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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
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Actualitat 
de l’FMC

- La política d’ocupació pública en el Projecte de pressupostos 2017 (Joan Mauri)
- La regla de despesa: propostes per a una nova hisenda local (M. Petra Sáiz)Anàlisi

Els nous protocols i convenis de pobresa energètica avancen amb unitat d’acció. El Comitè Executiu 
de l’FMC fa una anàlisi crítica del Projecte de llei de comerç. L’FMC se suma al Manifest del Dia 
europeu de la mediació. El president de Creu Roja a Catalunya presenta a l’FMC el seu treball i 
estratègia arreu del territori. Què implica per als governs locals l’adopció de la nova agenda urbana 
mundial? L’FMC es reuneix amb el Síndic de Greuges per tractar la segregació escolar. L’FMC 
assisteix a la presentació de l’informe anual 2016 del Síndic de Greuges. L’FMC presenta un codi ètic 
per a electes i alts càrrecs de l’àmbit local. L’FMC, l’ACM i Ensenyament acorden criteris per al curs 
escolar 2017-18. L’FMC valora positivament el Projecte de llei d’arquitectura. L’FMC, a la jornada 
per presentar la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la Reforma Horària. L’FMC compareix al Parlament 
per donar el seu parer sobre la reforma horària. L’FMC i l’ACM informen als ajuntaments afectats 
per la Llei de barris de la resposta del govern de la Generalitat. Els governs locals van donar suport 
a la manifestació #volemacollir. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital. Marc 
Garcia: “La conscienciació sobre els riscos i la responsabilitat que comporta la mobilitat és el gran 
repte de la seguretat viària”. L’FMC, present a les jornades sobre la Llei de les mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de persones en risc d’exclusió residencial. L’FMC compareix al Parlament 
davant la ponència sobre la Llei de ports. L’FMC, present a la Nit de les telecomunicacions i la 
informàtica. La videovigilància policial de l’espai públic, en una jornada de l’FMC.  Col·laboració 
de l’FMC en la jornada de millora de la contractació pública en els serveis a les persones. S’ha 
constituït la Comissió de mediació de l’habitatge de l’Alt Pirineu i Aran. L’FMC participa a la Cimera 
de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona. Manifest del Dia internacional de la Dona. 
L’FMC intervé en la jornada sobre la prestació de serveis de transport públic. L’FMC i la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya van celebrar la trobada anual del programa Municipi 
Cooperatiu. Reunió del plenari de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’FMC. 
L’FMC valora positivament el Projecte de llei d’universalitzar l’assistència sanitària. Debat a l’FMC: 
cap on ha d’anar el nou model d’orientació i intermediació laboral? Conferència de l‘FMC sobre 
les ocupacions il·legals d’habitatges. L’FMC proposa que les empreses acreditin programes de 
compliance per accedir a la contractació pública. La permanent de l’Àmbit de Cultura, Joventut i 
Esports de l’FMC es reuneix per planificar les activitats. L’FMC insta el govern a resoldre la tramitació 
de l’avançament en l’edat de jubilació de la policia local. Es reuneix la permanent de Serveis Socials i 
Habitatge Social de l’Àmbit de Drets Socials de l’FMC. 19 d’abril, Dia del Municipi. Reunió a l’FMC per 
parlar del cànon eòlic. L’FMC, a la presentació de la nova guia de participació ciutadana. Campanya 
d’emergència: Colòmbia i Perú. El Seminari de Dret Local de l’FMC continua amb quatre noves 
sessions. El futur d’Europa i els drets socials serà l’eix del primer debat del tercer cicle ‘Europa, 
des d’una mirada local’, organitzat per l’FMC. Una representació de l’FMC va assistir al Fòrum de 
l’Economia de l’Aigua. L’FMC ha participat en la jornada Pure Cosmos de millora de la competitivitat 
de les pimes i presentació de la FUE. L’FMC organitza una nova edició del Seminari Tècnic Local. 
L’FMC reuneix 300 electes i tècnics locals per debatre les problemàtiques en matèria d’ordenació de 
llocs de treball. Observatori Local: Poden les grans ciutats mantenir el seu creixement en un entorn 
d’automatitzacio creixent? El president de la FEMP anuncia una posició forta dels municipis per 
exigir al govern que puguin disposar del seu superàvit i destinar-lo a inversions. 

Opinió Salvador Sabrià / Miquel Giménez  / Josep M. Sanmartí 

Olot, Palau-solità i Plegamans, les Franqueses del Vallès, Igualada, Gavà, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Vacarisses i Sant Hilari Sacalm
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En l’acte, presidit per Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat, hi van intervenir Jordi Baiget, con-
seller d’Empresa i Coneixement; Jaume Collboni, 
vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; 
Xavier Amor, president de la Federació de Municipis 
de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar; Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis 
i alcalde de Premià de Mar; Rosa M. Mora, diputada 
de la Diputació de Lleida i alcaldessa d’Anglesola; 
Imma Costa, diputada delegada de Medi Ambient, 
Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona 
i alcaldessa del Montmell; Maite Fandos, diputada de 
la Diputació de Barcelona; Fermí Santamaria, vicepre-
sident primer de la Diputació de Girona i alcalde de 

Llagostera; i Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
També va ser present a la taula presidencial Dolors 
Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies; i 
en l’acte, Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets 
Socials de la Federació de Municipis de Catalunya i 
alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; Núria Parlon, 
l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet; Dolors 
Sabater, alcaldessa de Badalona; Juli Fernàndez, al-
calde de Sabadell; tinents d’alcalde, regidors i regido-
res de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, 
Badalona i d’altres, i entitats del Tercer Sector Social.
Xavier Amor, president de l’FMC, en la seva intervenció va 
destacar: “Hem superat les mancances de gestió dels fons 
del 2015 destinats a la pobresa energètica. Això ha estat 

possible gràcies a l’actuació coordinada dels 
governs locals de Catalunya i del govern de 
la Generalitat. Ho hem de tenir en compte en 
el futur. Som conscients de les dificultats per 
asseure a les empreses subministradores -a 
totes- tal i com ho preveu la llei 24 per com-
plir, precisament, la mateixa llei.
Malgrat això la nostra entitat fa més d’un 
any que ve reclamant accions concretes. 
En aquest sentit, la feina de les taules tèc-
niques de treball que hem reclamat i que 
finalment s’han constituït han de fer pos-
sible -amb un protagonisme invisible- una 
adequada gestió de l’aplicació de la llei.
Els procediments de qualificació de l’habi-
tatge protegible per raó de pobresa ener-
gètica han d’articular-se sobre la base de 
dades objectives a l’abast de totes les admi-
nistracions públiques: Això ens permetrà a 
tots -també a les empreses- fer gestionables 
les decisions polítiques que hem pres per 
protegir a aquestes famílies sense saturar 
els nostres serveis socials municipals que 
treballen al límit de les seves possibilitats, i 
ja fa molt de temps.
Tot i això queda molta feina per fer, 
i plegats ho farem”.

ElS NOUS PROTOCOlS I CONvENIS 
dE PObRESA ENERGèTICA AvANCEN 
AMb UNITAT d’ACCIó 
El 19 de gener va tenir lloc al Palau de la Generalitat l’acte de presentació 
dels nous protocols i convenis de pobresa energètica

l’A
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AT
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La Federació de Municipis de Catalunya ja va votar en con-
tra d’aquesta normativa a la Comissió de Govern Local de 
Catalunya (CGLC) reunida el novembre, ja que no recollia 
entre d’altres temes, les observacions relatives a l’autonomia 
local formulades per la nostra entitat.
L’avantprojecte de llei pretén compilar en un sol text la legis-
lació vigent en matèria de comerç i fires; actualitzar, sistema-
titzar i clarificar conceptes; i simplificar la regulació i reduir les 
càrregues administratives.
La Federació ja va formular les seves esmenes durant el tràmit 
d’informació pública incidint sobretot en la venda no seden-
tària, un dels aspectes més polèmics, i en les relatives al règim 
de transmissibilitat de les autoritzacions.
Aquestes consideracions proposades per la Federació de 
Municipis de Catalunya es van recollir en el document de 
posicionament i defensa dels nostres representants davant la 
CGLC que finalment va tenir lloc el 9 de novembre de 2016; 
en aquest mateix document es van integrar també les obser-
vacions de l’Ajuntament de Barcelona relatives a l’autonomia 
municipal.

El posicionament de l’FMC davant l’avantprojecte de llei va ser 
desfavorable, amb el vot en contra, ja que l’avantprojecte sot-
mès a tràmit de la CGLC no recollia les observacions relatives 
a l’autonomia municipal, així com tampoc el reconeixement 
del règim especial del municipi de Barcelona, ni les observa-
cions de caire tècnic que s’havien formulat referents a l’afec-
tació d’empreses domiciliades fora de Catalunya, zones de 
degustació, i règim sancionador dels articles 71.4c), i 72.14.
Actualment l’avantprojecte de llei ha iniciat el seu tràmit parla-
mentari. Des de la Federació de Municipis de Catalunya espe-
rem que en aquest tràmit s’apropin posicions per arribar a un 
consens entre tots els interessats.
En un altre ordre de coses, en aquesta mateixa reunió del 
Comitè Executiu de l’FMC de 23 de gener es va donar suport al 
conveni entre la Generalitat i les empreses subministradores so-
bre la concertació en matèria de pobresa energètica. També es 
van ratificar observacions a d’altres projectes normatius, es van 
designar nous membres a comissions mixtes i òrgans de partici-
pació, es va informar de compareixences parlamentàries i es va 
donar compte d’altres temes que afecten els governs locals.

Reunit en sessió ordinària el 23 de gener

El COMITè ExECUTIU dE lA FEdERACIó dE 
MUNICIPIS dE CATAlUNyA FA UNA ANàlISI 
CRíTICA dEl PROJECTE dE llEI dE COMERç
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Fa 19 anys el Comitè de Ministres del Consell d’Euro-
pa va aprovar la primera Recomanació sobre mediació 
familiar. Per aquest motiu, durant aquesta setmana 
de gener es porten a terme un seguit d’activitats de 
promoció i divulgació de la mediació a Catalunya, en 
les que hi participen més de 40 entitats, amb l’ob-
jectiu de promoure la mediació entre els ciutadans 
i donar-ne a conèixer les seves característiques i els 
seus avantatges. Les institucions públiques i la societat 
civil col·laboren en l’impuls d’aquest sistema de gestió 
de conflictes, conscients que els valors de la mediació 
(diàleg, respecte, confiança i responsabilitat) aporten 
capital social i permeten progressar cap a una societat 
més madura i cohesionada. Per això, el lema d’aquest 
any és “El compromís institucional en l’impuls de la 
mediació”.
En aquest sentit, el 21 de gener va tenir lloc un acte 
commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació, or-
ganitzat per la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada i el Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya, en el què es va signar el Manifest 
Institucional, presentat el 21 de gener de 2015.
L’acte, presidit per Carles Mundó, conseller de Justícia 
de la Generalitat, va comptar amb la participació del 
secretari general de la Federació de Municipis de 
Catalunya, Juan Ignacio Soto Valle, i del vicepresident 
de l’ACM, Fermí Santamaria. També va comptar amb 
la participacio de les conselleres d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, i de Treball, Dolors Bassa, que van 
mostrar el suport dels seus departaments respec-

tius per donar un impuls al Manifest signat, amb el 
compromís de sumar esforços i col·laborar per poder 
construir conjuntament dinàmiques innovadores per 
avançar en l’articulació d’un sistema de justícia que 
ofereixi a tothom la mediació com a forma habitual 
d’abordar-los.
El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Mundó, i el president de l’Associació Catalana 
en pro de la Justícia, Xavier Ten, van signar també un 
conveni de col·laboració en matèria de mediació. 
La mediació és una fórmula alternativa en la resolució 
de conflictes que té com a objectiu arribar a l’acord 
entre les parts, gràcies a la intervenció d’un tercer que 
facilita el diàleg, orienta i ajuda a arribar a acords con-
sensuats, evitant així l’inici de procediments judicials. 
El paper del tercer el porta a terme el mediador, que 
és una persona neutral i imparcial.

21 de gener, dia Europeu de la Mediació

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA SE SUMA 
Al MANIFEST dEl dIA EUROPEU dE lA MEdIACIó

El president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, Xavier 
Amor, va mantenir el 16 de gener una reunió amb el president de Creu Roja a Catalunya, 
Antoni Aguilera, acompanyat per Enric Morist, coordinador autonòmic, i per Carmen Rico, 
secretària autonòmica, que van presentat a l’FMC el treball i l’estratègia que té Creu Roja 
a Catalunya arreu del territori. Els projectes de la Creu Roja afecten directament diversos 
col·lectius vulnerables, com infància, gent gran, ocupació, formació, salut o drets hu-
mans. En aquest sentit, el president de la Creu Roja va demanar també una reunió amb 
l’Àmbit de Cooperació i Solidaritat de la Federació de Municipis de Catalunya per traslla-
dar-los-hi la gestió que estan portant a terme des de Creu Roja en el tema dels refugiats.

El PRESIdENT dE CREU ROJA A CATAlUNyA PRESENTA A 
l’FMC El SEU TREbAll I ESTRATèGIA ARREU dEl TERRITORI



La Federació de Municipis de Catalunya va dedicar la tercera 
sessió del cicle ‘Europa, una mirada local’, que es va portar 
a terme el 26 de gener, a conèixer l’impacte que tindrà 
sobre els governs locals, i concretament sobre les ciutats, 
l’Habitat III i la nova agenda urbana mundial.
La Conferència de Nacions Unides sobre Habitatge i 
Desenvolupament Urbà Sostenible, Hàbitat III, va conclou-
re a Quito amb l’adopció de 
la Nova Agenda Urbana, que 
defineix paràmetres per al des-
envolupament sostenible de 
les urbs i ajuda a replantejar 
la planificació, l’administració i 
les accions per al benestar dels 
seus ciutadans.
Aquest document defineix un 
full de ruta per construir ciutats més pròsperes i inclusives. 
L’aprovació de la Nova Agenda Urbana planteja un canvi de 
paradigma en la urbanització per encarar millor els proble-
mes de la sostenibilitat ambiental o la desigualtat urbana, 
entre d’altres.
La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar el ter-
cer taller del cicle ‘Europa, una mirada local’, conduït per 
Edgardo Bilsky, director del Research at United Cities and 
Local Governments (CGLU). El ponent va dividir la seva in-
tervenció en dues parts: la primera per presentar i explicar 
què és la CGLU i les xarxes de ciutats, governs locals i re-
gions; i la segona per parlar sobre Habitat III i la nova agen-
da urbana, els principals desafiaments i les futures accions.
En la seva intervenció va destacar que les respostes pro-
duïdes per ciutats i territoris poden ser les bases per a la 
creació de solucions globals per a problemes globals: “Un 
enfocament territorial de desenvolupament pot ser una pa-
lanca clau per a una transició cap a un futur més sostenible 
que a les comunitats i institucions locals en la co-creació de 
les seves ciutat i territoris”. “Més de 1.000 alcaldes i líders 
locals de tot el món, reunits a Quito el 16 d’octubre, van 
celebrar l’adopció de la Nova Agenda Urgana, subscrita per 
193 països”.
I va afegir, entre d’altres punts, que cal una economia més 
inclusiva: els governs locals són els catalitzadors dels mo-
dels de desenvolupament alternatius i solidaris: “Les ciutats 
i els territoris poden convertir-se en laboratoris d’un futur 
diferent”.
Va acabar afirmant que “aquestes agendes i, en particular, 
la nova agenda urbana no es podran aconseguir sense un 
canvi radical en les formes de finançament del desenvolupa-

ment local i, en particular, del desenvolupament urbà”.
Amb aquest taller, la Federació de Municipis de Catalunya 
tanca el cicle ‘Europa, una mirada local’, que va iniciar el 
passat mes de desembre amb un primer taller que va tractar 
sobre la participació ciutadana, i que va continuar amb un 
segon taller al gener sobre els beneficis de les ciutats intel·li-
gents sobre la ciutadania.
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QUè IMPlICA PER AlS GOvERNS lOCAlS 
l’AdOPCIó dE lA NOvA AGENdA URbANA MUNdIAl?

“la nova agenda urbana mundial no es podrà aconseguir 
sense un canvi radical en les formes de finançament 
de desenvolupament local i, en particular, 
del desenvolupament urbà”

Edgardo Bilsky, director del Research at United Cities and Local 
Governments (CGLU), va conduir el taller
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La Federació de Municipis de Catalunya va participar 
en la reunió convocada pel Síndic de Greuges el 23 de 
gener amb els agents de la comunitat educativa, en 
la què també va assistir la consellera d’Ensenyament i 
representants dels grups parlamentaris, per discutir i 
acordar la necessitat de promoure un pacte social entre 
tots els agents educatius sobre les actuacions per pre-
venir la segregació escolar.
la Federació de Municipis de Catalunya va valorar de 
manera molt positiva la iniciativa i va manifestar la ne-
cessitat de donar compliment a la Llei d’educació de 
Catalunya en relació a la coresponsabilitat entre admi-
nistracions, destacant la tasca de les oficines munici-
pals d’escolarització, així com la voluntat de participar 
i col·laborar davant les propostes sobre la gestió de la 
planificació educativa amb la complicitat del territori. 
En aquest sentit, cal agrair la sintonia que la consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat va mostrar amb els 
governs locals. En la reunió en la què hi va assistir per 
part de l’FMC Teresa Sambola, cap de l’àrea d’Educa-
ció de l’Hospitalet de Llobregat, també es va plantejar 
la necessitat d’un nou decret d’admissió d’alumnes i, 
mentrestant, es van proposar algunes mesures concre-
tes, com revisar el criteri de punts complementaris per 
malaltia digestiva crònica, i incorporar-ne d’específics 
per als centres d’alta complexitat.
Entre d’altres temes, es van destacar les funcions de 
les comissions de garanties d’admissió. En aquest cas, 
el Departament va anunciar que elaborarà i trametrà 

un document d’instruccions i orientacions a totes les 
comissions. Aquest document inclourà aspectes relacio-
nats amb la utilització activa dels instruments per a la 
distribució equilibrada de l’alumnat.
A partir de les recomanacions contingudes en els infor-
mes sobre segregació escolar que el Síndic de Greuges 
ha elaborat, en concret el que fa referència a la gestió 
del procés d’admissió d’alumnat (juliol de 2016) i el de 
les condicions d’escolarització (novembre de 2016), és 
en aquest marc que el Síndic planteja la necessitat de 
promoure un pacte social entre tots els agents educa-
tius sobre les actuacions a emprendre per combatre la 
segregació.
Tots els assistents es van emplaçar a una nova trobada 
més endavant.

En el marc de la presentació per part del Síndic de Greuges de l’informe anual 2016 es va organitzar un cicle de conferèn-
cies al voltant de la tasca acomplerta per la institució. L’1 de febrer va tenir lloc la primera conferència d’aquest cicle, sobre 
la situació dels drets a Catalunya. Aquesta conferència, presentada pel periodista Ramon Pellicer, i amb la intervenció del 
Síndic de Greuges, es va centrar en explicar les actuacions més rellevants dutes a terme durant el 2016, les xifres més 
destacades en relació amb la tasca de defensa dels drets encomanada a la institució i els reptes de futur. Posteriorment, va 
tenir lloc un torn obert de paraules on tots els assistents van poder fer les seves aportacions.
La Federació de Municipis de Catalunya va estar representada en aquest acte pel secretari general, Juan Ignacio Soto Valle. 
Aquesta va ser la primera de les cinc que se celebraran a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, amb l’objectiu 
d’apropar la institució al territori i de conèixer millor les inquietuds de les entitats.

va tenir lloc el 23 de gener

lA FEdERACIó ES REUNEIx AMb El SíNdIC dE 
GREUGES PER TRACTAR lA SEGREGACIó ESCOlAR

va tenir lloc l’1 de febrer

l’FMC ASSISTEIx A lA PRESENTACIó dE 
l’INFORME ANUAl 2016 dEl SíNdIC dE GREUGES
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La Federació de Municipis 
de Catalunya va celebrar el 
3 de febrer una jornada per 
presentar el Codi de con-
ducta i de bon govern-tipus 
per a càrrecs de l’àmbit 
local, per tal de dotar de 
sentit ètic les nostres institu-
cions: valors i ètica pública 
conformen l’ADN de les 
administracions i les institu-
cions públiques. Aquest do-
cument, fruit del treball d’un 
seminari liderat pel profes-
sor Rafael Jiménez Asensio i 
que ha comptat amb electes, funcionaris i directius públics i la 
col·laboració del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local de Catalunya, crea les bases per establir 
un marc de conducta basat en uns valors i una ètica pública 
compartida i visible. El servei públic s’ha d’entendre, no només 
des de l’eficàcia i eficiència de les seves accions, sinó que ha 
d’anar acompanyat d’una manera de fer íntegra i exemplar. 
Electes i alts càrrecs han de desenvolupar la seva responsabi-
litat sota un marc de conducta basat en uns valors i una ètica 
pública compartida i visible. No només perquè ho marqui la 
normativa sinó per dotar de sentit i contingut la qualitat demo-
cràtica de les nostres institucions. Aquest document possibilita 
que els governs locals de Catalunya que vulguin, ho adoptin i 
ho aprovin, i així donar compliment a la Llei de transparència, 
accés a la informació i bon govern que estableix l’obligació per 
als ens locals de dotar-se d’un Codi de Conducta.
A la jornada, presentada per Félix Alonso, alcalde d’Altafu-
lla, diputat al Congrés i president de l’Àmbit de Bon Govern 
i Innovació Democràtica de l’FMC, es va donar a conèixer 
aquest Codi i es va reflexionar sobre la importància i sentit 
de la ètica i els valors públics en les institucions locals i com 
treballar els possibles conflictes que es produeixen en la seva 
aplicació. Alonso va afirmar que cal aprendre de les institu-
cions basques, capdavanteres en aquesta matèria, i també va 
mencionar l’Ajuntament de Barcelona, que tot just ha aprovat 
el seu Codi de Conducta, i les experiències de la Generalitat 
amb el Codi de Servei Públic i el Codi d’Alts Càrrecs.
La conferència inaugural la va donar Txetxu Ausín, cientí-
fic titular de l’Institut de Filosofia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas i membre del Comitè d’Ètica 

Pública del Govern Basc, que va parlar sobre els valors i l’èti-
ca pública. A continuació va tenir lloc una taula rodona sobre 
experiències: Implementació dels codis ètics a les institucions 
i conflictes derivats. Moderada per Eduard Rivas, alcalde 
d’Esparreguera i vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i 
Innovació Democràtica de l’FMC, va comptar amb les inter-
vencions de Gotzone Zaldunbide, regidora delegada de l’àrea 
d’Atenció Ciutadana, Participació i Districtes de l’Ajuntament 
de Bilbao; Ángel Castiñeira, president de la Comissió per l’ela-
boració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya; Goizeder 
Manotas, directora de Modernització de la Diputació Foral de 
Gipuzkoa; i Joan Llinares Gómez, gerent de Recursos i res-
ponsable de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de 
l’Ajuntament de Barcelona.
A la tercera taula rodona es va conèixer el contingut del Codi 
de la Federació de Municipis de Catalunya. La presentació, 
i els diferents rols i responsabilitats derivades del Codi van 
anar a càrrec de Rafael Jiménez-Asensio, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra; M. Petra 
Sáiz Anton, presidenta del CSITAL Catalunya; i Michael 
Donaldson, director de l’àrea de Planificació Estratègica de 
l’Ajuntament de Gavà, moderant Ángel Zurita, lletrat dels 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Bilbao.
En la cloenda de la jornada van intervenir Jordi Foz, secre-
tari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de 
Catalunya Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera i vicepresi-
dent de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de 
l’FMC i Félix Alonso, alcalde d’Altafulla, diputat al Congrés i 
president de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica 
de l’FMC.
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lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA 
PRESENTA UN COdI èTIC PER A ElECTES 
I AlTS CàRRECS dE l’àMbIT lOCAl
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El Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’ACM, en el marc de la 
Comissió Mixta que conformen, van 
acordar el 9 de febrer fixar els criteris 
generals per la programació escolar 
de cara al curs 2017-2018, per tal de 
garantir el dret a l’educació de 
tothom, harmonitzant-lo amb els drets 
individuals dels alumnes i dels pares o 
tutors i garantir una adequada i equili-
brada escolarització dels alumnes amb 
necessitats educatives específiques de 
suport educatiu.
El secretari de Polítiques Educatives del Departament 
d’Ensenyament i president de la Comissió mixta, Antoni 
Llobet; el vicepresident de l’Àmbit de Dret Social de 
la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de 
Montornès del Vallès, José Antonio Montero; i la presi-
denta de la Comissió d’Educació de l’ACM i alcaldessa 
de Vic, Anna Erra, van ser els encarregats d’explicar el 
contingut de l’acord signat.
José Antonio Montero va destacar que des de l’FMC 

valorem de manera molt positiva aquest acord, que és 
una mostra de la feina que hem vingut desenvolupant 
en la Comissió mixta, i agraïm al Departament d’Ense- 
nyament de la Generalitat la facilitat per poder treballar 
de manera conjunta durant aquests mesos, pensant en 
el futur de l’escolarització, la planificació, i la programa-
ció; i incorporant les propostes que hem fet des de la 
nostra entitat; el reconeixement també el fem extensiu 
als governs locals pel seu diàleg i la seva capacitat per 
poder acordar criteris d’escolarització.

Acord signat el 9 de febrer

l’FMC, l’ACM I ENSENyAMENT ACORdEN CRITERIS 
PER Al CURS ESCOlAR 2017-18
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Pere Montaña, director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, va comparèixer el 15 
de febrer al Parlament de Catalunya, com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya, en relació al Projecte 
de llei de l’arquitectura. L’FMC, que ha participat en les reunions de l’equip redactor, impulsat pel mateix Departament de 

Territori i Sostenibilitat constituït al 2013, ha fet una valora-
ció positiva d’aquest text normatiu, recordant que qualse-
vol acord amb transcendència a l’hora d’aplicar criteris que 
puguin afectar al món local requerirà del pas previ per la 
Comissió de Govern Local de Catalunya.
La finalitat d’aquesta llei és fomentar el valor de la crea-
ció arquitectònica, tal i com recomanen els organismes 
europeus, que aconsellen adreçar esforços a millorar el 
coneixement de l’arquitectura i el disseny urbanístic dels 
ciutadans i dels promotors. Així, l’objectiu és ressaltar i 
valorar el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i 
distingir-los com a fonaments del benestar i la cohesió so-
cial, i com a element estructurador de la identitat del país.

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA vAlORA 
POSITIvAMENT El PROJECTE dE llEI d’ARQUITECTURA
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Xavier Amor, president de la Federació 
de Municipis de Catalunya i alcalde de 
Pineda de Mar, va intervenir el 18 de 
gener en la inauguració de la jorna-
da per presentar la Xarxa de Pobles 
i Ciutats per a la Reforma Horària, 
que va tenir lloc a l’Espai Francesca 
Bonnemaison, de Barcelona, amb l’ob-
jectiu de refermar el compromís dels 
municipis amb aquesta iniciativa.
La xarxa està formada actualment per 
106 municipis d’arreu de Catalunya.
Acompanyat a la taula per Miquel 
Buch, president de l’ACM i alcalde de 
Premià de Mar; Jordi Via, comissio-
nat d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidaria i Consum de l’Ajuntament de 
Barcelona; i Anna Ginés, professora 
de Dret del Treball d’ESADE-URL i 
membre del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària, el president de l’FMC 
va destacar que aquest canvi pren com 
a referència l’organització del temps dels 
països líders en producció i creixement 
econòmic, però va més enllà del simple 
canvi horari: cal modificar els costums: 
“Són immensos els motius que poden 

justificar i argumentar els beneficis d’una 
reforma horària, i des de la Federació 
de Municipis de Catalunya veiem amb 
bons ulls aquesta reorganització, encara 
que som conscients de les dificultats 
que comporta una modificació d’aquest 
abast”.
En aquest sentit, Xavier Amor va afirmar 
que l’FMC treballa per intentar entre tots 
els actors implicats millorar les con-
dicions per poder avançar en aquesta 
proposta, promovent el consens entre 
tots els interessats, difonent materials de 
la campanya, recollint bones pràctiques 
a nivell municipal que tinguin l’objectiu 
de millorar els diversos usos del temps 
i participant en les taules quadrangulars 
impulsades pel govern.
En la jornada també es va mostrar l’In-
ventari Reforma Horària, eina d’autoava-
luació per a ajuntaments, que s’emmar-
ca en el projecte de proves pilot que ja 
s’ha fet a les organitzacions, entitats i el 
tercer sector, que té com a missió con-
tribuir a l’adaptació de l’organització del 
temps de vida quotidiana que existeix 
pràcticament arreu del món.

lA FEdERACIó, A lA JORNAdA 
PER PRESENTAR lA xARxA 
dE POblES I CIUTATS PER A 
lA REFORMA HORàRIA

El 14 de febrer, Lluïsa Moret, pre-
sidenta de l’Àmbit de Drets Socials 
de l’FMC i alcaldessa de Sant Boi de 
Llobregat, i Sílvia Folch, vicepresi-
denta segona de l’Àmbit de Serveis 
Econòmics de l’FMC i tinenta d’alcal-
de del Masnou, van comparèixer al 
Parlament per explicar el posiciona-
ment de la Federació de Municipis 
de Catalunya en relació a l’esborrany 
de la Proposició de llei de la reforma 
horària.
A grans trets, des de la Federació de 
Municipis de Catalunya compartim 
els objectius i entenem molt neces-
sari que l’impuls de la reforma tingui 
com a baluard un gran pacte dels 
agents econòmics i socials; també, 
és clar, del sector públic català, 
però veiem amb certa reserva quan 
serà el moment per emprendre la 
reforma legal. L’FMC no va fer de 
moment referència a les dificultats 
d’ordre legal que la proposició de llei 
planteja; i ens preocupa la solidesa 
de la iniciativa si neix mancada 
d’acords previs.
Finalment, des de l’FMC trobem 
a faltar una memòria econòmica 
suficient per tenir una idea de l’efec-
te-impacte global.

l’FMC COMPAREIx 
Al PARlAMENT 
PER dONAR El SEU 
PARER SObRE lA 
REFORMA HORàRIA



Actualitat de l’FMC

12

l’A
CT

U
Al

IT
AT

La Federació de Municipis de Catalunya i l’Asso-
ciació Catalana de Municipis van convocar en una 
reunió celebrada a la seu de l’FMC els ajuntaments 
afectats per aquesta llei, per parlar del resultat de 
la reunió mantinguda a la seu de la Vicepresidència 
del Govern de la Generalitat, amb el vicepresident 
Oriol Junqueras i amb la consellera de Governació, 
Meritxell Borràs, i per diferents temes que puguin 
anar sorgint relacionats amb la Llei de barris, com els 
terminis o les pròrrogues.
Els assistents van plantejar davant la representació 
municipalista diverses qüestions d’interès per a la 
gestió de les inversions locals integrades al Plans 

pendents d’execució i van formular un seguit de 
reivindicacions que l’FMC i l’ACM traslladaran d’im-
mediat.
La reunió la van presidir Xavier Amor, president de 
l’FMC i alcalde de Pineda de Mar, i Miquel Buch, pre-
sident de l’ACM i alcalde de Premià de Mar, amb els 
secretaris generals de les dues entitats.

Noves reunions
En aquest sentit, el 29 de març va tenir lloc una 
segona reunió entre el president de la Federació 
de Municipis de Catalunya, Xavier Amor; el se-
cretari general de l’FMC, Juan Ignacio Soto Valle; 

amb el vicepresident 
de la Generalitat 
de Catalunya, Oriol 
Junqueras; la conse-
llera de Governació, 
Meritxell Borràs; el 
secretari d’Economia, 
Pere Aragonès; el 
secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana, Carles 
Sala; el president de 
l’ACM, Miquel Buch; 
i Pol Pagès, alcalde 
de Sant Quintí de 
Mediona; per tal de 
continuar treballant 
per trobar una sortida 
a tota la problemàtica 
originada per la Llei 
de barris, sobretot pel 
que fa referència als 
terminis de pagament 
i execució, i intentar 
trobar per a cada cas 
la millor solució.
Per això, es va acordar 
continuar treballant 
en properes reunions 
en una comissió mixta 
formada per totes les 
parts.

En una reunió celebrada el 13 de febrer

l’FMC I l’ACM INFORMEN AlS AJUNTAMENTS 
AFECTATS PER lA llEI dE bARRIS dE lA RESPOSTA 
dEl GOvERN dE lA GENERAlITAT
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La platja de Barcelona va reunir nombrosos representants dels 
governs locals catalans exigint a l’Estat poder acollir refugiats 
i demanant aplegar el màxim nombre de persones a la mani-
festació que, en el marc de la campanya ‘Casa nostra és casa 
vostra’, va tenir lloc el 18 de febrer en favor de l’acollida de 
persones refugiades i migrants.
L’acte, al qual hi va assistir també el president de la 
Federació de Municipis de Catalunya i alcal-
de de Pineda de Mar, Xavier Amor, va estar 
organitzat pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, i es va fer a la platja de 
la Barceloneta, just al davant del compta-
dor ‘Som i Serem Ciutat Refugi’, que comp-
tabilitza el nombre de refugiats morts en 
naufragar al Mediterrani.
La presidenta del Fons i alcaldessa de la 
Garriga, Meritxell Budó, va intervenir en 
nom de les tres entitats municipalistes, la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM 
i el propi Fons, afirmant que “els governs lo-

cals catalans hem donat resposta malgrat no tenir ni compe-
tències ni recursos, perquè entenem que és també la nostra 
responsabilitat”.
La mobilització del 18 de febrer, que va tenir el suport de 900 
entitats i 70.000 signants, va tenir l’objectiu de reclamar l’aco-
lliment de totes les persones que s’han vist obligades a fugir 
forçosament de casa seva.

En un acte a la platja de barcelona el 15 de febrer

ElS GOvERNS lOCAlS vAN dONAR SUPORT A lA 
MANIFESTACIó #vOlEMACOllIR

La Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i l’Associació Catalana de 
Municipis van elaborar una moció amb la què, entre d’altres qüestions, s’impulsen les 
accions necessàries per col·laborar en la implementació dels objectius d’aquest pacte.
El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha esdevin-
gut un factor estratègic per assegurar l’eficiència i l’obertura a la societat de les administra-
cions públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de 
vida de les persones. L’ús de les TIC es basa en l’existència de les necessàries infraestruc-
tures que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant escletxes digitals, possibilitant 
el desenvolupament d’una societat avançada, i posant les tecnologies al servei de les admi-
nistracions públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada 
pel conjunt de les administracions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret, la Federació de Municipis de 
Catalunya i ACM van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb el que es compro-
meten a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir.

FMC, ACM i localret

MOCIó dE SUPORT Al PACTE NACIONAl 
PER A UNA SOCIETAT dIGITAl
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Marc Garcia, vicepresident de l’Àm-
bit de Prevenció i Seguretat Pública 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí, ho va afirmar 
en la jornada sobre els 10 anys de 

Plans locals de seguretat 
viària a Catalunya, que 
es va celebrar el 16 de 
febrer, organitzada pel 
Departament d’Inte-
rior, amb l’objectiu de 
compartir experiències i 
bones pràctiques locals 
per millorar la seguretat 
viària i reduir els acci-
dents de trànsit i pre-
sentar una anàlisi dels 
primers 77 plans locals 

de seguretat viària.
Marc Garcia, que va intervenir en 
la inauguració de la jornada, va 
afirmar també que “en molts casos 
les dades d’accidentalitat (morts a 
la carretera) en els quals es basen 

els plans generals de seguretat 
viària representen un 0,5% de total 
i exclouen la casuística majoritària 
(accidents sense ferits en nucli 
urbà) i això ens ha de fer reflexio-
nar per obrir línies de millora en 
l’anàlisi i la planificació de polí-
tiques de seguretat viària a nivell 
local”.
”des de la Federació de Municipis 
de Catalunya creiem que s’ha de 
continuar treballant en la preven-
ció i millora activa de la seguretat 
viària, però també s’ha d’obrir una 
línia de debat i consciència sobre 
l’ús social del vehicle, en el qual 
es troba també la causa (potser 
intangible i difícil de quantificar) de 
l’accidentalitat en el trànsit.

MARC GARCIA: “lA CONSCIENCIACIó SObRE 
ElS RISCOS I lA RESPONSAbIlITAT QUE 
COMPORTA lA MObIlITAT éS El GRAN REPTE 
dE lA SEGURETAT vIàRIA”
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La primera de les sis sessions organitzades per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya i el Departament de Governació, amb la col·labo-
ració de l’FMC i l’ACM, que se celebren arreu del territori amb l’objectiu 
de donar a conèixer les mesures que permetran a les administracions 
disposar d’instruments per ajudar les famílies que estan endeutades, 
va tenir lloc el 15 de febrer. L’FMC hi va estar representada per Amador 
Marquès, president de l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans 
de l’FMC i alcalde de Bossòst, que va destacar que”el que tenim davant 
són famílies que es troben a l’atur, que reclamen una resposta en clau 
normativa i en clau social i els poders públics han d’exercir les seves competències per intentar resoldre aquesta elevada 
taxa de pobresa i de risc per a la convivència”. Per això, va recordar que “ens hem posat d’acord perquè aquest tercer 
intent sigui el bo, i perquè sigui el bo haurem de treballar de valent per assegurar l’eficàcia de les previsions de la llei; 
d’això es tracta i d’aquí la convocatòria d’aquests jornades: no oblidem que la utilitat d’aquesta llei depèn de la col·labora-
ció entre les administracions públiques i dels compromisos de coresponsabilitat pressupostària i financera entre els go- 
verns locals i el govern de la Generalitat; i en això la Federació de Municipis de Catalunya sempre tindrà la porta oberta”.

l’FMC, PRESENT A lES JORNAdES SObRE lA llEI 
dE lES MESURES dE PROTECCIó dEl dRET A l’HAbITATGE 
dE PERSONES EN RISC d’ExClUSIó RESIdENCIAl
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Així ho va dir el president de l’FMC, 
Xavier Amor, a la jornada ‘L’hora 
de decisions’, que es va celebrar 
el 2 de març a València, amb l’ob-
jectiu de fer un balanç de greuges 
i reivindicacions conjuntes sobre 
infraestructures, finançament i sec-
tors econòmics.
Les ponències que s’han debatut 
en aquesta jornada, organitzada 
per Euroregió de l’Arc Mediterrani 
(EURAM), amb la col·laboració 
de l’Institut d’Economia i Empresa 
Ignasi Villalonga i la revista El 
Temps, van tractar sobre les in-
fraestructures i la mobilitat, els 
reptes empresarials, la recerca i la 
investigació, la dimensió social de 
l’EURAM, el finançament territorial 
en el context internacional, el finançament dels municipis, 
el desafiament turístic, el sector agroalimentari, la reindus-
trialització, l’ofegament econòmic, i, finalment, el deute his-
tòric i el model de finançament.
Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, va intervenir en la 
taula rodona sobre el finançament dels municipis, juntament 
amb representants de la Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies, de l’Associació Catalana de Municipis, i de la 
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.
En la seva intervenció, va destacar que la necessitat bàsi-
ca del sector públic local és que el seu finançament sigui 
suficient per cobrir les competències que té atribuïdes, i 
per aquest motiu “hem demostrat que el dèficit no és dels 
governs locals, sinó dels governs autonòmics i de l’Estat 
central; això té a veure amb el bon govern i amb la bona ad-
ministració i ens situa en una bona posició per sumar en la 
necessària cooperació entre les administracions públiques”.
Pel que fa a la darrera reforma de la llei de bases del règim 
local, Amor va afirmar que “el govern central, amb l’impuls 
d’aquesta reforma regressiva, centralitzadora i inoportuna, té 
per davant una difícil tasca de reconstrucció de ponts amb 
els municipis, amb els governs locals, però aquests ponts 
s’han d’intentar reconstruir”. En aquest sentit, va suggerir un 
primer pas d’acostament: “permetre que els governs locals 

reinverteixin el seu superàvit: els municipis necessitem fer 
front a la crisi invertint el superàvit que genera la nostra 
gestió”.
I va concloure: “necessitem un marc per assegurar que les 
prioritats inversores de l’Euroregió donin coherència a tots 
els territoris implicats i als diferents nivells de govern”.

El SECTOR PúblIC lOCAl NECESSITA 
UN FINANçAMENT SUFICIENT PER CObRIR 
lES SEvES COMPETèNCIES
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El 19 d’abril es va celebrar 
una reunió de la Ponència que 
estudia el Projecte de Llei de 
Ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. En 
representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya 
va comparèixer l’alcalde de 
Mataró, David Bote, que va 
començar la seva intervenció 
recordant que l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya (EAC) de 
2006 va enfortir la competència exclusiva sobre els 
ports de Catalunya que no tinguin la qualificació legal 
d’interès general. En el mateix sentit, va significar el fet 
que la Comissió de Govern Local de Catalunya aprovés 
finalment el text de l’avantprojecte de llei amb el vot 
favorable de la representació dels governs locals de 
Catalunya, després d’incorporar un seguit de millores 
de l’FMC al text. En aquest sentit, ha destacat les mi-
llores introduïdes als articles 32 i 33, quan determinen 
l’informe del municipi en la tramitació de la delimitació 

portuària i també en el procediment de recuperació 
dels béns de domini públic portuari. Una altra de les 
observacions rellevants que l’FMC i l’Ajuntament de 
Barcelona van fer al text va ser la coordinació amb les 
policies locals per garantir la seguretat ciutadana.
Amb caràcter general, la posició de la Federació 
de Municipis de Catalunya és favorable al projecte. 
Insistim, però, en els dos aspectes puntuals comen-
tats amb motiu dels nostres comentaris als articles 
14 i 104.1 del text.

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA, PRESENT A 
lA NIT dE lES TElECOMUNICACIONS I lA INFORMàTICA
Eduard Rivas, vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de la Federació de Municipis de Catalunya 
i alcalde d’Esparreguera, va assistir a l’acte de la 22a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que va tenir lloc a 
Barcelona el 23 de febrer.
La Nit de les telecomunicacions i la Informàtica és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les telecomuni-

cacions i tecnologies de la informació que se 
celebra a Barcelona des de 1995. La Nit, orga-
nitzada per l’Associació Catalana d’Engi- 
nyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial 
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, és 
el punt de partida de les activitats del sector a 
Barcelona i la primera trobada de networking 
de l’any entre professionals, empreses, admi-
nistració pública, associacions i institucions del 
sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). A més, és el marc de lliura-
ment dels Premis de La Nit: els premis Salvà i 
Campillo, guardó de prestigi que reconeix a la 
personalitat de l’any i al jove emprenedor, i els 
premis Alan Turing, de reconeixement al CIO 
de l’any i a la responsabilitat social.

l’FMC COMPAREIx Al PARlAMENT dE CATAlUNyA 
dAvANT lA PONèNCIA SObRE lA llEI dE PORTS



Amb una assistència de més de 200 electes i tècnics, el 21 
de febrer va tenir lloc una jornada organitzada per la Federació 
de Municipis de Catalunya, per conèixer el marc jurídic re-
gulador de la videovigilància policial a Catalunya, valorar les 
possibles aplicacions per a la millora de la seguretat i conèixer 
experiències concretes de municipis que l’han instal·lat en 
el seu espai públic. Aquesta jornada va tenir lloc a l’Auditori 
de l’IDEC i és la tercera que la Federació de Municipis de 
Catalunya ofereix en el marc del Pla de treball de l’Àmbit de 
Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil de l’FMC.
La jornada es va centrar en en l’actual context de limitació 
dels recursos humans, de creixent demanda ciutadana de 
presència i control policial, i de constant innovació i abara-
timent de la tecnologia. La videovigilància d’edificis, espais 
públics, vies urbanes, accessos a urbanitzacions, etc., pot es-
devenir, amb les degudes garanties jurídiques, un instrument 
de seguretat eficaç i eficient per millorar la capacitat operativa 
de la policia. Pot també dissuadir la comissió d’actes delictius 
i incívics, i generar percepcions de seguretat objectiva i sub-
jectiva en la ciutadania.
La jornada va estar presentada per la presidenta de l’Àmbit 
de Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil de l’FMC i 
alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez; i per la subdirectora 
general de Seguretat Interior del Departament d’Interior de la 
Generalitat, Maite Casado, que va parlar de la videovigilància 
policial a Catalunya.
En la seva intervenció, Ana Maria Martínez va constatar que 
“des de la Federació de Municipis de Catalunya hem intentat 
plantejar als ajuntaments i a les policies locals una possible lí-
nia de treball per intentar millorar la nostra capacitat operativa, 
preventiva i de percepcions de seguretat pública, en un context 
de limitació dels recursos humans, de creixent demanda ciuta-
dana de presència i control policial, i de constant innovació i 
abaratiment de la tecnologia”. Per aquest motiu, “en aquesta 
jornada intentarem conèixer el marc jurídic regulador de la 
videovigilància policial a Catalunya i el procediment i criteris 
d’autorització per a la instal·lació d’aquests sistemes a l’espai 
públic; valorar les possibles aplicacions de la videovigilància 
a la millora de la seguretat pública i de l’operativitat policial; i 
conèixer les experiències concretes de municipis que han ins-
tal·lat sistemes de videovigilància a l’espai públic”.
Seguidament es va celebrar una taula rodona on els partici-
pants van explicar les seves experiències, aplicacions i gestió 
de la videovigilància policial en edificis, espais públics, vies 

urbanes i accessos a urbanitzacions. La taula rodona, mode-
rada per Diego J. Fernández, coordinador tècnic de l’Àmbit de 
Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil de l’FMC, va estar 
formada per Marisa Marco, secretària de la Comissió de Control 
dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya; Miguel Fermín 
Martínez, caporal del Servei de Suport Tècnic Operatiu de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona; Josep M. Escarré, cap de la 
Policia Local de Sant Cugat del Vallès; i Josep Bellonch, cap de 
la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt.
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Celebrada el 21 de febrer a l’Auditori de l’IdEC

lA vIdEOvIGIlàNCIA POlICIAl dE l’ESPAI 
PúblIC, EN UNA JORNAdA dE l’FMC



El 14 de març l’Ateneu Barcelonès va acollir una jornada organitzada per 
la Taula d’Entitats del Tercer Social de Catalunya, per tractar la millora de 
la contractació pública en els serveis a les persones, i presentar l’estudi 
que la Taula ha encarregat a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona (IERMB) sobre la contractació pública en relació a les adju-
dicacions de serveis d’atenció a les persones.
El secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, Juan 
Ignacio Soto Valle, va intervenir en l’acte inaugural de la jornada, jun-
tament amb Josep Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya; 
Oriol Illa, president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya (a la foto); i Marc Pifarré, secretari general de l’ACM.
En la seva intervenció, va destacar que la Federació de Municipis de Catalunya considera que hi ha molt camí en-
cara per fer: apostem pels contractes reservats a les empreses d’inserció; és indispensable que els criteris socials 
i els criteris mediambientals s’introdueixen amb valentia en els contractes; i va afegir, entre d’altres qüestions, que 
hi ha dos aspectes fonamentals en els que cal millorar en la contractació pública en els serveis a les persones: un 
és intentar millorar la contractació de lots per tal d’afavorir els petits col·lectius en el seu accés a la contractació, 
i el segon és afavorir les xarxes d’entitats socials, de la mateixa manera com s’està aplicant ja a bèlgica.
A la jornada es va presentar l’estudi realitzat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, a 
encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que analitza la qualitat de la contracta-
ció pública en l’àmbit dels serveis a les persones, en vuit dels principals ajuntaments de Catalunya: Badalona, 
Barcelona, Girona, l’Hospitalet del Llobregat, Lleida, Sabadell, Tarragona i Terrassa.

L’acte va tenir lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu. La Federació de Municipis de Catalunya forma part 
d’aquesta comissió, que té l’objectiu d’avaluar i mediar davant casos de sobreendeutament i protegir el dret a l’habitatge. 
Es tracta d’una de les eines incloses en el desplegament de la nova Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret de l’ha-
bitatge, que analitzarà els casos de sobreendeutament i n’elaborarà plans integrals d’acció. L’acte de constitució, que va 
tenir lloc l’1 de març, va estar presidit per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell 
Borràs. Per part de l’FMC hi participa Amador Marquès, president de l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de 
l’FMC i alcalde de Bossòst. Aquestes comissions territorials (CHASE) analitzaran els casos de sobreendeutament de famílies 

amb entitats financeres i elaboraran plans integrals per solucionar-los. 
En total, ja s’han creat 8 CHASE arreu del territori català: Alt Pirineu 
i Aran, Barcelona comarques, Barcelona ciutat, Camp de Tarragona, 
Catalunya Central,  Girona, Lleida, i Terres de l’Ebre.
Les CHASE són una de les eines incloses en el desplegament de la 
nova Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret de l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial, i estan formades per re-
presentants del Govern, les entitats socials, advocats, ajuntaments i 
entitats financeres, que analitzaran els casos de sobreendeutament, i 
s’encarregaran d’elaborar plans integrals per solucionar-los.
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S’HA CONSTITUïT lA COMISSIó dE MEdIACIó dE l’HAbITATGE 
dE l’AlT PIRINEU I ARAN

COl·lAbORACIó dE lA FEdERACIó dE MUNICIPIS 
EN lA JORNAdA dE MIllORA dE lA CONTRACTACIó 
PúblICA EN ElS SERvEIS A lES PERSONES



Núm. 102  Abril-Maig-Juny de 2017 19

FMC

Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets Socials de la 
Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de 
Llobregat, va participar a la Cimera de la Qualitat de l’Aire que 
es va celebrar el 6 de març al Palau de Pedralbes de Barcelona, 
per tal de concretar decisions fermes i un calendari per posar 
en marxa a curt termini les actuacions que calguin per reduir 
les emissions de contaminants atmosfèrics derivades del trànsit.
Aquesta cimera va tenir com a objectiu coordinar les admi-
nistracions en la lluita per reduir la contaminació. La principal 

mesura que s’ha de materialitzar és la 
restricció dels vehicles més contaminants 
en els episodis puntuals de més pol·lució 
a l’àrea metropolitana, un plantejament 
que les administracions volen assajar a 
finals de 2017.
En l’acte van intervenir Josep Rull, con-
seller de Territori i Sostenibilitat; Antoni 
Comín, conseller de Salut; i Jordi Jané, 
conseller d’Interior. A continuació es va 
presentar un document tècnic, a càrrec 
de Marta Subirà, secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, i de Ricard Font, 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat. Van 
intervenir també Valentí Junyent, alcalde 
de Manresa i diputat delegat d’Espais 
Naturals i Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona; Janet Sanz, cinquena tinen-

ta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona; i Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i 
Transport de l’AMB, a més de representants de més d’una qua-
rantena de municipis de la Regió Metropolità de Barcelona.
En el marc d’aquesta cimera, es va presentar la proposta 
d’Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la co-
nurbació de Barcelona, que recull totes les accions que cal 
impulsar des de les diferents administracions, disposant així 
d’uns objectius compartits i d’un marc d’impuls comú.

Celebrada al Palau de Pedralbes de barcelona el 6 de març

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA 
PARTICIPA A lA CIMERA dE lA QUAlITAT dE 
l’AIRE A lA CONURbACIó dE bARCElONA

Un cop més, aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora, hem de reivindicar aquesta diada 
com a plataforma per reclamar la justícia i la igualtat d’oportunitats, per fer ben visibles les desigualtats encara vigents a molts 
àmbits de la societat i de la vida quotidiana; injustícies presents que tenen les seves conseqüències més extremes en la feminit-
zació de la pobresa i la violència de gènere.
Aquest any 2017, tot i reconeixent que des de les administracions estem constantment treballant per acabar amb les desigual-
tats i les injustícies vers les dones, hem de reivindicar i manifestar que no és suficient. Aquest és el gran repte que tenim al da-
vant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels 
nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat.
Les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i ACM, hem elaborat un manifest que vam traslladar a tots els 
nostres ens adherits per a la seva aprovació.
Podeu veure el manifest íntegre a l’enllaç http://www.fmc.cat/documents/20960/doc/Manifest%20Dia%20Dones.pdf

MANIFEST dEl dIA INTERNACIONAl dE lA dONA
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Elena Amat, regidora de Sant Boi de Llobregat, va inter-
venir com a representant de la Federació de Municipis 
de Catalunya en la jornada de formació que, organit-
zada per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU), va tenir lloc el 15 de març a 
Santa Maria de Palautordera, amb l’objectiu d’introduir 
els conceptes bàsics de l’àmbit de la mobilitat.

Elena Amat, entre d’altres qüestions, va destacar es-
pecialment el treball i l’esforç que des dels governs 
locals, els ajuntaments, s’ha fet en la darrera dècada i 
des de la llei de mobilitat del 2003, en gestionar i pla-
nificar la mobilitat urbana.
“En un context en què la crisi econòmica ha posat 
sobre les agendes locals la prioritat en l’àmbit social, 
ha estat un repte garantir el dret a la mobilitat dels 
ciutadans”; afirmant que la col·laboració i el treball 
conjunt de les entitats supramunicipals és i ha estat 
imprescindible per tirar endavant els projectes des dels 
governs locals.
Finalment, va aprofitar l’avinentesa per reclamar el 
desplegament de la llei de finançament de transport 
públic, i més i millor inversió per part de l’Estat en les 
infraestructures de la mobilitat.

Organitzada per l’AMTU, es va celebrar a Santa Maria de Palautordera el 15 de març

l’FMC INTERvé EN lA JORNAdA SObRE lA PRESTACIó 
dE SERvEIS dE TRANSPORT PúblIC

l’A
CT

U
Al

IT
AT

La Federació de Municipis de Catalunya va acollir la trobada anual del programa Municipi Cooperatiu, programa de col·la-
boració amb les entitats locals per impulsar les cooperatives. Aquest programa es concreta amb accions específiques que 
es recullen en un pla de treball anual de cada entitat, que pot ser més reduït o més ampli en funció de cada cas; cal afegir 
que l’existència d’aquest programa no treu que es puguin realitzar col·laboracions puntuals amb qualsevol administració 
local per impulsar el cooperativisme.
Aquesta trobada anual es realitza amb la finalitat de compartir experiències, conèixer novetats i treballar conjuntament per 
definir noves activitats i està oberta a tots els municipis de Catalunya per tal de compartir les accions de promoció del co- 
operativisme que s’estan realitzant, ja sigui per a municipis interessats en adherir-se al Programa com per a municipis inte-
ressats en realitzar alguna acció puntual de promoció del cooperativisme. 
Durant la trobada, presentada per Àlex Mañas, vicepresident primer de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 

de la Federació de Municipis de Catalunya i regidor de Badalona; i 
Guillem Perdrix, director de la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya, es va fer un resum històric dels resultats de l’any 
2016, es van presentar dues bones pràctiques del 2016 i es van 
lliurar les fitxes de bones pràctiques corresponents als anys 2014 
i 2013. També es van presentar les novetats de la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya: gènere, conciliació, trans-
parència i gestió democràtica a les cooperatives; i finalment es va 
presentar l’estudi i propostes de millora.

El 3 de març a la seu de l’FMC

l’FMC I lA FEdERACIó dE COOPERATIvES dE TREbAll 
dE CATAlUNyA vAN CElEbRAR lA TRObAdA ANUAl 
dEl PROGRAMA MUNICIPI COOPERATIU
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El 9 de març va tenir lloc una reunió 
plenària de l’Àmbit de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació de la Federació 
de Municipis de Catalunya, en la què es 
van tractar diverses qüestions relatives 
al desplegament de les estratègies terri-
torials. Per aquest motiu, es va convidar 
el secretari general del Departament 
d’Afers Socials i Família (DTSF), Josep 
Ginesta; la directora general del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) del 
DTSF, Mercè Garau; i el cap del Servei 
de Desenvolupament Econòmic i Local 
del SOC del DTSF, Mateo Hernando.
El plenari, que es va celebrar sota la 
presidència d’Esther Pujol, presiden-
ta de l’Àmbit de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació de l’FMC i alcal-

dessa de Tiana, va acordar la creació 
d’una Comissió mixta entre les entitats 
municipalistes més representatives de 
Catalunya i el SOC, amb l’objectiu de 
definir el paper i les accions de cada 
una d’ambdues administracions, amb la 
finalitat d’establir una major coordinació 
i configurar una única xarxa ocupacional 
en el territori.
En el decurs de la reunió també es va 
acordar crear un grup de treball jurídic 
per tractar l’Acord Marc per a la coor-
dinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el SOC, les entitats municipalistes 
i els agents econòmics i socials i l’ordre 
que regula el procediment de concur- 
rència per a la presentació i reconeixe-
ment de les estratègies territorials.

va tenir lloc el 9 de març

REUNIó dEl PlENARI dE 
l’àMbIT dE dESENvOlUPAMENT 
ECONòMIC I OCUPACIó dE l’FMC

Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu 
de la Barca i representant de l’FMC 
al Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut, va comparèixer el 
14 de març al Parlament per donar 
el posicionament de la Federació de 
Municipis de Catalunya en relació al 
Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària.
Llorca va destacar la importància 
que la salut arribi a tots els col·lec-
tius, “fins i tot als qui no estiguin 
empadronats, perquè de fet aquestes 
persones són les més febles i les 
que tenen un risc més elevat”; i va 
subratllar la importància que tots 
els col·lectius puguin accedir a pro-
grames d’atenció primària, atenció 
especialitzada, atenció psiquiàtrica i 
salut mental, atenció sociosanitària, 
atenció farmacèutica, transport sa-
nitari, tant programat com d’urgèn-
cies, rehabilitació, transplantaments 
o tractaments complementaris, com 
alimentació especial o teràpies res-
piratòries. 
Finalment, va reivindicar la neces-
sitat de garantir el dret als medica-
ments i productes sanitaris. 

l’FMC vAlORA 
POSITIvAMENT El 
PROJECTE dE llEI 
d’UNIvERSAlITzAR 
l’ASSISTèNCIA 
SANITàRIA
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AT dEbAT A lA FEdERACIó dE MUNICIPIS: 
CAP ON HA d’ANAR El NOU MOdEl 
d’ORIENTACIó I INTERMEdIACIó lAbORAl?
Amb el títol ‘Per un nou model d’orientació i interme-
diació laboral’, la Federació de Municipis de Catalunya 
va aplegar el 16 de març més de 100 electes i tècnics 
locals per debatre els nous models d’intermediació i 
orientació laboral a partir de la situació actual dels ser-
veis d’ocupació en relació als programes d’orientació 
professional per a l’ocupació, en un moment en què 
d’altres administracions també estan reflexionant cap a 
on ha d’anar el nou model, a partir de les necessitats 
de la ciutadania per accedir a una ocupació.
La jornada va anar al voltant de tres eixos: la participa-
ció del sector públic, la participació del sector privat i 
l’experiència del País Basc.
Per parlar sobre on som i com han de ser els nous mo-
dels d’orientació i intermediació laboral, es va convidar 
Marta Colomer, consultora social especialista en me-
todologies d’orientació i intermediació laboral, en pers-
pectiva de gènere i interculturalitat, i Susana Díaz, sub-
directora general d’Ocupació i Territori del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. Va presentar Ascensión 
Calderón, cap d’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local Grameimpuls de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet.

La ponència sobre els models entre les diferents ad-
ministracions públiques, va anar a càrrec de Jesús Mª 
Ordóñez, responsable de l’Àrea d’Inserció Laboral del 
Servei Basc d’Ocupació, i Màrius Martínez, professor 
titular d’Orientació Professional del Departament de 
Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UAB / Associate professor on Career 
Guidance. Va presentar Paco Ramos, director executiu 
d’Estratègies de Foment a l’Ocupació de Barcelona 
Activa de l’Ajuntament de Barcelona.
En la jornada també es va tractar sobre la tecnologia 
intel·ligent centrada en la persona: un model d’orienta-
ció per a l’empoderament competencial vers la inserció 
laboral, a càrrec de Francesc Camps, director general 
d’Eral Grup, i Josep Anton Lacasa, gerent d’SPIN. Va 
presentar Anna Monterde, cap d’Intermediació Laboral 
de Vapor Llonch Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Sabadell.
La cloenda de la jornada va anar a càrrec d’Àlex 
Mañas, vicepresident de l’Àmbit de Desenvolupament 
Econòmic Local i Ocupació de la Federació de 
Municipis de Catalunya i tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Badalona.
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Àngel Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals va donar 
el 17 de març una conferència organitzada per la Federació 
de Municipis de Catalunya, davant 200 assistents, sobre les 
ocupacions il·legals d’habitatges, enfocada des de la seguretat 
jurídica i la protecció dels drets.
En la seva intervenció, Garcia Fontanet va parlar dels antece-
dents i la controvèrsia sobre la punició del delicte d’ocupació 
pacífica i il·legal, del bé jurídic protegit, de la tipicitat i dels 
subjectes del delicte, de l’ocupació il·legal d’habitatges de pro-
tecció o titularitat pública, d’antijuridicitat i de la culpabilitat, 
entre d’altres qüestions.
L’acte, que va tenir lloc a la seu del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, va estar presentat per Amador Marquès, alcalde 
de Bossòst i president de l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat 
i Serveis Urbans de la Federació de Municipis de Catalunya, 
i moderat per Isidor Garcia Sánchez, advocat, responsable 
de la Comissió de Normativa del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona.
Podeu veure el text íntegre de la conferència a l’enllaç http://
www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=21353&id2=1&idc=1

CONFERèNCIA dE lA FEdERACIó dE MUNICIPIS 
dE CATAlUNyA SObRE lES OCUPACIONS 
Il·lEGAlS d’HAbITATGES

L’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va organitzar una quarta Jornada de Transparència en la con-
tractació pública, conflictes d’interès i prevenció de riscos penals, que el 17 de març va tenir lloc a la seu de l’AMB a la Zona 
Franca, amb l’objectiu de tractar la introducció de clàusules de transparència en tots els processos de contractació pública de 
l’AMB i també de les mesures preventives dels riscos penals relacionats amb la gestió pública. La jornada va abordar dues qües-
tions derivades de la nova legislació sobre transparència i de l’enduriment de la legislació penal en l’àmbit administratiu que de-

terminen els estàndards de comportament i bon govern que han 
de regir l’actuació de les administracions públiques. Les ponències 
van debatre la instrucció per a la incorporació de clàusules de 
transparència i bon govern als processos de contractació de l’AMB 
i la identificació i prevenció de conflictes d’interès i de riscos pe-
nals en la gestió pública. Tenint en compte que aquests reptes 
afecten transversalment tots els governs locals, el secretari general 
de la Federació de Municipis de Catalunya, Juan Ignacio Soto Valle, 
va participar en la cloenda de la jornada, apuntant les iniciatives 
que des de l’FMC s’estan impulsant per reforçar la transparència i el 
bon govern i va destacar la proposta que les empreses acreditin pro-
grames de compliance per poder accedir a la contractació pública.

l’FMC PROPOSA QUE lES EMPRESES ACREdITIN PROGRAMES 
dE COMPlIANCE PER ACCEdIR A lA CONTRACTACIó PúblICA
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En aquesta sessió, presidida per l’al-
calde de Manlleu, Àlex Garrido, presi-
dent de l’Àmbit de Cultura, Joventut i 
Esports de la Federació de Municipis de 
Catalunya, i acompanyat pels vicepresi-
dents, Sergi Mingote, alcalde de Parets 
del Vallès, i Manuel Martínez, regidor de 
Sant Feliu de Llobregat, es va informar 
sobre el règim d’organització de l’àmbit, 
d’acord amb el què es va plantejar en la 
sessió plenària del passat mes de juliol, 
i sobre el Pla de treball, que és un do-
cument obert i que, per tant, s’hi poden 
incorporar d’altres propostes.
A la reunió també es va acordar que les 
properes activitats previstes són l’orga-
nització d’una sessió sobre el Cànon Bibliotecari, i una 
segona sessió sobre les polítiques locals de memòria 
democràtica, pel que fa a l’àmbit de Cultura. En re-

lació a l’àmbit d’Esports es treballarà sobre els eixos 
de bones pràctiques en relació a l’eficiència i l’estalvi 
energètic de les instal·lacions esportives, i com treballar 
l’esport i la inclusió partint de fórmules i casos d’èxit. 

La tramitació del decret d’avançament de l’edat de jubilació dels policies locals a partir dels 59 anys es troba en la seva fase 
final. Des de l’inici del projecte, i públicament, l’FMC ha manifestat el seu ple suport a una mesura que es considera que ha 
de permetre, d’una banda, racionalitzar la carrera professional dels policies i, de l’altra, optimitzar la capacitat operativa dels 
serveis de seguretat que la policia local presta a la ciutadania. En aquest sentit, i amb plena coincidència amb la demanda 
feta pels sindicats UGT (amb el qual el 22 de març van mantenir una reunió de treball la presidenta i el coordinador tècnic de 
l’Àmbit de Seguretat de l’FMC), CCOO, CSIF, CSL i COP, la Federació de Municipis de Catalunya insta el Govern a resoldre defi-

nitivament la tramitació de l’avançament en l’edat de jubila-
ció de la policia local, actualment en procés d’aprovació, i, 
en particular, que articuli les mesures necessàries per:
1. Dur a terme la plena i immediata reposició de totes les 
places vacants que es derivin de la jubilació anticipada, 
als efectes de mantenir les garanties de seguretat pública 
i qualitat dels serveis policials.
2. Evitar qualsevol contradicció entre els increments de 
despesa que pugui comportar la jubilació anticipada i els 
límits de despesa, endeutament i estabilitat pressupos-
tària vigents.

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA INSTA El 
GOvERN A RESOldRE lA TRAMITACIó dE l’AvANçAMENT 
EN l’EdAT dE JUbIlACIó dE lA POlICIA lOCAl

va tenir lloc el 14 de març

lA PERMANENT dE l’àMbIT dE CUlTURA, JOvENTUT I 
ESPORTS dE lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA 
ES REUNEIx PER PlANIFICAR lES ACTIvITATS
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La presidenta de l’Àmbit de Drets 
Socials de la Federació de Municipis de 
Catalunya, Lluïsa Moret, alcaldessa de 
Sant Boi de Llobregat, va presidir la ses-
sió de la permanent de Serveis Socials 
i Habitatge Socials de l’Àmbit de Drets 
Socials, on es va tractar l’actual situació 
del Model de Serveis Socials Bàsics, la 
suficiència alimentària, el desenvolupa-
ment del Model de Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa i les últimes novetats 
sobre la pobresa energètica.
En relació al Model de Serveis Socials 
Bàsics es va informar sobre les últimes 
novetats que el Departament de Treball, 
Afers Socials i Família ha plantejat en el 
marc del grup de treball que actualment 
està definint l’estructura del decret que 
haurà de desenvolupar el Model de 
Serveis Socials Bàsics ja aprovat.
Es van posar sobre la taula alguns ele-
ments importants que s’haurien de tenir 
en compte, com repensar les ràtios, la 
definició dels rols dels directius i com 
gestionar actualment els serveis socials 
bàsics que estan desbordats.
La suficiència alimentària també es va 
comentar a la reunió, manifestant la pre-
ocupació per garantir com a mínim un 
àpat als infants i adolescents.

En el marc de l’Àmbit de Drets Socials 
es constituirà un grup de treball sobre 
suficiència alimentària-criteris beques 
menjador que es treballarà des del ves-
sant d’educació i de serveis socials.
Actualment, la Federació de Municipis 
de Catalunya participa en el grup de tre-
ball impulsat pel Departament que està 
treballant sobre el desenvolupament 
del nou Model de Servei d’Intervenció 
Socioeducatiu (SIS). Els representants 
de l’FMC manifesten i reconeixen la im-
portància del Model de SIS que té per 
als ajuntaments; per aquesta mateixa 
raó s’ha de treballar amb molta concre-
ció i molt detall.
Des de l’FMC també es planteja l’opor-
tunitat d’incidir sobre la franja d’edat 
dels 16 a 18 anys, per tal d’introduir 
els elements del Sistema d’Ocupació 
juntament amb d’altres Sistemes com 
l’educació i salut.
Els costos i el finançament dels serveis 
són elements que també s’han de treba-
llar i plantejar a llarg termini.
Per últim, també es va tractar la pro-
blemàtica actual sobre la pobresa ener-
gètica que malgrat els esforços de les 
diferents administracions, continua sent 
un problema difícil de resoldre.

El 23 de març

ES REUNEIx lA PERMANENT dE 
SERvEIS SOCIAlS I HAbITATGE 
SOCIAl, dE l’àMbIT dE dRETS 
SOCIAlS dE l’FMC

Ara més que mai, el municipalisme 
ha de mantenir el treball realitzat en 
les últimes dècades per continuar 
sent l’administració més ben valo-
rada pels ciutadans. La proximitat 
dels alcaldes i alcaldesses és clau 
perquè els governs locals aconse-
gueixin que els ciutadans vegin en 
els càrrecs electes una nova manera 
de fer política, transparent, compro-
mesa i només al servei dels veïns i 
veïnes dels nostres pobles i ciutats.
El 19 d’abril de 2017 es van com-
plir 38 anys d’ençà de les primeres 
eleccions locals democràtiques. 
Aquesta data s‘emmarca dins d’un 
context en el qual els municipis 
s’han convertit en l’administració 
que ha demostrat el compromís més 
ferm per millorar la qualitat de vida 
dels nostres ciutadans i ciutadanes, 
des de la proximitat, de cara a la 
realitat, i amb eficiència en la gestió 
dels serveis públics locals.
Un exemple d’aquesta bona tasca 
dels ajuntaments és el Banc de 
Bones Pràctiques, servei impulsat 
per la Federació de Municipis de 
Catalunya, la Fundació Carles Pi i 
Sunyer d’estudis autonòmics i locals 
i els ajuntaments de més de cinc 
mil habitants de Catalunya que 
identifica i difon experiències inno-
vadores de bon govern i bona gestió 
municipal.
Els instruments per aconseguir-ho 
són la difusió d’experiències, seguint 
una metodologia comuna, i la reflexió 
i l’intercanvi de coneixement sobre 
polítiques locals.

19 d’AbRIl, 
dIA dEl MUNICIPI
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‘Governs que no caminen sols. Incorporant la ciutadania en l’acció públi-
ca’ és el títol d’una guia elaborada pel catedràtic en Ciència Política i de 
l’Administració, Quim Brugué, dedicada al disseny i execució de proces-
sos participatius en l’àmbit municipal. En l’acte de presentació, que va 
tenir lloc el 24 de març, hi va assistir com a representant de l’FMC, Maria 
Mas Borràs, adjunta a l’alcaldia i regidora de Planificació, Qualitat i Govern 
Obert de l’Ajuntament d’Esparreguera.
La col·lecció de guies breus de participació ciutadana elaborades pel go-
vern de Catalunya, és un conjunt d’eines, amb vocació d’utilitat eminent-
ment pràctica, per a les institucions i els agents que promouen i desenvo-
lupen actuacions en aquesta línia. La nova guia de participació ciutadana 
que s’ha presentat està dedicada al disseny i execució de processos par-
ticipatius en l’àmbit municipal i vol ser un suport per dur a terme aquest 
mecanisme de participació ciutadana.

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS, 
A lA PRESENTACIó dE lA NOvA 
GUIA dE PARTICIPACIó CIUTAdANA

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament fa una crida als ajun-
taments i institucions supramunicipals a 
sumar-se a aquest procés de reconstruc-
ció i de suport a la població damnificada.
Partint del mandat municipalista del Fons 
Català, la identificació i implementació de 
la resposta de reconstrucció ha de ser en 
clau local.
Això implica fer èmfasi en la participació 
dels municipis i les entitats colombianes 
i peruanes, també com en els mitjans 
locals per fer front a la postemergència 
sense deslegitimar els actors locals.

Campanya d’emergència: 
resposta als efectes de 
les inundacions i esllavissades 
a Colòmbia i Perú
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El president de l’FMC, Xavier Amor, alcalde de Pineda 
de Mar, es va reunir el 29 de març amb una represen-
tació de l’Associació de Municipis Eòlics de Catalunya 
(AMEC) per tractar el tema del cànon eòlic.
A la reunió hi va assistir per part de l’Associació 
de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC), el seu 
president Carlos Gibert, alcalde de la Granadellla, 
acompanyat del tècnic de Promoció Econòmica de la 
Granadella, Elies Bosch.
L’AMEC va fer evident el seu malestar i va 
manifestar al president de l’FMC la seva 
reivindicació d’un cànon eòlic ‘just’ per 
‘compensar el medi rural’.
Mentre que a comunitats com Galícia i 
València existeixen normatives que fixen 
el cànon que han de rebre els municipis 
per megawatt instal·lat, a Catalunya la 
situació és diferent. El pagament d’un 
cànon per l’impacte de la infraestructura 
no està regulat per cap normativa i és, 
simplement, un acord de bona voluntat 
entre les parts, fet que genera inseguretat 
als municipis. L’AMEC, que representa el 
80 per cent dels municipis eòlics cata-
lans, reclama al govern català establir per 

llei als propietaris dels parcs un cànon per megawatt 
instal·lat per compensar l’elevat impacte paisatgístic.
El principal objectiu de l’AMEC, que pretén que els 
propis beneficiaris siguin els municipis afectats i les 
empreses i entitats del territori, és defensar que aquest 
nou fons eòlic compensatori tingui com a finalitat “im-
pulsar el desenvolupament rural d’aquests nuclis de 
població i finançar majoritàriament mesures socials i de 
reactivació econòmica”.

REUNIó A lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA 
PER PARlAR dEl CàNON EòlIC
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Amb una assistència mitjana de més de 200 electes i tècnics 
locals a cada sessió, el Seminari de Dret Local, organitzat per 
la Federació de Municipis de Catalunya continua cada mes 
celebrant sessions, on experts en la matèria exposen les seves 
ponències. A cada sessió de l’SDL es presenta també un infor-
me de l’actualitat jurídica del mes i es constitueixen dos grups 
de treball per abordar els assumptes més actuals. El programa 
es completa amb l’organització d’una o dues sessions monogrà-
fiques addicionals, d’accés lliure per a les persones inscrites al 
Seminari.

Sessió de gener: responsabilitat patrimonial i 
competències municipals després de l’lRSAl
Per parlar de la responsabilitat patrimonial de les administra-
cions públiques a partir de l’entrada en vigor de les lleis 39 i 
40/2015 vam comptar, el 13 de gener, amb Susana Martínez 
Novella, directora dels Serveis Jurídics de la Diputació de 
Barcelona. Alfredo Galán Galán, catedràtic acreditat de Dret 
Administratiu de la UB, va parlar sobre les competències muni-
cipals arran de la STC de 8 de març de 2016 sobre l’LRSAL.

Sessió de febrer: comanda de gestió i concessions de 
servei públic
L’FMC va programar aquesta sessió, que va tenir lloc el 10 de 
febrer, per tractar sobre la comanda de gestió i altres figures 
afins, amb especial referència al règim establert per la Llei 
40/2015, a càrrec de Marc Vilalta Reixach, professor de Dret 
Administratiu de la UB; i sobre la liquidació de les conces-

sions de servei públic, a càrrec de Maria Petra Sáiz Antón, in-
terventora de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL 
Catalunya.

Sessió de març: règim jurídic del personal 
indefinit no fix i el Registre General Electrònic
La sessió de 10 de març va començar amb una ponència de 
Joan Mauri, professor de Dret Administratiu de la UB, que va 
parlar sobre el règim jurídic del personal indefinit no fix dels ens 
locals. Jordi Cases, secretari de l’Ajuntament de Barcelona, va 
tractar del Registre General Electrònic en el marc de la Llei de pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sessió d’abril: nou barem de danys personals, 
la directiva de Serveis, el planejament urbanístic
i la falsedat en document públic
Sobre el nou barem de danys personals, aplicable per analo-
gia als supòsits d’indemnització de danys per responsabilitat 
patrimonial en va parlar Juan Carlos Velasco Parra, lletrat 
coordinador del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de 
Barcelona. Per parlar del delicte de falsedat en document pú-
blic per negligència o omissió de la cautela essencial en la seva 
redacció, vam convidar Antoni Pelegrín López, fiscal de delictes 
mediambientals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
I finalment, es va tractar la Directiva de Serveis i Planejament 
Urbanístic: restricció d’activitats per raons d’ordenació urbana, 
a càrrec de Carles Xiol Ríos, advocat i secretari excedent.
La sessió va tenir lloc el 7 d’abril.

El SEMINARI dE dRET lOCAl dE l’FMC 
CONTINUA AMb QUATRE NOvES SESSIONS
El programa del Seminari de dret local analitza la nova legislació bàsica de procediment 
administratiu i règim jurídic de les administracions públiques vigent a partir d’octubre i 
reflexiona al voltant de qüestions jurídiques de gran complexitat que estan posant d’actualitat 
tant les demandes socials com les agendes de la nova política

AlTRES SESSIONS dEl Sdl
La primera sessió del SDL va tenir lloc el 21 d’octubre, i va tractar sobre el procediment negociat a partir de l’entrada en 
vigor de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació i sobre 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, l’11 de novembre, va tractar sobre l’accés dels electes locals a la informació municipal i sobre el règim sanciona-
dor a les lleis 39 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques.
La tercera, que va tenir lloc el 2 de desembre, va tractar sobre el paper de les administracions en l’ocupació d’habitatges 
buits en estocs i sobre la incidència de les lleis 30 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públi-
ques sobre l’accés a la justícia.
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La Federació de Municipis de Catalunya organitza el ter-
cer cicle de trobades ‘Europa a debat: des d’una mirada 
local’, que tindrà lloc durant el 2017.
La primera sessió va dedicada al futur d’Europa i els 
drets socials i se celebra el dimecres 26 d’abril (Mark 
Jeffery, cap de comunicació de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona). La segona sessió, el 5 
de maig, tractarà sobre les polítiques d’ocupació juvenil 
(Jesús Quiroga, subdirector general de la Secretaria 
Tècnica del SOC i responsable de l’Àrea Ocupació 
Juvenil). L’11 de maig analitzarem la integració i cohesió 
social (Anna Terrón, presidenta executiva i cofundado-
ra d’Instrategies). I a la darrera sessió, l’1 de juny, es 
debatrà sobre la regulació de la immigració a Europa 
i les repercussions per a l’administració local (Andreu 

Olesti, catedràtic de la UB en Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals. 

El FUTUR d’EUROPA I ElS dRETS SOCIAlS SERà 
l’EIx dEl PRIMER dEbAT dEl TERCER CIClE ‘EUROPA 
dES d’UNA MIRAdA lOCAl’, ORGANITzAT PER l’FMC 
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El Fòrum, que promou un espai independent de reflexió i diàleg sobre el 
cicle urbà de l’aigua des de l’òptica de la seva gestió, de cara a abordar 
diferents desafiaments que enfronta el sector i que són de la màxima ac-
tualitat i prioritat, a nivell mundial, va tenir lloc al Recinte Modernista de 
Sant Pau de Barcelona el 5 d’abril.
La representació de la Federació de Municipis de Catalunya que va assis-
tir a aquest fòrum estava formada per Xavier Amor, president de l’FMC i 
alcalde de Pineda de Mar; Jordi Masnou, tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Pineda de Mar; Josep Maria Ortiz, tècnic en representació de l’alcalde 
de Vacarisses i vicepresident de l’FMC; Juan Ignacio Soto Valle, secre-
tari general de l’FMC; Ramon Arandes, enginyer i director del Seminari 
Tècnic Local de l’FMC; Albert Solà, tècnic d’aigua de l’FMC i gerent del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs; Anna Crispi, tècni-
ca de l’Ajuntament de Terrassa; Anna Pérez, tècnica de l’Ajuntament de 
Tarragona; i Núria Saperas, tècnica de l’Ajuntament de Sabadell.
El Fòrum de l’Economia de l’Aigua és una iniciativa auspiciada per la 
Universitat d’Alcalá (UAH) i liderada per un grup d’acadèmics en el 
marc del programa d’activitats en commemoració del IV Centenari de 
la mort de Miguel de Cervantes, nascut a Alcalá de Henares, seu de la 
Universitat.
En aquesta ocasió, es va comptar amb la presència, entre d’altres, del 
Premi Nobel de la Pau de 2007, Mohan Munasinghe que va parlar de 
l’aigua des del punt de vista del canvi climàtic i la sostenibilitat.

UNA REPRESENTACIó dE l’FMC vA 
ASSISTIR Al FòRUM 
dE l’ECONOMIA dE l’AIGUA

La trobada, que es va celebrar a Barcelona 
els dies 4 i 5 d’abril, s’emmarca en el 
projecte Interreg Europa PURE COSMOS, 
d’ajuda a les administracions públiques 
locals i regionals d’Europa a desenvolupar i 
oferir millors polítiques d’inversió. Per part 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
hi va participar Laura Ribot, tinent d’alcalde 
de Montgat.
Durant la jornada, organitzada per l’Oficina 
de Gestió Empresarial del Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Generalitat, s’han 
posat en comú els treballs i l’estat en què 
es troba el projecte de la Finestreta Única 
Empresarial i s’ha debatut sobre aspectes de 
millora, la coordinació interadministrativa i 
s’ha aportat la visió del sector empresarial.
A més de l’FMC, hi va participar el Consorci 
AOC, CECOT, PIMEC, Foment del Treball, 
el Consell de Cambres de Comerç, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Tarragona, l’ACM i els ajuntaments de 
Castellbisbal i Terrassa.

l’FMC ha participat en la jornada 
Pure Cosmos de millora de 
la competitivitat de les pimes i 
presentació de la FUE



Núm. 102  Abril-Maig-Juny de 2017 29

FMC

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS dE CATAlUNyA 
ORGANITzA UNA NOvA EdICIó dEl SEMINARI 
TèCNIC lOCAl
En les tres passades edicions, el Seminari Tècnic Local de 
la Federació de Municipis de Catalunya va aplegar gairebé 
800 tècnics locals, en representació d’uns 300 municipis. 
Organitzat des de l’any 1999, aquest Seminari té l’objectiu de 
contribuir a la formació continuada dels tècnics d’administra-
ció local en les novetats legislatives i tècniques, amb un con-
tingut que possibilita una millora en la gestió dels serveis que 
els governs locals presten a la ciutadania.
Com és ja tradicional, el Seminari Tècnic Local té vocació de 
ser generalista a diferència dels cursos especialitzats que, en 
paral·lel, organitza l’FMC. Per aquesta raó, el seu temari con-
templa l’urbanisme, la gestió urbanística, el medi ambient, la 
gestió de serveis públics, els projectes urbans, la mobilitat i 
altres temes rellevants, amb la voluntat d’arribar al major nom-
bre possible de tècnics, tot i ser conscients que alguns dels 
temes que s’aborden al Seminari tenen incidència en les tas-
ques diàries d’una part dels assistents atesa l’especialització 
dels tècnics en molts municipis.
Amb l’objecte d’atendre les necessitats de la majoria dels par-
ticipants, el programa de l’edició 2017 s’ha confeccionat tenint 
en compte les respostes a l’enquesta realitzada al final de la 
passada edició, que recullen les propostes dels assistents i 
destaquen les matèries que tenen més interès.
El Seminari 2017 s’iniciarà, doncs, amb una sessió dedi-
cada al planejament urbanístic, amb una conferència que 
posarà sobre la taula les causes que poden donar lloc a la 

nul·litat dels instruments de planejament. La Llei de costes, 
sempre d’actualitat i més en aquests moments que inicia la 
seva tramitació la Llei sobre ordenació del litoral, i una visió 
sobre el Registre de planejament urbanístic de Catalunya 
(RPUC) i el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) comple-
ten la sessió.
La segona sessió se centrarà en la contaminació atmosfèrica i 
la corresponent al mes de juny en la gestió de l’aigua urbana, 
incloent-hi una visita a la font Màgica de Montjuïc. Al juliol, en 
la sessió dedicada a l’urbanisme s’abordaran temes de divers 
contingut però, alhora, de gran actualitat.
Després del parèntesi estival, al setembre, tindrem una sessió 
dedicada a tres aspectes d’ampli abast en relació als projec-
tes en el medi urbà, un element de referència de Barcelona. 
Durant la sisena sessió s’analitzaran aspectes relacionats amb 
la gestió urbanística, una de les matèries amb major demanda 
a les enquestes.
Les dues darreres sessions d’enguany se centraran en la 
gestió dels serveis urbans, al novembre, abordant un tema de 
gran actualitat com és la gestió sostenible i l’economia circular 
en relació als residus sòlids urbans; i en la mobilitat, al de- 
sembre; sens dubte una de les àrees d’actuació dels munici-
pis que més canvis està experimentant als darrers anys.
Confiem, doncs, que el programa que oferim, amb destacats 
ponents tots ells especialistes en els temes que es plantegen, 
serà d’interès per als tècnics locals.
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El Seminari d’Actualització de la Funció 
Pública Local que la Federació de Municipis de 
Catalunya va celebrar el 17 de març també va 
tractar sobre l’establiment de requisits d’accés 
vinculats a titulació universitària en la gestió 
diària dels recursos humans i vies de solució.
Mikel Gorriti Bontigui, doctor en Psicologia, 
responsable de Recursos Humans (RRHH) 
de la Direcció General de la Funció Pública 
del Govern Basc, va abordar en aquesta ses-
sió la problemàtica present a la gran majoria 
d’administracions de la manca d’ús de criteris 
organitzatius que argumentin la decisió es-
tratègica del disseny d’un lloc de treball de 
personal funcionari o laboral a l’hora d’abordar 
la seva creació a través de la Relació de Llocs 
de Treball.
Aquesta realitat ha conduït a una situació de 
manca de seguretat laboral i de predicció 
en la gestió dels principals instruments d’or-
denació dels nostres RRHH, de forma que 
s’oferiran criteris organitzatius sobre la base 
de les noves previsions legals que permetin 
adoptar amb arguments sòlids, rigorosos i ob-
jectius aquesta decisió, dotant així de major 
objectivitat la decisió de classificar un lloc de treball de 
laboral o de funcionari.
A continuació, Josep Aldomà i Buixadé, professor titular 
de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat 
de Barcelona, va analitzar les dificultats que planteja el 
marc normatiu actual a l’hora d’establir quins han de ser 
els requisits de titulació acadèmica en determinats llocs 
de treball, fonamentalment aquells reservats a titulacions 
universitàries de grau o que impliquin l’exercici de pro-
fessions o funcions regulades, que requereixen disposar 
d’una condició especial com és la d’estar en possessió 
d’un determinat títol acadèmic.
La regulació confosa i mancada de desplegament de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la plena implantació 
de l’Espai Europeu d’Educació Superior han suposat 
a la pràctica dificultats a l’hora de fixar els requisits de 
titulació en determinats llocs de treball –títols de grau, 

màsters universitaris, equivalències amb anteriors lli-
cenciatures o diplomatures universitàries,...- i també a 
l’hora d’establir els requisits de titulació en els proces-
sos selectius convocats, tant oberts com restringits en 
l’àmbit de promocions internes o funcionaritzacions.
Finalment, Alexis Guallar Tasies, director de Recursos 
Humans de la Diputació de Lleida, va parlar sobre els 
darrers pronunciaments judicials com la plena implan-
tació de l’EEES plantegen importants qüestions, sobre 
les quals es plantejaran solucions a l’hora d’abordar 
aquesta qüestió tant en el moment de crear el lloc de 
treball o modificar-lo com a l’hora de dur a terme la 
selecció corresponent.
La direcció del seminari va anar 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.

lA FEdERACIó dE MUNICIPIS REUNEIx 300 
ElECTES I TèCNICS lOCAlS PER dEbATRE 
lES PROblEMàTIQUES EN MATèRIA 
d’ORdENACIó dE llOCS dE TREbAll
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POdEN lES GRANS CIUTATS 
MANTENIR El SEU CREIxEMENT 

EN UN ENTORN 
d’AUTOMATITzACIó CREIxENT?

El número 17 d’Observatorio Local ressenya una inves-
tigació, de juny de 2016, d’investigadors de l’Institut 
Tecnològic de Massachusetts i les universitats d’Oxford 
i Melbourne que dona una resposta a la pregunta 
plantejada. Per a això analitzen la distribució de 700 ti-
pus de treballs a 380 ciutats dels Estats Units d’Amèri-
ca i la comparen amb la relativa importància de les ca-
pacitacions a cada una d’aquestes tasques. Examinen 
230 habilitats: la destresa manual, la capacitat per 
resoldre problemes, l’habilitat negociadora, etc. 
Basant-se en l’anàlisi combinada dels resultats, con-
clouen que quant més gran sigui la ciutat, no només 
més gran és el nombre de tasques diferents presents, 
sinó que també aquestes requereixen mà d’obra molt 
més especialitzada. Seguidament analitzen la proba-
bilitat d’automatització en funció 
de la ciutat de què es tracti i 
assenyalen que fins al 47 per 
cent dels treballs actualment 
existents als EUA són automa-
titzables. 
A partir de la distribució dels 
treballs i la probabilitat que un 
en concret sigui automatitzat 
-cosa que depèn de la impor-
tància de les habilitats reque-
rides i de l’opinió dels experts 
sobre la posibilitat d’automatit-
zar-les–, els autors estimen el 
perill de desaparició de feina a 
cada localitat. D’aquesta ma-
nera, ordenen les ciutat norda-
mericanes atenent aquest risc, i 
observen que aquest és menor 
a les de més especialització del 
treball que en aquelles altres 
que basen la seva economia en 
el turisme o l’agricultura. 

L’especialització de la feina, però, no és suficient per 
explicar l’èxit o fracàs d’una ciutat (Detroit, per exem-
ple, és famosa per la seva concentració d’indústria 
automobilística i pateix una pèrdua continuada de 
població des de fa anys).
Per això, els autors continuen l’estudi analitzant les 
habilitats en funció de la qualificació requerida, con-
firmant que és l’existència de treballs i treballadors 
qualificats el que explica la facilitat que les grans 
urbs presenten per acomodar els canvis laborals de-
guts a l’automatització.
La conclusió que ens ofereixen és que els treballs 
qualificats són més difícils d’automatitzar i, sobretot, 
que els treballadors qualificats tenen més capacitat 
de reciclatge.
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En una visita institucional a la Federació de Municipis de 
Catalunya el 5 d’abril, Abel Caballero, president de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i alcalde de Vigo, 
va expressar el rebuig al document de pressupostos de l’Estat, 
reclamant que s’introdueixen canvis al text per tal de no im-
pedir a les entitats locals que reinverteixin el seu superàvit de 
l’any passat en l’exercici 2017 i 2018.
“Els pressupostos no estaran aprovats fins al juny i els governs 
locals en els sis mesos restants d’aquest any no podran exe-
cutar el superàvit. I l’Estat ho sap”, va dir. Altres institucions 
no compleixen els objectius imposats per la UE, en canvi el 
superàvit dels ajuntaments està xifrat en 7.000 milions d’euros, 
el 0,66 % del PIB estatal. I va afegir que “Espanya va complir 
els requisits del dèficit amb Europa gràcies a les corporacions 
locals. Som un model de gestió. N’estem farts i hem d’anar junts 
en aquest tema”.
Pel que fa a la reposició d’efectius, va assegurar que cal dir prou a 
la impossibilitat que els ajuntaments contractin personal. Caballero 
va quantificar en gairebé 100.000 els llocs de treball que s’han 
perdut des del començament de la crisi. Des de la FEMP s’ha fet 
la proposta de reposar el 100 per cent aquest any, i que es preve-

gi un calendari per recuperar la totalitat d’efectius. Es va referir a 
l’acord entre el govern i els sindicats respecte de l’oferta d’ocupa-
ció pública i la va valorar positivament.
En relació al sostre de despesa, el president de la FEMP va infor-
mar que encara no s’ha convocat cap reunió del grup de treball 
format entre govern central, govern autonòmic, governs locals i 
Autoritat Fiscal per arribar a un acord aquest tercer trimestre de 
2017. “volem un acord ja”.
En la seva intervenció, el president de la FEMP va dir que 
“estem en un moment complex i difícil del municipalisme. Amb 
l’lRSAl ja vam patir un important retrocés. Ara cal anar a un mu-
nicipalisme més adaptat al segle xxI. Els ajuntaments juguem un 
paper molt important i estem legitimant bona part de la política, 
però amb condicions precàries”. Per aquest motiu, va reclamar 
una reforma de la Constitució que resituï l’administració local en 
un lloc destacat. Des de la FEMP, ja s’està treballant en aquesta 
reforma. En segon lloc, Caballero va afirmar que “hem d’establir 
la nostra capacitat legislativa a través de lleis orgàniques que 
regulin tots els sectors on l’administració local hi és”.
I per últim, el finançament. “Cal que els governs locals ens 
reorientem. Per a això, necessitem més recursos. No podem ro-

El PRESIdENT dE lA FEMP ANUNCIA 
UNA POSICIó FORTA dElS MUNICIPIS PER 
ExIGIR Al GOvERN QUE PUGUIN dISPOSAR dEl 
SEU SUPERàvIT I dESTINAR-lO A INvERSIONS
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mandre en el 12 per cent com fa 35 anys, mentre que la nostra 
capacitat d’acció s’ha multiplicat per 10”.
Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, va acompanyar Abel 
Caballero, juntament amb Martí Carnicer, president de l’Àmbit 
de Serveis Econòmics de l’FMC i alcalde del Vendrell. A la reu-
nió hi van assistir una cinquantena d’electes locals catalans.
Martí Carnicer es va referir en la seva intervenció a les propos-
tes elaborades per la Federació de Municipis de Catalunya i pre-

sentades a la Comissió d’Hisenda de la FEMP sobre la gestió 
econòmica i financera dels ens locals, i molt especialment a les 
propostes que hem formulat sobre la regla de despesa.
Per la seva banda, Xavier Amor va descriure en la seva inter-
venció els tres eixos d’acció en els quals l’FMC treballa conjun-
tament amb la FEMP: el primer, l’eix del finançament local; el 
segon, l’eix competencial, especialment l’adreçat als serveis a 
les persones i els drets socials; i el tercer, l’eix institucional que 
permeti guanyar espai de nou al municipalisme.

Junta de govern extraordinària de la FEMP

El 6 d’abril es va convocar una Junta de Govern Extraordinària de la FEMP on es va aprovar per unanimitat una resolució 
que insta el Govern i els grups parlamentaris a incloure una modificació en la Disposició Addicional 92 de la Llei de pres-
supostos generals de 
l’Estat per al 2017, que 
permeti a les entitats 
locals reinvertir els més 
de 7.000 milions de 
superàvit aconseguits al 
2016. El redactat actual 
limita a 2017 el període 
per contractar nous pro-
jectes.
Es va anunciar també 
que, si arribés el cas, 
també es convocarien 
les juntes de govern de 
les disset federacions 
territorials i represen-
tants de les diputacions 
per tal de reforçar.
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lA POlíTICA d’OCUPACIó PúblICA EN 
El PROJECTE dE PRESSUPOSTOS 2017

“ 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 ”
Joan Mauri Majós,
Professor de dret Administratiu de la Universitat de barcelona  

Les sentències del TJUE de 14 de setembre de 2016 que 
han recordat a l’Estat l’obligació d’organitzar processos se-
lectius en terminis determinats per evitar la precarització de 
l’ocupació pública han tingut dos efectes immediats: un, la 
signatura de l’Acord de 29 de març de 2017 per a la millora 
de l’ocupació pública, entre CCOO, UGT, CSIF-F i el ministre 
d’Hisenda i Funció Pública; l’altre, la reformulació de l’oferta 
d’ocupació pública en el Projecte de llei de pressupostos per 
a l’any 2017.
La regulació de l’oferta per a l’any 2017 té els trets caracterís-
tics següents:
a) Manté l’esquema binari entre una taxa de reposició d’efec-
tius del 100 per cent que resulta d’aplicació als sectors 
prioritaris i una taxa general del 50 per cent per a la resta de 
sectors.
b) Preveu la incorporació de nous sectors prioritaris com són 
els serveis d’atenció als ciutadans, els de transport públic i els 
de seguretat i emergències.
c) Conté una autorització per convocar processos selectius so-
bre la base d’una modalitat d’accés directament connectada 
amb l’estabilització de personal temporal que ocupa places 
estructurals, modalitat que incorpora una taxa addicional de 
reposició d’efectius, un particular procediment selectiu i una 
singular habilitació per negociar aquests processos en els di-
ferents àmbits territorials.
d) La taxa addicional per a l’estabilització de personal tempo-
ral es configura com una taxa sobreposada, fins i tot coinci-
dent, amb la taxa de reposició de determinats sectors priori-
taris com són els d’educació, sanitat, justícia, serveis socials, 
policia local, gestió tributària i recaptació i inspecció i sanció.
e) Aquesta taxa és del 90 per cent de les places pressuposta-
des que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrom-
puda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre 
de 2016 i es pot projectar sobre les ofertes d’ocupació que 
continguin aquests processos d’estabilització a aprovar i publi-
car durant els exercicis de 2017, 2018 i 2019.

f) L’articulació dels processos d’estabilització sembla presen-
tar algun tipus de singularitat sobre la base dels seus pressu-
pòsits i requisits, preveient-se la coordinació de les diferents 
administracions en el seu desenvolupament i, en l’Acord sin-
dical, la utilització del procediment de concurs-oposició amb 
una fase de mèrits en la qual es valoraran els serveis prestats.
g) El projecte de llei sembla modificar l’article 37.2.e) EBEP, 
que exclou de la negociació la regulació i determinació con-
creta dels sistemes, criteris i procediments d’accés a l’ocu-
pació pública, quan s’assenyala que “podran” ser objecte de 
negociació en cadascun dels àmbits territorials els processos 
selectius d’estabilització, sense distingir entre els criteris gene-
rals reguladors dels dits processos i els processos concrets.
h) També es regula una taxa addicional per a l’estabilització 
del personal temporal de les places susceptibles d’ésser 
afectades pels procediments de consolidació previstos a la 
disposició transitòria quarta EBEP. En la pràctica això significa 
excepcionar aquestes places de les limitacions que es puguin 
desprendre de la taxa de reposició durant els exercicis 2017, 
2018 i 2019.
i) La norma exclou del límit de la taxa de reposició les places 
que es convoquin per a la seva provisió per a la promoció 
interna i les del personal declarat indefinit no fix mitjançant 
sentència judicial.
j) L’estabilització del personal temporal s’acompanya de me-
sures per evitar la reproducció d’aquesta situació. Només així 
es pot entendre la introducció d’un seguit de disposicions 
que preveuen l’exigència de responsabilitats als òrgans com-
petents en matèria de personal per la utilització irregular dels 
nomenaments interins o de la contractació laboral per temps 
determinat.
A partir d’aquí podem formular les observacions següents:
- Dels problemes que presenta l’estructura de l’ocupació 
pública com poden ser la qualificació professional, l’edat i la 
precarietat, el projecte ha optat per afrontar exclusivament 
el de la temporalitat en termes quantitatius. Queda al marge 
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d’aquesta solució la necessitat de dissenyar l’estructura pro-
fessional de les places a convocar en funció de la demanda 
ciutadana i de les noves formes de treball fonamentades en 
les TIC i la de preparar la substitució dels funcionaris de més 
edat que desenvolupen llocs de responsabilitat i/o tècnics que 
es jubilaran massivament entre els anys 2020 i 2030. 
- Inexplicablement s’ha obviat en aquest procés el contingut 
de l’article 10.4 EBEP, en el qual es preveu que les places 
vacants desenvolupades per funcionaris interins s’hauran 
d’incloure obligatòriament en l’oferta d’ocupació pública 
corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nome-
nament, i, si no és possible, en la següent, llevat que es 
decideixi amortitzar-les. La recuperació de la plena vigèn-
cia d’aquest precepte i la seva extensió al personal laboral 
segurament hagués estat més útil que el sistema de taxes 
addicionals proposat.  
d) No sembla que la llei pressupostària sigui el vehicle formal 
adequat per articular una nova modalitat d’accés a l’ocupació 
pública i per privar d’efectivitat a una de les clàusules d’ex-
cepció de la negociació pensada en termes de garantia del 
dret dels ciutadans a accedir en condicions d’igualtat i mèrit a 
una funció pública.
- La consolidació de l’ocupació pública temporal s’orienta 
principalment a l’estabilització del personal interí en plaça 
vacant i pressupostada, per tant pot deixar fora del procés tot 
el personal temporal amb posicions laborals finançades amb 
crèdits d’inversió o amb partides extrapressupostàries deriva-
des de subvencions. 
- L’estabilització d’aquestes posicions demanda necessària-
ment la definició de les places com a “estructurals”. És a dir, 
s’haurà de distingir entre les situacions que són de naturalesa 

conjuntural per atendre circumstàncies i necessitats excep-
cionals i les que atenen a les necessitats ordinàries i habituals 
del servei. Una operació de delimitació que haurà de ser prè-
via a la configuració de l’oferta pública. 
- El concepte de personal indefinit no fix que habilita l’ex-
cepció de la taxa de reposició és d’estricta creació judicial i 
de naturalesa no típica. No és infreqüent que el jutge utilitzi 

altres denominacions, com pot ser la d’interí indefinit, la d’in-
terí de fet o es limiti a aplicar els preceptes que preveuen la 
indefinició com a conseqüència d’una irregularitat laboral. La 
limitació d’aquesta opció als indefinits declarats per sentència 
judicial segurament plantejarà altres problemes com poden 
ser la situació dels indefinits consolidats en via de recurs o 
reclamació administrativa, dels autoritzats sobre la base d’un 
laude arbitral o dels generats com a conseqüència d’una de-
núncia de la inspecció de treball.

“la deficient redacció de l’article regulador de 
l’oferta pública que conté el projecte de llei 
acabarà induint una discussió sobre si les ofertes 
addicionals se sobreposen a les generals o 
s’acumulen a les mateixes. Al meu parer, 
unes contenen les altres i actuen com a garanties 
addicionals de caràcter plurianual”
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PROPOSTES PER A UNA NOvA
HISENdA lOCAl

El Reial decret legislatiu 
8/2011, d’1 de juliol, va 
regular per primera vega-
da la regla de la despesa 
com un instrument de 

disciplina pressupostària limitador del creixement de la 
despesa pública responent a les exigències del “Pacte 
per l’Euro Plus” recollides pel Reglament (UE) núme-
ro 1175/2011, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 16 de novembre, que modificà el Reglament (CE) 

número 1466/97, del Consell, relatiu a l’esforç de la 
supervisió de les situacions pressupostàries i a la su-
pervisió i coordinació de les polítiques econòmiques.
La Llei orgànica 2/2012, de 17 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 
manté la regla de la despesa inspirada en la legislació 
europea, però la regula de forma diferent, atorgant-li 

substantivitat pròpia i independència de la resta de 
regles fiscals: estabilitat pressupostària i deute públic, 
pel que el seu incompliment comporta l’adopció de les 
mateixes mesures  preventives i correctives que per la 
resta.
A partir de l’exercici 2013, la regla de la despesa con-
cebuda per l’article 12 de la LOEPSF com “la variació 
de la despesa computable de l’Administració central, 
Comunitats autònomes i Corporacions locals, no podrà 
superar la taxa de referència de creixement del PIB a 

mig termini de l’economia es-
panyola” imposa una limi- 
tació al creixement anual de la 
despesa superior a l’exigida per 
l’estabilitat presupostària i el 
deute públic quan les adminis-
tracions s’aproximen a l’equilibri 
pressupostari.
Les restriccions de la regla de 
la despesa i l’obligació, de difícil 
justificació des de l’òptica de la 
suficiència financera, de des-
tinar el superàvit pressupostari 
a reduir el deute, existint me-

canismes preventius i coercitius pel seu control en la 
LOEPSF o al finançament d’inversions financerament 
sostenibles, està comportant que els bons resultats del 
subsector de les corporacions locals no es puguin des-
tinar a finançar serveis necessaris per a la ciutadania, 
tot i ser l’únic subsector que, en el seu conjunt, assolí 
l’exercici 2016 una capacitat de finançament positiva 

lA REGlA dE dESPESA

Maria Petra Sáiz Antón
Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de llobregat 
Presidenta del CSITAl de Catalunya

“A partir de l’exercici 2013, la regla de la despesa concebuda 
per l’article 12 de la lOEPSF com “la variació de la despesa computable de 

l’Administració central, Comunitats autònomes i Corporacions locals, 
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIb a mig termini 

de l’economia espanyola” imposa una limitació al creixement anual 
de la despesa superior a l’exigida per l’estabilitat presupostària i el deute 
públic quan les administracions s’aproximen a l’equilibri pressupostari”
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del 0,6 per cent del PIB i un 
nivell de deute del 2,9 per 
cent del PIB, per sota de les 
previsions del Protocol de 
dèficit excessiu, generant 
20.000 milions d’euros en 
dipòsits bancaris i una capa-
citat de finançament positiva 
de 7.083 milions d’euros. 
Per corregir aquesta situa-
ció, sense entrar a valorar 
el sentit econòmic i científic 
que té imposar límits quan-
titatius al dèficit públic com 
a política d’estímul de l’ac-
tivitat econòmica i l’estalvi 
privat, donat el caràcter contracíclic de les despeses 
i ingressos públics, es considera que cal una reforma 
normativa que contempli les següents propostes i 
permeti reduir l’impacte de la regla de la despesa i 
millorar la hisenda local:   
1. Millorar i simplificar la definició de les regles fiscals 
contemplant una adequada jerarquització coherent 
amb la seva aplicació i la consideració conjunta de la 
regla de la despesa i l’objectiu d’estabilitat pressupos-
tària en la línia de la normativa europea, que tracta 
la regla de la despesa com un indicador estructural 
a mig termini complementari de l’estabilitat i no com 
un objectiu fiscal, pel que els seu incompliment no té 
conseqüències sancionadores. 
2. Reforçar la igualtat del marc institucional aplica- 
ble a les corporacions locals, reconeixent per 
aquestes el mateix tractament del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que per l’Estat 
i les comunitats autònomes vinculat al dèficit 
estructural i no únicament en termes d’equilibri 
pressupostari.  
3. Contemplar desenvolupaments reglamentaris ade-
quats d’aplicació de les regles fiscals més enllà de les 
guies de la IGAE o les notes del MINHAFP sense valor 
normatiu. 
4. Millorar la transparència amb la presentació dels 
pressupostos en termes de comptabilitat nacional, 
encaixats en les previsions del pla pressupostari a mig 
termini, que incloguin objectius assolibles pels ens 
locals amb problemes de compliment vinculant les 
mesures correctores a plans econòmics financers amb 
una vigència superior a l’any en consonància amb pla 
pressupostari.

5. Modificar el sistema de càlcul de la regla de la des-
pesa permetent: 
- Revisar l’any de referència de la liquidació del pres-
supost d’acord amb el marc dels plans pressupostaris 
i no del darrer exercici.
- Considerar com a millora per canvis normatius, les 
actuacions que incrementin els ingressos permanents 
procedents de la incorporació de nous fets imposables, 
regularitzacions cadastrals i actuacions d’inspecció.
- Efectuar ajustos en la despesa computable referents a:

a) les despeses finançades amb ingressos afectats 
procedents de l’activitat urbanística, amb figures 
tributàries com les contribucions especials i amb 
transferències procedents d’entitats privades amb 
caràcter estacional;
b) les despeses estrictament comptables, com la 
variació d’existències, que no suposen despesa pres-
supostària, així com de les procedents d’adquisicions 
d’immobilitzat no financer per cessió gratuïta o per 
permuta.     

- Les obligacions reconegudes al 31 de desembre 
derivades de modificacions de crèdit finançades amb 
romanent líquid de tresoreria per despeses generals, 
(per aplicació o no del superàvit) o amb finançament 
afectat d’incorporació obligatòria. 
6. Destinar el superàvit pressupostari a tot tipus de 
despeses i no únicament a l’amortització de deute o a 
inversions financerament sostenibles.
L’adopció d’aquestes mesures disminuiria l’asimetria 
entre la situació financera positiva de les corporacions 
locals i la resta administracions públiques i minvaria la 
penalització del destí del superàvit pressupostari que 
incideix negativament en el principi de suficiència finan-
cera que està directament vinculat al d’autonomia local.
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Davant la tensió pressupostària que han 
d’afrontar les administracions publiques 
provocada per la creixent disparitat entre la 
disponibilitat de recursos públics i les ne-
cessitats de prestació de serveis, els ajunta-
ments estan buscant fórmules innovadores 
de captació de recursos.
Les noves tecnologies i l’aparició de plata-
formes de crowdfunding han obert un nou 
nínxol d’oportunitat, especialment adequat 
per als governs locals, que està adoptant 
la forma de crowdfunding cívic: projectes 
d’equipaments o esdeveniments impulsats 
per organitzacions de la societat civil que es materialitzen 
amb aquest nou model de coproducció. 
La construcció d’un pont de fusta peatonal a Rotterdam, 
d’un parc urbà a Liverpool o d’una piscina pública a l’East- 
River de Nova York són alguns dels exemples d’èxit fi-
nançats, totalment o parcial, d’aquesta manera. A l’hora de 
valorar la sol·licitud de promoció d’un projecte d’aquesta 
naturalesa, a més de les avantatges en termes de millora 
del parc d’equipaments públics, cal tenir també present 
algunes implicacions que poden suposar costos ocults:
- El repartiment de la responsabilitat del manteniment de 
la nova infraestructura: des de la fase inicial cal, doncs, 
establir compromisos explícits sobre qui es farà càrrec dels 
costos de manteniment a llarg termini.
- El risc que els impulsors no finalitzin el projecte: això 

exigeix que el govern local tingui, ex ante, la capacitat finan-
cera i organitzativa de completar-lo per evitar l’aparició al 
municipi d’equipaments incomplets.
- L’emergència de sentiments de greuge entre barris amb 
menys capacitat organitzativa i barris amb més capacitat 
d’impuls de campanyes de crowdfunding: a l’hora de selec-
cionar els projectes cal tenir present aquest factor d’equilibri 
territorial.
- Les conseqüències en termes d’inequitat entre barris: pro-
bablement els barris desfavorits tenen menys possibilitats 
d’impulsar campanyes de cofinançament d’equipaments, és 
per això que és recomanable establir mecanismes de com-
pensació (per exemple bonifcacions fiscals) per incentivar 
l’empoderament dels ciutadans d’aquests barris.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/
civic-crowdfunding_b3f7a1c5-en

Un nombre creixent de ciutats europees han demostrat que l’accés obert a dades 
dels ajuntaments afavoreix l’empoderament dels ciutadans per desenvolupar noves 
eines i aplicacions per a la millora de la governança i la qualitat democràtica i de vida 
als municipis. Així mateix l’accessibilitat a les dades municipals per part del sector em-
presarial local és un important recurs de dinamització de la innovació i el creixement. 
És per això que, en aquesta resolució, el Congrés d’Autoritats Locals i Regionals reco-
mana promoure l’accessibilitat a les dades a nivell local mitjançant formats senzills i 
amb possibilitat d’accés des de dispositius mòbils. Per altra banda també emplaça els 
governs locals a adoptar mesures per garantir la igualtat d’accés per part de tots els 
ciutadans i per afavorir un diàleg obert entre ajuntament i societat civil.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680703fd3

dAdES ObERTES PER A MIllORAR lA QUAlITAT 
dElS SERvEIS PúblICS

CROwdFUNdING CívIC: UNA OPCIó COl·lECTIvA 
PER A IMPUlSAR EQUIPAMENTS?
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Aquesta publicació recull les conclu-
sions d’un grup d’experts sobre la 
contribució potencial de promoure l’ocu-
pació juvenil i de l’aprenentatge informal 
com a mesures per reduir els riscos de 
marginalització d’adolescents en risc 
d’exclusió i, per tant, de radicalització 
violenta. Però posar-les en pràctica de 
forma eficaç passa, segons els autors, 
per l’adopció d’una estratègia integral 
que possibiliti la coordinació entre tots 
els agents implicats (treballadors socials, 
serveis educatius, ajuntament, serveis 
policials, departaments de benestar so-
cial, sector empresarial, etc.), l’adopció 
de mesures preventives (sobretot diri-
gides als joves que mostren tendències 
de radicalització), el disseny de plans 
d’intervenció personalitzats i l’assignació 

als treballadors socials dels recursos i 
equipaments necessaris. 
La detecció a temps dels joves vulnerables 
a l’adopció d’ideologies o comportaments 
radicals s’evidencia com un dels factors 
clau per maximitzar les possibilitats d’èxit 
de les mesures educatives i laborals pro-
posades; en aquest sentit, cal promoure 
formació entre els professionals que estan 
en contacte amb els grups de joves per 
tal que estiguin amatents a signes com 
ara: tallar els vincles amb els seus grups 
socials habituals, procés de victimització 
(adopció de comportaments antisistema o 
confrontació amb l’entorn familiar), o can-
vis sobtat de comportament.
https://bookshop.europa.eu/en/the-contribu-
tion-of-youth-work-to-preventing-marginalisa-
tion-and-violent-radicalisation-pbNC0417064/

CONTRIbUCIó dEl TREbAll 
JUvENIl PER PREvENIR 
lA MARGINAlITzACIó I 
lA RAdICAlITzACIó vIOlENTA

Després de dècades de mesures i polí-
tiques públiques per reduir la contami-
nació de l’aigua, hi ha molts països que 
encara tenen molts reptes en aquesta 
matèria provocats principalment per 
l’agricultura i per les ciutats.
El lent progrés posa de manifest la 
complexitat de combatre les múltiples 
formes de contaminació, de múltiples 
origens, amb una àmplia variabilitat 
espaial i temporal, amb mesures d’ele-
vat cost econòmic i polític. El conjunt 
de mesures per fer més efectives les 
polítiques contra la contaminació hi-
drològica se centren en: l’adopció del 
nivell d’exigència òptim (la contamina-
ció 0 és inviable, per tant, cal modular 
el grau òptim de tolerància social, 
econòmic i ambiental), l’èmfasi en la 
prevenció més que en l’eliminació, 
prioritzar el tractament en origen abans 
que la contaminació es dispersi, taxar 
la contaminació com a mesura de dis-
suassió i de compartició de costos, la 
coherència amb la resta de polítiques 
publiques,  la implementació d’una  
combinació de mesures (reguladores, 
fiscals i voluntàries), i l’aprofitament de 
les noves tecnologies.
http://www.oecd-ilibrary.org/environ-
ment/diffuse-pollution-degraded-water-
s_9789264269064-en

CONTAMINACIó 
dE l’AIGUA: 
SOlUCIONS 
POlíTIQUES

FMC



No passa pràcticament un dia sense que es faci pública 
una notícia relacionada amb la corrupció, ja sigui per un 
nou cas que es descobreix, o se sospita, o perquè s’està 
jutjant una mala pràctica o un presumpte delicte comès 
a l’Administració pública. I en moltes d’aquestes infor-
macions el subjecte actiu o passiu està relacionat amb 
un ajuntament o un ens local. Cada cop queda més clar 
que no es tracta només de situacions personals, indivi-
duals i aïllades, sinó que el mateix sistema comporta el 
risc d’aquestes pràctiques i que, per tant, cal establir uns 
mecanismes efectius de control per evitar no només que 
passin, sinó que es puguin preparar. 
Això és el que van estar elaborant els membres de 
la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra 
la Corrupció per a la Regeneració Democràtica del 
Parlament de Catalunya i que van emetre el seu informe 
a mitjans març. Malgrat la quantitat de paper i de me-
gues que ha ocupat la corrupció en els mitjans, al final 
aquest informe va passar sense pena ni glòria. Potser 
perquè acaba fent un excés de recomanacions, 243 en 
total, o perquè, com deia aquell, per acabar amb la cor- 
rupció només cal una mesura: que deixin de robar. Molt 
bonic, però poc efectiu ni realista.
D’entrada cal tenir clar que la corrupció és un problema 
no només democràtic, sinó també econòmic i de molta 
magnitud. Acaba encarint les obres i els serveis i això 
que es converteix en l’enriquiment d’uns pocs ho pa-
guem tots els ciutadans. Perquè la comissió que paga 
una empresa al polític de torn perquè el faci passar en-
davant en un concurs, per exemple, l’acaba recobrant la 
companyia en el preu de l’obra.
La primera mesura que proposa l’informe del Parlament 
és que hi hagi la màxima transparència com a “instru-
ment de gran eficàcia contra el frau”. Transparència 

a l’hora de preparar els concursos, a l’hora de publici-
tar-los, en les seves resolucions, en les possibilitats de 
recórrer contra el seu resultat si es considera injust o 
manipulat, entre d’altres. I també a l’hora de facilitar la 
informació als ciutadans. Les recomanacions són també, 
de fet, una denúncia de les males pràctiques i a la vega-
da de la poca efectivitat d’algunes de les mesures preses 
fins ara. Per exemple, quan es recomana “fomentar el 
coneixement entre les administracions i la ciutadania de 
l’existència de la Comissió de Garantia del Dret a l’Accès 
a la Informació Pública (GAIP) com a organisme que 
garanteix el dret d’accès a la informació d’una manera 
ràpida i alternativa als tribunals”.  
Moltes de les recomanacions estan destinades a garan-
tir un major control de les adjudicacions i concursos, i 
passen des de reforçar el paper dels funcionaris al més 
independents possibles “i no dependents jeràrquicament 
dels governs locals”, fins a facilitar al màxim tant als tre-
balladors de l’administració com als ciutadans en general 
mecanismes per poder fer públiques sospites de corrup-
ció sense que això els causi problemes. Així es proposa 
promoure “la generalització de les bústies ètiques, on els 
ciutadans puguin fer arribar les seves denúncies, i sobre 
la protecció i la incentivació que ha de tenir la figura del 
denunciant anònim”.
Tota aquesta transparència no servirà de res si el que 
acaba provocant és un excés d’informació que fa impos-
sible aclarir si s’està cometent una irregularitat. Per això 
es proposa que es dotin els organismes de control “d’es-
pecialistes i professionals en matèria urbanística i me-
diambiental”. Posats a facilitar documentació, l’esmentat 
informe està publicat al Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya número 374 i la seva consulta segur que pot 
ser útil per a molts ajuntaments.
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Opinió

CORRUPCIó I AdMINISTRACIó lOCAl
“ la Comissió Europea va calcular que les pràctiques corruptes 
van tenir un cost social i econòmic de 120.000 milions d’euros al 2014. 
Com el rescat bancari espanyol, per comparar, o quatre vegades 
el pressupost de la Generalitat aproximadament. El volum de 
les transaccions anuals entre l’Administració i empreses privades 
a Espanya se xifra en uns 200.000 milions. Un pastís immens on molts 
volen posar-hi la cullera en millors condicions que la resta”Salvador Sabrià, periodista 



El PP vol que el projecte de pressupostos per al 2017 
esdevingui un abans i un després en la governació de 
l’Estat. La tesi estratègica de Mariano Rajoy ha estat 
sempre que els problemes polítics deriven fonamen-
talment del daltabaix econòmic heretat del govern de 
Rodríguez Zapatero, de manera que un cop aprovats 
aquests pressupostos la vida política es relaxarà. Malgrat 
que algunes dades són francament negatives, enguany 
comença un cicle expansiu amb un creixement del 2’5 
per cent, en el qual els aturats baixaran dels quatre mi-
lions, la recaptació fiscal tornarà als nivells del 2007, el 
dèficit públic es reduirà per fi al 3’1 per cent previst, no 
s’apugen els impostos i es baixa l’IVA cultural, es refor-

cen algunes partides socials, etc. És a dir que s’anuncia 
el final de l’austeritat i l’arribada d’algunes alegries.
De moment, aquests pressupostos han estabilitzat el 
pacte de govern entre el PP i Ciudadanos, que feia 
aigües des del primer dia. I gràcies a una partida de 
5.300 milions s’han establert acords amb alguns grups 
nacionalistes a l’oposició. La Comissió Europea també 
sembla més tranquil.la, ja que veu possible assolir 
l’objectiu del dèficit (gràcies sobretot als ajuntaments), 
i com que necessita el govern espanyol per negociar el 
Brèxit amb Gran Bretanya, li passa la mà per l’esque-
na. Com sempre el problema és que les coses no solen 
ser tan senzilles...
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Deia Curnonsky que les porteres 
parisenques tenien, entre d’altres altíssimes missions, 
la de perfumar els immobles de la capital francesa amb 
l’oloreta del seu Pot-Au-feu, l’escudella i carn d’olla del 
país de l’Asterix. A casa nostra passava quelcom de 
semblant. La portera de la casa del Poble-Sec on vaig 
néixer feia uns menges per llepar-s’hi els dits, però tam-
bé portava un control total vers qui estava malalt, qui 
necessitava sabates per als nens, qui no tenia feina i qui 
patia per una filla o un fill que anaven pel mal camí.
No eren tafaneres, sols coneixien què s’amaga darrera de 
les façanes i de les portes de les cases. Eren tremenda-
ment humanes, perquè el seu camp de treball eren les 

persones i la seva feina anava més enllà de fregar el portal.
Ara tenim porters automàtics amb càmeres, però a qui 
li pots explicar que t’ha deixat la nòvia o que el teu fill 
no fa els deures? Precursores de les assistentes socials 
i dels coach, igual cosien un botó que t’havien arren-
cat els companys (“Ai, si et veu ta mare et mata, vine, 
vine!”) que guardaven paquets, planxaven o feien de 
mocador de llàgrimes.
Posats a fer cooperatives i crear nínxols d’oportunitat, jo 
miraria de donar-hi una oportunitat de nou a les porte-
res i porters. Humanitzaríem una mica aquests veïnats 
on la gent ja ni tan sols se saluda. 
Tot i que, esclar, no tothom serveix!

PORTERES
“ Ara que tothom parla de noves professions, caldria recuperar alguna de les que 
ja ha desaparegut. Una de les més entranyables és la de portera d’escala, sí, 
aquelles senyores (o senyors) que vetllaven per tot el que succeïa al veïnatge”
Miquel Giménez, guionista i escriptor

PER Al PP l’ExPANSIó ECONòMICA 
ANUNCIA dISTENSIó POlíTICA

“ la política és tan sols l’eina per mantenir la recuperació econòmica. Oli en un llum. 
Amb aquesta idea, els ministres luis de Guindos i Cristóbal Montoro han presentat 
els pressupostos no només com el tancament de la crisi, sinó com l’inici d’una nova etapa 
que posarà fi a moltes tensions actuals, d’entre elles el plet català”
Josep M. Sanmartí, periodista

FMC
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bones pràctiques

Ajuntament de Palau Solità i Plegamans

EdUCA 16, PlA EdUCATIU A 16 ANyS vISTA
Educa16 és un pla educatiu integral i innovador plantejat a Palau-solità i Plegamans per a un període de setze 
anys. L’objectiu general d’aquest pla de llarga durada és el de millorar les oportunitats educatives que ofereix el 
municipi a partir de l’elaboració d’un document marc amb indicadors concrets que en permetin fer un segui-
ment periòdic al llarg del temps d’implementació. 
Per tal d’assolir la fita descrita, s’ha realitzat una diagnosi prèvia, en què s’hi recullen les dades sociodemogràfi-
ques de context més significatives, s’han identificat els recursos educatius ja existents al municipi i s’ha valorat 
de manera participativa com es cobreixen les necessitats en matèria d’educació de la població.
El pla, que té la voluntat d’estendre els projectes educatius més enllà de l’educació reglada, treballa aspectes 
com la formació en l’edat adulta, l’orientació professional, el vincle entre pares, mares i professorat, la tasca 

educativa de famílies, entitats i equipaments municipals, 
l’escolarització dels 0 als 3 anys o la complementació dels 
projectes educatius entre els centres de la vila. Així doncs, 
la perspectiva des de la qual s’implementa l’Educa16 és 
transversal. Un dels elements que defineix el pla com a 
innovador és la participació ciutadana vinculant, en la 
mesura que el document aprovat és fruit d’un ampli pro-
cés consultiu i participatiu en que totes aquelles persones 
vinculades –d’una manera o altra- al món educatiu hi han 
pogut dir la seva i tenir-hi un paper destacat.

Ajuntament d’Olot

MIllORA URbANA AMb PARTICIPACIó
“+B, Sumem des dels barris” és un projecte de planificació mitjançant la participació ciutadana i el 
treball intersectorial de l’ajuntament amb vista a plantejar i incorporar millores en els diferents barris de 
la ciutat, tot aplicant metodologies innovadores en el procés participatiu. El projecte neix el 2014 com 
a prova pilot al barri de Sant Miquel per tal de donar resposta a la percepció negativa que té el barri 
per part dels veïns de la zona i de la resta d’Olot. La situació de Sant Miquel, als afores de la ciutat, li 
ha valgut les etiquetes d’aïllament i endarreriment respecte els altres barris de la ciutat. 
El procés participatiu “+B, Sumem des dels barris” ha generat un canvi de percepció i de valors di-
rigit a aconseguir un espai públic de qualitat, 
valorant la riquesa paisatgística que envolta el 
barri de Sant Miquel –i extensible a Olot- i amb 
l’objectiu de fer una ciutat més amable amb 
els seus habitants. En aquest sentit, també 
s’han vist revertides les percepcions negatives 
sobre algunes zones concretes del municipi. La 
pràctica també ha tingut un impacte positiu en 
la capacitat de gestió de projectes de manera 
transversal dins de l’ajuntament, amb el valor 
afegit d’incorporar visions i elements nous en el 
moment d’idear propostes de millora urbana.
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Ajuntament de les Franqueses del vallès

ESPAI FAMIlIAR. SUPORT A PARES I MARES
L’Espai Familiar de les Franqueses del Vallès és un servei de suport socioeducatiu municipal adreçat 
a progenitors de famílies amb dificultats per assumir de forma adequada les seves responsabilitats pa-
rentals. S’inicia el 2012 amb l’objectiu de reforçar les famílies des d’una perspectiva preventiva, acom-
panyant els pares i mares en l’execució de les seves responsabilitats vers els seus infants i donant-los 
suport per tal de fomentar bones pràctiques relacionals entre els seus membres a partir d’una visió inte-
gradora i participativa. D’aquesta manera, se cerca assegurar una atenció afectiva i educativa adequada 
a les necessitats dels infants. Combinant el treball en xarxa i la intervenció grupal i individual, aquest 
projecte s’ha consolidat al municipi quan tot just s’encara la preparació de la cinquena edició. 
El projecte –plantejat en dos cursos de durada- inclou sessions dedicades a les famílies, en què elles 

mateixes diagnostiquen i elaboren el pla de treball, 
un espai per recollir interessos i propostes dels 
nens i nenes a través del joc i activitats lúdiques 
en què participen conjuntament famílies i infants.
Per tal de gestionar els diversos tipus d’interven-
cions en forma d’atenció integral, es coordinen 
diferents serveis, com ara les escoles municipals, 
la Xarxa de Protecció a la Infància, els equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) 
i els Centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP).

Ajuntament d’Igualada

MICRONEGOCIS AMb APARAdOR. REvITAlITzACIó 
COMERCIAl dEl CENTRE HISTòRIC
Micronegocis amb aparador / Espais del Centre és un projecte impulsat per l’Ajuntament d’Igualada amb 
l’objectiu de revitalitzar comercialment el centre històric de la ciutat. Mitjançant la cessió de locals buits 
-sense cost per als propietaris i amb un lloguer de baix cost (al voltant dels 90 euros mensuals) per als 
emprenedors-, es fomenta l’activitat econòmica i l’autoocupació alhora que es potencia la dinàmica co-
mercial. Els establiments participants acullen activitats singulars de caràcter cultural, artístic, artesà, de 
comerç tradicional i proximitat i converteixen el nucli 
antic igualadí en un clúster d’activitat creativa. El 
projecte té com a punt de partida l’any 2012, quan 
es detecta un creixent nombre de locals buits al 
centre històric. Per revertir la situació, l’ajuntament 
treu a concurs el conjunt de locals disponibles amb 
un arrendament subvencionat, als quals les per-
sones interessades poden optar presentant un pla 
de negoci. Per a l’elaboració d’aquest, l’ajuntament 
ofereix assessorament gratuït personalitzat i sessions 
informatives i tècniques sobre l’emprenedoria.
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Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

PRIMERA CASA dE CONvIvèNCIA 
PER A GENT GRAN
Aquesta és una iniciativa pionera i innovadora basada en 
un model suec de gestió de residència que se centra en 
la persona i en fer sentir als usuaris com a casa. Aquest 
nou model fomenta l’autonomia donat que els usuaris 
ho decideixen tot: escullen a quina hora es volen llevar i 
quines activitats volen fer dins de les tasques habituals de 
les cases. D’aquesta manera, mantenen la capacitat de 
decidir i la seva privacitat i intimitat. També es trenca la 
dinàmica hospitalària que mantenen en general les resi-
dències al nostre país i el rol cuidador/usuari que pot arri-
bar a ser molt despersonalitzat, un tipus de residència ba-
sada en un model suec 
d’atenció que fomenta 
l’autonomia i en el que 
els usuaris decideixen 
el seu dia a dia, en un 
espai que s’inspira en 
una casa, sota el lema 
‘Tu decideixes com vols 
envellir’.

Ajuntament de vacarisses

PRIMER MUNICIPI EN ACONSEGUIR 
lA ISO dE GESTIó ENERGèTICA 
L’Ajuntament de Vacarisses ha obtingut la certificació ISO 
50001:2011 en la implementació d’un Sistema de Gestió 
Energètica (SGE) als edificis i equipaments municipals, 
seguint els estàndards establerts. Vacarisses és el primer 
municipi de Catalunya i el segon de l’Estat espanyol en dis-
posar d’aquesta certificació. Una auditoria ha establert, per 
tant, que es compleixen totes les exigències marcades per 
aquesta norma internacional. L’abast de l’SGE comprèn des 
d’assegurar un correcte registre i seguiment dels consums 
energètics asso-
ciats a l’ús dels 
edificis, fins a la 
detecció d’anoma-
lies funcionals apli-
cant les mesures 
correctores corres-
ponents i la creació 
de procediments 
per garantir-ne el 
compliment.

GAvà-CORNEllà-ESPlUGUES 
localitzar persones vulnerables

La nova funcionalitat de l’App de seguretat ciuta-
dana permet localitzar determinades persones en 
situació de risc a través del seu dispositiu mòbil. 
Es tracta d’un servei especialment recomanat en 
casos de menors, persones amb diferents graus de 
dependència, transtorns cerebrals, discapacitat o 

transtorns mentals, i persones en situació de vul-
nerabilitat. Aquesta plataforma la comparteixen les 
policies locals d’aquests tres municipis i de l’Hos-
pitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Just, 
Castelldefels, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Santpedor.

“Els ajuntaments de Gavà, Cornellà de 
llobregat i Esplugues de llobregat han presentat 
un nou protocol de localització de persones 
vulnerables de l’App de seguretat ciutadana”



 de la Federació de Municipis de Catalunya

La nova app

Més a prop, 
més ràpid

A partir d’ara, les notícies de l’App de l’FMC es poden 
guardar, imprimir, enviar o compartir en diverses xarxes. 
Recordeu que amb aquesta aplicació podeu estar al dia 
de totes les novetats que interessen als governs locals, 

amb accés directe a les pantalles principals de la Federació 
de Municipis de Catalunya referents a novetats, òrgans 
de govern, municipis, formació, butlletí i revistes, entre 

d’altres temes; així com també un accés a la gestió d’avisos

Descarrega-te-la!

iOS Android
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disposicions

SUbvENCIONS A FESTIvAlS dE MúSICA

disposició:
Resolució CLT/743/2017, de 5 d’abril.
DOGC núm. 7343, de 4 d’abril de 2017.
Organisme:
Departament de Cultura.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a 
festivals de música de caràcter professional, d’acord amb 
les modalitats següents: a) subvencions a una edició dels 
festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depe-
nen, així com els organitzats per empreses o entitats priva-
des amb un finançament majoritàriament públic; 
b) subvencions triennals a festivals d’alt interès cultural: en 
aquesta modalitat se subvencionen tres edicions consecu-
tives d’un únic festival de cadascuna de les especialitats 
següents: 1, música clàssica; 2, música clàssica catalana; 
3, música antiga; 4, música clàssica contemporània; 5, lied 
i música de cambra; 6, lírica, música clàssica i dansa; 7, 
pop rock; 8, cançó d’autor; 9, música d’arrel tradicional; i 
10, música de jazz.
Poden ser beneficiaris dels ajuts els ajuntaments de Cata-
lunya i ens que en depenen, incloses les societats mercan-
tils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

CUlTURA

SUbvENCIONS PlURIENNAlS EUROdISTRICTE 
PER Al dESENvOlUPAMENT dE PROJECTES 
dE COOPERACIó A l’ESPAI CATAlà 
TRANSFRONTERER

disposició:
Ordre PRE/60/2017, d’11 d’abril.
DOGC núm. 7352, de 19 d’abril de 2017.
Organisme:
Departament de la Presidència.

La finalitat de les subvencions regulades per aquestes bases 
és donar suport a projectes transfronterers de cooperació 
desenvolupats al territori de l’Espai Català Transfronterer, 
que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics 
habituals destinats a l’àmbit transfronterer, posant en relleu la 
transcendència de determinades accions estratègiques que 
vertebren l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer.
Poden ser beneficiàries de les subvencions les associa-
cions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre amb 
presència al territori de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer, així com les administracions locals i els seus 
ens o organismes dependents i les universitats públiques 
de les comarques de la demarcació de Girona. No poden 
optar-hi persones jurídiques amb ànim de lucre, ni perso-
nes físiques. Tampoc agrupacions de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica.

ESPAI TRANSFRONTERER

SUbvENCIONS PER A l’ORGANITzACIó
dE FESTIvAlS I MOSTRES AUdIOvISUAlS

disposició:
Resolució CLT/758/2017, de 10 d’abril.
DOGC núm. 7350, de 13 d’abril de 2017.
Organisme:
Institut Català de les Empreses Culturals.

S’aproven les bases específiques que han de regir la con-
cessió de subvencions per a l’organització a Catalunya 
de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva 
promoció i difusió. Igualment, es deroguen les bases pu-
blicades mitjançant la Resolució CLT/2954/2015, de 26 
de novembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que 
han de regir la concessió de subvencions per a l’organitza-
ció a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, 
així com per a la seva promoció i difusió.
Les subvencions tenen la consideració d’ajuts de mínims, 
regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 
18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
als ajuts de mínims (DOUE L352, de 24.12.2013).
Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre que compleixin 
els requisits que estableix la base 3..

SUbvENCIONS PER A PROJECTES dE FOMENT 
dE lA RECOllIdA SElECTIvA dE lA FRACCIó 
ORGàNICA dE RESIdUS MUNICIPAlS

disposició:
Resolució TES/791/2017, de 10 d’abril.
DOGC núm. 7352, de 19 d’abril de 2017.
Organisme:
Departament de Territori i Sostenibilitat.

S’aproven les bases reguladores que han de regir la con-
cessió de subvencions per a l’any 2017 destinada als ens 
locals i als grans productors de Catalunya per al foment de 
la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus mu-
nicipals des d’una perspectiva de l’economia circular que 
consten a l’annex d’aquesta resolució. La finalitat principal 
és el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica 
de residus municipals des d’una perspectiva de l’economia 
circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més soste-
nible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar com-
pliment als objectius establerts a la normativa vigent 

RESIdUS






