per 
estudiar el sostre de despesa. L’FMC col·labora en una jornada sobre remunicipalització de serveis, 
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona. Com avaluar el cost dels serveis públic locals per a la 
seva millor gestió. La participació ciutadana centra el debat a l’FMC en la primera sessió del cicle 
‘Europa, una mirada local’. El Memorial Àlex Seglers guardona Arcadi Oliveres i la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat. Es reuneix la permanent de Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil.  Sessió 
informativa sobre l’Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals catalans menors 
de 20.000 habitants. L’FMC s’adhereix al comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2016. 
S’aprova un reial decret que regula la jubilació als 60 anys de milers de policies locals. L’FMC signa el 
Pacte Nacional per a la Societat Digital. Manifest del Dia per a l’eliminació de la violència envers les 
dones. Cursos de l’FMC: com millorar la comunicació i la confiança; procediment administratiu comú 
i règim jurídic; el govern i la gestió pública local a la societat de la informació; la internacionalització 
dels municipis; millorar l’organització a través dels instruments de recursos humans; modernitzar 
la contractació pública; i bon govern i govern obert: transparència i open data; tècniques de 
negociació; pressupostos participatius i valor de la política municipal
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Actualitat de l’FMC

FiNAlitzA el SeMiNAri tèCNiC 
loCAl de l’FMC 2016

Actualitat de l’habitatge públic

el Seminari tècnic local, organitzat per la Federació de Municipis
de Catalunya, es va iniciar el 8 d’abril i es va clausurar el 16 de desembre.
la participació a cada una de les vuit sessions corresponents a l’any 2016
ha estat al voltant dels 250 assistents, entre electes i tècnics locals

la gestió urbanística

Sessió celebrada el 16 de desembre.
La primera ponència va anar a càrrec d’Àngels Mira i 
Cortadellas, gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge 
de Barcelona, que va explicar les noves polítiques d’ha- 
bitatge que s’estan portant a terme a la ciutat de 
Barcelona.
A continuació, la ponència sobre la gestió tècnica i models 
de desenvolupament de l’habitatge públic va estar desen-
volupada per Jordi Renom i Sotorra, gerent de VIMUSA, 
Habitatges Municipals de Sabadell.
Per acabar, Ramon M. Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, va parlar sobre les polítiques 
metropolitanes d’habitatge.

Sessió celebrada el 18 de novembre, dedicada a la competi-
tivitat industrial, les valoracions urbanístiques i el cadastre.
La primera ponència de la sessió va tractar sobre les àrees 
de millora de la competitivitat industrial, i va anar a càrrec 
d’Agustí Jover i Armengol i Miquel Morell i Deltell, economis-
tes, de Promo, Assessors i Consultors.
A continuació, Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte especia-
litzat en urbanisme i valoracions i professor de l’Escola d’Ar-
quitectura, va parlar sobre l’estat actual de les valoracions 
urbanístiques.
Finalment, Immaculada Ruiz Flores, arquitecta del departa-
ment tècnic de la Gerència del Cadastre, va fer una anàlisi 
del text refós de la Llei de cadastre immobiliari: les valora-
cions cadastrals.
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El Seminari Tècnic Local es va iniciar al 
mes d’abril amb una sessió dedicada al 
medi ambient, amb un èmfasi especial en 
els problemes derivats del canvi climàtic, 
i amb una visita al parc natural del Delta 
del Llobregat, una zona de gran valor 
ecològic malgrat la pressió antròpica del 
seu entorn.
Al mes de juny, en la sessió dedicada a 
l’urbanisme, es van abordar problemes 
molt concrets en relació amb les llicències 
d’edificació, les zones inundables i l’encaix 
de les indústries de risc en el teixit urbà.
El dia 1 de juliol es va dedicar a les 
novetats legislatives en relació amb la 
gestió dels serveis públics, amb una taula 
rodona sobre la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa.
Després de la pausa estival, al setembre, 
es va analitzar el planejament territorial i 
urbanístic a través de la modificació de la 
Llei de costes, de la seva incidència en les 
ciutats intel·ligents (smarts cities) i el patri-
moni arquitectònic. 

SeSSioNS
ANteriorS

eines per a una millor gestió 
dels serveis urbans
Sessió celebrada el 14 d’octubre, cen-
trada en aspectes econòmics i organit-
zatius d’interès en l’actual conjuntura 
de limitacions pressupostàries.
En aquesta sessió, Ramon Dordal, 
cap de la Secció de Suport a l’Activi-
tat Econòmic-Financera Municipal de 
la Diputació de Barcelona, va parlar 
sobre la gestió eficient dels serveis 
públics en un marc de limitacions 
pressupostàries.

A continuació, Carlos Salanova 
Pardina, director de Serveis de Gestió 
de Costos i Avaluació de l’Ajuntament 
de Barcelona, va tractar sobre la va-
loració del cost dels serveis urbans. 
Finalment, Eduard Unzeta Nuez, cap 
de Serveis de Gestió i Administració 
del Transport de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, va explicar les formes 
de gestió del transport públic: la pro-
blemàtica de la gestió interessada.
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La segona sessió del Seminari d’actualització de 
Funció Pública Local de la Federació de Municipis 
de Catalunya, que es va celebrar el divendres 4 de 
novembre, es va dedicar a la protecció dels empleats 
públics temporals en cas d’extinció de la relació la-
boral: anàlisi de la darrera jurisprudència europea i 
espanyola sobre aquesta matèria i impactes futurs.
En aquesta sessió es va abordar la problemàtica del 
personal laboral temporal i dels funcionaris interins de 
les administracions públiques en el moment de l’extin-
ció del contracte temporal de treball d’interinitat o de la 
finalització de la relació administrativa de serveis, arran 
de la interpretació realitzada pel TJUE de la Directiva 
1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relati-
va a l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP, sobre 
el treball de durada determinada respecte a la protec-
ció que mereixen els empleats públics temporals i la 
seva no discriminació sobre els indefinits.
Josefa Canterio, professora titular de Dret 

Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa, 
va parlar sobre els principals canvis produïts en la 
figura del funcionari interí arran de la recent juris-
prudència comunitària i perspectives de futur; Joan 
Agustí, magistrat titular del Jutjat Social número 33 
de Barcelona, va explicar la indemnització davant 
l’extinció dels contractes laborals interins al sector 
públic: anàlisi de la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea de 14 de setembre de 2016 i 
del TSJ de Madrid de 5 d’octubre de 2016; i Iván 
Curto Esteve, cap del Servei de Recursos humans de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, va tractar sobre el 
procediment administratiu de la negociació col.lectiva 
de l’administració local.
La direcció del seminari és a càrrec de M. Carme 
Noguer, cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Manlleu; i Fernando Hernàndez Baena, tècnic asses-
sor de la Diputació de Barcelona i responsable de la 
Secció de Pràctica Jurídica.

Seminari d’actualització de Funció Pública local de l’FMC, el 4 de novembre

180 tèCNiCS i eleCteS loCAlS reuNitS 
Per debAtre Sobre lA ProteCCió delS eMPleAtS 
PúbliCS teMPorAlS



Per tractar d’aquests temes vàrem comptar amb la presència 
de tres reconeguts experts en la matèria. En primer lloc, el 
catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, Joan 
Josep Queralt, que va oferir propostes per lluitar contra la cor- 
rupció en el sector públic local, amb especial referència a la 
responsabilitat pública (accountability) i als public compliance 
officers.
En segon lloc, el professor titular de Dret Administratiu, Juli 
Ponce Solé, ens va apropar el significat de l’ètica pública als 
governs locals.
Finalment, va tancar el 
seminari el professor de 
Dret Constitucional de 
la Universitat Pompeu 
Fabra i consultor 
institucional, Rafael 
Jiménez Asensio, que 
ens va acostar a temes 
com l’ètica i la integritat 
institucional per mitjà 
de l’elaboració dels co-
dis de conducta de les 
entitats locals.
Recordem que la 
primera sessió inau-
gural del Seminari de 
Relacions Col·lectives 
de la Federació de 
Municipis, que va tenir 
lloc al mes d’octubre, 
va analitzar la trajectòria 
que ha tingut, i que 
tindrà, l’Acord comú 
de condicions per als 
empleats públics dels 
ens locals de Catalunya 
de menys de 20.000 
habitants (2015-2017), 
signat l’any 2015 pels 
agents socials i les 
entitats municipalistes. 
També va tractar sobre 

les noves formes de prestació dels serveis públics locals i 
sobre la normativa administrativa de crisi de les normes pacta-
des a la negociació col·lectiva.
En la sessió del novembre es va abordar l’estat actual de 
l’ocupació pública local, l’afectació de la legislació de la crisi 
a la consolidació de l’ocupació temporal i als processos de 
funcionarització que va encetar l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, i també un dels temes candents de la negociació 
col·lectiva pública, com és el deure de negociar de bona fe 
per part de les administracions públiques.
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l’ètiCA i leS reSPoNSAbilitAtS PúbliqueS, 
teMA CeNtrAl del SeMiNAri de relACioNS 
Col·leCtiveS de lA FederACió de MuNiCiPiS, 
que eS vA ClAuSurAr el 15 de deSeMbre



El Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis 
de Catalunya, que es desenvoluparà des de l’octubre 
de 2016 al juny de 2017, arriba a la seva 29ena edi-
ció, i es completarà al llarg del curs amb l’organització 
d’una o dues sessions monogràfiques addicionals, 
d’accés lliure per a les persones inscrites al Seminari. 
La sessió inaugural celebrada el 21 d’octubre va anar 
a càrrec d’Agustí Colomines i Companys, director 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; 
acompanyat per Juan Ignacio Soto Valle, secretari 
general de l’FMC; Albert Solé Benito, director dels 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona; Petra 
Mahillo García, secretaria general de la Diputació de 
Barcelona; i Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’AMB.
José Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat de Saragossa, va par-

lar del procediment negociat a partir de l’entrada en 
vigor de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació; 
i Encarnación Montoya Martín, catedràtica de Dret 
Administratiu de la Universitat de Sevilla, va tractar so-
bre el sector públic institucional després de l’entrada 
en vigor de les lleis 39 i 40/2015, de procediment i 
règim jurídic de les administracions públiques.
La segona sessió, celebrada l’11 de novembre, va 
tractar sobre l’accés dels electes locals a la informa-
ció municipal, a càrrec de Carmen Alonso Higuera, 
secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat; i 
sobre el règim sancionador a les lleis 39 i 40/2015, de 
procediment i règim jurídic de les administracions pú-
bliques, a càrrec de Miguel Casino Rubio, professor de 
Dret Administratiu de la Universitat Carlos III.
El 2 de desembre va tenir lloc la tercera sessió del 

SDL, en la que es va 
reflexionar sobre el 
paper de les adminis-
tracions en l’ocupació 
d’habitatges buits en 
estocs, a càrrec de 
Pablo Feu, advocat; i 
sobre la incidència de 
les lleis 30 i 40/2015, 
de procediment i 
règim jurídic de les 
administracions pú-
bliques sobre l’accés 
a la justícia, a càrrec 
de Rafael Fernández 
Montalvo, magistrat de 
la Sala 3a del Tribunal 
Suprem.
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CoNtrACtACió, ACCéS A lA iNForMACió, 
lleiS 39 i 40 i hAbitAtGe, eixoS de leS 
treS PriMereS SeSSioNS del SeMiNAri 
de dret loCAl 2016-2017 de l’FMC
el programa d’aquesta nova edició pretén aprofundir en l’anàlisi de la nova legislació 
bàsica de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques, 
vigent a partir del mes d’octubre i que, sens dubte, tindrà una incidència transversal 
en molts aspectes de la gestió municipal; i es proposa reflexionar al voltant de 
qüestions jurídiques de gran complexitat que estan posant d’actualitat les demandes 
socials i les agendes de la nova política
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lA FederACió de MuNiCiPiS de CAtAluNyA 
diStribueix 4.200 exeMPlArS 
del Codi de rèGiM loCAl 2016

La Federació de Municipis de Catalunya ha distribuït el Codi de 
Règim Local 2016 als 948 municipis de Catalunya, 42 consells 
comarcals, a les 4 diputacions provincials, a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), al Parlament de Catalunya, al govern de la 
Generalitat, a l’Escola d’Administració Pública, als grups polítics i 
als inscrits al Seminari de Dret Local de l’FMC, entre molts d’altres.
Amb aquesta nova edició, el Codi compleix trenta anys d’existèn-
cia, essent la recopilació de referència de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria de règim local. 
En l’edició de 2016 s’han incorporat nous àmbits normatius, com 
el relatiu a les hisendes locals i el corresponent a funció pública, 
que amplien l’abast temàtic del Codi i faciliten, així, la consulta. 
L’estructura i sistemàtica de l’obra, juntament amb la depuració 
de referències normatives allunyades de l’interès local immediat, 
permeten oferir una actualització dels textos normatius adequada a 
l’especialitzacio del mateix Codi.
L’actualització del Codi 2016, impulsada per la Secretaria General 
de la Federació de Municipis de Catalunya, ha estat a cura del 
professor Josep Mir i Bagó, director tècnic d’aquesta edició, que 
ha comptat amb la col·laboració dels experts Ángela Acín, Xavier 
Forcadell, Eugènia Revilla, Mónica Ruiz i Maria Petra Saiz i el su-
port tècnic de Montse Bibolas.
L’edició d’aquesta obra compta amb la col·laboració del Consell 
de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Catalunya.
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L’assemblea, amb el lema ‘Sital = Integritat i bon govern’, 
ha aprovat una declaració en la que es defensen els 
valors i principis de la bona governança, la integritat ins-
titucional i l’ètica pública; es manté un ferm compromís 
amb la transparència i el funcionament àgil de les admi-
nistracions locals; es reivindica la identificació dels valors 
ètics i de conducta professional dels funcionaris d’habili-
tació nacional amb la bona administració; i es reclama el 
protagonisme que el CSITAL mereix en el Comitè per a 
l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya.
En la cloenda va intervenir Xavier Amor, president de la 
Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda 
de Mar; juntament amb Josep M. Sala, tinent d’alcalde 
d’Hisenda i Governació de l’Ajuntament de Manresa; i 
David Saldoni, vicepresident de l’ACM i alcalde de Sallent.
En la seva intervenció, el president de l’FMC va destacar 
el fet que el col.lectiu s’hagi compromès amb els valors 

ètics del sector public des de l’any 2003 en què va 
aprovar el Codi Ètic: “vàreu ser el primer col.lectiu pro-
fessional a l’estat en aprovar-lo”. ‘la nostra entitat té un 
compromís amb vosaltres que està signat i que referma 
la direcció d’innovació i bon govern que ha de caracte-
ritzar la governança local, ara i en el futur”.
Finalment, Xavier Amor va anunciar que “la Federació 
de Municipis de Catalunya ja té enllestit el Codi de 
conducta d’electes locals i directius, en l’elaboració del 
qual hi participa el CSitAl”.

es va celebrar el 18 de novembre

el PreSideNt de l’FMC 
iNtervé A lA CloeNdA de 
l’ASSeMbleA del CSitAl

l’A
Ct

u
Al

it
At

El 16 de novembre va tenir lloc una reunió on es va presentar el document definitiu de priorització d’actuacions de les 
infraestructures ferroviàries del corredor, en la qual hi va assistir Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac i vicepre-
sidenta de la Federació de Municipis de Catalunya.
Aquesta reunió, la segona de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, va tenir lloc a la seu del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i va estar presidida pels consellers de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; i d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, amb la presència també de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell.
En la reunió es va presentar un document definitiu de priorització d’actuacions de les infraestructures ferroviàries del cor- 
redor en base a l’agenda del Corredor i a les aportacions que ja s’han fet arribar. Per garantir el màxim consens unànime 
del document, es va obrir un termini fins al 31 de desembre de 2016, per recollir les màximes aportacions i observa-

cions, abans no passi a tràmit parlamentari. 
Posteriorment, el document es presentarà al 
nou ministre de Foment del govern de l’Estat.
Aquest document s’ha estat elaborant en les 
reunions del grup de treball, creat a la primera 
reunió de la Taula el 25 de maig. El conseller 
Rull i el secretari d’Empresa i Competitivitat, 
Joan Aregio, han estat els qui han presentat 
aquest document definitiu de priorització d’ac-
tuacions de les infraestructures ferroviàries del 
Corredor Mediterrani.

lA FederACió de MuNiCiPiS de CAtAluNyA PArtiCiPA 
eN lA tAulA del Corredor MediterrANi
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El 27 i 28 d’octubre es va celebrar la 
quarta edició del Congrés RECUWATT 
en el recinte del Tecnocampus de 
Mataró. Aquest congrés és la trobada 
professional de referència al sud d’Euro-
pa sobre gestió de residus i valorització 
energètica i que genera un ambient de 
networking professional entre les empre-
ses i les entitats d’arreu del món.
En aquesta edició de 2016 es va comp-
tar novament amb els millors ponents 
nacionals i internacionals. Com a prin-
cipal novetat, es va llençar un Call for 
Papers per introduir en el programa una 
sessió més tècnica i específica amb les 
millors propostes. Es van preveure tres 
blocs: cap a l’eficiència i la sostenibilitat 
dels recursos; la responsabilitat col·lecti-
va de la gestió de residus; i els sistemes 
d’informació i sostenibilitat econòmica 
en la gestió de residus.
Xavier Amor, president de la Federació 
de Municipis de Catalunya i alcalde de 
Pineda de Mar, va intervenir en l’acte 
d’inauguració destacant que “l’FMC de-
dica una part important de la seva oferta 

formativa i d’assistència a tractar de 
manera estable, continuada, els aspectes 
tractats en aquest congrés”. Amor va 
remarcar que “els alcaldes i alcaldesses 
volem contribuir a redreçar: els nivells 
de gasos amb efecte hivernacle, la len-
titud i la insuficiència de les polítiques 
publiques per limitar les dades que amb 
insistència ens adverteixen de la ne-
cessitat de mesures més efectives per 
minvar els efectes més nocius del canvi 
climàtic”; i va afirmar que ”cada pas, 
cada mesura de construcció de la ciutat, 
de desenvolupament de la ciutat, ha de 
tenir gravada la sostenibilitat i la lluita 
contra el canvi climàtic com a exigèn-
cies d’una NovA AGeNdA urbANA”.
Va acabar dient que ”des de la 
Federació de Municipis de Catalunya i la 
FeMP volem reivindicar un protagonisme 
rellevant de les autoritats locals en la 
gestió dels residus i, en general, en les 
polítiques de protecció del medi. Moltes 
de les reflexions i dels debats d’aquest 
Congrés ens ajudaran a millorar la situa-
ció que és el que volem”. 

lA FederACió de MuNiCiPiS, 
PreSeNt A lA iNAuGurACió 
del CoNGréS reCuwAtt 2016

En l’acte es va expressar el suport 
al procés de pau de Colòmbia que 
es dóna des dels governs locals. La 
Federació de Municipis de Catalunya, 
l’ACM, el Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament i la Xarxa d’Al-
caldes i Alcaldesses per la Pau de 
Catalunya van presentar una moció 
conjunta sota el títol: moció dels go-
verns locals de Catalunya en suport 
als acords de pau a Colòmbia.
Per part de l’FMC hi va intervenir 
Laura Campos, vicepresidenta de 
l’FMC i alcaldessa de Montcada i 
Reixac; acompanyada per Juan 
Ignacio Soto Valle, secretari general 
de l’FMC.
Laura Campos va destacar que 
aquest ha estat un camí llarg d’alts 
i baixos, però al final -després de 
mig segle de conflicte armat- s’ha 
imposat la racionalitat i el govern 
Colombià i les FARC han arribat a 
un acord de pau.
En la seva intervenció, també va 
afirmar que “el municipalisme català 
estem al costat d’aquest procés ple 
d’esperança i il·lusió per aconseguir 
una societat més justa a Colòmbia 
per la via democràtica”.
Amb aquest acte vàrem expressar 
el nostre suport als acords de pau 
a Colòmbia i vàrem incentivar a la 
ciutadania colombiana, que viu a 
Catalunya, a que participés en el 
plebiscit dels acords de pau que 
es va celebrar el 2 d’octubre a 
Colòmbia.

Acte celebrat a Granollers

deClArACió 
delS GoverNS 
loCAlS de 
SuPort AlS 
ACordS de PAu 
A ColòMbiA
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Entre d’altres qüestions, a la reunió, que va tenir lloc 
a la seu de la Federació de Municipis de Catalunya, es 
va aprovat el règim d’organització i sessions d’aques-
ta permanent, i el desenvolupament del Pla de treball 
de l’àmbit, les prioritats i el calendari d’actuacions.
Així mateix, es van establir diferents grups de treball, 

es van planificar les properes activitats i actuacions 
de l’àmbit i es va formalitzar una comissió de tècnics 
pel Seminari de treball amb l’objecte d’elaborar un 
Codi de Bon Govern i les bases per un Sistema d’In-
tegritat adaptat al món local.
També es van tractar d’altres temes d’interès, com 

la jornada sobre 
Democràcia digital, 
reptes i experiències, 
celebrada el 6 de 
juliol, o l’inici dels 
treballs per a l’orga-
nització del Seminari 
sobre Pressupostos 
Participatius i 
d’una jornada so-
bre Participació i 
Opendata, que s’està 
treballant amb la 
Secretaria de Govern 
Obert i Transparència 
de la Generalitat de 
Catalunya.

es va celebrar el 29 de setembre

reuNió de lA PerMANeNt de l’ÀMbit de boN 
GoverN i iNNovACió deMoCrÀtiCA de l’FMC

L’objecte d’aquest Fòrum, organitzat per la Diputació de Barcelona, amb el títol ‘Innovació, escola i municipis’, va ser 
conèixer de primera mà en què consisteixen els projectes d’innovació educativa, quins reptes comporta l’extensió 
d’aquest model al conjunt del sistema, i quines podrien ser les possibilitats d’intervenció dels ens locals en el marc de 
les polítiques educatives locals, assegurant una educació de qualitat per a tothom com una prioritat.
Per part de la Federació de Municipis de Catalunya, Gisela Navarro, tinent d’alcalde d’Educació de Viladecans, va inter-
venir a la Taula Rodona amb el títol ‘Els municipis davant la innovació educativa: El repte de ser-hi i garantir-ne l’equi-
tat’, juntament amb Esther Salat, vocal de la Comissió d’Ensenyament de l’ACM. La taula rodona va estar presentada per 
Eduard Vallory, director del programa “Escola Nova 21” i president del Centre UNESCO de Catalunya.
Més de 300 tècnics municipals van debatre sobre educació en aquesta jornada celebrada el 28 de setembre a 
Barcelona, amb l’objectiu de reflexionar al voltant del paper d’ajuntaments, regidors, tècnics municipals i consells co-
marcals en la transformació educativa dels centres cap a models més centrats en les necessitats i interessos de l’alum-
ne. S’hi van explicar diverses iniciatives amb una llarga trajectòria en el suport a la innovació d’escoles i instituts, com 
la Xarxa d’instituts innovadors de l’ICE de la UAB, el Projecte Tàndem o l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del 
Consorci d’Educació de Barcelona.

PArtiCiPACió de l’FMC eN uNA jorNAdA Per debAtre el 
PAPer delS MuNiCiPiS dAvANt lA iNNovACió eduCAtivA
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Per la seva població, localització geogrà-
fica o activitats que s’hi desenvolupen, 
molts municipis de Catalunya estan obli-
gats a prestar serveis locals de protecció 
civil. De la mateixa manera, i amb la 
voluntat d’oferir a la ciutadania un servei 
integral de seguretat i prevenció, molts 
altres estarien en disposició de desen-
volupar algun tipus d’activitat en matèria 
de protecció civil.
Aquestes necessitats, unides a la impor-
tant responsabilitat tècnica i política que 
comporta la gestió preventiva dels grans 
riscos naturals i humans (dels quals no 
està exempt cap municipi), obligaven a 
una reflexió sobre l’abast de les compe-
tències i l’actuació en aquest àmbit, i so-
bre quins models i experiències poden 
ser una referència per prestar serveis 
locals de protecció civil.
Per aquest motiu, la Federació de 

Municipis de Catalunya va organitzar 
una jornada per tal de conèixer l’orga-
nització i el funcionament del sistema 
d’emergències de Catalunya, el paper 
dels serveis municipals de protecció civil 
i proposar models d’organització i gestió 
d’aquests serveis municipals.
La sessió va estar presentada pel vi-
cepresident de l’Àmbit de Prevenció, 
Seguretat Pública i Protecció Civil de 
l’FMC, Marc Garcia, alcalde de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí; i es va comptar tam-
bé amb la presència del director general 
de Protecció Civil, Joan Delort, que va 
parlar sobre el sistema d’emergències i 
protecció civil de Catalunya.
En el transcurs de la jornada, va tenir 
lloc una Taula sobre la gestió municipal 
dels serveis de protecció civil i un col·lo-
qui sobre les assignatures pendents de 
la protecció civil als municipis.

debat a l’FMC el 10 de novembre

quiN éS el PAPer delS ServeiS 
MuNiCiPAlS de ProteCCió Civil?

El 5 de juliol de 1986 neixia el Fons 
Català de Cooperació a Salt. Trenta 
anys després, el Fons ja ha realitzat 
més de 3.000 projectes a 85 països 
i compta amb 319 socis.
El dijous 15 de desembre van ce-
lebrar un acte de commemoració 
d’aquests 30 anys a Girona, amb 
la presència del president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, que 
va lloar la tasca del fons, destacant 
què ha aconseguit «una transforma-
ció de la mirada col·lectiva cap a les 
crisis humanitàries i mundials», ja 
que ha introduït dins de l’imaginari 
col·lectiu la idea que «la pobresa i 
les desigualtats són abominables a 
ulls d’una societat decent».
Meritxell Budó, presidenta del fons i 
alcaldessa de la Garriga, va destacar 
el paper dels ajuntaments a l’hora 
de donar resposta a la crisi dels 
refugiats, donant suport sobre el 
terreny o fent campanyes a favor de 
l’acollida a Catalunya.
El fons esta format per ajuntaments 
catalans i altres organitzacions 
(diputacions, consells comarcals 
i mancomunitats), que destinen 
una part del seu pressupost a fi-
nançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat 
amb els pobles dels països més 
desfavorits.

30 ANyS del 
FoNS CAtAlÀ de 
CooPerACió Al 
deSeNvoluPAMeNt
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En aquesta jornada, hi va intervenir 
el secretari general de la Federació 
de Municipis de Catalunya, Juan 
Ignacio Soto Valle, acompanyat de 
Valvanera Ulargui, directora general 
de l’Oficina Espanyola de Canvi 
Climàtic; Eli Fernández, directora 
general de Política Institucional de 
la FEMP; Juan Espadas, president 
de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel 
Clima i alcalde de Sevilla; i Josep 
Mayoral, alcalde de Granollers.
En la seva intervenció, va destacar, 
entre d’altres qüestions, la lluita con-
tra la pobresa i el canvi climàtic com 
a dos dels grans reptes del segle 
XXI: “l’estratègia ue 2020 no arri-
barà als seus objectius, per aquest 
motiu hem de reclamar amb força 
que els governs locals volem un 
paper protagonista en la contribució 
a un nou marc jurídic internacional 

que sigui eficaç per posar en marxa 
polítiques amb capacitat per incidir 
en els processos d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle i limitar-los”.
A continuació, va remarcar que a 
diferència de la regressiva reforma 
de l’LRSAL, el Parlament tramita un 
projecte de llei de canvi climàtic que 
comença bé conferint rellevància 
als governs locals com a peces clau 
en l’aplicació efec-
tiva de les accions 
de mitigació i en 
l’adopció de me-
sures d’adaptació 
al canvi; afegint 
que, manca, però, 
que aquesta relle-
vància es concreti 
en competències, 
potestats i recursos. 
I va concloure que 

“cal tenir present que l’equilibri entre 
l’europa urbana i l’europa rural, entre 
l’europa rica i l’europa pobra, no són 
reptes aliens a aquest compromís 
que els governs locals intentem 
construir per preservar el nostre 
medi”: “les dificultats hi són -a vol-
tes, semblen invencibles- però cada 
vegada som més per enfrontar-nos-hi 
i superar-les”.

iNterveNCió de l’FMC eN lA 
x ASSeMbleA de lA xArxA 
eSPANyolA de CiutAtS Pel CliMA
en el marc de l’assemblea, que va tenir lloc a Granollers els dies 5 i 6 d’octubre, 
es va celebrar una jornada per analitzar el paper dels governs per aconseguir 
els objectius de desenvolupament sostenible després de la Cimera de París

l’A
Ct

u
Al

it
At

El programa Municipi Cooperatiu és un espai de col·laboració amb els ajuntaments que esdevenen referents de coopera-
tivisme a la seva població. Cadascun d’ells desenvolupa el seu pla de treball amb activitats específiques pel qual compten 
amb els recursos especialitzats de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Recordem que el passat 25 de juliol, la Federació de Municipis de Catalunya va signar un conveni amb la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya per difondre el Programa Municipi Cooperatiu, mitjançant el qual es desenvolupen 
activitats per promoure el cooperativisme al territori.
L’objectiu del conveni era la difusió del model d’empresa cooperativa als ens locals adherits a la Federació de Municipis de 
Catalunya que sumen el 91 per cent de la població de Catalunya, entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i enti-
tats municipals descentralitzades.
Més informació a l’enllaç http://www.cooperativestreball.coop/consolida/coopera/municipi-cooperatiu

el ProGrAMA MuNiCiPi CooPerAtiu PreSeNtA 
uN MAPA iNterACtiu AMb leS ACtivitAtS FeteS
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Aquest congrés, que va comptar amb la 
presència de 170 assistents, es va cele-
brar a Barcelona els dies 20 i 21 d’oc-
tubre, amb la voluntat de difondre els 
coneixements tècnics més actuals que 
afecten els serveis municipals i establir 
l’intercanvi d’experiències entre els pro-
fessionals i les empreses d’aquest sec-
tor, per tal de facilitar i millorar l’eficàcia 
de la prestació d’aquests serveis.
Organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tèc- 
nics d’Obres Públiques de Catalunya, 
aquest tercer congrés, que va tenir 
lloc a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, es va adreçar als tècnics 
professionals que desenvolupen la seva 
activitat en l’àmbit local, als gestors mu-
nicipals, a les empreses que treballen 
en la prestació de serveis municipals, 
als representants polítics de les adminis-
tracions locals i a tots aquells interessats 
en la millora de l’eficiència en la gestió 
municipal.
El congrés es va dividir en sis blocs, que 
tractaven sobre: disseny de l’espai urbà, 

mesures dels ajuntaments davant la cri-
si, economia circular, noves tecnologies, 
millora i conservació d’infraestructures 
urbanes, i transports urbans; en el de-
curs dels quals es van programar diver-
ses conferències i taules rodones.
El secretari general de la Federació de 
Municipis de Catalunya, Juan Ignacio 
Soto Valle, va assistir a l’acte de cloen-
da; juntament amb Xavier Font i Mach. 
degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
d’Obres Públiques de Catalunya; 
Manuel Romero Colomé, president 
de CONSCAT; Rosa Funtané i Vilà, 
diputada adjunta Àrea de Territori i 
Sostenibilitat a la Diputació de Barcelona 
i alcaldessa de Montgat; i Josep 
Rull i Andreu, conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.
Les conclusions les va exposar Ramon 
Arandes, enginyer de camins, canals 
i ports, i director del Comitè de pro-
grama del Seminari Tècnic Local de la 
Federació de Municipis de Catalunya.

lA FederACió de MuNiCiPiS, 
Al terCer CoNGréS NACioNAl 
d’eNGiNyeriA MuNiCiPAl

Fa 25 anys que “La Marató de TV3” 
desenvolupa una important tasca 
de sensibilització de la població ca-
talana respecte a les malalties a les 
quals es dedica i a la necessitat de 
potenciar la recerca científica per 
prevenir-les i/o curar-les. Un projecte 
plenament arrelat al país, que ha 
consolidat el seu paper com a font 
impulsora de la recerca biomèdica 
i com una eina de divulgació cien-
tífica, de conscienciació ciutadana i 
d’educació de la societat.
Gràcies als més de 150 milions re-
captat, s’han fet importants avenços 
en la recerca biomèdica amb 723 
projectes d’investigació sobre 14 
grups de malalties diferents.
Per tot això abans esmentat, des 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’ACM manifestem el 
compromís de continuar oferint 
suport des dels governs locals en 
l’organització i sessió d’espais per 
als actes de “La Marató de TV3”; 
instem els ajuntaments a participar 
en el projecte “Regalar Cultura”, 
que pretén agrair la participació als 
ciutadans voluntaris i a les entitats 
que participen en l’organització dels 
diferents actes de “La Marató de 
TV3”, a través d’invitacions en actes 
culturals organitzats pel propi ajun-
tament; i hem instat els ajuntaments 
a promoure sessions al municipi i 
col·laborar econòmicament realitzant 
donatius pel finançament de cam-
panyes de sensibilització, adreçat als 
joves del país, que es realitzen a tra-
vés de les conferències que des de 
l’any 1997 se celebren a les escoles 
de Catalunya.

MoCió delS 
GoverNS loCAlS 
eN SuPort AlS 
25 ANyS de ‘lA 
MArAtó de tv3’ 
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El Saló de Graus de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona 
va acollir l’acte d’inauguració 
de la primera edició del màster 
‘Prevenció, control i reacció davant 
la corrupció. Públic Compliance, 
Bon Govern i Bona Administració’, 
en el què hi va participar el presi-
dent de la Federació de Municipis 
de Catalunya, Xavier Amor.
L’acte va comptar amb Ernesto 
Ekaizer, escriptor i periodista, 
que va presentar la lliçó inaugural 
‘Corrupción sistémica. El gran salto 
adelante’. En l’acte també hi van in-
tervenir el rector en funcions de la UB, Jordi Alberch; 
el tinent d’alcalde de Barcelona Jaume Asens; els co-
directors del màster, Joan J. Queralt i Julio Ponce; el 
degà de la Facultat de Dret Xavier Pons; el director de 
la Oficina Antifrau de Catalunya Miguel Ángel Gimeno; 
i el conseller Raül Romeva.
El curs biennal té l’objectiu de formar personal alta-
ment especialitzat en la prevenció, el control i la reac-
ció davant la corrupció en el sector públic, incloent-hi 
l’Administració de justícia i la fiscalia, i en el sector 
privat i el tercer sector.
El president de l’FMC, Xavier Amor, va felicitar la UB 
per aquesta iniciativa que revela rigor i que contribueix 
a la recuperació de la confiança institucional i a reduir 
la distància que hi ha en allò que alguns constitucio-

nalistes anomenen estat-aparell i estat-ciutadà. En la 
seva intervenció també va constatar que “en l’àmbit 
local hem de superar alguns obstacles per ajudar a 
implantar procediments transparents en els que els 
ciutadans confiïn”. Xavier Amor també va afirmar que 
“allà on hi ha tres signatures per autoritzar un paga-
ment, millor per a tots, i on hi ha unes regles i uns 
procediments per complir, millor per a tots. és tot més 
lent, sí. Però és més segur. i més fiable. A l’FMC tenim 
un Programa de Compliance”.
I va acabar dient que “des de la Federació de 
Municipis de Catalunya ens hem compromès des del 
principi en ajudar perquè la formació i els experts que 
sortiran d’aquí ajudi -especialment els governs locals- 
a recuperar la confiança dels ciutadans en les seves 
institucions democràtiques”. 

PriMer eStudi que AvAluA el GrAu de vulNerAbilitAt 
delS MuNiCiPiS CAtAlANS Al CANvi CliMÀtiC
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha enllestit el primer estudi que avalua el 
grau de vulnerabilitat dels municipis catalans al canvi climàtic.
L’informe relaciona els riscos associats (canvis en els cultius, increment de les necessitats de reg, major risc d’incendi fo-
restal) a diversos impactes climàtics (increment de la temperatura, sequera) en 11 àmbits que podrien veure’s afectats.
En concret, l’estudi posa a punt una nova metodologia que permet avaluar la vulnerabilitat del territori davant l’augment de 
la temperatura en àmbits com l’agricultura i ramaderia, la biodiversitat, la gestió de l’aigua, la gestió forestal, la indústria, 
els serveis i comerç, la mobilitat i infraestructures, la salut, l’energia, el turisme i l’urbanisme.
El treball vol facilitar la redacció dels Plans Locals d’Adaptació al canvi climàtic que han de dur a terme els ajuntaments.
Web de l’Oficina del Canvi Climàtic: http://canviclimatic.gencat.cat/ca

va tenir lloc el 3 de novembre

l’FMC PArtiCiPA eN l’ACte iNAuGurAl del MÀSter 
de PreveNCió i lluitA CoNtrA lA CorruPCió de lA ub
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en un acte celebrat el 26 d’octubre al Palau de la Generalitat

elS GoverNS loCAlS reClAMeN 
el trASPÀS urGeNt de rodAlieS
L’acte, en el que hi van participar alcaldes i agents econòmics, po-
lítics, socials i institucionals de Catalunya, va servir per denunciar 
l’estat deficient del servei derivat de la manca d’inversió d’Adif i es 
va demanar el traspàs total.
Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya i 
alcalde de Pineda de Mar, acompanyat d’una nombrosa represen-
tació dels governs locals catalans, va intervenir manifestant que “la 
mobilitat de les persones és un dret social que cal garantir i preser-
var a partir d’un finançament suficient i solidari”. En aquest sentit, 
va recordar que “el passat 25 de juliol una representació dels 
governs locals de Catalunya i el conseller rull vàrem testimoniar 
un acord que ara tenim l’oportunitat de reivindicar. Aquest acord es 
va construir sobre la base de dos objectius vertebrals: l’exigència 
de millora física i funcional de les infraestructures de rodalies i 
regionals; i el compliment dels compromisos derivats dels acords de 
traspassos de l’any 2010”.
En la seva intervenció, el president de l’FMC va afegir que “els 
alcaldes i alcaldesses som aquí perquè el transport públic és un ser-
vei d’interès general de caràcter universal, absolutament necessari 
per fer possible una veritable igualtat d’oportunitats i la igualtat en 
l’exercici dels drets de tots els ciutadans i assolir els objectius de 
cohesió social i territorial que Catalunya es va fixar en el seu estatut 
de 2006”. Al mateix temps, va reivindicar també una distribució ade-
quada dels costos d’implantació i de gestió del transport. ho fem aquí 
i ara i ho hem fet a Montcada i reixac per reivindicar el soterrament 
de la via del tren que tantes vides s’ha cobrat fins ara.
Xavier Amor va continuar destacant que, des de la Federació de 
Municipis de Catalunya, i tenint en compte que la mobilitat en 
transport públic adequat i eficient és una condició bàsica per poder 
accedir a un lloc de treball digne, a l’habitatge, a l’educació, a 
la formació continuada, a la cultura, al lleure i, en general, a tota 
l’activitat econòmica i social del país, estem aquí per un compro-
mís de millora dels serveis públics i per demanar la correcció de 
les polítiques públiques en transport, en sanitat o en educació, si 
aquestes limiten de forma injustificada els drets dels ciutadans. El 
president de l’FMC va acabar dient que: “volem un canvi a millor, 
perceptible de manera immediata, en el servei de rodalies i farem 
costat amb l’acció institucional més àmplia i cohesionada possible 
per reivindicar-lo i aconseguir-lo”.
L’acte va estar encapçalat pel president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i hi van intervenir el conseller Josep Rull; el vice-
president de l’ACM i alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep 
Caparrós; i l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau.
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Nou CerCAdor d’eStAdíStiqueS 
de bibliotequeS PúbliqueS

Signat entre l’FMC, l’ACM, Cedro i el departament de Cultura

bAlANç PoSitiu de l’ACord PioNer A l’eStAt 
Per A lA GeStió delS dretS d’Autor
El conseller de Cultura, Santi Vila, i la presidenta de 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), 
Carme Riera, han fet un balanç positiu del resultat 
de l’aplicació del conveni que van signar amb la 
Federació de Municipis de Catalunya i amb l’ACM, ara 
fa un any, per tal de facilitar la gestió dels drets d’autor 
a las biblioteques de Catalunya.
En un acte el 26 d’octubre, el conseller va explicar 
que l’acord, pioner i únic a l’Estat, ha suposat simplifi-
car el procediment per al pagament dels drets d’autor 
que es deriven dels préstecs de llibres, música i pel·lí-
cules en els ajuntaments de més de 5.000 habitants, 
que són els que, segons la llei, tenen l’obligació d’abo-
nar aquesta retribució als autors.
El conseller també va subratllar que a Catalunya, 
d’acord amb la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’ACM, som els únics de tot l’Estat que hem fet una 
aposta clara per reconèixer els drets dels autors i ga-
rantir-los una remuneració.
En l’acte, on també hi va participar Carme Riera, pre-
sidenta de CEDRO, i Carme Fenoll, cap del Servei de 
Biblioteques, es va confirmar que fruit d’aquest acord, 
Catalunya, a través dels ajuntaments de més de 5.000 

habitants, ha aportat un total de 346.846 euros en 
concepte de drets d’autor pels préstecs a les seves 
biblioteques. Aquesta xifra inclou la regularització dels 
pagaments que hi havia pendents des de l’any 2010 
i fins al 2015. En aquest sentit, el 80 per cent dels 
ajuntaments afectats ja estan actualment al corrent 
dels pagaments als autors de llibres, tant escriptors i 
traductors, com als de vídeo i música.
L’acord va ser signat per l’anterior conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell i va tenir un impuls decisiu 
de l’aleshores titular de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni, Joan Pluma.

El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat 
ha posat en marxa DadesBib, un cercador d’estadístiques de les biblio-
teques públiques de Catalunya consultable per tothom via web.
La nova aplicació, optimitzada també per a dispositius mòbils, permetrà 
la consulta de més de 135 dades estadístiques i indicadors de rendi-
ment de les biblioteques públiques de Catalunya des de l’any 2014 
ençà.
Les cerques es poden limitar a una biblioteca en concret o abastar 
grups de biblioteques definits per àmbits territorials o bé conceptuals.
En aquests casos, també és possible veure la informació individualitza-
da de cadascuna de les biblioteques que integren l’àmbit triat.
Els resultats es visualitzen des de l’eina SÍNTESI, desenvolupada pel 
Servei de Biblioteques de Departament de Cultura, on s’hi aboquen les 
dades estadístiques de les gairebé 400 biblioteques que actualment 
formen el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
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El congrés, organitzat pel Fòrum de Síndics i Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD), es va 
celebrar del 23 al 25 de novembre a Girona, reunint ombuds-
man de tot el món, amb l’objectiu de consolidar el compromís 
dels municipis en la defensa i promoció dels Drets Humans, 
tal i com estableix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat (CESDH). Es va desenvolupar sota el lema 
‘Pensem globalment, defensem localment’ i va ser el marc 
en el què es va aprovar la Declaració de Girona (http://www.
sindicsdecatalunya.cat/), una reivindicació del paper dels om-
budsman en la protecció dels Drets Humans.
El president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier 
Amor, va intervenir en la taula rodona sobre Desenvolupament 

dels drets humans i de la CESDH a les 
ciutats. En la seva intervenció, va mencio-
nar la pionera declaració de Saint Denis 
i la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, aprovada l’any 
2000 i rubricada per més de 400 ciutats 
europees, que va ensenyar el camí d’un 
compromís per acrisolar al voltant d’un 
genèric dret a la ciutat una sèrie de prin-
cipis d’una nova governança, d’un nou 
Govern local.
Xavier Amor va continuar explicant com 

avui, la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la ciutat, 
adoptada l’any 2011 pel Consell Mundial de Ciutats i Governs 
Locals Units (CGLU), reforça el compromís i assegura el camí; 
i va explicar com els valors i principis sobre els què s’assenta 
l’agenda aprovada pel CGLU són ara drets i obligacions situats 
a l’Agenda dels Governs Locals.
En acabar, va exposar que l’FMC ha vingut promovent les 
estructures organitzatives adequades al millor compliment 
d’aquell compromís pioner de la CESDHC de Saint Denis: 
“Sens dubte, l’esforç de les entitats municipalistes de Catalunya 
contribuirà a què la figura de l’ombudsman local adquireixi en 
un futur molt pròxim el nivell d’institucionalització que venim 
promovent i que la seva alta comesa reclama”.

Al Congrés internacional de Síndics locals

MArtA FeliP, NúriA PArloN i xAvier AMor 
reitereN el CoMProMíS delS GoverNS loCAlS 
Per reForçAr lA ProteCCió delS dretS 
huMANS A leS CiutAtS

Xavier Amor, president de l’FMC i alcalde de Pineda de Mar, va 
rebre el 21 de novembre el president del Gremi d’Empresaris de 
Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, i la directora del Gremi, 
Pilar Sierra. El Gremi aglutina la major part de les empreses d’ex-
hibició cinematogràfica de Catalunya, tant grans, mitjanes com 
petites (cine comercial, d’autor, reposicions...) que tinguin sales 
d’exhibició a Catalunya, i va venir a l’FMC a presentar l’activitat 
d’aquestes sales com a important mitjà de difusió de la cultura 
arreu del territori de Catalunya i veure com els ajuntaments i els 
cinemes poden establir sinergies de col·laboració.

el PreSideNt de l’FMC reP rePreSeNtANtS 
de leS eMPreSeS de SAleS de CiNeMA
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Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets Socials 
de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa 
de Sant Boi de Llobregat, va dir que cal que s’escolti 
més la veu dels governs locals en el procés de creació 
de l’Agència: No hi ha cap dubte que les entitats locals 
i, en particular, els municipis catalans, tenim un inevi-
table protagonisme en tot el que afecta les polítiques 

socials, ja que 
som, com exposa 
el preàmbul de 
la llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, 
de serveis socials 
de Catalunya, ‘la 
porta d’entrada 
al sistema de 
serveis socials 
català i l’eix ver-
tebrador de tota 
la xarxa d’aquests 
serveis’. 

Pel que fa als aspectes generals, Moret va remarcar 
que el que realment interessa als governs locals és el 
paper que fan les organitzacions públiques com a ga-
rants dels drets socials i dels serveis socials. En referèn-
cia al nivell local, va destacar que quan la proposició de 
llei regula les funcions de l’Agència mostra, potser de 
forma inconscient, quina és la seva veritable finalitat, 
ja que utilitza l’expressió “gestió centralitzada” de totes 
les prestacions. “un model, per tant, que desconeix 
completament el paper que juguen les entitats locals (i 
especialment els municipis) en el sosteniment dels ser-
veis socials”.
En acabar, va afirmar que ”no es pot pretendre aprovar 
una llei, per molt estructural que sigui, en matèria de 
protecció social, desconeixent, d’una banda, una realitat 
normativa clara i contundent que és l’article 84. 2 h) 
de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix els 
governs locals competències pròpies sobre “la regulació 
i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels 
serveis socials públics d’assistència primària i foment de 
les polítiques d’acollida dels immigrants”.

en una compareixença al Parlament de Catalunya el 15 de novembre

lluïSA Moret deFeNSA leS CoMPetèNCieS loCAlS 
de ServeiS SoCiAlS eN lA CreACió de l’AGèNCiA 
CAtAlANA de ProteCCió SoCiAl
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Javier Martin Vide va comparèixer a la Ponència del Parlament de Catalunya que ha d’elaborar l’informe del Projecte de 
llei del canvi climàtic, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya. Javier Martín és catedràtic de Geografia 
Física de la UB, coordinador del Grup d’Experts del Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC), coordinador científic de l’Obser-
vatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS) i coordinador Científic del tercer Informe del Canvi Climàtic de Catalunya. 
Entre d’altres valoracions, va destacar en positiu la decisió de plantejar i aprovar una Llei sobre canvi climàtic a Catalunya, 
atesa la gravetat i complexitat del problema del canvi climàtic i la importància d’actuar tant a nivell regional com local en 

la mitigació o reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. 
“des de l’FMC, considerem positives les referències en el projecte de llei 
als ens locals i municipals, reconeguts internacionalment com a claus en 
l’aplicació efectiva de les accions de mitigació i en la presa de les mesures 
d’adaptació al canvi climàtic”. Al respecte de la coordinació entre el govern 
autonòmic i els governs locals, va afirmar que “considerem que la llei ha de 
contemplar específicament eines i un òrgan col·legiat de coordinació per tal 
que les polítiques i accions siguin realment efectives, no es dupliquin i no 
entrin en conflicte entre elles”. Tanmateix, des de l’FMC estem d’acord en 
què al Consell Català del Clima hi hagi representants de “les entitats i les 
associacions més representatives dels governs locals”.

en una compareixença al Parlament de Catalunya, el 26 de setembre

l’FMC vAlorA el ProjeCte de llei de CANvi CliMÀtiC
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Signat el 25 de novembre entre les entitats municipalistes, 
els sindicats i les patronals

Codi de boNeS PrÀCtiqueS 
eN lA CoNtrACtACió PúbliCA 
loCAl del Servei de NetejA

Santiago Macip, coordinador de la 
Permanent de Salut de l’Àmbit de 
Drets Socials de l’FMC i tinent d’alcalde 
de Pineda de Mar, va comparèixer al 
Parlament de Catalunya el 21 de no-
vembre per expressar el posicionament 
de l’FMC davant la proposició de llei que 
regula les associacions cannàbiques.
La Comissió de Salut de la Federació de 
Municipis de Catalunya ja es va mani-
festar en el mandat anterior favorable 
a una regulació de les associacions 
cannàbiques i els seus clubs socials, 
considerant que l’abordatge del consum 
de drogues s’ha de fer seguint models 
de gestió de riscos i reducció de danys.
Santi Macip va instar la Generalitat a 
una regulació del comerç i el consum 
de cànnabis, amb caràcter interdepar-
tamental, que doti de seguretat jurídica 
a consumidors i administracions. l’FMC 
considera que la Generalitat ha d’abor-
dar la situació d’al·legalitat dels consu-
midors madurs, lliures i responsables, i 
resoldre amb l’estat una revisió del marc 
normatiu relatiu als estupefaents.

lA FederACió dóNA 
el Seu PArer 
Sobre lA llei 
d’ASSoCiACioNS de 
CoNSuMidorS de 
CÀNNAbiS

Les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i ACM, els 
sindicats CCOO i UGT i la patronal ASCEN (Associació Catalana d’Empreses 
de Neteja) i ASPEL (Asociación profesional de Empresas de Limpieza) han 
signat un Acord de Codi de bones pràctiques en la contractació pública lo-
cal del servei de neteja. Per part de l’FMC va signar l’Acord la presidenta de 
l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’FMC i alcaldessa de 
Tiana, Esther Pujol.
El Codi de bones pràctiques neix amb la pretensió de proporcionar, tant a les 
empreses prestadores del servei i licitadores i adjudicatàries de contractes pú-
blics com a l’administració local com a òrgan de contractació un catàleg ordenat 
i sistematitzat de principis, exemples d’actuacions, orientacions i pautes a seguir 
en la seva contractació pública local.
Les entitats signants consideren que l’Acord és un bon instrument per con-
tribuir a l’assoliment d’un major nivell de qualitat en la prestació del servei de 
neteja; per potenciar la dignitat professional dels seus treballadors i treballado-
res i per consolidar un model de contractació pública local orientat al foment i 
a l’estabilitat de l’ocupació.
També garanteix l’ús eficient dels fons públics, assolint els millors resultats per 
a l’administració local i per a les empreses amb la menor inversió en temps 
i despesa. Les entitats signants s’han compromès a fer una difusió territorial 
per explicar el contingut de l’Acord que ajudi a la contractació de les admi-
nistracions locals de Catalunya associades a les entitats municipalistes i a les 
empreses del sector de neteja.
L’Acord estableix la creació d’una Comissió mixta paritària formada per repre-
sentants de les entitat signants per fer un seguiment i interpretació del Codi de 
bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja.
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El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya, Oriol Amorós, es va reunir el 21 de novembre amb el presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda de 
Mar, Xavier Amor. En aquesta reunió, que va tenir lloc a la seu de l’FMC, 
entre d’altres qüestions, es va tractar la crisi dels refugiats, el fracàs es-
colar vinculat a la immigració i el comerç irregular a la via pública.

xAvier AMor eS reuNeix AMb 
oriol AMoróS, SeCretAri 
d’iGuAltAt, MiGrACioNS i 
CiutAdANiA de lA GeNerAlitAt
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uN Codi de CoNduCtA i boN GoverN 
Per A eleCteS i AltS CÀrreCS 
delS GoverNS loCAlS
El 14 de desembre un equip d’experts, coordinat pel 
catedràtic Rafael Jiménez Asensio, va cloure els tre-
balls de redacció d’un Avantprojecte de Codi Ètic per 
electes i alts càrrecs del món local, en compliment 
amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. Aquest text ha comptat amb la participació 
del CSITAL Catalunya

A partir del 10 de gener de 2017, la Federació de 
Municipis de Catalunya obrirà un procediment de 
consulta sobre aquest text que es posa a l’abast 
dels ens locals de Catalunya, amb l’objectiu d’aju- 
dar els governs locals en l’elaboració i aprovació 
d’aquest codi, que preveuen les disposicions legals vi-
gents a Catalunya en matèria de transparència i 
bon govern.



FMC

Núm. 101 Gener-Febrer de 2017 23

Diversos ajuntaments van presentar requeriment previ al re-
curs contenciós administratiu davant del Ministeri d’Hisenda, 
contra la Resolució per la qual s’aprovava la liquidació defi-
nitiva de la PTE de l’exercici 2014 argumentant un error en 
el càlcul dels Ingressos Tributaris de l’Estat (ITE) de 2014, 
atès que s’havia deduït de l’Impost especial d’Hidrocarburs 
la devolució d’ingressos de l’Impost estatal sobre vendes 
minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) cedit a les 

Comunitats Autònomes, conegut col·loquialment com a “cèn-
tim sanitari”.
L’Estat va revisar amb caràcter general l’octubre la liquidació 
definitiva de la PTE de 2014, davant l’acord per unanimitat de 
la Comissió Executiva de la FEMP, a petició de la Federació de 
Municipis de Catalunya, que es modifiqués l’error en el càlcul 
dels ingressos tributaris de l’Estat. En relació amb aquesta 
qüestió, l’Oficina Virtual de Coordinació financera de les enti-

tats locals del Ministeri ha publicat ara una nota 
en la qual es dona la raó a les reclamacions de 
les entitats municipalistes i en la que es posa 
de manifest que la liquidació definitiva de la 
PTE de l’exercici 2014, serà objecte de revisió 
amb caràcter general, recollint la modificació del 
càlcul de l’ITE sense la deducció de les devo-
lucions del IVMDH, que mai havien format part 
del càlcul de l’index d’evolució de l’ITE.
Segons la nota del Ministeri esmentada, la revi-
sió de la liquidació definitiva de la PTE correspo-
nent a l’exercici 2014 es comunicarà a totes les 
entitats locals l’exercici 2016 i mentre que l’obli-
gació del pagament addicional es reconeixerà a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat de 
l’exercici 2017.

hiSeNdA reviSA A FAvor delS AjuNtAMeNtS 
lA liquidACió de lA PArtiCiPACió 
eN elS tributS de l’eStAt 2014

El Govern de l’Estat va presentar al ple de la Comissió Nacional d’Administració Local celebrat el 30 de novembre la proposta 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt dels governs locals, que ha elaborat el Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública, que estableix un objectiu de dèficit del 0,0 per cent del PIB per a l’any 2016 i per als tres exercicis següents. De 
la mateixa manera, ha presentat als governs locals l’objectiu de deute públic del conjunt dels governs locals, que és del 3,1 per 
cent del PIB per al 2016; del 2,9 per cent per al 2017, del 2,8 per cent per al 2018 i del 2,7 per cent per al 2019. Entre d’altres 
qüestions, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) es va mostrar satisfeta amb l’anunci de la creació d’una co-
missió quadripartida, formada per representants de l’Administració central, les comunitats autònomes, els governs locals i l’Auto-
ritat Fiscal Independent (AIREF), que estudiarà una nova fórmula per establir la norma de despesa i el sostre de despesa. Així ho 
va anunciar el president de la FEMP, Abel Caballero, després de reunir-se la Comissió Nacional d’Administració Local (CNAL), la 
primera que se celebra amb el nou govern. El president de la FEMP, però, va mostrar el seu malestar pel silenci del govern en les 
demandes municipals de reinversió del superàvit “entre 4.000 i 5.000 milions anuals”. Segons va remarcar, “volem gastar el su-
peràvit que tenim en polítiques d’ocupació i socials, entre d’altres, perquè és el nostre estalvi”. Caballero va insistir en la necessitat 
de destinar-ho a actuacions per als ciutadans: “No volem que ens obliguin a generar ingressos equivalents a un estalvi que ja hem 
generat”.

ANuNCi del GoverN de l’eStAt de CreACió d’uNA 
CoMiSSió Per eStudiAr el SoStre de deSPeSA
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A la jornada, organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
col·laboració de l’FMC i del CSITAL 
Catalunya, i a la qual hi van assistir 
aproximadament 400 persones, 
es va reflexionar sobre la gestió 
directa dels serveis públics que 
s’estan prestant mitjançant fórmu-
les de gestió privada, aprofundint 
de la mà de persones expertes en 
la matèria, que van abordar els 
aspectes teòrics i pràctics que aju-
daran a avançar en el camí de les 
polítiques de remunicipalització.
En representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya, Candela 
López Tagliafico, alcaldessa de Castelldefels, municipi 
amb experiències de remunicipalització, va intervenir a 

la taula rodona sobre exemples d’àmbits temàtics, on 
es van exposar casos concrets de Terrassa, Barcelona 
i Sabadell.

Aquesta jornada formativa, que va tenir lloc el 14 de desembre, va analitzar els aspectes jurídics de les formes de gestió 
dels serveis públics locals i la incidència en els procediments de municipalització d’aquests serveis, i va presentar una me-
todologia pràctica de càlcul del cost real dels serveis públics locals que faciliti la presa de decisions.
Va estar inaugurada per Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i president de l’Àmbit de Serveis Econòmics de la Federació de 
Municipis de Catalunya, que a continuació va presentar Aurora Corral Garcia, secretària de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès i vicepresidenta del CSITAL Barcelona, 
que va analitzar les formes de gestió dels ser-
veis públics locals i els aspectes jurídics dels 
procediments de municipalització.
Seguidament es va comptar amb la intervenció 
d’Helio Robleda Cabeza, catedràtic d’Econo-
mia Financera i Comptabilitat de la Universitat 
de Navarra, que va exposar la metodologia per 
al càlcul del cost real del serveis públics locals 
i d’indicadors de gestió. Finalment es va ce-
lebrar una taula rodona amb els dos ponents 
que han plantejat els aspectes clau dels temes 
exposats.

jornada organitzada per l’FMC, juntament amb el CSitAl Catalunya

CoM AvAluAr el CoSt delS ServeiS PúbliCS loCAlS 
Per A lA SevA Millor GeStió

Celebrada l’1 de desembre

lA FederACió de MuNiCiPiS de CAtAluNyA Col·lAborA 
eN uNA jorNAdA Sobre reMuNiCiPAlitzACió de ServeiS, 
orGANitzAdA Per l’AjuNtAMeNt de bArCeloNA
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El taller, que va tenir lloc l’1 de desem-
bre a l’FMC, va estar conduït per Olivier 
Terrien, ex-directiu del Congrés de 
Poders Locals i Regionals del Consell 
d’Europa. La sessió, presentada per 
Juan Ignacio Soto Valle, secretari gene-
ral de l’FMC, va comptar amb la parti-
cipació del jutge Héctor Garcia Morago 
i de l’exalcaldessa de l’Ajuntament de 
Badalona, Maite Arqué, que van inte-
ractuar amb el ponent sobre aspectes 
d’interès de la participació ciutadana en 
l’acció dels governs locals.
Aquest segon cicle de trobades-taller 

‘Europa a debat’ organitzat per l’FMC, té 
l’objectiu d’obtenir informació útil de pri-
mera mà dels experts sobre temes d’ac-
tualitat d’interès local des d’una òptica 
global i mantenir un diàleg amb els po-
nents. El taller va tractar de l’aplicació de 
l’estratègia Strategy Innovation i també de 
l’Addenda a la Carta Europea d’Autono-
mia Local, coneguda com a Carta d’Utre-
cht sobre participació dels ciutadans en 
el nivell local i que l’Estat espanyol té 
pendent d’adhesió des de fa anys.
Les següents sessions tindran lloc els 
dies 12 i 26 de gener de 2017.

es va celebrar l’1 de desembre a l’FMC

lA PArtiCiPACió CiutAdANA 
CeNtrA el debAt A l’FMC eN 
lA PriMerA SeSSió del CiCle 
‘euroPA, uNA MirAdA loCAl’

La Federació de Municipis de 
Catalunya forma part del jurat 
d’aquest Memorial, que té per ob-
jecte atorgar un reconeixement a 
persones, entitats o institucions que 
treballen per la cohesió social a par-
tir dels valors de la convivència, que 
fomenten el diàleg en la diversitat de 
creences i conviccions, que defen-
sen els drets humans i que formulen 
un horitzó civil comú fonamentat en 
els principis democràtics compartits.
El cinquè Memorial, organitzat per 
l’Ajuntament de Sabadell, va lliu-
rar el 4 d’octubre els guardons en 
un acte celebrat a la Casa Duran, 
de Sabadell. El jurat ha valorat 
que ambdues candidatures recu-
llen l’essència de les finalitats del 
Memorial Àlex Seglers. En el cas 
d’Arcadi Oliveres per la seva tra-
jectòria des dels anys 70, com a 
activista per la justícia social, la pau 
i la defensa dels Drets Humans. I 
pel que fa a la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, per la tasca 
de sensibilització i denúncia de les 
situacions de vulnerabilitat dels qui 
han fugit de situacions conflictives.

el MeMoriAl 
Àlex SeGlerS 
GuArdoNA 
ArCAdi olivereS 
i lA CoMiSSió 
CAtAlANA d’AjudA 
Al reFuGiAt

El 22 de novembre i presidida per 
Ana M. Martínez, alcaldessa de Rubí 
i presidenta de l’Àmbit de Prevenció, 
Seguretat Pública i Protecció Civil de 
l’FMC va tenir lloc una reunió de la per-
manent d’aquest àmbit, en la que es va 
informar, entre d’altres, de la Comissió 
de Policia de Catalunya de 17 de no-
vembre de 2016 i del Projecte de llei 
del Sistema de Policia de Catalunya.

eS reuNeix lA PerMANeNt de PreveNCió, 
SeGuretAt PúbliCA i ProteCCió Civil
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Un any més, la Federació de Municipis de Catalunya s’ha 
adherit a la iniciativa del Departament de Salut d’un Manifest 
conjunt amb motiu del 29è Dia Mundial de la Sida, que va 
tenir lloc l’1 de desembre de 2016, reiterant el nostre com-
promís amb la prevenció del VIH/Sida.
La campanya de 2016, amba el lema “Aixequem les mans 
per la prevenció VIH” vol fer especial èmfasi en evitar noves 
infeccions i poder assolir l’objectiu 90-90-90: augmentar al 
90 per cent la proporció de persones amb VIH diagnostica-
des, incrementar al 90 per cent el nombre de persones en 
tractament i que, d’aquestes, el 90 per cent tingui càrrega 
viral indetectable.
El text del comunicat el podeu trobar en aquest enllaç http://
www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=19736&id2=6&idc=1

l’FMC S’Adhereix Al 
CoMuNiCAt CoNjuNt del diA 
MuNdiAl de lA SidA 2016

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social han donat llum 
verd a l’elaboració d’un reial decret que reguli la jubila-
ció anticipada dels policies locals, una petició que els 
sindicats reivindiquen des de fa un any.
La mesura permetrà a tots els 69.835 policies locals 
i autonòmics, 18.000 mossos i 1.800 policies forals 
avançar la seva edat de jubiliació als 59 anys sense 
perdre el seu poder adquisitiu per equiparar-se amb 
altres col·lectius similars, com l’Ertzaina o els Bombers. 
L’acord ha estat subscrit per l’alcalde de Vigo i presi-
dent de la FEMP, Abel Caballero, en una reunió el 13 
de desembre amb càrrecs del Ministeri. El reial decret 
estarà elaborat en sis mesos aproximadament, per la 
qual cosa s’estima que estarà llest al proper juny. 

S’aprova un reial decret que regula 
la jubilació als 60 anys de milers de 
policies locals
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La Diputació de Lleida va acollir el 28 de novembre una 
sessió informativa adreçada a electes locals, responsa-
bles en matèria de personal dels ens locals, represen-
tats dels empleats públics, agents socials i empleats 
públics, per presentar els continguts d’aquest Acord i el 
procediment necessari per adherir-s’hi.
A Catalunya hi ha 948 ajuntaments, dels quals el 80 
per cent tenen una població inferior als 5.000 habi-
tants. I d’aquest conjunt d’ajuntaments, entre un 60 i 
un 70 per cent no disposen d’un instrument de regula-
ció de les condicions de treball dels seus empleats pú-
blics, i això suposa que sovint les condicions de treball 
es regeixin per convenis col·lectius del sector privat, 
que disposen de regulacions adaptades a les necessi-
tats del món empresarial i no pas a les necessitats del 
sector públic. L’Acord comú proporciona un marc de 
relacions col·lectives adaptada al marc legal vigent i a 
les necessitats dels governs locals.

El 16 de desembre de 2014, la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’ACM, UGT i CCOO van subscriure, a 
Solsona, l’Acord comú de condicions dels empleats pú-
blics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants, tancat després de prop d’un any de negocia-
cions entre les parts implicades, amb la voluntat d’oferir 
a aquests ajuntaments, la major part dels quals no dis-
posen d’instruments de regulació de les condicions de 
treball del seu personal, una eina útil que garanteixi un 
marc estable de drets i deures dels empleats públics, 
homologat i adequat a la realitat i a les necessitats dels 
ens locals del nostre país.
L’acte del 28 de novembre va estar inaugurat per la 
vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida i 
alcaldessa de Tàrrega, Rosa M. Perelló; i per David 
Rodríguez, alcalde de Solsona; i hi va intervenir Sílvia 
Folch, tinent d’alcalde del Masnou i vicepresidenta se-
gona de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC.

el 28 de novembre, a lleida

SeSSió iNForMAtivA Sobre 
l’ACord CoMú de CoNdiCioNS 
delS eMPleAtS PúbliCS 
delS eNS loCAlS CAtAlANS 
MeNorS de 20.000 hAbitANtS
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La Federació de Municipis de Catalunya, 
els departaments de Presidència, de 
Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge i d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat; les quatre diputacions 
catalanes, l’ACM i el Consorci Localret 
van signar el 24 d’octubre a la Torre 
de Collserola un pacte per fomentar 
conjuntament el desenvolupament de la 
societat digital a tota Catalunya.
Per part de la Federació de Municipis 
de Catalunya va signar el Pacte Raquel 
Sánchez, alcaldessa de Gavà.
El Pacte signat, entre d’altres qüestions, 
té l’objectiu de treballar conjuntament 
i de manera consensuada, i amb tots 
aquells actors socials que vulguin su-
mar-se a aquest esforç en els àmbits se-
güents: desplegar l’estratègia de territori 
intel·ligent (smartCAT); el desplegament 
i la gestió coordinada d’infraestructures 
tecnològiques i de comunicacions elec-
tròniques; l’adopció de mesures i d’eines 
tecnològiques conjuntes en l’àmbit de 
la ciberseguretat i de la protecció dels 
drets de les persones i empreses; l’im-
puls d’una nova Administració Digital; i 

el desenvolupament de la Indústria 4.0 i 
la digitalització.
El pacte també preveu constituir grups 
de treball conjunts en cada un dels àm-
bits definits anteriorment, que preparin 
els fulls de ruta i plans d’acció corres-
ponents que duguin a la formalització i 
assoliment d’aquests acords; i constituir 
també una comissió de seguiment del 
Pacte Nacional, integrada per tots els 
signataris, amb l’objectiu de verificar 
periòdicament l’evolució dels objectius i 
línies d’actuació esmentats.
Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà 
i representant de de la Federació de 
Municipis de Catalunya, en la seva in-
tervenció ha afirmat que “el pacte posa 
en valor el treball dels ajuntaments, les 
seves capacitats d’innovació i l’expe-
riència, tot això tenint en compte que els 
canvis i la revolució digital han de servir 
per garantir la qualitat de vida dels nos-
tres ciutadans i ciutadanes; en definitiva, 
enfortir el bé comú i el bé col·lectiu, 
objectius que es pretenen assolir amb la 
signatura d’aquest Pacte Nacional per a 
la Societat digital”.

lA FederACió de MuNiCiPiS 
SiGNA el PACte NACioNAl 
Per A lA SoCietAt diGitAl

Un any més, el 25 de novembre, 
Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones, 
s’ha consensuat un manifest con-
junt entre la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’ACM, la Generalitat 
de Catalunya i les quatre diputa-
cions catalanes, per manifestar, una 
vegada més, el nostre rebuig a la 
violència masclista i per fer pública 
la nostra ferma voluntat de treballar 
fins eradicar-la.
Aquest any volem fer incidència 
en la lluita i en la prevenció de les 
violències sexuals i en la necessitat 
que les institucions i les administra-
cions públiques cooperin de manera 
conjunta per implantar un model 
d’abordatge respectuós amb la lliber-
tat de les dones.
D’igual manera que el Manifest del 
25 de novembre, apuntem la frase 
de la reconeguda vocalista Nina 
Simone que afirmava: “la llibertat 
per a mi és no tenir por”.
Al manifest s’afirma que és impres-
cindible un canvi de valors que 
permeti superar l’androcentrisme 
que nega la presència i les aporta-
cions de les dones a la societat, i 
que imposa uns estereotips i rols de 
gènere basats en la infravaloració 
de tot el que està relacionat amb la 
feminitat.
És necessari que sumem les vo-
luntats i els sabers dels moviments 
feministes i grups de dones, i que 
comptem amb la implicació de tota 
la ciutadania, que a través d’accions  
col·lectives i individuals, actuen per  
eradicar aquesta xacra social.

25 de novembre

MANiFeSt del diA 
Per A l’eliMiNACió 
de lA violèNCiA 
eNverS leS 
doNeS
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Desenvolupat els dies 1, 12, 13, 14, 15 i 19 de desembre, va tenir com a finalitat donar una visió global del dret administra-
tiu al personal al servei de l’Administració Local que treballa en tasques de tramitació de procediments o que necessita tenir 
una aproximació a aquesta matèria. En el curs es va estudiar el procediment administratiu no només en relació amb la Llei 
30/1992, 26 de novembre, i es van analitzar les principals novetats de la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que està en vigor des del 2 d’octubre 
de 2016.
El docent ha estat Marcos Castro, llicenciat en Dret, advocat en les àrees de Dret Civil, Penal i Administratiu, especialitzat 
en l’àrea de Procediment Civil i Penal, i soci administrador de la societat ACM Advocats SCP. El curs, que va celebrar una 
primera edició a l’octubre i una segona edició al novembre, s’ha realitzat al Centre d’Estudis Adams.

S’ACAbA lA terCerA ediCió del CurS de l’FMC Sobre 
ProCediMeNt AdMiNiStrAtiu CoMú i rèGiM jurídiC

El 13 de desembre va tenir lloc la segona edició d’un 
taller, organitzat per l’FMC, en el que es van desen- 
volupar algunes estratègies comunicatives per ajudar 
a connectar amb diferents estils de gent i entendre’ns 
millor amb els nostres interlocutors, tant a nivell intern 
(col·laboradors, caps, companys) com a nivell extern 
(ciutadania i públic en general).
Aquest taller, adreçat principalment a responsables 
polítics, directius i personal amb responsabilitat en les 
àrees de comunicació, informació i atenció als ciutadans 
o participació ciutadana i, en general, qualsevol membre 
de l’organització municipal amb vocació de comunicar 
correctament, va introduir el model Bridge ® d’Estils 
Relacionals com a metodologia per conèixer els nostres 
interlocutors i adaptar la nostra comunicació a cadascun 
d’ells, de forma que sigui més efectiva i persuasiva.
El docent que va impartir aquest taller va ser Ferran 

Ramon-Cortés, llicenciat en Ciències Econòmiques per 
ESADE i consultor de PARADIGMA FCM, agència de 
comunicació.
La primera edició d’aquest curs va tenir lloc l’1 de 
desembre.

lA FederACió de MuNiCiPiS de CAtAluNyA exPliCA 
CoM MillorAr lA CoMuNiCACió i lA CoNFiANçA
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L’objectiu del curs, que va tenir lloc el 7 i 8 de novembre, va ser conèixer el marc legal vigent en matèria d’accés electrònic 
ciutadà i les iniciatives emmarcades en l’àmbit de l’e-government, l’e-administració i l’Opendata, fent referència a totes les 
accions que fan les administracions per apropar-se a la ciutadania i enfortir la participació a través de les noves tecnologies; 
la progressiva integració de les noves tecnologies a l’Administració pública, que està suposant canvis constants, no tan 
sols en relació al funcionament de la pròpia Administració (e-Administració), sinó també en com aquesta es relaciona amb 
la ciutadania i les empreses; i la importància de la transparència que es fa palesa en la seva contribució al rendiment de 
comptes, a la consecució d’un govern més responsable, que és també un govern més legítim.
El curs va estar impartit per Aurora Baena, llicenciada en Ciències Econòmiques per la UAB, màster en Funció Gerencial 
en les Administracions Públiques per ESADE, cap del Servei de Verificació de programes d’ocupació al Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya i directora de Serveis del Departament d’Economia.

CurS de l’FMC Sobre el GoverN i lA GeStió PúbliCA 
loCAl A lA SoCietAt de lA iNForMACió
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va tenir lloc a la seu de l’FMC el 17 de novembre

SeSSió iNForMAtivA A lA FederACió Sobre 
lA iNterNACioNAlitzACió delS MuNiCiPiS

La primera edició d’aquest curs, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, va tenir lloc els dies 10 i 14 de novembre i 
la segona edició va ser els dies 24 i 29 de novembre. En el curs es van repassar algunes de les variables a considerar i reflexionar 
a nivell organitzatiu entorn a la millora de les estructures locals. De la mateixa manera, es van oferir exemples concrets, sense per-
dre de vista la seva aplicació mitjançant instruments de gestió de recursos humans rellevants com per exemple la relació de llocs 

de treball i els plans d’ordenació dels recursos humans. El curs es 
va adreçar principalment a tècnics de l’administració local catalana 
amb responsabilitat en els àmbits d’anàlisi, disseny, planificació, 
gestió, implementació i avaluació de polítiques, programes i serveis 
públics en les administracions públiques.
Els docents que van impartir el curs són Ernest Conesa, poli-
tòleg, geògraf i MBA per l’OPEN University, i actualment tècnic 
de Recursos Humans i Organització a l’Ajuntament de Barcelona; 
i Manel Fernández Martos, llicenciat en Ciències Polítiques i 
Sociologia; màster en Gestió Pública per la UAB; llicenciat en 
Geografia i Història UB, i consultor i assessor en recursos humans i 
millora organitzativa.

l’FMC vA orGANitzAr uN CurS AMb l’objeCtiu 
de MillorAr l’orGANitzACió A trAvéS 
delS iNStruMeNtS de reCurSoS huMANS

El 17 de novembre es va celebrar a la seu de la Federació 
de Municipis de Catalunya una jornada per tractar sobre com 
les ciutats poden aprofitar l’oportunitat de projectar-se cap a 
l’exterior per trobar aliats i noves eines per atraure inversions. 
Presentada per Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera i vice-
president de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica 
de l’FMC, va tenir l’objectiu d’informar i formar els càrrecs 
electes i tècnics responsables dels governs locals sobre la ne-
cessitat d’internacionalitzar els municipis i territoris.
En aquesta jornada es van presentar tres ponències:
- La dimensió estratègica de la internacionalització de les ciu-
tats, a càrrec d’Agustí Fernández de Losada, director d’Estudis 
i Assistència Tècnica Internacional a Tornos Advocat.
- Barcelona com a líder en la internacionalització en un món 
global, a càrrec de Joaquim Llimona, advocat i consultor a DS 
Consulting i Comissionat de Relacions Exteriors de l’Ajuntament 
de Barcelona (2011-2015).
- Com passem de la teoria a la pràctica per internacionalit-
zar-nos, a càrrec de Jean-Pierre Malé, consultor en estratègies 
municipals d’internacionalització i cooperació.

També es va celebrar una taula rodona per parlar de tres 
experiències: els ‘Jocs mediterranis Tarragona 2017’ (Javier 
Vilamayor, tercer tinent d’alcalde de Tarragona); el ‘Mayors for 
Peace’ (Carme Barbany, responsable de l’àrea de Projectes 
Estratègics i Comunicació de l’Ajuntament de Granollers) i 
‘Caldes de Montbui, el poble que bull’ (Isidre Pineda, primer 
tinent d’alcalde de Caldes de Montbui).
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Amb aquest objectiu, la Federació de Municipis de 
Catalunya va organitzar una acció formativa, que es va 
dur a terme els dies 18, 19, 25 i 26 d’octubre en la 
seva primera edició, i els dies 19 a 22 de novembre 
en una segona edició, amb la qual es pretenia aportar 
coneixements pràctics sobre la contractació segons el 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aplicada conforme a criteris d’eficàcia, eficiència, ser-
vei i legalitat
El curs es va organitzar al voltant de 7 temes: una 
introducció i qüestions generals; el marc normatiu de 
la contractació des de l’entrada en vigor de les noves 
directives de contractació d’aplicació directa; què es 
contracta: els tipus de contractes del sector públic i el 
seu règim jurídic; com es contracta: els procediments 
d’adjudicació i els sistemes per a la millora de la seva 
gestió; com es preparen els contractes: la configuració 
i les condicions dels mateixos; com es tramiten els 
contractes: qüestions de procés; i finalment com s’exe-
cuten els contractes: contingut pràctic i incidències.
El docent que va impartir el curs és Miguel García 
Rescalvo, advocat, ha estat cap de contractació i com-
pres de l’Ajuntament d’Alcorcón (Madrid) de 1980 a 

1985; és consultor en les Administracions Públiques 
des de 1985, cap de projectes de consultoria des 
de 1986, soci-fundador i director de ‘Consultores de 
Gestión Pública, S.L.’ des de 1997 fins al 2014 i so-
ci-director de “Defensa Pública Abogados, S.L.” des 
de 2003.

CoM eS Pot ModerNitzAr lA CoNtrACtACió 
PúbliCA Per MillorAr lA leGAlitAt i lA GeStió?

Aquest curs, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, i que ha tractat sobre la governança, la participació i la 
innovació social en la primera sessió el 21 de novembre, i sobre el bon govern i el model d’administració deliberativa en la 
segona el 23 de novembre, va celebrar el 28 de novembre la darrera sessió sobre l’open data.

En la tercera sessió, dedicada a la transparència i 
l’open data, es va parlar sobre el contingut i límits 
de la transparència, sobre la normativa catalana 
i espanyola en transparència i bon govern, sobre 
com implementar la transparència en les institu-
cions, sobre el retiment de comptes i sobre les TIC 
al servei de la col·laboració.
Com a cas pràctic, es van analitzar els portals open 
data i pressupostos dels ajuntaments de Rubí i de 
Gavà.
El curs està impartit per Michael Donaldson, 
coordinador de Modernització i Estratègia 
Administrativa de l’Ajuntament de Gavà; llicenciat 
en Dret per la UB i màster en gestió pública (UAB-
ESADE-UPF).

l’FMC hA orGANitzAt uN CurS Sobre boN GoverN 
i GoverN obert: trANSPArèNCiA i oPeN dAtA
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El curs, impartit per Rafael 
Jiménez Asensio, professor de Dret 
Constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra i soci-director del 
despatx Estudi Consultoria Sector 
Públic, va tractar sobre el valor 
la política municipal, el paper 
rellevant de l’organització en l’èxit 
de la política, els redissenys or-
ganitzatius, i la posada en marxa 
de les mesures; i s’hi van estudiar 
diferents casos.
Amb aquesta activitat formativa, 
la Federació de Municipis de 
Catalunya va pretendre enfocar, 
des del punt de vista conceptual 
i de metodologia, quins són els 
passos a seguir per tal de millorar 
l’alineament entre política i gestió.
Una de les qüestions més comple-
xes en l’articulació entre política i 
gestió en l’àmbit dels governs locals 
és el correcte alineament de tots 
dos plans en allò que afecta l’orga-
nització administrativa. La política es 
queixa de no disposar de “màquines 
administratives greixades” per poder 
impulsar i executar les seves deci-
sions i l’administració es lamenta 
de les innombrables interferències 
que pateix per part de la política en 
l’exercici de les seves funcions.
Aquest curs tenia l’objectiu també 
d’explicar com dur a terme proces-
sos de reorganització d’estructures 
i llocs de treball de responsabilitat 
directiva o de comandament (re-
forma “top down”), per la qual 
cosa el primer pas és un bon diag-
nòstic de l’estat de l’organització i 
la proposta ordenada d’una sèrie 
de mesures de reorganització.

el 13 de desembre

debAt A l’FMC 
Sobre el vAlor 
de lA PolítiCA 
MuNiCiPAl

CurS de lA FederACió de 
MuNiCiPiS de CAtAluNyA Sobre 
tèCNiqueS de NeGoCiACió
Aquest curs, inclòs a les activitats forma-
tives de l’FMC, va tenir lloc els dies 27 
d’octubre i 3, 8, 15 i 22 de novembre, 
amb la finalitat de conèixer els elements 
clau del funcionament dels conflictes i 
millorar la capacitat de negociar facilitant 
tècniques específiques.
Els objectius principals d’aquest curs van 
ser conèixer els elements clau del funcio-
nament dels conflictes, de les situacions de 
crisi i de les negociacions; millorar la capa-
citat de negociar facilitant tècniques especí-
fiques; analitzar els punts forts i febles dels 
participants sobre negociació; i aconseguir 

que cada professional millori l’eficàcia de 
la seva participació en les negociacions, 
elaborant un projecte de millora.
En aquesta activitat es van fer exposi-
cions teoricopràctiques, alternades amb 
treballs en grup, jocs de rols i anàlisi de 
casos i situacions que van aportar tant 
els assistents com el docent. Es van 
proposar, entre sessions, activitats volun-
tàries de reflexió personal.
El curs va anar a càrrec de José Manuel 
Alonso Varea, director d’ITER, llicenciat 
en psicologia per la UB i màster en direc-
ció pública d’Esade.

l’FMC orGANitzA uN debAt Sobre 
PreSSuPoStoS PArtiCiPAtiuS
L’Àmbit de Bon Govern i Innovació 
Democràtica de la Federació va celebrar el 
3 de novembre un seminari, en el què a 
partir de les reflexions de diversos experts 
es volia ‘reimaginar’ els pressupostos par-
ticipatius i partir d’una mirada crítica de 
l’instrument tot treballant per nous models 
d’empoderament a la ciutadania.
La primera sessió, a càrrec del professor 
de Ciències Polítiques de la UAB, Ismael 

Blanco; va tractar de l’evolució dels pres-
supostos participatius, partint des dels 
inicis de l’experiència acumulada fins a les 
oportunitats i reptes del present.
En una segona sessió ens vàrem centrar 
en el marc normatiu i les possibilitats 
tècniques que dóna el pressupost i es va 
tancar el seminari amb una reflexió sobre 
els elements i el marc democràtic dels 
pressupostos participatius.
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PACte NACioNAl
Per lA SoCietAt diGitAl

“ l’accés i l’ús, extensiu i intensiu, de les tecnologies de la informació i la 
comunicació al conjunt del territori i per part dels seus ciutadans i empreses, 
és un dels reptes transversals que ha d’afrontar Catalunya per modernitzar 
les administracions públiques i construir una societat avançada i sostenible ”
xavier Furió Galí,
director general del Consorci localret.

Davant aquesta fita, cal alinear en el mateix sentit les 
estratègies i els recursos de tots els nivells de govern. 
La signatura, amb data 24 d’octubre de 2016, del 
Pacte Nacional per a una Societat Digital, ha estat l’eina 
adoptada a Catalunya per preparar el país per a aquest 
nou repte que definirà, en gran mesura, la nostra posi-
ció al món del segle XXI. 
Aquest Pacte Nacional, signat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catala-
nes, les entitats municipalistes Federació de Municipis 
de Catalunya i ACM i el Consorci Localret, permet situar 
aquesta qüestió com un dels eixos de present i de futur 
del país.
Així mateix, el dota d’un espai comú de treball on les 
iniciatives que s’impulsin tinguin una visió global i on to-
thom pugui afegir el seu esforç de manera coordinada, 
generant sinèrgies, evitant duplicitats i optimitzant els 
recursos.
Així, en el marc d’aquest Pacte Nacional, les entitats 
signatàries es comprometen a treballar de manera 
coordinada, conjuntament amb tots aquells actors 
rellevants en la transformació digital de Catalunya 
que s’hi vulguin afegir, entorn cinc àmbits bàsics d’ac-
tuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructu-
res tecnològiques i de comunicacions electròniques que 
assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territo-
ris, ciutadans i empreses de Catalunya.

- L’impuls d’una nova administració digital que, més 
enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals, aprofiti 
i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de 
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent 
del Govern de la Generalitat (SmartCAT), tot integrant 
i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart 
Region de referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjun-
tes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels 
drets de les persones i les empreses en la nova societat 
digital.
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, tot difonent 
entre el teixit empresarial la importància de la disrupció 
que pot provocar la indústria 4.0 en el mercat, capa-
citant capital humà per donar resposta a la demanda 
de nous perfils i promovent les infraestructures ne-
cessàries.
En aquest sentit, el Consorci Localret estarà present 
en cadascun dels àmbits d’actuació, tot i que serà en 
l’àrea de les infraestructures de telecomunicacions, on 
ha estat designat ens coordinador, on hi dedicarà bona 
part dels seus recursos. 
Tot i l’impacte transversal del sector de les telecomuni-
cacions, aquest és un mercat privatitzat que es presta 
en règim de lliure competència. Així, el desplegament 
de les infraestructures i xarxes de telecomunicacions 
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depèn, en gran mesura, dels interessos econòmics dels 
grans operadors de telecomunicacions.
És per això que encara avui molts municipis, nuclis de 
població i polígons industrials, no disposen de xarxes 
d’alta capacitat. Aquesta situació es veu agreujada pel 
fet que molts d’aquests municipis no es troben en el 
focus de desplegament de les principals operadores de 
telecomunicacions a curt termini.
Per altra banda, trobem petits operadors de proximitat 
que ofereixen, des d’una perspectiva local, serveis de 
telecomunicacions que pal·lien algunes de les carèn-
cies no resoltes per les principals operadores de tele-
comunicacions, contribuint així de forma modesta, a 
reduir l’escletxa digital entre municipis.
Per aquest motiu el Pacte Nacional, en el seu àmbit 
d’infraestructures, té com a objectiu principal el desple-
gament d’una xarxa neutra basada en fibra òptica, que 
permeti disposar d’un punt de presència d’alta capaci-
tat a tots els nuclis de població i polígons industrials de 
Catalunya, per tal de promoure que els operadors de 
telecomunicacions puguin oferir serveis d’alta capacitat 
a tots els ciutadans, empreses i administracions públi-
ques del territori en condicions competitives.
En aquest sentit, es convenient que els ajuntaments 
catalans disposin d’un Pla estratègic que els permeti 

governar el desplegament de les infraestructures de te-
lecomunicacions en els seus municipis, de forma cohe-
rent i de manera ordenada, d’acord als seus interessos 
de connectivitat (equipaments municipals; equipaments 

de la Generalitat de Catalunya; equipaments d’altres 
administracions públiques; polígons industrials i po-
sant en valor les infraestructures de telecomunicacions 
municipals existents o previstes), alineant-se en tot cas 
amb els objectius del Pacte Nacional en l’àmbit de les 
infraestructures.

“Assolir una connectivitat amb serveis d’alta 
capacitat per al conjunt dels municipis de 
Catalunya és un objectiu molt ambiciós 
però necessari si volem estar al capdavant 
dels països desenvolupats.
el Pacte Nacional se situa en aquesta direcció 
i invita al conjunt d’institucions i actors rellevants 
a sumar-s’hi per aconseguir-ho”
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Fa poc més de 20 anys, amb la popularització de l’ús 
d’Internet, es va fer evident que la Revolució Digital 
havia arribat a tots els estrats de la societat. En aques-
tes dues dècades hem anat veient com aquest verita-
ble tsunami tecnològic anava afectant tots els àmbits 
d’activitat humana: l’educació, la salut, l’oci, els ne-
gocis, les relacions socials, res no ha quedat al marge 
de l’impacte de les anomenades Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC). Hem vist trans-
formar-se indústries senceres, com les de la música, 
l’entreteniment o la comunicació en general. En la da-
rrera dècada, amb la popularització dels smartphones, 
s’ha donat un altre salt endavant i avui en dia aquests 
estris s’han convertit en imprescindibles en qualsevol 
activitat: noves indústries com el transport o el turisme 
estan en plena transformació. De fet la Innovació i 
la Transformació Digital, és a dir l’adaptació de em-
preses, organitzacions i processos a l’impacte de les 
TIC, s’han convertit en paradigmes d’uns canvis que 
arriben a tots els racons de les organitzacions i les ac-
tivitats humanes.
L’any 2001, en un pacte parlamentari signat per totes 
les forces polítiques existents aleshores al Parlament de 
Catalunya, es van establir les bases de la col·laboració 
entre totes les administracions catalanes: va ser l’ori-
gen, entre altres, de l’Agència Catalana de Certificació, 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) 
que, en el seu moment, van suposar apostes pioneres 
i molt exitoses i algunes de les quals continuen essent 
avui en dia una part fonamental de la estratègia del 

sector públic català front als reptes plantejats per l’ac-
celeració dels canvis tecnològics.
Ara cal donar un pas més. La Transformació Digital de 
l’Administració no és només un aprofundiment en el 
desplegament de l’Administració Electrònica, sinó que 
suposa la necessitat, i l’oportunitat, d’un canvi profund 
en el fons i les formes de l’administració. És aquesta, 
sens dubte, una organització intensiva en Informació, 
com ho pot ser el sector financer per posar un exem-
ple emblemàtic del sector privat. I estem veient aquest 
darrer en un canvi continuat que, literalment, ha portat 
l’antiga oficina bancària a les nostres butxaques. Al 
mateix temps això ha suposat una racionalització i una 
reestructuració profunda de les pròpies organitzacions 
bancàries. D’això estem parlant: de portar l’administració 
a les nostres butxaques (sí, contribuents; sí, ciutadans; 
però sobretot persones) i d’una racionalització i reestruc-
turació de les administracions per fer-les eines més sen-
zilles per al ciutadà i més útils per al poder polític.
Cinc són els eixos que marca el Pacte Nacional per 
la Societat Digital (PNSD) (i els grups de treball que 
es creen per concretar-los), no suficients (àmbits tan 
grans i estratègics com la salut, l’educació o els serveis 
socials no s’hi inclouen explícitament i caldrà abor-
dar-los en un futur immediat) però sí necessaris:
- Les infraestructures, tan imprescindibles en l’àmbit 
TIC: aquí estem parlant tant de comunicacions (fibra, 
Wifi) com de la possibilitat de gaudir d’un núvol públic.
- La ciberseguretat, cada vegada més necessària en 
un món que basa la seva activitat en la generació, em-
magatzematge, transport i gestió de bits.

PACte NACioNAl
Per lA SoCietAt diGitAl

“ la signatura, a finals del mes d’octubre passat, del Pacte Nacional 
per la Societat digital suposa una aposta decidida de les institucions 
públiques catalanes per la transformació digital”
Manel Sanromà lucía,
director gerent del Consorci Administració oberta de Catalunya.
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- L’Administració Digital, entesa com la gestió transver-
sal i coordinada (a totes les administracions) de dades 
i processos que superi els vells tics de l’Administració 
Electrònica: tràmit, interoperabilitat i certificat.
- Les Smart Cities, dotant totes les administracions lo-
cals del nostre país de les eines que els permetin abor-
dar els reptes del desplegament massiu de les TICs a 
ciutats, pobles i regions.
- La Internet of Things (IoT) o el que és el mateix, el 
desplegament massiu de la Internet de Tot (persones, 
objectes, dades, processos) en les nostres empreses i 
indústries. El nou paradigma del Big Data (persones, 
objectes i processos produeixen dades que són matèria 
primera de nous negocis) és una oportunitat que la nos-
tra societat no pot deixar passar.
L’esperit i la lletra del PNSD (veure http://pactedigital.
cat/) és d’obertura total: es fa una crida a universitats, 
col·legis professionals i actors socials en general, a in-
corporar-s’hi. La Generalitat, les quatre diputacions, la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM i Localret, 
signants del Pacte, són conscients que la necessària 

transformació digital de les administracions és a la ve-
gada una oportunitat de co-liderar amb el sector privat 
els canvis necessaris per fer que la Societat Digital sigui 

generadora de riquesa i benestar per a les generacions 
actuals i futures. Quan els cinc grups de treball creats 
concretin els compromisos que es plantegen assumir 
els signants del Pacte, tindrem a la mà una poderosa 
eina de Transformació Digital del nostre país.

“l’Administració (o millor dit, avui encara, les 
Administracions) no viuen ni poden viure d’esquena 
a aquests canvis. de fet, en molts aspectes, a casa 
nostra, moltes Administracions van ser pioneres en 
adoptar les tiC per transformar els seus processos i 
la seva relació amb els ciutadans: és el que hem 
vingut coneixent per Administració electrònica”
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Actualitat europea

La Cimera Mundial de Líders Locals i Regionals va 
culminar el 15 d’octubre a Bogotà amb l’anunci de 
la nova presidència de Ciutats i Governs Locals Units 
(CGLU) i amb l’adopció del ‘Compromís i Agenda 
d’acció de Bogotà’ com a principal conclusió política 
d’aquest congrés.
Durant quatre dies més de 4.000 participants de més 
de 100 països es van reunir amb el lema ‘Veus locals 
per a un Món millor’.
El Compromís i Agenda d’Acció és el resultat d’un ex-
tens i profund procés de consulta amb els membres de 
CGLU de tot el món, incloent 
electes locals i professionals 
dels governs locals que repre-
senten governs metropolitans, 
ciutats mitjanes i perifèriques, 
petits municipis i administra-
cions regionals.
Aquestes consultes van incloure 
els debats desenvolupats com 
a part de les negociacions glo-

bals, com l’Agenda 2030 i Hàbitat III, així com aquells 
debats portats a terme per CGLU com a part de la 
investigació realitzada per al IV Informe de l’Observatori 
Global de la Democràcia Local i la Descentralització.
El Compromís de Bogotà és seguit per l’Agenda d’Acció 
de Bogotà, una sèrie d’accions locals, nacionals i globals 
que seran necessàries per aconseguir les majors agen-
des globals de desenvolupament sostenible, incloent 
l’Agenda 2030, l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic, 
i la Nova Agenda Urbana adoptada a l’Hàbitat III.
El Compromís de Bogotà i l’Agenda d’Acció és una 

contribució de CGLU al debat glo-
bal sobre desenvolupament soste-
nible i complementa la Declaració 
de l’Assemblea Global de Governs 
Locals i Regionals a Hàbitat III, 
adoptada el 14 d’octubre, també 
en el marc del Congrés de CGLU. 
Hàbitat III es va celebrar a Quito, 
Equador, entre el 17 al 20 d’octu-
bre 2016.

Els destinataris són els actors locals i regionals, en particular les autoritats 
públiques (municipis, regions, municipis), les ONG, les organitzacions 
juvenils, escoles, la societat civil i les empreses. Es cofinançaran almenys 
quatre projectes transnacionals. El termini serà el 28 de febrer de 2017.
L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes pilots que reforcin el lema 
de la UE: “Unida en la diversitat”, especialment en el nivell local i regional.
Els projectes hauran de tenir per objecte:
- Seminaris, tallers, i conferències sobre com mantenir el caràcter únic de 
l’Europa de les diversitats i la forma de promoure la unitat en la diversitat.
- Promoure l’intercanvi de bones pràctiques en la lluita contra la discri-
minació.

Aquest cos s’ha concebut per oferir als/les 
menors de 30 anys a Europa l’oportunitat 
de donar suport a ONGs, autoritats locals o 
empreses privades que s’hagin mostrat ac-
tives en la resolució de situacions de risc a 
la UE; en la resposta a reptes socials, com 
l’exclusió social, la pobresa, entre d’altres; 
o que treballen en l’acollida i integració de 
refugiats.
Totes les persones que estiguin compro-
meses i amb ganes de contribuir en dife-
rents causes socials podran apuntar-s’hi i 
formar-ne part tot desenvolupant tasques 
de voluntariat.

lA CiMerA MuNdiAl d’AlCAldeS 
MANté l’eSPerit reiviNdiCAtiu Sobre 
el PAPer delS GoverNS loCAlS eN 
leS PolítiqueS NACioNAlS i MuNdiAlS

ProGrAMA dretS, iGuAltAt i 
CiutAdANiA Per FiNANçAr 
ProjeCteS Pilot Sobre l’euroPA 
de leS diverSitAtS

el 7 de desembre es va posar 
en marxa el Cos europeu de 
Solidaritat

l’A
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SeGur que MeSureM bé 
l’iMPACte SoCiAl 

de lA CulturA i l’eSPort?
El número 17 d’Observatori Local ens porta una res-
senya del treball “Quantifying the Social Impacts of 
Culture and Sport”, publicat pel govern del Regne 
Unit, en el qual es defensa que la cultura i l’esport 
comporten uns beneficis potencials que són difícils 
de mesurar i valorar, el que pot fer que en moltes de-
cisions de política econòmica s’ometi el seu impacte 
social i quina és la millor manera d’assignar aquest 
tipus de recursos.
L’estudi, realitzat per investigadors de la London 
School of Economics, identifica una associació 
estadísticament significativa entre la participació 
en activitats culturals i esportives i certs resultats 
socials. Pel que fa als indicadors de salut, la par-
ticipació com a públic d’esdeveniments culturals 
i artístics està relacionada amb aproximadament 
una millora del nivell de bona salut reportada de 
gairebé el 6 per cent. En el cas d’aquelles per-
sones que practiquen un esport amb regularitat 
aquest percentatge es dobla, en comparació 
amb aquells que no realitzen esport.
La cultura també millora els nivells educatius, 
augmentant en més d’un 14 per cent el desig 
de realitzar estudis superiors. D’altra banda, la 
gent sense feina que decideix involucrar-se en 
activitats culturals o artístiques tendeix a ser 
més activa en la seva recerca de treball, així 
com aquells aturats que practiquen algun es-
port. Finalment, pel que fa a l’impacte sobre la 
participació cívica, la participació en activitats 
culturals o esportives augmenta la probabilitat 
de realitzar voluntariats, així com de donar més 
diners a caritat.
Aquest estudi és rellevant dins de l’avaluació 
de polítiques públiques. És útil i necessari per 
al disseny de polítiques i projectes públics con-
siderar els beneficis socials de la intervenció 
d’una manera més àmplia. L’avaluació econòmi-
ca de qualsevol projecte públic local duta a ter-
me de forma adequada hauria de tenir sempre 

en compte tots els possibles efectes de la intervenció, i 
no només aquells resultats que siguin més senzills de 
quantificar.
“Quantifying the Social Impacts of Culture and Sport”, 
Department for Culture, Media and Sport (DCMS), 
United Kingdom Government & London School of 
Economics (LSE), 2014. Daniel Fujiwara, Laura Kudrna 
i Paul Dolan. London School of Economics

observatori local



Mireu, a la meva escala, i penso que arreu, hi ha 
gent creient i gent que no. Vull dir, gent que és més o 
menys vagament cristiana –dels catòlics de missa i co-
munió diària no en veig gaires a dia d’avui, si us haig 
de ser sincer– i que celebra el Nadal com ens varen 
ensenyar de petits, amb pessebre, caga tió, nadales, 
reis i el que calgui; tanmateix, hi ha conveïns als qui 
això del naixement del Fill de Déu Nostre Senyor els 
importa un rave, amb perdó, però que també celebren 
aquests dies amb la mateixa alegria, si no més, que 
els qui hi creiem. Tots dos bàndols, que en això sí que 
ens posem d’acord els catalans, fem unes farteres 
d’upa, passablement nostàlgics dels canelons que feia 
la iaia, si ja no hi és en aquest món de mones. Ara ve 
Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa n’hi donarem un 
tall, que cantàvem els menuts quan jo n’era. El menjar 
ens defineix.
On ens porta tot plegat? Doncs a què, si bé hi ha festes 
del nostre calendari més vinculades a la religió catòlica, 
com ara Setmana Santa, els nadals són, avui en dia, 
celebracions purament familiars, socials o, si ho volen, 
consumistes. Podríem discutir anys i panys vers l’origen 
de les mateixes, i aquí sortirien les saturnals romanes, 
els cultes a Mitra, les reminiscències paganes que l’es-
glésia adoptà per fer més mengívol el seu discurs pro-
selitista. Molt bé. És igual. Tota religió, tota civilització, 
esdevé com és per acumulació. No hi ha res que neixi 
del buit absolut.
Dit això, bo i veient que de cosa religiosa en queda ben 
poca, cal demanar-se si té sentit canviar el sexe dels 
reis d’orient, o permutar el tradicional pessebre per una 

instal·lació més o menys moderna, més o menys afor-
tunada. És com dir que els mercats nadalencs haurien 
d’abstenir-se de vendre figuretes del caganer, per ser 
escatològiques, o no vendre molsa per ser antiecològic. 
O es fa o no es fa, i això és tot.
Sap greu que, ara que d’altres religions i costums co-
mencen a tenir-hi el reconeixement que mereixen en 
una societat culta i desenvolupada com és la nostra, 
les tradicions que ens han fet il·lusionar secularment 
caiguin víctimes de la destral dels temps moderns. A 
tall d’exemple, puc assegurar que no cal ser monàrquic 
per gaudir-ne de la nit de reis. Mon pare no ho era pas 
i, pobre!, abans d’anar-se’n a treballar -era cambrer- 
feia que el rei negre passés per casa nostra per tal de 
lliurar-me els regals i poder-ho veure ell. Compte, però, 
mai va combregar amb reis ni reines! Era republicà de 
soca-rel. I tampoc hi creia gaire en déus ni en cape-
llans, però el pessebre i les nadales no hi faltaren mai 
al petit pis del carrer del Roser del barri del Poble-Sec 
on em vaig criar.
Sempre he defensat, modestament, que els nostres 
costums ens fan ser el que som, i quan els abandonem 
estem deixant-nos una part molt important de la nostra 
essència, de la nostra vida, del nostre tarannà. Un tió, 
un pare Noel, un “bon Nadal” en les llums del carrer, 
un pessebre amb el bou, la mula, el nen Jesús, Maria 
i Josep no han de ser motiu d’escàndol. Al menys, això 
és el que diu el sentit comú. L’escàndol són les perso-
nes que dormen al ras o no tenen per menjar.
I és que a un servidor li agraden els nadals i els reis 
d’orient. I les farteres, naturalment.
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he viSt uN rei
“ dates nadalenques i, lògicament, jorns de festa, de gatzara i 
d’indigestions. també festes que han esdevingut polèmiques per qüestions 
ideològiques, perfectament respectables malgrat el seu tarannà sobrer, a 
voltes. la discussió de fons rau en si s’ha de donar un caràcter confessional 
o no als nadals. les administracions públiques, en aquest cas els ajuntaments, 
són curoses en aquest assumpte. No cal ferir susceptibilitats, diuen, i això 
està bé. Ara, quan s’ultrapassen els quaranta -i els cinquanta, i t’apropes a 
la seixantena, com és el cas de qui escriu això-, aquestes discussions 
acostumen a veure’s amb una certa indulgència”

Miquel Giménez,
guionista i escriptor



Al començament de la democràcia recuperada després 
del franquisme molts ajuntaments es van haver d’enfron-
tar al problema d’una part dels seus ciutadans que no te-
nia accés a un habitatge, un dels drets bàsics recollits a la 
Constitució. També hi va haver una bombolla immobiliària 
i hi havia pisos buits arreu que coexistien amb milers de 
famílies sense una casa digna. Els sona? Han passat, com 
a mínim, dues bombolles més des d’aleshores i sembla 
que encara no n’hem après. Amb l’agreujant que ara sor-
tim de la crisi (diuen les grans xifres, però no està consta-
tat per a la majoria de la població en la vida real) que ha 
deixat més gent a la cuneta sense poder seguir.

Amb aquest panorama, els ajuntaments són la primera 
trinxera a la què van a parar els ciutadans quan tenen 
problemes bàsics de subsistència, com l’habitatge. El 
Parlament va tancar l’any aprovant una nova llei d’habitat-
ge a tota pressa, per superar les anul.lacions del TC a tres 
articles de l’anterior norma sobre emergència habitacional, 
afrontar el fenomen de l’ocupació i frenar els lloguers 
abusius. Va aconseguir la unanimitat de la Cambra. Però 
quan això passa, acostuma a ser perquè s’han fet moltes 
cessions per totes les parts. Potser masses, veient el 
desencís que ha causat la seva aprovació a les entitats so-
cials i als grans ajuntaments més afectats directament.
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El fet cert és que el president 
Mariano Rajoy ha aconseguit es-

tabilitzar la legislatura en curs, malgrat les tensions 
del seu endegament. PP i PSOE han establert línies 
de diàleg permanents i junts han tirat endavant diver-
ses iniciatives, cosa que no ha impedit que el govern 
perdés diverses votacions al Congrés sense que passi 
res. La conseqüència és una clara marginació de 
Ciutadans, que tenia un acord de govern amb el PP, 
de Podemos i de les minories nacionalistes amb la re-
lativa excepció del PNB. Funciona, doncs, una mena 
de bipartidisme reviscolat, que recorda molt la “gran 
coalició” tan preuada per Mariano Rajoy i els seus 
lloctinents. I a sobre, en una Europa amb tants factors 

d’inestabilitat es veu amb bon ull que Espanya hagi es-
devingut aparentment un oasi de pau política.  
Tanmateix, aquesta bassa d’oli parlamentària no amaga 
l’existència de grans, greus i urgents problemes sense 
resoldre. Per exemple, el PP prepara un Congrés sen-
se polèmiques rellevants, si bé tapant la successió de 
Mariano Rajoy. Possiblement el seu hereu és un dels 
seus ministres sense que es pugui assenyalar-ne un de 
més sobresortint que els altres; tard o d’hora esclatarà 
la disputa pel lideratge del PP. O la situació política a 
Catalunya. O la reforma de la Constitució, que demana 
tothom llevat del govern. O el nou sistema de finança-
ment de les comunitats autònomes i dels ajuntaments, 
etc. És a dir, que temes per barallar-se n’hi ha un munt.    

el retorN de l’eix biPArtidiStA
“ el govern pot fer veure que té no només propostes noves, que per cert sovint es desdiuen 
amb les de la legislatura anterior, sinó la iniciativa política, i, per això, hi ha qui pensa que 
rajoy avançarà les properes eleccions, aprofitant que les enquestes el continuen afavorint”josep M. Sanmartí, periodista

ANy Nou, vellS ProbleMeS

opinió

“ és molt difícil que bona part dels actuals aturats puguin deixar de ser-ho, perquè ni existeix 
el tipus de feina que tenien abans, ni la construcció ni el turisme poden donar molt més. la 
primera, perquè encara hi ha centenars de milers de pisos de la bombolla esperant comprador, 
i el segon perquè hem arribat a rècords mai vistos i en canvi s’ha creat poca ocupació”
Salvador Sabrià, periodista
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Actualització del catàleg de 
bones Pràctiques municipals
el banc de bones Pràctiques dels governs locals és un servei impulsat per la Federació de 
Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals i els 
ajuntaments, que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal

Un any més, s’inicia un procés per actualitzar el catàleg 
d’experiències innovadores, especialment aquelles ac-
tuacions municipals que han donat resposta de manera 
creativa a les demandes i necessitats socials motivades 
per la crisi. Actualment, el Banc de Bones Pràctiques 
(BBP) disposa de més de 300 pràctiques seleccionades 
amb criteris de qualitat, que poden ser consultades per 
tots els interessats en millorar els serveis als ciutadans. 
Està concebut com una xarxa de coneixement que ara té 
més de 20.000 visites mensuals i que s’actualitza per les 
aportacions dels mateixos municipis participants.

Si el vostre municipi ha impulsat alguna experiència 
valuosa entre les temàtiques previstes pel Banc, podeu 
donar-la a conèixer. La convocatòria per recollir experièn-
cies finalitza el mes de gener de 2017.
Totes les pràctiques recollides que compleixin els criteris 
de qualitat seran publicades a la pàgina web del BBP 
i difoses per diferents mitjans, amb l’objectiu de com-
plementar el desenvolupament d’aquest espai web de 
referència de la comunitat local per tal de facilitar l’inter-
canvi de coneixement sobre polítiques locals.
Més informació, http://www.bbp.cat

Ajuntament de Manresa

MANreSA, CiutAt AMiGA de lA GeNt GrAN
El concepte de Ciutats Amigables amb les persones grans va ser una proposta de l’Organització Mundial de 
la Salut exposada per primera vegada el juny de 2005. Per formar part de la xarxa s’ha de disposar d’una 
diagnosi de la ciutat, un pla d’acció i uns mecanismes d’avaluació, d’acord amb criteris de millora contínua. 
Manresa va ser reconeguda per l’OMS com a ciutat amiga de la gent gran, esdevenint la vuitena ciutat de l’Es-
tat Espanyol i la 37ena. del món en obtenir l’acreditació. 
El programa té l’objectiu de preparar la ciutat per a totes les edats i convertir-la en una ciutat més amable per 
a la gent gran, més saludable, més participativa, més integradora, més accessible, més segura i que sigui font 
de promoció de l’envelliment actiu. Aquests objectius s’han desenvolupat mitjançant un Pla d’Acció que s’ha 
planejat i acordat a través de la participació dels diversos actors del municipi (ciutadania, professionals del 
sector, ajuntament, proveïdors). El Pla d’acció s’ha implementat durant els anys 2014-2016 mitjançant 28 ac-

tuacions liderades per diversos àmbits: comunicació i informació, civis-
me, edificis i espais públics, habitatge, mobilitat i transport, respecte i 
inclusió social, serveis socials i salut, i xarxa social i teixit associatiu. Es 
tracta, doncs, d’un programa transversal que aconsegueix implementar 
polítiques en una gran diversitat d’àrees municipals, i implicar en el seu 
disseny i implementació els diversos departaments de l’administració 
pública, la societat civil i la ciutadania. Així mateix, és un programa que 
gaudeix de l’acompanyament i el segell de la xarxa internacional de les 
ciutats amigues de la gent gran.
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Ajuntament de Manlleu

teMPS x teMPS! iNterCANvieM el NoStre 
teMPS!
“Temps x Temps” és un projecte basat en el principi d’ajuda mútua entre la ciutadania i busca generar 
una dinàmica d’intercanvis de coneixements i habilitats a través d’una moneda concreta: el temps. És 
més que un banc del temps tradicional, ja que inclou altres activitats com mercats d’intercanvis de roba. 
El programa va néixer l’any 2009 en el marc d’actuacions del pla d’un barri de Manlleu, però gràcies als 
bons resultats de participació es va expandir a la resta del municipi.
En el programa “Temps x Temps” es contemplen tres tipus d’intercanvis: Temps x Temps individual: 
intercanvi de persona a persona; Temps x Temps de grup: intercanvi d’una persona a un grup de perso-
nes; i Temps x Temps comunitari: intercanvi d’una persona o grup de persones cap a la comunitat. 
Aquests intercanvis consisteixen en serveis molt diversos, com acompanyar a persones (a ballar, al met-
ge, a l’escola...), tasques quotidianes (planxar, cosir, anar a comprar...), petites reparacions domèstiques 
(arreglar endolls, pintar una habitació...), coneixements i aficions (practicar idiomes, fer visites culturals...), 
cuidar animals i plantes (passejar el gos, regar o podar les plantes...), etc.

Ajuntament de Mollerussa

eSPAi jove iNterCulturAl
L’espai Jove Intercultural és un projecte que pretén utilitzar la ciutat i els seus recursos per cohesionar, 
estimular i empoderar els/les joves mollerussencs d’edats compreses entre els 12 i 16 anys (de primer 
a quart d’ESO), tot utilitzant la gran oportunitat que el temps de lleure i oci ofereix.
L’objectiu és fomentar la relació entre els joves de la ciutat i alhora prevenir possibles situacions de 
risc i exclusió social, i fomentar el desenvolupament d’una ciutadania activa, utilitzant la ciutat i els 
seus recursos. Parteix de la base que la ciutat per si sola pot 
ser cohesionadora i integradora, i que per fer-ho possible 
s’ha d’utilitzar el gran potencial humà que per una banda 
desprenen els joves amb la seva participació, optimisme i 
força, i per altra banda, la gent gran que aporten expertesa, 
vivència i dedicació.
S’organitza mitjançant dos grups de treball de 20 nois i 
noies cada grup que es reuneixen durant el curs escolar, de 
setembre a juny, un cop per setmana i durant 1,30 hores 
cada dia. El primer que fan aquests grups és conèixer la 
història de Mollerussa, després fan propostes de canvi per 
a la ciutat i participen en diferents espais i activitats com un 
programa setmanal de radio o en el espai musical Aixopluc.
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Ajuntament de Camprodon

reFereNt eN reCollidA 
SeleCtivA de reSiduS
La vila ha passat de tenir un índex de recollida 
selectiva del 34,8% l’any 2014 al 54% el febrer 
del 2016, 15 punts per sobre de la mitjana cata-
lana. La fita ha estat possible gràcies a la iniciativa 
“Repte de ReSíClar” impulsada per l’Agència de 
Residus de Catalunya amb el suport dels veïns i 
veïnes del municipi. L’ajuntament s’ha proposat 
oferir el servei més eficaç i eficient possible de 
tractament de les deixalles. Fruit d’aquest propòsit 
i de la col·laboració dels veïns, Camprodon ha 
aconseguit enguany augmentar en 20 punts l’ín-
dex de recollida selectiva de residus al municipi.

Ajuntament de Girona

videojoC AMb iMAtGeS 100 Per 
CeNt reAlS del bArri vell
La productora gironina Low Cost Media ha tret el primer vi-
deojoc a tot el món en el que totes les imatges són reals i en 
alta definició. ‘Sefirot’ és una aventura on els jugadors han 
d’anar descobrint misteris que s’amaguen al barri vell de 
Girona. L’Ajuntament de Girona ha reconegut que el videojoc 
“és una bona eina per promocionar la ciutat per una via di-
ferent i complementària i servirà per acostar Girona a públics 

més joves des 
d’un altre punt de 
vista”. ‘Sefirot’ s’ha 
presentat oficial-
ment el 8 de gener 
als cinemes OCINE 
de Girona i es 
podrà descarregar 
gratuïtament des 
de la pàgina web.

Ajuntament de Gavà

PlAqueS iNterACtiveS
L’Ajuntament de Gavà ha impulsat el projecte 
“Petjades amb història”, pel qual se senyalitzen 
30 espais i edificis històrics de Gavà amb plaques 
interactives, que compten amb codis QR que ofe-
reixen a l’usuari informació de cadascuna de les 
localitzacions. L’ajuntament ha indicat que gràcies 
a aquesta iniciativa els usuaris podran conèixer la 
història de llocs emblemàtics com la Torre Lluc, la 
Font Groga o el parc arqueològic. “Tan important és 
conservar els edificis i 
equipaments vinculats 
amb la història com fer 
divulgació i promoció 
perquè la ciutadania 
els conegui i els senti 
com a propis”. Els 
codis QR porten a un 
lloc web, amb detalls 
històrics, fotos antigues 
i una breu història.

Ajuntament de Corbera d’ebre

eS CoNSolidArAN leS CASeS 
MéS MAlMeSeS del Poble vell 
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre 
(COMEBE) ha iniciat l’experdient de licitació i posterior ad-
judicació d’un projecte de consolidació d’un conjunt 
de cases del Poble Vell de Corbera d’Ebre en perill de 
col·lapse. L’actuació abraça entre cinc i sis cases que 
tenen risc d’una major degradació i, en algun cas, d’es-
fondrament.
Els treballs pre-
tenen consolidar 
i preservar els 
elements arqui-
tectònics exis-
tents, tot res-
pectant la lògica 
dels materials 
i dels sistemes 
constructius.
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www.amb.cat

Metròpolis Barcelona

és la base per a les persones
on la sostenibilitat

A l’AMB tenim un compromís amb  
la sostenibilitat del medi ambient de 

l’àrea metropolitana de Barcelona. Per 
això treballem per la qualitat de l’aire 
i de l’aigua, gestionem els residus per 
convertir-los en un recurs, fomentem 
els transports públics, impulsem les 

energies renovables, fem front 

al canvi climàtic, eduquem per a  
un territori més sostenible...
Per a la sostenibilitat dels 3,2 milions 
de persones que hi viuen, treballen i 
estudien, impulsem la creació d’ocupació 
amb unes retribucions adequades, la 
reindustrialització, l’habitatge social, 
l’ensenyament, la recerca... 

52 % del territori per a 
espais lliures o naturals

Gairebé 1.500 km  
de vies per a bicicletes

75 instal·lacions  
i equipaments per a 

gestió de residus

Més de 50 organitzacions 
concessionàries o contractistes de 

l’AMB redueixen la petjada de carboni 
i són auditades per la ISO 14064

Més de 39.030 participants 
en 2.202 activitats educatives  

i de dinamització de l’AMB  
(2015-2016)

Més de 200 equipaments 
per a la gestió de l’aigua

324.489 MWh 
generats d’energies  

renovables per cogeneració

El 32 % dels 10.523 taxis 
metropolitans circulen amb energies 

i tecnologies eficients

4.800 habitatges 
de promoció pública

Fons d’11 milions d’euros  
per evitar els talls d’energia i aigua 

a les llars metropolitanes

Més de 400.000 
persones beneficiàries de 

la tarifació social per 
facilitar l’accés al servei 
de transports públics 

metropolitans 

30 milions en 
projectes de foment de la 

reindustrialització.  
Creació de nous llocs de treball 

en 236 polígons industrials

Fem una metròpolis sostenible 
en tots els sentits i per a tothom




