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local

L’FMC celebra la seva 28ena Assemblea General. El Comitè Executiu de l’FMC dona 
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discapacitat. La nova Llei de contractació del sector públic, analitzada en una sessió 
especial de l’SDL. Les claus de la nova Llei de contractes del sector públic. El president 
de l’FMC vol que el pagament de la Generalitat a les escoles bressol es faci efectiu a 
tots els municipis afectats. L’FMC informa sobre els trets bàsics de la futura reforma de 
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LA FederACió de MuniCipiS de 
CAtALunyA CeLebrA LA SevA 
28enA ASSeMbLeA generAL
La seu de la Federació de Municipis de Catalunya va acollir 
l’1 de desembre la 28ena Assemblea general ordinària de 
l’entitat, en la que es va ratificar el pressupost de l’entitat 
corresponent a l’exercici 2017, aprovat pel Comitè Executiu 
del 3 de juliol de 2017, també es van ratificat els comptes 
anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2016, formu-
lats i elevats a l’Assemblea General pel Comitè Executiu del 
3 de juliol de 2017 i, finalment, es va ratificar la Memòria 
d’activitats i de gestió de l’entitat corresponent a l’any 2016, 
aprovada també en el seu dia pel Comitè Executiu de la 
Federació el 3 de juliol de 2017.

El president de la Federació de Municipis de Catalunya i al-
calde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va destacar que en 
aquest període s’havia incrementat la presència de l’FMC en 
les xarxes institucionals, s’havia apostat per la innovació amb 
l’objectiu d’ajudar a la modernització dels governs locals i les 
seves estructures (com ara amb el Banc de Bones Pràctiques 
de la Fundació Pi i Sunyer i amb la novetat del Focus d’Inno-
vació Local, que aplega publicacions i estudis nacionals i in-

ternacionals d’interès), i s’havia reforçat el rol d’una federació 
municipalista, austera, professionalitzada, eficaç i transparent, 
per continuar defensant el marc competencial dels municipis, 
promoure els canvis que els ciutadans i ciutadanes deman-
den i assegurar una defensa eficaç en l’autonomia dels gover-
ns locals: una característica que ens identifica com a entitat.
També es va subratllat l’activitat dels àmbits de treball de 
l’FMC, amb més de 250 reunions en els gairebé 300 òrgans 
de participació i col·laboració amb la Generalitat i d’altres 
institucions; l’assistència tècnica directa, amb més de 100 
informes i consultes; una formació d’alta qualitat adreçada 

preferentment als quadres de comanda-
ment dels governs locals, amb gairebé 
11.000 assistents en 97 cursos; millorant la 
comunicació, amb la creació d’una àgil App 
i amb més de 7.800 seguidors a Twitter.
En resum el president Xavier Amor va 
concloure la seva intervenció destacant 
que “som una entitat forta, representativa 

i plural i ho continuarem essent en el futur”. “Continuarem 
treballant pels municipis”.
Finalment, en nom de la Federació de Municipis de 
Catalunya, es va lliurar una litografia al president de l’ACM, 
Miquel Buch, després de l’anunci que plega en la seva tas-
ca com a alcalde de Premià de Mar i president de l’ACM, 
que va recollir en representació seva el secretari general de 
l’ACM, Marc Pifarré.

Xavier Amor: “Som una entitat forta, representativa 
i plural i ho continuarem essent en el futur”
“Continuarem treballant pels municipis”
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eL COMitÈ eXeCutiu de L’FMC dOnA SupOrt A LA CAMpAnyA dinCAt 
en MOtiu deL diA internACiOnAL de LeS perSOneS AMb diSCApACitAt

Prèviament a la celebració de l’assemblea, es va reunir el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, 
en el que es va acordar donar suport a la Campanya que porta a terme l’entitat Dincat amb motiu de la commemora-
ció el 3 de desembre del Dia de la Discapacitat. També es va aprovar, com és habitual, l’informe d’activitats de l’entitat 
corresponent al període juny-octubre de 2017, es va informar de les dues sessions de la Comissió de Govern Local, 
i es van designat diversos membres de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, es va aprovar el tancament i la justificació del Pla AFEDAP 2016, es van ratificar observacions a diferents 
projectes normatius elaborades pels serveis tècnics i jurídics de l’FMC. En aquesta mateixa sessió es va informar de 
diferents compareixences parlamentàries (al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública 
i a la de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès). També es va donar compte dels 
convenis de col·laboració formalitzats per l’FMC: amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 
amb el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya; l’Addenda de l’Acord Marc 2016-
2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials; i amb el Consorci d’Estudis i 

Mediació i Conciliació 
a l’Administració Local 
(CEMICAL).
Finalment, entre 
d’altres qüestions, es 
va informar sobre el 
Pacte Nacional per a la 
Indústria.
En un altre ordre de 
coses, us informem 
que s’ha incorporat al 
Comitè Executiu de la 
Federació de Municipis 
de Catalunya, Anna 
Martínez Almoril, alcal-
dessa de Santa Coloma 
de Cervelló.
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LA nOvA LLei de COntrACtACió 
deL SeCtOr púbLiC, AnALitzAdA 
en unA SeSSió eSpeCiAL de L’SdL

Amb la mirada posada als seus continguts més rellevants des 
de la perspectiva dels ens locals, la Federació de Municipis de 
Catalunya va celebrar el 30 de novembre una jornada, a la què 
hi van assistir 620 electes i tècnics locals, i en la què Silvia Díez, 
M. Petra Sáiz, Neus Colet i Jesús Colás, van debatre diversos 
aspectes d’aquesta nova llei en el seu vessant jurídic i fiscal, les 
novetats que comporta i la implicació per als governs locals.
L’FMC, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i el CSITAL de Catalunya, va organitzar 
aquesta sessió especial del Seminari de Dret Local sobre els 
aspectes essencials de la nova Llei de contractes del sector 
públic, que va tenir lloc a l’Auditori Axa, amb l’objectiu d’oferir 
una primera anàlisi general de la nova Llei de contractació pú-
blica, amb antelació suficient a la seva entrada en vigor i amb 
la mirada posada als seus continguts més rellevants des de la 
perspectiva dels ens locals.

Les Corts espanyoles acaben d’aprovar la nova Llei de con-
tractació pública que, previsiblement, serà promulgada els 
propers dies i entrarà en vigor als quatre mesos de la seva 
publicació, entre mitjans de febrer i començaments de març 
del 2018.
Els darrers anys hem viscut les nombroses i successives mo-
dificacions de la legislació de contractes del sector públic, bé 
sigui per apropar-la als cànons comunitaris, bé per adaptar-la 
a les resolucions derivades de la jurisprudència europea o en 
atenció a altres finalitats d’índole interna. Aquesta nova Llei, 
a més d’adaptar plenament la legislació interior a les darreres 
directives comunitàries, adopta una sistemàtica normativa 
substancialment diferent a la vigent fins ara, motiu més que 
suficient per haver-la d’analitzar de nou.
El president de la Federació de Municipis de Catalunya i 
alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va inaugurar aques-



ta sessió, explicant als assistents que el Congrés per fi ha 
adaptat les Directives Europees en matèria de Contractació 
del Sector Públic de 2014: “és evident l’expectativa que l’en-
trada en vigor d’aquesta llei genera per la necessitat interna 
de dotar de major transparència el sector i incrementar els 
controls; en això coincideix en el temps amb les reformes 
en matèria de procediment -les lleis 39 i 40 són tot un repte 
per al sector públic- i amb les lleis de transparència i bon 
govern”.
En la seva intervenció, també va fer una reflexió sobre al-
guns dels aspectes que les directives atenen i sobre les que 
aquesta llei d’adaptació hauria de respondre en termes d’efi-
càcia: “La competitivitat és un eix per al 
desenvolupament d’europa. La reforma ha 
de servir per garantir la lliure concur- 
rència i l’accés de les piMeS a la inver-
sió pública”, afegint que “per a això el 
govern ens ha de deixar invertir els nos-
tres estalvis, amb la solidaritat que les fi-
nalitats de creixement econòmic necessiti 
el nostre país, però sense sacrificar tot 
el que hem aconseguit després d’aquests 
anys de crisi”.
Va acabar afirmant que “reclamem que 
els nostres estalvis puguin ara generar in-
versió, millors serveis públics. necessitem 
atendre les necessitats socials, de cohesió 
territorial, etc. que demanden els nostres 
ciutadans, els nostres pobles, les nostres 

ciutats. i per això reclamem recursos. no n’hi ha prou amb una 
reposició d’efectius, limitativa en excés ni amb una interpreta-
ció de la regla de despesa que ofega les nostres possibilitats i 
no ens deixa créixer”.
Finalment, va resumir tot el que s’havia de tractar en el de-
curs d’aquesta jornada: “les novetats i els dubtes que sempre 
genera una nova reforma”.
Per a aquest motiu, “hem intentat que avui estiguin aquí amb 
vosaltres els millors –o part dels millors- per ajudar-vos en la 
vostra tasca, que és vital per a nosaltres els regidors i regido-
res, alcaldesses i alcaldes. per això aquesta activitat és estra-
tègica per a l’FMC”.
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Xavier Amor, va fer la presentació d’aquesta sessió, 
acompanyat per M. Petra Sáiz Antón, presidenta del 
CSITAL de Catalunya; i Juan Ignacio Soto Valle, se-
cretari general de l’FMC.
Seguidament, Josep Mir Bagó, director del Seminari 
de Dret Local, va presentar dues ponències. La pri-
mera, sobre els eixos i la reforma i nova sistemàtica 
de la Llei de contractes del sector públic, a càrrec 
de Silvia Díez Sastre, professora titular de Dret 
Administratiu i directora del Màster de Contractació 
Pública de la Universitat Autònoma de Madrid; i la 
segona sobre el nou règim de fiscalització i control 
financer de la contractació pública, a càrrec de M. 
Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL de 
Catalunya.
A continuació, per parlar del control de la contrac-
tació pública pels tribunals administratius de con-
tractes, vàrem comptar amb Neus Colet Arean, pre-
sidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic (TCCCSP); presentada per Albert Solé, director 
de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona; 
i finalment, per analitzar l’encaix de l’administració 
local en la LCSP, vàrem comptar amb Jesús Colás 
Tenas, secretari general de la Diputació Provincial 
de Saragossa, presentat per Juan Ignacio Soto Valle, 
secretari general de l’FMC.
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El passat 9 de novembre les Corts Generals van aprovar 
la nova Llei de contractació pública que transposa les 
Directives europees 2014/23 i 2014/24.
D’aquí a pocs dies s’exhaurirà el període de vacatio legis 
fixat en la Llei i des de la Federació de Municipis de 
Catalunya considerem oportú fer un recordatori de les princi-
pals novetats que hi incorpora.
La Llei 9/2017 consta d’un total de 347 articles, distribuïts 
en un títol preliminar i quatre llibres; 53 disposicions addi-
cionals; 5 transitòries; 16 finals; 1 derogatòria i 6 annexos. 
un dels aspectes més controvertits de la reforma ha estat la 
supressió del contracte de gestió de serveis públics. Amb 
la llei, el concepte de servei públic perd centralitat i deixa 
de ser rellevant per delimitar els contractes de concessió 
dels contractes de serveis. Així, el criteri de la publicatio del 
servei és substituït per un de naturalesa més organitzativa, 
el de transferència del risc operacional. Per tant, l’aplicació 
d’un règim contractual o altre, ara depèn enterament que 
el risc de l’explotació del servei l’assumeixi l’Administració 
pública o l’empresari. 
En relació amb els procediments d’adjudicació, desapa-
reix el negociat sense publicitat per raó de la quantia i se 
substitueix per un nou procediment obert simplificat que, al 
seu torn, també té una modalitat sumària. Amb aquest nou 
règim el legislador vol posar fre als problemes d’opacitat 
en la contractació pública, doncs és conscient que la falta 
de transparència genera un clima favorable a la corrupció 
política. 
La ferma aposta per la transparència és, sens dubte, un dels 
trets més característics de la nova llei. Un exemple evident 
el trobem en les previsions relatives al perfil de contractant, 
ja que el legislador amplia substancialment la informació 
obligatòria que els òrgans de contractació han de publicar. 
És aquesta preocupació per una contractació pública ín-
tegra la que porta al legislador a introduir noves mesures 
anticorrupció. En aquest sentit, podem destacar la creació 
de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la 
Contractació, així com la prohibició expressa de contractar 
persones condemnades en sentència ferma per delictes de 
corrupció.
En un altre ordre de coses, hem de fer referència al nou 
paquet de mesures orientades a facilitar l’accés de les pimes 
al mercat de la contractació pública. En els darrers mesos la 
doctrina administrativa ha posat l’accent en les noves obliga-
cions dels òrgans de contractació de fraccionar el contracte 

en lots i en la possibilitat que els plecs de clàusules prevegin 
el pagament directe del subcontractista.
Ara bé, tampoc podem ignorar l’impacte que tindrà per les 
pimes altres mesures com la reducció de l’import dels con-
tractes menors o la flexibilització dels criteris de solvència 
tècnica en les empreses de nova creació. 
Les entitats del tercer Sector són les altres grans beneficia-
des per la reforma perquè la nova llei reforça clarament la 
dimensió social de la contractació pública; dimensió, aques-
ta, amb poca presència en la legislació anterior. En aquest 
sentit, la Llei 9/2017 amplia les clàusules de contingut social 
dirigides a la integració dels grups més vulnerables o en risc 
d’exclusió. La norma també fixa una reserva de contractes 
per a centres especials, que podran assolir fins a un deu per 
cent de la contractació pública. 
En tot cas, la principal novetat en matèria social la trobem 
en la Disposició Addicional 49ena de la llei, que habilita a 
les comunitats autònomes a articular models no contractuals 
de gestió de serveis públics socials. 
D’altra banda, la nova llei aposta per la contractació elec-
trònica i imposa l’obligatorietat en totes les fases del proce-
diment. 
La reforma legislativa també ha modificat el règim jurídic del 
recurs especial en matèria de contractació. El més important 
del nou règim és que l’àmbit d’aplicació del recurs ja no es 
troba limitat als contractes harmonitzats. A més, la llei també 
amplia l’objecte del recurs fent recurribles les modificacions 
contractuals, els encàrrecs a mitjans propis i els acords de 
rescat de les concessions. 
La reducció de l’import dels contractes menors és la mesura 
que més afectarà les entitats locals. El problema el trobem 
en què els procediments d’adjudicació que regula la nova 
llei continuen plantejats en clau estatal i autonòmica i no es 
preveuen suficients regles especials que adaptin aquests 
procediments a la contractació real que facturen els mu-
nicipis petits. A més, les disposicions addicionals 2a i 3a 
s’ocupen d’aspectes d’organització local que no li correspon 
regular.  
Finalment, també són transcendents les noves obligacions i 
responsabilitats dels Funcionaris d’Habilitació Nacional. En 
aquest sentit, la nova llei encomana als secretaris la coordi-
nació de les obligacions de publicitat i informació previstes 
en la legislació sobre transparència.

Daniel Puertas Porrino. Lletrat, FMC.

de COntrACteS deL SeCtOr púbLiC
LeS CLAuS de LA nOvA LLei
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El president de la Federació de Municipis de Catalunya 
instarà els grups parlamentaris a exigir al govern de la 
Generalitat que resolgui amb caràcter general els com-
promisos adquirits per al cofinançament de les escoles 
bressol municipals
Després de les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) en les que se subrat-
lla la responsabilitat financera de la Generalitat de 
Catalunya en l’etapa educativa de 0 a 3 anys, i 
segons les quals s’ha donat la raó a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat en el contenciós plantejat 
contra l’administració autonòmica, obligant a abonar 
a aquest ajuntament la quantitat de 1.300 euros per 
alumne i curs, i també posteriorment a l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat per una causa idèntica i 
parcialment a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
en la seva demanda, el president de l’FMC i alcalde 
de Pineda de Mar, Xavier Amor, instarà als grups 
parlamentaris perquè s’adrecin al futur govern de 
la Generalitat de Catalunya per tal de resoldre amb 

caràcter general la problemàtica del deute de la 
Generalitat de cofinançar aquests serveis municipals, 
en aplicació de la Llei 5/2004 del Parlament que insta 
a la Generalitat a crear 30.000 noves places públi-
ques de 0-3 anys; llei que es va tramitar arran d’una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
La Generalitat havia anat esquivant el seu compromís, 
primer reduint significativament les aportacions i des-
prés deixant de formalitzar alguns convenis.
El president de l’FMC creu que sense més excuses 
s’haurien d’anar fent efectius tots els pagaments de les 
subvencions corresponents, ja que les resolucions del 
TSJC han posat de relleu d’una manera clara l’incom-
pliment de la Generalitat de les seves obligacions en 
aquesta matèria. És per això que el president de l’FMC 
insisteix en el fet que el Parlament s’adreci al govern 
perquè resolgui aquest greuge.
Xavier Amor tractarà aquest tema en la propera reunió 
de vicepresidents de l’FMC per tal de coordinar amb 
els grups parlamentaris les accions a dur a terme.

eL preSident de LA FederACió de MuniCipiS 
vOL que eL pAgAMent de LA generALitAt
A LeS eSCOLeS breSSOL eS FACi eFeCtiu
A tOtS eLS MuniCipiS AFeCtAtS
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36 MuniCipiS que vAn iniCiAr eL reCurS 
COntenCióS AdMiniStrAtiu
COntrA LA generALitAt

Actuació conjunta:

Barberà del Vallès  Ripollet
Camprodon  Riudarenes (*)
Canovelles  Rubí
Castellar del Vallès  Sant Adrià de Besòs
Castellbell i el Vilar  Sant Boi de Llobregat
Cerdanyola del Vallès Sant Cebrià de Vallalta
Granollers (*)  Sant Celoni
Les Masies de Voltregà (*) Sant Cugat Sesgarrigues (*)
Lleida   Sant Esteve Sesrovires
Montmeló  Sant Llorenç d’Hortons
Montseny  Santa Coloma de Gramenet
Olesa de Montserrat Santa Perpètua de Mogoda
Pineda de Mar  Tarragona
El Pont de Vilomara i Rocafort El Vendrell
El Prat de Llobregat Viladecans

(*) municipis que van cobrar el deute i no van continuar el recurs 
contenciós administratiu

Actuació individualitzada:

Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
Sabadell
Sant Joan Despí
Terrassa

A banda dels tres primers ajuntaments 
esmentats a la pàgina anterior: Cornellà 
de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i 
Esplugues de Llobregat, que sumats al de 
Sabadell, Terrassa i Sant Joan Despí, van 
presentar demandes a títol individual i que 
ja han obtingut una sentència favorable, 
sabem que a data 31 de gener de 2018, hi 
ha més municipis que ja han reclamat a la 
Generalitat de Catalunya la devolució dels 
imports impagats per al finançament de les 
escoles bressol.
Aquests ajuntaments són Reus, Barcelona, 
Badalona, Sant Adrià de Besòs, Sant Celoni, 
Canovelles, Montmeló, Montseny, Parets 
del Vallès, Pineda de Mar, Sant Cebrià de 
Vallalta, Mataró i Martorell, a la que previsi-
blement se sumaran tota la resta.
La sentència reconeix a aquests ajuntaments 
el dret a rebre les subvencions correspo-
nents als cursos 2012-2013, 2013-2014 
i 2014-2015 perquè considera que “la 
generalitat manté la responsabilitat financera 
respecte a les escoles bressol gestionades 
per la generalitat”, sobre la base del que 
dictamina la Llei 5/2004 de creació d’escoles 
bressol. Sobre la delegació de pagament en 
les diputacions, el jutge considera que “no hi 
ha base per considerar que aquestes ajudes 
provincials es fessin a compte i en substitu-
ció de la generalitat”.
Les diputacions aporten 875 euros per 
plaça escolar, molt per sota del seu cost. A 
Barcelona ciutat. per exemple, cada plaça 
escolar té un cost anual de 7.700 euros.
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En una jornada informativa celebrada el 2 de febrer i 
davant de més d’un centenar d’electes i tècnics locals, 
la Federació de Municipis de Catalunya va debatre qui-
na és la situació actual d’aquest impost, que ha cons-
tituït tradicionalment una important font d’ingressos 
tributaris de tots els ajuntaments.
El Tribunal Constitucional, en Sentència 59/2017, d’11 
de maig, ha procedit a la declaració d’inconstitucionalitat 
de determinats preceptes del Text refós de la llei regula-
dora de les hisendes locals, en la mesura que sotmetien 
a tributació situacions d’inexistència real d’increment de 
valor. Les situacions generades a partir d’aquesta sen-
tència requereixen d’una reforma legal sobre l’abast de 
la qual se centra l’interès en aquesta qüestió.
Per tractar de tot això es va convocar aquesta sessió, 
amb la finalitat d’oferir la informació d’actualitat sobre 
els trets bàsics de la futura reforma.
Van poder comptar amb Mercè Castillo Solsona, pro-
fessora titular de Dret Tributari de la Universitat de 
Lleida; i amb Francesc J. González Ruiz, magistrat 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.
La sessió va estar presentada per Martí Carnicer, 
president de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC 
i alcalde del Vendrell; Àngel García Fontanet, ex-ma-
gistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, 
d’Estudis Autonòmics i Locals, que també va moderar 
el debat posterior; i Javier Requejo, tècnic de l’Àmbit 
de Serveis Econòmics de l’FMC i interventor de l’Ajun-
tament de Cunit.

L’FMC inFOrMA SObre eLS tretS bàSiCS 
de LA FuturA reFOrMA de L’iMpOSt 
de pLuSvàLuA MuniCipAL
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La Junta de Govern Extraordinària de la FEMP, celebra-
da el 9 de gener, i a la qual hi va assistir el president de 
la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, va 
acordar per unanimitat que es modifiqui al més 
aviat possible l’Impost sobre plusvàlues d’acord 
amb la sentència del TC de juny: cal regular-se 
amb urgència per eliminar la inseguretat jurídica 
creada, sobre la base de la proposta elaborada 
per Hisenda d’acord amb la FEMP.
Aquesta proposta, a judici de la Junta de 
Govern, hauria d’entrar en vigor ràpidament per 
donar garanties jurídiques, però amb posterio-
ritat caldria que s’ampliés i precisés en el marc 
del nou finançament local pendent de ser nego-
ciat per l’Executiu central.
La Junta de Govern de la FEMP va consensuar, 
a més, plantejar la creació d’un fons de com-
pensació a través d’una esmena al text proposat 
pel Govern de l’Estat, que contempli la disminu-
ció que pugui ocasionar l’aplicació de la referida 
sentència del Tribunal Constitucional, sempre 
que aquesta incideixi en què el legislador ha de 
modificar l’impost sobre l’Increment del valor 

dels terrenys de naturalesa urbana que s’ha vingut apli-
cant sobre la base de la normativa declarada inconstitucio-
nal, cosa que ja va advertir la mateixa FEMP.

La Federació de Municipis de Catalunya considera injust i desproporcionat l’increment de l’11,8% en la tarifa de l’aigua per 
a l’any vinent, que el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar a finals de desembre de 2017.
L’augment es va aprovar amb el vot en contra dels representants de l’FMC, Sergi Mingote, membre del Comitè Executiu de 
l’FMC i alcalde de Parets del Vallès; i Albert Solà, gerent del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs. Es tracta 
d’un increment del servei en alta, és a dir, del preu que Aigües del Ter Llobregat (ATLL) cobra a les empreses subministra-
dores de Barcelona i la seva àrea, i que després varia en funció de cada cas, però que, segons fonts de l’ACA, pot suposar 
un augment aproximat de ‘10 cèntims/m3 o un euro al mes per família’.

Els tipus domèstics aplicables en concepte de cànon de l’aigua s’actualitzen 
per dos motius: a) Per increment dels tipus aplicables, d’acord amb la publica-
ció a la Llei de pressupostos o mesures fiscals i financeres de la Generalitat de 
Catalunya, i/o b) Per la variació del coeficient de concentració demogràfica del 
municipi, amb motiu de connexió a sistema de sanejament o per la modificació 
de les dades demogràfiques del municipi.
De moment, les variacions dels tipus aplicables es produeixen per aquest segon 
cas, és a dir per la connexió d’algun nucli del municipi a sistema de sanejament 
durant l’any 2017, per la progressió del coeficient de concentració demogràfica 
cap el coeficient 1 per a connexions prèvies o per actualització de dades demo-
gràfiques.

Acord unànime a la Junta de govern extraordinària, celebrada el 9 de gener

LA FeMp ACCeptA LA MOdiFiCACió de LA pLuSvàLuA

L’FMC preSentA un reCurS COntenCióS COntrA L’ACOrd 
de L’ACA d’AugMentAr LA tAriFA de L’AiguA per A 2018
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LeS eSCOLeS breSSOL i nOvetAtS 
SObre tributS LOCALS, A L’SdL
El 9 de febrer, la Federació de 
Municipis de Catalunya va celebrar la 
cinquena sessió d’aquest curs 2017-
2018 del Seminari de Dret Local.
En aquesta sessió, es va tractar sobre 
la garantia del finançament de ser-
veis municipals, concretament el cas 
de les escoles bressol, a càrrec de 
Carmen Alonso Higuera, secretària de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat; 
i sobre les últimes novetats jurispru-
dencials sobre tributs locals, a càrrec 
de Pilar Galindo i Morell, magistrada 
del Contenciós Administratiu.

SeSSió de nOveMbre: inCidÈnCiA de LA LLei de prOCediMent 
AdMiniStrAtiu COMú en eLS gOvernS LOCALS

Davant 220 electes i tècnics i tècniques locals, l’FMC va 
celebrar el 10 de novembre una altra sessió de l’SDL 
per debatre com la Llei del procediment administratiu 
comú incideix en els governs locals, a més de debatre 

també sobre el recurs de cassació.
Per a això, es va convidar Lucía Casado Casado, professo-
ra de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili; i 
Dimitry Berberoff Ayuda, magistrat del Tribunal Suprem.

SeSSió de gener: reSpOnSAbiLitAtS deLS FunCiOnAriS 
i MetOdOLOgiA deL dret AdMiniStrAtiu

L’FMC va reunir més de 200 electes i tècnics lo-
cals en una altra sessió el 12 de gener en la que 
Ramon Garcia Albero, catedràtic de Dret Penal de la 
Universitat de Lleida, ens va parlar sobre les respon-
sabilitats civils i penals dels funcionaris per accions o 
omissions en el deure d’informar proopostes i acords 

dels òrgans de govern local; i José María Rodríguez 
de Santiago, catedràtic de Dret Administratiu de la 
Universitat Autònoma de Madrid, va ser el qui va trac-
tar sobre la metodologia del dret administratiu, rgles 
de racionalitat per a l’adopció i control de la decisió 
administrativa.

SeSSió de deSeMbre: geStió direCtA deL Servei púbLiC d’AiguA 
i COntrACtACió AdMiniStrAtivA
L’1 de desembre l’FMC va celebrar una sessió del 
Seminari de Dret Local, que va tractar sobre les con-
cessions, remunicipalització i gestió directa del servei 
públic d’abastament d’aigua i sobre la contractació 
administrativa i concerts socials, amb Isabel Caro-

Patón Carmona, doctora en Dret i professora titular de 
Dret Administratiu i sòcia de Menéndez & Asociados 
Abogados; i Ximena Lazo Vitoria, professora titular de 
Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalà, respecti-
vament.
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dueS SeSSiOnS deL SeMinAri de reLACiOnS COL·LeCtiveS de 
L’FMC trACten LA pOLítiCA de perSOnAL en eLS prOCeSSOS 
de reMuniCipALitzACió i eL pOder de COntrOL, eLS SiSteMeS 
teCnOLògiCS i eLS dretS deLS eMpLeAtS púbLiCS

El 15 de novembre va celebrar-se la segona sessió del 
Seminari de Relacions Col·lectives, organitzat per la Federació 
de Municipis de Catalunya, amb una assistència de 150 elec-
tes i tècnics locals, que van debatre, entre d’altres temes, 
sobre la internalització de serveis.
Per parlar d’aquests temes, la sessió es va obrir amb la inter-
venció del catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat 
de Granada, Federico Castillo-Blanco, que va abordar la pro-
blemàtica relacionada amb la incorporació de personal laboral 
en els supòsits d’internalització de serveis. Els projectes en 
curs: llei pressupostària i llei de contractes del sector públic.

A continuació, la professora de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social de la Universitat de 
Barcelona, Raquel Serrano Olivares, va exposar 
una ponència sobre internalització de serveis i 
adaptació de les condicions de treball del per-
sonal subrogat en el sector públic.
Aquestes intervencions es van completar amb 
la participació de Margarita Tarabini-Castellani 
Aznar, professora de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la Universitat de les Illes 
Balears, que va parlar sobre els drets d’infor-
mació i consulta del personal en les transmis-
sions induïdes per la recuperació de serveis i 
activitats contractades.
La tercera sessió del Seminari de Relacions 
Col·lectives 2017 de l’FMC, el 20 de desembre 
va analitzar també l’ocupació pública després 
de la crisi i les polítiques d’edat a l’ocupació 
pública en el pròxim decenni.
Va inaugurar la sessió Joan Mauri, professor 
de Dret Administratiu de la UB; Sílvia Folch, 
tinent d’alcalde del Masnou i vicepresidenta de 
l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC i Juan 
Ignacio Soto Valle, secretari general de l’FMC.
Per parlar dels temes indicats, es va convidar 
Susana Rodriguez Escanciano, catedràtica de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat de Lleó; Manuel Férez Fernández, 
professor de Dret a ESADE i professor titular 
de la Universitat Ramon Llull; i Mikel Gorriti 
Bontigui, doctor en Psicologia i responsable de 
Recursos Humans de la Direcció General de la 
Funció Pública del Govern Basc.

Amb aquesta sessió de desembre es va clausurar la dino-
vena edició d’aquest Seminari de Relacions Col·lectives de 
l’FMC, que va començar el 18 d’octubre amb una sessió 
dedicada a la política d’ocupació pública portada a terme 
durant l’any 2017.
El Seminari pretén ser un espai de debat i de reflexió conjunta 
per a gestors de personal i representants del personal, amb 
l’objectiu d’ajudar a assolir una millora continua dels serveis 
públics i un real manteniment dels drets dels empleats de les 
nostres entitats locals.
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SObre MObiLitAt en unA nOvA SeSSió 
deL SeMinAri tÈCniC LOCAL de L’FMC

El transport urbà en municipis mi-
tjans i petits, les noves tecnologies 
per millorar la mobilitat urbana i els 
patrons, tendències i estratègies de la 
mobilitat metropolitana, van centrar el 
debat de la sessió del Seminari Tècnic 
Local de la Federació de Municipis de 
Catalunya, que va tenir lloc el 15 de 
desembre de 2017.
Aquesta sessió va estar inaugura-
da per Amador Marquès, alcalde 
de Bossòst i president de l’Àmbit 
de Territori, Sostenibilitat i Serveis 
Urbans de l’FMC, juntament amb Jordi 
Marsal, arquitecte tècnic i excap del 
Servei de Gestió Urbanística de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona; Miquel 
Orriols, arquitecte urbanista; i Àngel 
Simón, enginyer tècnic industrial i es-
pecialista en medi ambient i indústries 
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat; 
tots tres coordinadors del Seminari 
Tècnic Local de l’FMC.



Per parlar de les qüestions que afecten la mobilitat, vàrem 
convidar els tres ponents següents: Àngel López Rodríguez, 
director del programa del vehicle elèctric l’Ajuntament de 
Barcelona; Joan Prat i Trapé, director general de l’Associació 
de Municipis amb Transport Urbà de Catalunya (AMTU); 
i Manel Villalante Llauradó, enginyer industrial, director de 
l’Àrea de Mobilitat i infraestructures de Barcelona Regional 
Agència de Desenvolupament Urbà.

Aquesta sessió celebrada el 15 de desembre va tancar l’edi-
ció 2017 del Seminari Tècnic Local, organitzat per l’FMC.
L’edició 2017 va començar el passat 28 d’abril i ha celebrat 
una sessió mensual; i, entre d’altres, ha tractat qüestions 
referents al planejament territorial i urbanístic, el medi am-
bient, la gestió de l’aigua urbana, l’urbanisme, els projectes 
urbans: carrils bici, paisatge urbà i nuclis antics; la gestió 
urbanística i la gestió dels serveis urbans.

FMC
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Més de 140 electes i tècnics locals van debatre sobre la gestió 
dels serveis urbans en una nova sessió del Seminari Tècnic 
Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, 
que va tenir lloc el 3 de novembre.
La contribució d’una gestió sostenible dels residus a una 
economia circular i baixa en carboni i les oportunitats de les 
empreses, va estar analitzada per Josep Maria Tost i Borràs, 
director de l’Agència de Residus de Catalunya.
A continuació, es va parlar sobre la simbiosi industrial com 

a eina d’aplicació dels processos d’economia circular a la 
industria i el paper dels municipis, a càrrec de Verónica 
Kuchinow, directora de Simbiosy, presidenta de la Comissió 
d’Energia i Residus del Col·legi Oficial d’enginyers agrònoms 
de Catalunya.
FInalment, Jordi Bordanove i Richart, cap del Servei 
de Promoció i Conservació de l’espai Públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, va parlar sobre la gestió de les 
platges.

SeSSió de nOveMbre:
LA geStió deLS ServeiS urbAnS

Una nova sessió del Seminari Tècnic Local organitzat per la 
Federació de Municipis de Catalunya va tenir lloc el 6 d’octu-
bre, reunint més de 200 electes i tècnics locals per debatre 
sobre la responsabilitat patrimonial i la participació ciutadana 
en la gestió urbanística.
Susana Martínez Novella, directora dels Serveis Jurídics de la 
Diputació de Barcelona, va fer una anàlisi de la responsabilitat 
patrimonial.
Agustí Jover i Armengol i Miquel Morell i Deltell, economis-

tes, Promo Assessors i Consultors, van informar sobre la 
Guia per la viabilitat econòmica i financera del planejament 
urbanístic.
I, finalment, per parlar de la participació ciutadana vàrem 
comptar amb Marc Parés, doctor en Ciències Ambientals, 
investigador i coordinador del grup Urban Governance, 
Commons, Internet and Social Innovation, de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

SeSSió d’OCtubre:
LA geStió urbAníStiCA
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quinA éS LA SituACió ACtuAL i 
quineS Són LeS perSpeCtiveS de Futur 
en LA LLuitA COntrA LA pObreSA 
energÈtiCA A CAtALunyA?

La pobresa energètica ha estat durant els darrers anys 
un dels principals temes de preocupació de la socie-
tat catalana. Per tal d’analitzar la diversa normativa i 
les sentències judicials i d’impugnacions presentades 
pel govern central davant el TC contra la legislació 
autonòmica que ho regula, la Federació de Municipis 

de Catalunya, juntament amb l’Institut de 
recerca de la UB, TransJus, va celebrar el 
12 de febrer a l’Aula Magna de la Facultat 
de Dret de la UB, i davant de més de 220 
assistents, la jornada ‘Pobresa energètica: 
regulació jurídica i protecció dels drets de 
les persones’.
A l’acte, presentat per Xavier Pons, degà 
de la Facultat de Dret de la UB; Xavier 
Amor, president de l’FMC; i Juli Ponce 
Solé, director de TransJus; s’han realitzat 
diverses conferències d’acadèmics experts 
sobre la legislació a Espanya, la lluita dels 
consumidors vulnerables en el sector elèc-
tric i la regulació a Catalunya.

En la seva intervenció, Xavier Amor, va agrair a tothom 
l’haver fet possible aquesta jornada de reflexió per tractar 
sobre la vulnerabilitat energètica, problema al que els go-
verns locals hem estat donant resposta sense tenir ni els 
instruments jurídics adients ni els recursos pressuposta-
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ris adequats, afegint que “estem davant d’un problema en el 
qual conflueixin multiplicitat de factors: un d’ells, és clar, és el 
preu de l’energia; però no és l’únic. La UE no ha estat atenta 
al problema quan la crisi emergia amb força. Però nosaltres 
hem de reconèixer que aquí els poders públics -especialment 
l’Estat i els governs autonòmics- han trigat a reaccionar més 
encara”.
El president de l’FMC va continuar recordant que 
“les Directives 72 i 73 de 2009 de la Comissió 
Europea ja obrien portes a regles comunes per 
definir la figura de consumidor vulnerable des de 
la perspectiva de pobresa energètica. La Llei 24, 
aprovada al Parlament de Catalunya al 2015 -6 
anys després de les Directives- intenta construir 
un marc jurídic seguint la llum de la UE i ho fa en un context 
en el qual d’altres poders públics intervenen sota títols com-
petencials de diferent signe, fortalesa i abast constitucional”.
El que ens interessa als governs locals -a la nostra entitat mu-
nicipalista- és que els marcs jurídics siguin viables i ens per-
metin fer polítiques públiques i la veritat és que la 
implantació de la Llei 24/2015 en aquesta matèria 
no està sent gens fàcil. La necessitat d’establir una 
mena de protocol per assegurar la seva efectiva im-
plantació ja revela febleses -un protocol, com sabeu, 
impulsat per gairebé tota la xarxa institucional que 
els tribunals han rebutjat i que les entitats munici-
palistes intentem defensar en via d’apel·lació davant 
el TSJC; veurem amb quin resultat-. Mentrestant, el 
bo social implantat pel Govern de l’Estat es presenta 
amb solidesa jurídica com a alternativa i supera les 
incerteses de la Llei 24. I el que ens interessa també és que 
els recursos a l’abast de la implantació de la Llei -econòmics i 
humans- estiguin a l’alçada. Malauradament, tampoc ho han 
estat fins ara. Els municipis han hagut de fer-hi front esperant 
la resposta tardana del Govern.
Nosaltres el que diem és que hem de tornar a l’agenda local. 
Hem de recuperar el temps perdut. Defensarem fins a l’últim 

moment la Llei 24/2015. I va conclorue afirmant que “els 
municipis hem fet tot el que ha estat fins ara a les nostres 
mans per minvar els efectes d’aquesta singular i dramàtica 
manifestació de la pobresa i ho continuarem fent en el futur 
però demanem seguretat jurídica i recursos si volem cons-
truir una política pròpia en pobresa energètica”.

La jornada va continuar amb les ponències de Francisco 
Manuel Silva, Ínigo del Guayo Castiella i Enric R. Barlett, so-
bre l’abast i la protecció constitucional; la lluita contra la po-
bresa energètica i el bonus social; i pobresa energètica: una 
regulació controvertida; respectivament.

Seguidament, es va fer una taula rodona moderada pel secre-
tari de l’FMC, Juan Ignacio Soto Valle, per exposar la situació 
actual i les perspectives de futur en el marc català, estatal i de 
la Unió Europea. Aquesta taula ha comptat amb la participació 
de diversos experts en matèria jurídica: Joan Recasens Calvo, 
professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu de la UB, 
que ha parlat sobre la licitació relacionada amb la legislació 

catalana; Daniel Ruiz, assessor del Síndic de 
Greuges de Catalunya, que ha parlat sobre 
el dret als subministraments bàsics i la seva 
garantia real; el president del Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya i síndic local de Cornellà 
de Llobregat, Joan Barrera i Riba, que ha 
parlat de la perspectiva local sobre la po-
bresa energètica i els drets de les persones; 
i Julio Ponce Solé, acr. catedràtic de Dret 
Administratiu de la UB, que ha parlat sobre 
la relació jurídica i el manteniment de subi-
nistraments en l’àmbit europeu: les traves 
hivernals. 

“el que ens interessa als governs locals -a la nostra 
entitat municipalista- és que els marcs jurídics 
siguin viables i ens permetin fer polítiques públiques”

“els municipis hem fet tot el que ha estat fins ara a les 
nostres mans per minvar els efectes d’aquesta singular i 
dramàtica manifestació de la pobresa i ho continuarem fent 
en el futur però demanem seguretat jurídica i recursos 
si volem construir una política pròpia en pobresa energètica”
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La Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM conside-
ren que és el compromís del govern de la Generalitat i la 
representació civil i institucional catalana per fer front a la 
pobresa energètica en els termes que fixa la Llei 24/2015. 
Per això, van presentar el 2 de gener recursos d’apel·lació 
contra la sentència del 4 de desembre de 2017 del Jutjat 
contenciós administratiu número 2 de Barcelona, per la 
qual es declara la nul·litat del protocol per a l’aplicació de 
la Llei 24/2015 de pobresa energètica. Aquesta sentència 
donava validesa a la impugnació feta per Endesa Energia, 
S.A.U i Endesa Energía XXI, S.L.U.
Les entitats municipalistes consideren que l’esmentat 
protocol no és susceptible d’impugnació, ja que no es 
pot considerar una disposició de caràcter general ni un 
acte administratiu impugnable. Cal tenir en compte que 
el protocol, si bé la Generalitat en va fer difusió, és en 
realitat una proposta elaborada per una comissió de tre-
ball que no ha estat aprovat mitjançant resolució admi-
nistrativa ni ha estat signada per ningú, no té caràcter 
obligacional, no pot innovar l’ordenament jurídic amb 
vocació de permanència en el temps i no pot produir 
efectes ad extra.

En tot cas el document es va elaborar a l’empara del 
què determina l’article 6 de la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, que hores d’ara és plenament vigent.
El president de l’FMC, Xavier Amor, i el president de 
l’ACM, Miquel Buch, van coincidit a assenyalar que “el 
protocol és una eina resultant del compromís del govern 
de la generalitat i la representació civil i institucional 
catalana per fer front a la pobresa energètica en els ter-
mes que fixa la Llei 24/2015. Les entitats municipalistes 
el que fem és defensar aquest compromís”.
Aquest protocol era l’eina que tenien els governs locals 
per aplicar la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica 
i evitar que les empreses subministradores d’energia 
tallessin el servei a persones que no podien pagar.

La guia ‘Bo social elèctric per a l’acompanyament dels professionals de serveis socials’ 
i ‘Les mesures de protecció al consumidor vulnerable d’energia’ son dues guies dirigida 
a càrrecs tècnics locals amb l’objectiu de facilitar l’acció dels governs locals en aquesta 
matèria. Es tracta de dos documents que pretenen anar-se adaptant i actualitzant de 
manera permanent. Estan dirigides als i les professionals de serveis socials amb l’ob-
jectiu d’oferir informació sobre el nou procediment i tramitació del bo social que esta-
bleix la recent aprovació del Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel que es regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures per als consumidors 
domèstics d’energia  elèctrica. Aquest  reial  decret  planteja  una  sèrie  de  dubtes  
en  relació  a  la seva aplicació i convivència amb la normativa catalana que continua 
plenament vigent. Un dels reptes que els serveis socials locals tenen sobre la taula és 
donar resposta al nou decret de Bo social i els efectes de la Llei 24/2015.
Les dues entitats municipalistes (FMC i ACM) i la Diputació de Barcelona, comprome-
ses amb el desenvolupament de la Llei 24/2015, posem a l’abast aquesta eina d’ajut 
per a càrrecs electes i professionals dels governs locals que treballen en aspectes rela-
cionats amb aquesta matèria.

LeS entitAtS MuniCipALiSteS preSenten 
un reCurS COntrA LA SentÈnCiA que deCLArA 
LA nuL·LitAt deL prOtOCOL de 
pObreSA energÈtiCA

guiA SObre eL bO SOCiAL eLÈCtriC
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Parets del Vallès ha rebut, amb la millor puntuació, el segell 
europeu a la Innovació i la Bona Governança, que atorga 
el Consell d’Europa a través d’UDITE (Unió de Directius 
Territorials d’Europa), entitat promotora del projecte.
L’etiqueta europea de l’excel·lència de governança (ELoGE) es 
concedeix als municipis i autoritats locals que han aconseguit 
un elevat nivell general de bon govern. Per fer la valoració, 
s’han tingut en compte qüestions com la conducta ètica, l’estat 

de dret, l’eficàcia i l’eficiència, la transparència, la bona gestió 
financera o la rendició de comptes.
De les 15 poblacions i ciutats que formaven part del projecte 
inicial, només 7 han rebut la certificació i Parets del Vallès ha 
estat l’únic dels municipis espanyols dels quals s’han presentat 
que ha obtingut el reconeixement.
L’alcalde, Sergi Mingote, posava de manifest com “amb aquest 
certificat es demostra que, més enllà de les nostres fronteres, 
europa també ha vist en parets un referent en innovació, trans-
parència i un exemple de bon govern”.
Segons la regidora, Paola Gratacós, impulsora de la participa-
ció de Parets en el projecte, “tot i tenir-lo, i haver aconseguit 
la millor nota del rànquing de municipis europeus, sé que no 
hi ha suficient. Hem de seguir millorant i arribar a una màxima 
excel·lència en els serveis públics”.
El reconeixement es va lliurar el 7 de desembre a Madrid per 
part de Francisco José Alverinho Correia, president d’UDITE, a 
la regidora Paola Gratacós, després d’una taula rodona inter-
nacional on representants de les administracions, associacions 
i experts de diferents països van compartir la seva experiència 
de govern i de gestió.
El guardó està simbolitzat per un dodecaedre de vidre gravat 
amb els dotze principis europeus de bona governança demo-
cràtica, consagrats en l’Estratègia Europea per a la Innovació i 
el Bon Govern Local.

pAretS deL vALLÈS rep eL preMi 
A L’eXCeL·LÈnCiA de bOn gOvern 
deL COnSeLL d’eurOpA A trAvéS d’udite

La directora general d’EUDEL -Municipis Bascos-, Mar Zabala 
Mardaras, i el secretari general de l’FMC, Juan Ignacio Soto Valle, 
van mantenir el 26 de gener a la seu de l’entitat municipalista 
basca una reunió de treball per intercanviar experiències en la 
planificació i gestió de la formació.
Durant l’entrevista, en la qual hi va participar Roberto Cañón 
Gorostiza, cap d’Organització d’EUDEL, es van analitzar també 
diversos aspectes en relació al protocol addicional de la CEAL en 
matèria de participació ciutadana i l’obtenció del segell europeu 
sobre innovació democràtica i bon govern, que el Consell d’Euro-
pa va impulsar des de l’any 2008.

L’FMC i eudeL COMpArteiXen eXperiÈnCieS en MAtÈriA 
de FOrMACió i trACten SObre eL SegeLL d’innOvACió 
i bOnA gOvernAnçA
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Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac i vicepresidenta 
de la Federació de Municipis de Catalunya, ha expressat la seva 
satisfacció després de conèixer la notícia.
Campos ha afirmat que ‘amb aquesta contractació es dóna un 
nou impuls als compliments dels compromisos adquirits per part 
del Ministeri de Foment i d’Adif amb Montcada i Reixac per dur 
a terme el soterrament al municipi’. La previsió estatal és que les 
obres del soterrament de la línia de França al seu pas pel muni-
cipi s’iniciïn el primer trimestre del 2020, amb un cost econòmic 
de 300 milions de euros.
La intervenció permetrà la permeabilitat entre diferents barris, 
històricament dividits per la infraestructura, i eliminarà el perill 
de les vies i els dos passos a nivell en superfície en el centre del 
municipi, així com el gran impacte visual i acústic del sistema 
ferroviari de l’R2.
Recordem que l’FMC va signar en el seu dia la ‘Declaració de 

Montcada’ sobre el soterrament de la línia de tren al seu pas per aquesta població. En aquesta declaració es reiterava la 
demanda d’inversions immediates i urgents per al soterrament del tren i s’instava el Ministeri de Foment a què convoqués 
el grup de treball que havia de possibilitar l’agenda d’inversions per a l’esmentat soterrament.

AdiF AdJudiCA LA redACCió de L’eStudi 
per AL SOterrAMent de L’r2 A MOntCAdA
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va tenir lloc el 3 de novembre, amb més de 140 tècnics i electes locals

un CurS de L’FMC trACtA SObre 
bOn gOvern, pArtiCipACió i trAnSpArÈnCiA
La Federació de Municipis de Catalunya va cloure 
el 22 de novembre una acció formativa, que va co-
mençar el 13 de novembre i va continuar el 20 de 
novembre, en la qual es van poder debatre noves 
formes en les estructures administratives on els va-
lors dominants són la col·laboració, transparència i la 
confiança a través d’un diàleg constant.
En aquesta acció es van tractar el bon govern, l’Ad-
ministració pública deliberativa, la col·laboració i con-
fiança com a eines de gestió, la transversalitat en la 
gestió pública local, la participació ciutadana, la nor-
mativa catalana i espanyola en matèria de transparèn-
cia, les eines de transparència i comunicació amb la 
ciutadania, el dret d’accés a la informació pública, 
l’opendata, el retiment de comptes, l’ètica pública, 
el Codi de Conducta de la Federació de Municipis de 
Catalunya, i el codi ètic de la Generalitat. També es 
van analitzar casos pràctics: la modernització admi-
nistrativa de l’Ajuntament de Mataró, els pressupostos 

participatius de l’Ajuntament de Gavà, i diversos casos 
d’innovació social.
Michael Donaldson, coordinador de Modernització i 
Estratègia Administrativa de l’Ajuntament de Gavà, va 
impartir aquest curs, amb la col·laboració d’Antoni 
Merino, gerent de l’Ajuntament de Mataró; Helena 
Cruz, investigadora del IGOP-UAB; Fidel Vázquez, di-
rector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gavà; i Eduard 
Gil, col·laborador d’Iniciativa Opendata Barcelona i 
ex-director de sistemes d’informació de Sagessa.
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Somescola, que aplega més de cinquanta entitats de perfils molt di-
versos de l’àmbit educatiu, social i cultural, ha presentat el Manifest 
‘Per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català’, 
que recull principis rectors del sistema educatiu català i que recor-
da que té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des 
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del 
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i 
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condi-
cions individuals.
La Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM manifestem que 
compartim els principis de Somescola i assumim el compromís 
d’actuar de manera activa en suport del model educatiu català, de 
la seva contribució a construir una societat més cohesionada, demo-
cràtica i lliure, des d’una escola sense coaccions i que no separi els 
infants i joves per la seva llengua d’origen.

L’FMC Se SuMA A SOMeSCOLA

preSentAdA LA guiA per A LA prOteCCió 
i LA prOMOCió deLS dretS HuMAnS 
en LA COntrACtACió púbLiCA
Amb l’assistència de la Federació de Municipis de Catalunya, el 16 de no-
vembre va tenir lloc l’acte de presentació d’aquesta guia, impulsada per 
les organitzacions Novact, SCI i Nexes, que inclou un seguit de recomana-
cions i propostes per tal d’evitar la contractació per part d’administracions 
públiques d’empreses que vulneren els drets humans i de promoure el 
respecte dels drets humans en l’àmbit de contractació.
La guia, que té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Fons Català de 
Cooperació per al Desenvolupament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ha estat elaborada 
per un equip d’advocats i advocades expertes en contractació pública, 
de manera que l’objectiu és que sigui un document amb garanties legals 
d’implementació. A més, al llarg de tot el procés ha comptat amb el suport 
d’expertes a escala nacional i internacional.
La guia té com a objectiu assessorar les administracions públiques, espe-
cialment les locals catalanes, i els seus ens públics vinculats o dependents 
sobre com incloure la protecció dels drets humans en els seus proces-
sos de contractació pública amb les empreses proveïdores més enllà de 
les clàusules que ja troben un reconeixement exprés en la llei actual a 
fi de promoure un món més just, sostenible, social i solidari en què les 
violacions de drets humans no quedin impunes. Així doncs, s’adreça als 
governs locals de Catalunya, a les administracions públiques i a les seves 
empreses municipals. Això no obsta que esdevingui també un text de re-
ferència per a la resta d’administracions locals de l’Estat espanyol.

Ajuntament de Benifallet

nou adherit 
a l’FMC

Mercè Pedret i Ramos és l’alcaldessa.
Municipi del Baix Ebre, de 717 habitants.
http://www.benifallet.altanet.org
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preSident de L’FMC A L’ArAn
els representants locals comparteixen el reclam per un pla d’inversions i 
un tractament singular per als municipis petits i allunyats

El president de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, 
i el secretari general de l’entitat, Juan Ignacio Soto 
Valle, van visitar la Vall d’Aran el 8 i 9 de febrer.

viSiteS ALS AJuntAMentS de 
bOSSòSt i vieLHA e MiJArAn
A la primera jornada van ser rebuts per l’alcalde 
de Bossòst, membre del Comitè Executiu 
de l’FMC i president de l’Àmbit de Territori, 
Sostenbilitat i Serveis Urbans de l’FMC, 
Amador Marqués, a la seu de la Corporació 
Municipal, on van mantenir una reunió de 
treball amb Emilio Medan, alcalde de Les; 
i diversos regidors de municipis veïns, així 
com amb el diputat provincial i president 
de l’associació municipalista d’EsMonta-
ñas, Paco Boya.
Els representants locals van compartir el 
reclam de l’FMC per flexibilitzar la regla 
de despesa imposada per les mesures de 
disciplina pressupostària del Govern cen-
tral i perquè la Generalitat de Catalunya 

convoqui un nou Pla d’inversions per a la millora 
i reforma dels serveis i equipaments municipals, 
d’especial incidència a municipis petits com els de 
muntanya.
En aquest sentit, el president de l’FMC va assumir 
el repte d’estudiar una “proposta de tractament 
singularitzat”, a través d’una normativa específica, 
per als municipis petits, de menys de 5.000 habi-
tants, i allunyats de les grans ciutats i metròpolis, 
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on es concentren la majoria de serveis i equipaments, se-
guint l’exemple d’altres països de la Unió Europea. 
La segona jornada va iniciar-se amb una reunió amb l’al-
calde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, i amb els 
regidors de la capital aranesa, Maria Vergés i Alberto López. 
En aquesta reunió, que va tenir lloc a la seu de l’Ajuntament 
de Vielha, i on també hi va participar Paco Boya, es va fer 

palesa la problemàtica generada davant la manca de regu-
lació dels habitatges d’ús turístic, que “encareixen el lloguer 
per als treballadors i treballadores de l’Aran i suposen una 
competència deslleial amb la resta d’establiments turístics”, 
segons denuncien els representants locals.
En aquest sentit i pel que fa als problemes de les zones de 
muntanya i món rural, des de l‘FMC es proposa d’organitzar 
una jornada sobre la relació entre ciutat/ruralitat i els reptes 
i aliances per afrontar el canvi climàtic. Aquest podria ser un 
debat interessant per fer una mirada conjunta sobre el terri-
tori, els seus problemes i els reptes de futur, entre d’altres, i 
per la dimensió del canvi climàtic que afecta tan directament 
la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Aquest desafiament obligarà a noves pautes de relació i de 
gestió dels espais on interactuen els àmbits urbans i rurals i 
els seus efectes de complementarietat. L’objectiu seria tren-
car un estereotip i fomentar el debat i les aliances entre el 
món urbà i el món rural.

viSitA AL COnSeLH generAu de L’ArAn
La visita al territori aranès va finalitzar amb una reunió entre el president de la Federació de Municipis de Catalunya, 
Xavier Amor, i el secretari general de l’entitat, Juan Ignacio Soto Valle, amb el síndic d’Aran, Carlos Barrera, per conèixer 
de primera mà les necessitats d’aquest territori singular, amb llengua, cultura i institucions d’autogovern pròpies, com el 
Conselh Generau, pendent de resoldre un nou sistema de finançament per fer front a les competències que gestiona en 
matèries tan importants com la sanitat, els serveis socials i la promoció turística, entre d’altres.
En aquesta reunió també hi van assistir l’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela; així com Amador Marquès, alcalde de 
Bossòst i president de l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de l’FMC i membre del Comitè Executiu de l’entitat; 
ambdós membres del Conselh Generau.
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Es publiquen les primeres convocatòries de la iniciativa 
WiFi4EU (ajuts de la UE perquè els municipis i altres 
entitats públiques puguin instal·lar wifi a espais públics), 
recolzada per la Comissió Europea, una vegada s’hagin 
adoptat formalment els reglaments i decisions europees 
corresponents. Es reitera, igualment, que les úniques 
entitats autoritzades a sol·licitar ajudes en virtut de la ini-
ciativa WiFi4EU són els organismes del sector públic, és 
a dir, municipis o entitats públiques que agrupin diversos 
municipis; també poden ser ens públics locals o institu-
cions com biblioteques, hospitals, etc.
El passat 9 de juny, a petició de la representació a 
Espanya de la Comissió Europea, la FEMP va fer un 
escrit d’informació del projecte WiFi4EU, en el què es 
donava compte que una empresa privada havia tramès 
a ajuntaments informacions publicitàries enganyoses 
sobre el projecte WiFi4EU. En la comunicació s’insistia 
en què aquest projecte encara no tenia l’aprovació del 
Consell ni del Parlament, per la qual cosa no existia òb-
viament cap mecanisme per presentar sol·licituds.
Sobre els formularis de sol·licitud, la Representació a 

Espanya de la Comissió subratlla que són senzills de com-
plimentar, per la qual cosa els sol·licitants no necessiten 
ni coneixements tècnics especials ni el suport d’empreses 
privades per formalitzar la seva participació. A més, no 
s’acceptaran les sol·licituds presentades per una entitat 
no reconeguda com agrupació o òrgan representatiu dels 
organismes públics per l’Estat membre que es tracti.
Per a la primera convocatòria de projectes, els serveis 
de la Comissió tenen la intenció de limitar a municipis 
i agrupacions de municipis el tipus dels sol·licitants 
admissibles. Tota la informació necessària i els formu-
laris d’inscripció estan disponibles a l’enllaç https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-pre-
guntas-y-respuestas

Durant tot l’any 2018, se celebrarla diversitat del 
nostre patrimoni cultural a tota Europa, a nivell de la 
UE, nacional, regional i local, amb l’objectiu d’ani-
mar a més gent a descobrir i comprometre’s amb 
el patrimoni cultural europeu i reforçar el sentiment 
de pertinença a un espai europeu comú. El lema de 
l’any és ‘El nostre patrimoni: on el passat es troba 
amb el futur’.
L’any es tradueix en un seguit d’iniciatives i esdeveni-
ments a tota Europa, l’objectiu dels quals és que els 
ciutadanes i les ciutadanes s’apropin al seu patrimoni 
cultural i es comprometin activament amb ell.

2018: Any eurOpeu deL 
pAtriMOni CuLturAL

prOJeCte eurOpeu per inStAL·LAr wiFi
ALS eSpAiS púbLiCS
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El Consell Mundial de 
CGLU va reunir més de 
400 responsables polítics i 
servidors públics locals en-
tre el 6 i el 9 de desembre 
a Hangzhou (Xina), entre 
els quals hi havia l’alcal-
de de Granollers, Josep 
Mayoral; i la regidora de 

Barcelona, Laura Pérez. Les reunions es van celebrar en paral·lel 
al Fòrum sobre Smart City i Big Data organitzat per l’Ajuntament 
d’Hangzhou i l’Associació del Poble de Xina per a l’Amistat amb 
els Països Estrangers, en el que els líders locals van recordar que 
no hi ha possibilitat de desenvolupament econòmic sense desen-
volupament social a les ciutats. També es va aprovar continuar 
treballant per assegurar que la perspectiva i les experiències dels 
governs locals i regionals s’inclouen en la implementació i monito-
rització d’agendes globals pel desenvolupament, els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana.

els líders locals de CgLu renoven el 
seu compromís amb aspectes clau del 
desenvolupament global
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MObiLitAt reSidenCiAL 
i pArtiCipACió eLeCtOrAL 

A MAJOr MObiLitAt reSidenCiAL, 
MenOrS tAXeS de pArtiCipACió 

en LeS eLeCCiOnS LOCALS
A poc més d’un any de les eleccions municipals de 
2019, és interessant fer-se ressò del que ha publicat 
el número 22 d’Observatorio Local sobre l’article ‘The 
Road Not Taken. Effects of residential mobility on lo-
cal electoral turnout’, Political Geography, 60 (2017) 
86-99 de Joan-Josep Vallbé i Jaume Magre Ferran, 
professors del Departament de Ciència Política de la 
Universitat de Barcelona. 
Existeixen dues perspectives tradicionals en l’estudi de 
l’impacte de la mobilitat residencial en la participació 
electoral a escala local. La primera se centra en la par-
ticipació electoral dels ciutadans que han canviat de 
residència, demostrant que la mobilitat té uns costos 
socials i administratius que influeixen negativament en 
la taxa de participació. En canvi, el segon enfocament, 
encara emergent, s’interessa en demostrar que l’efecte 
de la mobilitat residencial en la participació no es pot 
deslligar de les característiques del municipi de destí, i 
concretament, de la seva grandària. 
Hi ha un debat extens sobre la grandària municipal 
i la participació a través de dos models oposats: 
l’small-is-beautiful versus el bigger-is-better. Per als 
primers, el municipi de menys grandària permet una 
major proximitat del votant amb el candidat i una ma-
jor capacitat d’influència ciutadana en els assumptes 
locals. En canvi, els defensors de la qualitat demo-
cràtica dels municipis de més grandària argumenten 
que als municipis grans hi ha menys pràctiques 
clientelars i més capacitat de representació. En gene-
ral, el balanç dels estudis empírics es decanta a favor 
del primer model: als municipis petits es vota més en 
les eleccions locals.
Vallbé i Magre es plantegen respondre a la qüestió de 
si el fet de mudar-se a un municipi gran o petit influeix 
en la taxa de participació. Per a això utilitzen les dades 
del cens espanyol entre 1999 i 2007 per als municipis 

de més de 250 habitants, més de 5.500 observacions 
per cada mandat municipal (1999-2003 i 2003-2007).
A través de models de regressió lineal, els autors confir-
men les dues hipòtesi inicials. Primer, demostren que, a 
Espanya, la grandària municipal és un bon predictor de 
la participació en les eleccions locals. Amb les variables 
de control necessàries, es demostra que les persones 
vivint a municipis de menys grandària voten més que 
aquelles que viuen a municipis més grans. Segon, es 
confirma que a les poblacions on hi ha hagut més mo-
bilitat residencial es produeixen taxes de participació en 
les eleccions locals més baixes, i que aquest efecte és 
més gran als municipis més grans i especialment a les 
grans aglomeracions urbanes.
En resum, es tracta d’un article molt interessant que 
tracta d’un camp d’estudi poc explorat encara al cas 
espanyol i que pot tenir un recorregut llarg, tenint en 
compte la tendència cap a una major mobilitat resi-
dencial experimentada des del final de la dècada de 
1990. A més, aquest estudi planteja el repte de conti-
nuar aprofundint sobre la democràcia local i la capaci-
tat cívica dels municipis.

Observatori local
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LA LLei 18/2017, d’1 d’AgOSt, 
de COMerç, ServeiS i FireS:
unA OpOrtunitAt perdudA

“ Aquesta llei, que ha entrat en vigor el 4 d’agost de 2017, té la vocació, segons 
el seu preàmbul, de compilar en un sol text les diferents regulacions legals 
en matèria de comerç i fires, en virtut de les competències exclusives que els articles 
121, 123 i 139 de l’estatut reconeixen a la generalitat en matèria de comerç i fires”
Fernando Camón Fernández de Ávila, 
Cap del Servei de promoció econòmica, Comerç, Consum i turisme de l’Ajuntament de badalona. 

Pel que fa al seu contingut material, i atenent a la limitació 
d’espai, només un parell d’observacions (n’hi hauria per a un 
article de vàries pàgines):
• Pel que fa a la venda no sedentària, no trobem justificació 
coherent pel que fa a la durada mínima de les autoritzacions 
(15 anys, prorrogables per períodes idèntics), amb l’excusa 
moltes vegades refutada de l’amortització de les inversions 
i la remuneració equitativa dels capitals invertits... Parlem 
d’estructures que, com a màxim, segons el Pla general 

comptable, s’amortitzen en vuit anys, pel que fa al primer 
aspecte. I pel que fa al segon, no coneixem altres casos que 
la legislació permeti un tractament de favor a qualsevol em-
presari (menys encara en els casos dels pime o autònoms) 
per garantir que el seu negoci obtingui una “remuneració 
equitativa dels capitals invertits”. No creiem que això sigui 
compatible amb la normativa general europea sobre ajudes 
públiques a les empreses i igualtat de tractament en el marc 
de la lliure competència, perquè qualsevol empresa radica-
da en un local particular podria demanar a l’administració 
avantatges fiscals o d’altra mena per garantir la “remuneració 
equitativa dels capitals invertits”. A títol d’exemple, la mateixa 

llei preveu la venda en liquidació per cessació total de l’activi-
tat, sense contemplar cap altre avantatge pel cessant.
• La persistència en la voluntat de regular de manera singular 
els horaris comercials i els calendaris de rebaixes, entre d’al-
tres aspectes, han conduit a la -previsible- interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat que ha comportat la suspensió 
de determinats preceptes, incloent-hi un que fa referència a 
obligacions en matèria lingüística. Amb independència del 
criteri polític que sustenti qualsevol de les diferents postures 
sobre aquestes matèries, resulta obvi que aquesta reacció 
del Govern espanyol era absolutament esperable, per no 
dir esperada, si tenim present el contingut de la sentència 
25/2017, de 16 de febrer, del Tribunal Constitucional. Fins 
i tot pot semblar a algú que justament es tractava d’obtenir 
aquesta impugnació amb finalitats presumiblement descone-
gudes que potser no tenen a veure amb la norma sectorial 
que comentem...
I pel que fa a la perspectiva municipalista, que guia aquesta 
publicació, aquesta llei no s’oblida, en teoria, de les compe-
tències locals en dita matèria, contemplades en l’article 84.2 
de l’Estatut. Però, en realitat, i fent servir de manera clara 
l’incís que conté aquest precepte (“en els termes que deter-
minin les lleis”), podem interpretar i concloure que la compe-
tència real municipal en la matèria regulada queda molt re-
duïda amb aquesta llei. No faré en aquest breu espai esment 
de diferents supòsits o casos que, segons el meu criteri, do-
nen suport al que s’acaba de dir; més aviat interessa ressal-
tar que aquesta llei no atorga als ajuntaments la potestat per 
intervenir en la definició del model o de l’estructura comercial 
de cada municipi. Recordem que l’article 84.2 de l’Estatut 
invocat en el Preàmbul de la llei atorga competències pròpies 

“Aquesta llei no atorga als ajuntaments 
la potestat per intervenir en la definició 

del model o de l’estructura comercial 
de cada municipi” 



als governs locals, en el seu punt i), per a “la regulació de 
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’ac-
tivitats econòmiques, especialment les de caràcter comer-
cial, artesanal i turístic...”. Doncs bé, quan hom llegeix la llei 
amb atenció es detecta que la voluntat final del legislador 
català ha oblidat, com d’altres vegades, que hi ha un prin-
cipi, que en diuen “de subsidiarietat”, i que en 
matèria local resulta aplicable en virtut de la Carta 
Europea d’Autonomia Local, ratificada pel Regne 
d’Espanya. En concret, l’article 4.3 d’aquesta 
Carta estableix que l’exercici de competències 
públiques (en aquest cas, en matèria de comerç, 
serveis i fires), ha de correspondre preferentment 
a les autoritats més properes a la ciutadania, que 
en aquest cas serien els ajuntaments. No s’ha 
observat aquest precepte ni s’ha atingut la seva 
finalitat. S’ha actuat com sempre, deixant per als 
municipis competències amb caràcter residual, i 
tot això, almenys pel que fa a la Federació de Municipis de 
Catalunya, havent aconseguit en el decurs de la tramitació 
de la norma, alguns avenços significatius en matèria de de-
fensa de l’autonomia local.

Únicament volem afegir un petit detall: la previsió que els 
consells comarcals puguin assumir les funcions d’Adminis-
tració local dins el consell local de comerç (article 51) en 
determinats casos i municipis “quan ho decideixi el consell 
comarcal corresponent” és, justament, tot el contrari del que 
estàvem comentant.

S’ha perdut una oportunitat més, doncs, per avançar en 
l’autonomia local, amb aquesta Llei que considerem, des del 
punt de vista tècnic i també atenent el seu contingut, «ma-
nifestament millorable»...
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“recordem que l’article 84.2 de l’estatut invocat en 
el preàmbul de la llei atorga competències pròpies 
als governs locals (...) per a la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats 
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, 
artesanal i turístic”



Localret

Més informació a la pàgina web www.localret.cat
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Major cobertura 
per als municipis més petits

Ordre ministerial

La generalitat ha anunciat recentment que el 99% de la població i el 91% del territori 
tindran cobertura de banda ampla en els propers mesos

L’anunci s’ha produït després que el govern català sig-
nés un acord amb l’operadora de telecomunicacions 
Telefònica que garantirà la continuïtat del servei de 
xarxa de Banda Ampla Rural (BAR) i en millorarà les 
prestacions. 
El BAR es va començar a desplegar l’any 2013, i mi-
tjançant tecnologia ràdio (WiMAX) permetia l’accés a 

Internet si bé a unes velocitats molt pobres. Davant l’im-
minent venciment del contracte d’explotació d’aquesta 
xarxa, la Generalitat ha optat per substituir la tecnologia 
WiMAX, ja obsoleta. El nou servei s’anomena Accés Fix 
Radio (AFR) i ofereix majors prestacions, com velocitats 
de fins a 20Mbps, possibilitat d’accedir a continguts 
audiovisuals del servei Fusion i tot amb uns preus equi-

valents als del servei BAR actual. Aquesta 
nova tecnologia està vinculada a la cober-
tura de les xarxes mòbils 3G i 4G, cosa 
que permetrà incrementar la cobertura 
del servei, que passarà del 66% al 91% 
del territori català i del 94% al 99% de la 
població.
Actualment, la Secretaria de 
Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital està realitzant les gestions 
territorials pertinents per informar els 
consells comarcals d’aquest acord i dels 
seus efectes i, paral·lelament, Telefónica 
està proposant als clients actius del servei 
BAR la nova oferta per, si així ho volen, 
donar-los d’alta al nou servei AFR. 

El govern espanyol també està tramitant una ordre 
perquè abans del 2020 les operadores conces-
sionàries de serveis en les freqüències de la banda 
de 800Mhz, garanteixin un accés a una velocitat 
mínima de 30Mbps als ens locals de menys de 5.000 
habitants. Aquest pla, encara en esborrany, l’hauran 
d’executar les tres operadores titulars de conces-
sions de telefonia mòbil a la banda de 800 MHz: 
Telefónica, Vodafone i France Telecom.

Amb aquestes mesures es contribuirà al compliment 
de l’objectiu fixat en l’Agenda Digital per a Europa i a 
l’Agenda Digital per a Espanya d’arribar a l’any 2020 
una universalització de la cobertura de banda ampla 
fixa a 30Mbps. A més, permetrà l’aparició de nous 
negocis i oportunitats en zones rurals, contribuint a 
l’assentament de la població rural, fomentant la re-
població de municipis i reforçant un major equilibri 
econòmic entre les diferents parts del territori.
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Actualitat

El Congrés de Govern Digital (CGD) és el fòrum de debat de 
referència a Catalunya en l’àmbit de l’administració digital, 
enfront d’altres jornades, cicles de conferències o congres-
sos de menor envergadura i d’un impacte més difús. L’edició 
2018 del CGD, focalitzada en l’àmbit local, pretén posar èm-
fasi en tots aquells projectes i iniciatives de l’àmbit local que 
persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, 
processos i formes de treball dels ens més propers a la ciu-
tadania, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes 
que ens toquen afrontar derivats de la veritable revolució so-
cial, econòmica i cultural que suposa la societat digital.
L’edició local del CGD se celebrarà els dies 21 i 22 de març 
de 2018 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB). El primer dia de congrés estarà dedicat íntegrament 
a la celebració de tallers pràctics que requeriran inscripció 
prèvia. La mateixa tarda del dia 21 també s’entregaran els 
Reconeixements d’Administració Electrònica, uns guardons 
que premien la tasca dels ajuntaments i consells comarcals 
que aposten per la transformació digital dels seus ens.
Pel que fa al programa, el CGD Local té com a objectius 
principals: la generació d’estalvis i la simplificació; la innova-
ció en nous serveis públics disruptius; el disseny de serveis 
centrats en el ciutadà; l’avaluació de l’impacte a la societat i  
la generació de confiança i transparència.

Envers a aquests cinc objectius, el comitè de programa, 
format per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Ajuntament de 
Barcelona, les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida 
i Girona, el Consorci Localret i el Consell de Col·legis de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 
Catalunya (CSITAL), han configurat un programa que inclou 
tallers pràctics, taules rodones i ponències. S’hi tractaran 
aquestes temàtiques: la licitació electrònica, el canvi cultural 
que implica la transformació digital, el govern obert, la gestió 
documental, el nou reglament de protecció de dades, els 
reptes de l’avaluació, la participació ciutadana, la innovació 
en el disseny de polítiques públiques, entre moltes d’altres.
El CGD Local pretén convertir-se en l’espai de trobada i 
networking on els assistents puguin compartir les seves 
experiències. L’Edició local del CGD compta amb la col·labo-
ració dels governs locals i amb l’organització i el suport de la 
Diputació de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània 
en la cessió gratuïta de l’espai.
Web: http://governdigital.cat/2018local
Twitter: @governdigital
Hastatgs a Twitter: #governDigital #cgdl2018 #cgdl
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCMtpvcKAsXOEkfejEo9Pu9Q

eL COngréS de gOvern digitAL LOCAL 
Se CeLebrA eL 21 i 22 de MArç 
de 2018, A bArCeLOnA
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Els espais comunitaris de coworking, en alguna de les seves 
formes (incubadores, espais de coworking, espais comuni-
taris, etc.), constitueixen un ecosistema idoni per al desen-
volupament d’activitats d’emprenedoria pels avantatges que 
suposen en termes d’intercanvi de coneixements, de treball 
cooperatiu i de generació de noves idees. Però, a més, tam-
bé cal destacar el seu impacte positiu sobre les comunitats 
on estan ubicats en forma de creació de llocs de treball, de 
foment de l’esperit emprenedor i de regeneració urbana. 
Constitueixen, doncs, equipaments amb un alt valor estra-
tègic per a les economies i les comunitats locals i inversions 
públiques amb un elevat retorn directe i indirecte.
Entre els exemples exposats hi figuren:
- El Fab Lab Barcelona: espai privat d’innovació on s’ofereixen 

eines digitals de manufactura per provar nous productes o 
crear prototips, així com activitats de formació.
- El NUMA de París: hub internacional d’innovació tecnològica 
(privat) amb coworking, assessorament i activitats de formació.
- ProMalaga I+D: incubadora local d’emprenedoria (titularitat 
pública), ofereix espais de laboratori i d’oficina per a la recerca 
i la innovació. Té també l’objectiu d’afavorir els partenariats pú-
blics-privats i la connexió entre emprenedors i indústries.
- Brooklyn Fashion + Design Accelerator: accelerador d’start-
ups centrat en la innovació industrial i en la moda. Ofereix 
espais de coworking, eines i tallers d’experimentació i de 
fabricació de nous teixits, així com serveis de formació i d’as-
sessorament.
- FabLab Lisbon: ofereix un espai de coworking amb eines de 
fabricació digital per a donar servei a start-ups innovadores així 
com a artistes i artesans.
- Harlem Biospace (EUA): incubadora d’start-ups orientada als 
serveis de salut i als projectes de biotecnologia. Ofereix espai 
de coworking i laboratoris molt ben equipats.
- Mass Robotics (EUA): espai de treball compartit per a empre-
ses i start-ups d’innovació en robòtica. Ofereix laboratoris, eines 
i espai per a proves de prototips.
- Union Kitchen: incubadora d’empreses (de titularitat privada) 
dirigit al sector del menjar preparat. Ofereix un cuina equipada 
així com maquinària de producció alimentària.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28329

El Pla d’acció de la UE en matèria d’e-govern per al període 2016-2020 estableix 7 principis que han de guiar l’acció de les 
administracions públiques: s’han d’oferir els serveis en suport digital com a opció preferent, cal assegurar que no es dupliqui la 
petició de documentació a ciutadans i empreses, els serveis digitals s’han de dissenyar de forma inclusiva i accessible, l’obertura i 
la transparència han de ser principis de funcionament organitzatiu, els serveis digitals han d’estar accessibles a nivell europeu, cal 
impulsar la interoperabilitat de les dades, i cal assegurar la seguretat i la protecció de dades. Més enllà d’aquests requisits, l’orga-

nització de fòrums participatius per dissenyar o millorar serveis digitals constitueix 
una estratègia valuosa per millorar-ne la usabilitat i per donar-los a conèixer entre la 
ciutadania. Així mateix cal considerar la cooperació amb petites empreses o start-
ups per la seva capacitat d’innovació per a la qual cosa és necessari l’adopció d’un 
paper proactiu per atreure-les als concursos de contractes públics.
Existeixen 3 fonts de finançament europees per a projectes d’administració digi-
tal: el Fons Europeu Estructural i d’Inversió (ERDF, ESF i EAFRD), Horitzó 2020 
(H2020) i Connectant Europa (Connecting Europe Facility).
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/02f2c14b-ae-
fa-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-44197095

e-gOvern en eLS gOvernS LOCALS 
i regiOnALS: reCOMAnACiOnS i eineS

eSpAiS COMunitAriS de CreACió: trAnSFOrMen 
LeS CiutAtS en entOrnS d’innOvACió
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Recomanació del Consell d’Europa que 
insta els Estats membres, i tots els nivells 
de govern que els integren, a potenciar 
la figura del treballador juvenil en totes 
les seves dimensions: social, educativa, 
ambiental, política, etc. Aquesta figura, bé 
amb caràcter remunerat o voluntari, juga 
un paper importantíssim en la inclusió so-
cial dels joves i en el seu empoderament, 
com a mitjà per promoure el seu esperit 
crític, enfortir la seva resiliència a influèn-
cies de radicalització, reforçar el seu 
sentiment de pertinença, fomentar el seu 
compromís amb la vida comunitària i fa-
cilitar la seva participació en processos de 
presa de decisions. D’entre les mesures 
per reforçar la figura del treballador juvenil 

cal destacar la importància de: donar-li ac-
cés als recursos municipals (personals, de 
sistemes d’informació, de serveis locals, 
etc.), facilitar la coordinació del treballador 
juvenil amb la resta d’actors i serveis del 
municipi (empreses, institucions públi-
ques, serveis policials, associacions, etc.), 
reconèixer les competències i aptituds 
adquirides amb la participació en activitats 
organitzades per treballadors juvenils, 
incloure l’activitat dels treballadors juvenils 
en els programes d’educació o capacitació 
locals, i facilitar la coordinació i intercanvi 
d’experiències entre treballadors juvenils 
de municipis propers.
https://search.coe.int/cm/Pages/result_de-
tails.aspx?ObjectID=0900001680717e78

trebALL SOCiAL AMb JOveS

Els sistemes educatius i les escoles 
estan fent un important esforç de 
transformació per respondre a les no-
ves necessitats de les societats i les 
economies del S.XXI. Però professo-
rat i escoles no ho poden aconseguir 
en solitari; han d’esdevenir actors i 
aliats d’un ecosistema d’innovació 
local i regional. Cal no oblidar que la 
innovació es desenvolupa, fonamen-
talment, a petita escala i, per tant, és 
necessari articular i dinamitzar xarxes 
d’innovació comunitàries i locals 
integrades per empreses, organitza-
cions socials, institucions educatives, 
centres de recerca i govern local. En 
aquest sentit, les escoles han d’es-
devenir un node obert a la comunitat 
i al municipi en una relació bidirec-
cional: oferint activitats curriculars i 
extracurriculars a tota la comunitat, 
cooperant amb empreses mitjançant 
programes d’aprenentatge o de for-
mació professional dual, promovent 
la implicació cívica dels alumnes 
amb iniciatives com la d’aprenentat-
ge-servei, establint mecanismes de 
coordinació amb empreses i gremis 
professionals per apropar l’oferta 
formativa a les necessitats del mercat 
de treball, etc.
http://www.oecd-ilibrary.org/
education/schools-at-the-cross-
roads-of-innovation-in-cities-and-re-
gions_9789264282766-en

LeS eSCOLeS en 
LA XArXA 
d’innOvACió A 
CiutAtS i regiOnS

FMC

Davant de les amenaces que representa 
el canvi climàtic sobre l’economia, el be-
nestar dels ciutadans i l’equilibri dels eco-
sistemes, els esforços de minimització dels 
riscos i d’adaptació han esdevingut una 
prioritat a Europa. Aquesta guia exposa al-
gunes línies mestres perquè les polítiques 
públiques contribueixin a reforçar la co-
herència entre ambdues intencions. Així, 
destaquen les següents recomanacions:
- Assegurar la coordinació administrativa 
(vertical i horitzontal) en base a una ex-
haustiva avaluació de riscos i vulnerabilitats.
- Implantar un sistema d’indicadors i de 

recopilació de dades al que tinguin accés 
tots els nivells de govern.
- Fomentar la creació de xarxes de ciutats 
per a l’intercanvi de bones pràctiques i la 
cooperació en el finançament de projectes.
-  L’aprofitament de les potencialitats que 
ofereix la cooperació públic-privada (per 
exemple entre administracions i compa- 
nyies d’assegurances).
- Promoure utilitzar solucions ecològiques.
https://publications.europa.eu/en/publica-
tion-detail/-/publication/4e95ef89-c8ee-1
1e7-9b01-01aa75ed71a1/language-en/
format-PDF/source-49995423

AdAptACió AL CAnvi CLiMàtiC i 
prevenCió deL riSC de CAtàStrOFeS
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bones pràctiques

Ajuntament de Sant Just desvern

eL pLA d’eFiCiÈnCiA energÈtiCA MuniCipAL
El Pla d’eficiència energètica municipal conté un seguit d’accions orientades a millorar l’estalvi i l’eficiència 
energètica a les instal·lacions i equipaments municipals de Sant Just Desvern així com a produir un efecte 
en la cultura de sostenibilitat del municipi. El pla parteix de l’objectiu general de reduir el consum energètic 
municipal però els objectius de reducció específics són fixats pels decrets d’alcaldia. Aquests decrets també 
estableixen l’obligació de redactar Plans d’Acció per aconseguir els objectius específics per a cada unitat de 
consum: enllumenat públic, xarxa semafòrica i cadascun dels equipaments municipals.
El desenvolupament del pla va lligat a la col·laboració d’amplis sectors de la població entre personal municipal 
i ciutadania general i inclou actuacions relacionades amb tres àmbits: millora de la gestió energètica, mesures 
d’estalvi energètic i inversions de millora de l’eficiència energètica, i procés d’aprenentatge organitzacional. El 
que fa interessant la iniciativa és la formulació d’objectius específics des de l’alcaldia a les diverses àrees mu-
nicipals així com un sistema de seguiment i avaluació d’aquests resultats. El Pla ha rebut diversos reconeixe-
ments i ha estat valorat pels impactes aconseguits. Les actuacions del pla es difonen a la ciutadania regular-
ment des del servei municipal de Comunicació. Els responsabless de gestió dels diferents equipaments públics 

(personal tècnic municipal, direccions de centres escolars, responsa-
bles d’empreses concessionàries de la gestió externalitzada d’equipa-
ments, etc.) reben mensualment informes del consum energètic de 
cada equipament, amb dades diàries i horàries, comparativa amb anys 
anteriors, etc. Anualment cada equipament rep un cartell informatiu 
amb les dades de consum energètic anual i el grau de compliment de 
l’objectiu de reducció marcat pel decret d’Alcaldia, que se situa en un 
lloc visible per a les persones i entitats usuàries.

Ajuntament de Castellar del vallès

MOMentS en FAMíLiA
És un servei municipal d’atenció a la petita infància obert a totes les famílies amb infants d’entre 0 a 3 
anys, dinamitzat per professionals qualificats on les famílies comparteixen dubtes i inquietuds sobre la 
criança dels seus fills/es. És un espai d’intercanvi d’experiències on el joc es converteix en l’essència de 
la descoberta i el creixement conjunt. El servei ofereix dues propostes d’atenció: moments de descoberta, 
per a infants d’entre 0 i 12 mesos, on les famílies poden compartir dubtes i inquietuds sobre la criança 
dels infants i descobrir noves possibilitats de comunicació amb els nadons a través de l’estimulació 
sensorial i utilitzant la diversitat de llenguatges no verbals que els infants són capaços d’identificar; i mo-
ments d’expressió, per a infants d’entre 12 i 36 mesos on infants i famílies comparteixin jocs, música, 
moments de diàleg i expressió corporal. El fil conductor és el 
joc com a eina de descoberta i expressió, a partir del diàleg 
i els llenguatges no verbals que estimulen i incentiven els 
infants a crear moments lúdics i plens de riquesa expressi-
va. També hi ha un temps de trobada ‘fem un cafè?’, en el 
què els adults referents conjuntament amb els professionals 
comparteixen opinions, inquietuds o simplement converses, 
mentre els infants gaudeixen del plaer de compartir amb al-
tres iguals. I finalment un comiat conjunt i recollida de l’espai 
entre tots els assistents.
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Ajuntament d’esplugues de Llobregat

pACte per A LA reACtivACió eCOnòMiCA 
i LA CreACió d’OCupACió de quALitAt
El Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019 se sustenta en la 
convicció de la major eficiència d’una estratègia consensuada amb els agents socials i econòmics locals 
que permeti treballar de manera conjunta i ajudi a sortir enfortits de la crisi. Té com a objectiu principal 
convertir Esplugues en una ciutat amb una economia intel·ligent, sostenible i integradora que gaudeixi 
d’alts nivell d’ocupació de qualitat i de cohesió social. Es considera que el municipi pot optar a tenir èxit 
si actua col·lectivament. L’estratègia de complicitat, consens i participació ha inspirat la concreció del 

Pacte, consensuat amb totes les formacions polítiques 
amb representació a l’Ajuntament i amb els agents so-
cials i econòmics presents a la localitat i a la comarca. 
Les principals línies d’actuació han estat: a) Promoció 
de l’activitat econòmica del territori; b) Potenciació de 
l’emprenedoria i la creació d’empresa; c) Impuls al des-
envolupament del sector comercial; d) Assoliment d’una 
ocupació de qualitat i potenciació del treball digne. 
Lluitar contra l’atur i la precarietat laboral. El Pacte es 
materialitza en 18 programes, 73 projectes i 86 actua-
cions i vol ser una eina útil i pragmàtica per aconseguir 
l’objectiu de millorar l’ocupació en quantitat i en qualitat.

Ajuntament de Santa perpètua de Mogoda

prOgrAMeS de diverSiFiCACió CurriCuLAr: 
prOJeCte FAig i prOJeCte OrientA’t
El Projecte Faig i el Projecte Orienta’t son projectes de diversificació curricular que donen resposta a 
les necessitats educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva integració 
escolar, social i laboral. Ofereixen recursos, tècnics i materials, professorat, equipaments i material, per 
dur a terme tallers que facilitin tant els aprenentatges instrumentals i pràctics a l’alumnat com l’apro-
pament a la relació adulta i element potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests 
alumnes l’assoliment dels objectius generals de la ESO. Mitjançant una organització del currículum 
diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada, es preveu la 
realització d’activitats formatives en instal·lacions municipals exteriors al centre educatiu en un període 
no superior al 40% de l’horari escolar setmanal.
Gràcies a aquests projectes curriculars, l’alumnat 
ha pogut fer pràctiques a una vintena d’empreses i 
centres educatius del municipi. Al llarg dels anys que 
porta en marxa el programa, els resultats es conside-
ren satisfactoris, ja que gairebé el 90% dels alumnes 
beneficiaris dels cursos acrediten la ESO, essent 
aquest el principal objectiu, i s’ha vist reduït l’aban-
donament escolar prematur i l’absentisme.
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Actualitat municipal

Ajuntament de Sant boi de Llobregat

AMpOLLeS pLegAbLeS per 
neteJAr eLS OrinS deLS gOSSOS
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha iniciat una 
campanya anomenada ‘Jo soc responsable’.
La primera acció prevista era el repartiment d’ampolletes 
plegables de plàstic a les persones propietàries de gossos 
censats a Sant Boi.
Aquestes ampolles es poden emplenar amb una solu-
ció sabonosa -afegint unes gotes de vinagre- per diluir 
els orins 
que fan els 
gossos i re-
duir així les 
molèsties 
que generen. 
Es donarà 
només una 
ampolla per 
cada gos 
censat fins 
que se n’ex-
haureixin les 
existències.

Consell comarcal de la garrotxa

CàMereS LeCtOreS de MAtríCuLeS 
A diverSOS MuniCipiS 
D’aquesta manera, el sistema de lectors de matrícules de la 
Garrotxa neix amb la participació inicial de vuit municipis, 
que s’uniran per realitzar una compra agregada de mate-
rial i treballaran per garantir la seguretat dels ciutadans de 
cadascun dels seus municipis amb la màxima eficàcia i 
col·laboració. Els alcaldes participants destaquen la utilitat 
d’aquest sistema en la millora de la vigilància municipal, 
que els hi permetrà captar imatges a temps real i detectar 
l’entrada de cotxes potencialment perillosos al seus pobles.

 
prestació conjunta 
del servei de taxi

Crear una àrea territorial de prestació conjunta organitzada 
i coordinada tindrà importants beneficis per a la ciutadania 
i per al sector del taxi: les persones que visquin en mu-
nicipis que no tenen llicències de taxi podran accedir al 
servei de forma legal, els taxistes amb llicència d’un muni-
cipi amb poca població podran donar servei legalment en 

punts d’afluència de persones d’altres municipis, hi haurà 
servei de taxi a la comarca les 24h els 365 dies l’any, tot 
el sector complirà uns mateixos estàndars de qualitat, es 
facilitarà la contractació de transport públic a demanda, i 
els taxistes podran vehicular propostes i demandes con-
juntes davant les autoritats competents.

“Acord pioner a Catalunya, que unifica i amplia 
l’àrea d’actuació del servei de taxi als 25 municipis 
adherits a l’AMtu d’aquesta comarca”

L’ALt penedÈS 
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Opinió

Començant pel fet que dos dels candidats a presidir-la 
es van presentar a les eleccions sense poder partici-
par-hi amb normalitat perquè estaven imputats i per 
aquest motiu o eren a la presó, o fora del país. Un 
cop constituït el Parlament, els dos presidenciables 
continuen als mateixos llocs que impossibiliten la seva 
presència física a la Cambra. I, a més, del total de 135 
diputats elegits, gairebé una vintena també estan impu-
tats per causes relacionades amb el procés.
Aquesta llosa judicial és un dels motius que ha facilitat 
el canvi de presidència del Parlament, ocupada ara pel 
republicà Roger Torrent, fins a aquell moment alcalde 
de Sarrià de Ter.
I aquesta és una altra característica del nou ple: una 

forta presència d’electes formats a la política muni-
cipal. També el líder de Junts per Catalunya, Carles 
Puigdemont, i el d’ERC, Oriol Junqueras, van ser 
alcaldes abans que diputats. I el del Grup Popular, 
Xavier García Albiol. El del PSC, Miquel Iceta, havia 
sigut regidor a Cornellà de Llobregat. Curiosament, 
la CUP, el grup que es nodreix més de bases muni-
cipalistes, en aquesta ocasió està encapçalat per un 
diputat que no prové d’aquest àmbit, tot i que la resta 
d’electes són regidors. El grup més distanciat del món 
local és el de Ciutadans, on la seva figura més desta-
cada d’aquest àmbit era la regidora de l’Ajuntament 
de Barcelona, Carina Mejías, que aquesta vegada no 
va ser elegida.  

L’eStrAnyA LegiSLAturA  
“La política catalana va a un ritme tan accelerat i al marge de qualsevol 
previsió que potser quan es publiqui aquest article haurà quedat desfasat en part. 
en tot cas, servirà per recalcar algunes característiques del ple del parlament 
més anormal dels que s’han elegit des que es va recuperar la generalitat”
Salvador Sabrià, periodista

Recordo un film de l’any 1927, “Berlin: Die Sinfonie 
der Grosstadt”, on s’hi reflecteix tot un dia en la vida 
de la capital. Aquesta simfonia, aplicada a la nostra 
vila, quina hauria de ser? A que sonen Barcelona, 
Sabadell o Berga? Són variacions d’un mateix tema o 
cadascuna manté el seu propi perfil?
Potser són cabòries, però m’agradaria passejar acom-
panyat d’uns sons que personalitzessin els paisatges 
urbans. Un bocinet d’en Vivaldi, un fragment d’en 
Casals, qualsevol peça d’en Gershwin. Ves a saber, 
però si la música amansa les feres, potser les notes 

adequades ens farien ser més prestos al somriure, al 
gest amable cap els nostres convilatans. 
Ja dic que tot plegat deuen ser falòrnies de capsigran-
ys. Entenc que els nostres responsables municipals 
prou feina tenen amb d’altres coses.
Ara, la música mai hauria de ser una cosa secun-
dària.
Si això del wi-fi i la simfonia de la ciutat no els acaba 
de convèncer, pensin per què ja ningú canta pel ca-
rrer o xiula mentre fa la feina. Si no hi ha música, la 
ciutat es deshumanitza una mica.

LA SiMFOniA d’unA CiutAt
“Ara que els ajuntaments faciliten tota quanta mena d’aplicacions telemàtiques, 
potser fora bo afegir-ne alguna més. Si mitjançant el wi-fi ens podem connec-
tar gratuïtament a les xarxes, és massa agosarat demanar una passa endavant? 
estaria força bé disposar d’una banda sonora”
Miquel giménez, guionista i escriptor
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disposicions

SubvenCiOnS en bibLiOtequeS

disposició:
Resolució CLT/38/2018, de 12 de gener.
DOGC número 7539, de 19 de gener de 2018.
Organisme:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

La resolució aprova les bases específiques que han de regir 
la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques, 
següents: per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya; i 
en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català 
o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya.

SubvenCiOnS en pAtriMOni CuLturAL

disposició:
Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener.
DOGC número 7540, de 22 de gener de 2018.
Organisme:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

S’aproven les bases específiques que han de regir la conces-
sió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, següents: 
per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió de 
documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques; 
per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que in-
tegren els museus catalans; per al funcionament i les activitats 
dels museus de Catalunya; per a inversions en la gestió del 
patrimoni arqueològic i paleontològic; per a l’execució d’obres 
de restauració i de conservació d’immobles de notable valor 
cultural; per a la conservació i la restauració de béns culturals 
mobles i d’elements històrics i artístics del patrimoni immoble; 
per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la 
digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya 
custodiats en arxius; i per a la implementació de programes 
estratègics i projectes específics dels museus.

CuLturA

CALendAri de dieS inHàbiLS

disposició:
Resolució d’1 de desembre de 2017.
BOE número 306, de 18 de desembre de 2017.
Organisme:
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

S’aprova el calendari de dies inhàbils de 2018, per a l’AGE i els 
seus organismes públics, a l’efecte de còmputs de terminis.

FeSteS

AJutS A enS LOCALS per A LA inSerCió de 
perSOneS vuLnerAbLeS

disposició:
Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener.
BOE número 21, de 21 de gener de 2018.
Organisme:
Ministeri de la Presidència i per a les Administracions 
Territorials.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de 
les ajudes previstes en l’Eix Prioritari 2 del Programa Ope-
ratiu d’Ocupació, Formació i Educació (POEFE) del Fons 
Social Europeu (FSE), destinades a les entitats locals per 
cofinançar iniciatives o projectes en el àmbit de la inclusió 
social, lluita contra la pobresa i la discriminació. La finalitat 
d’aquests ajuts és millorar la inserció sociolaboral de perso-
nes en situació o risc d’exclusió social, a través de l’activa-
ció i d’itineraris integrats i personalitzats d’inserció.

FOnS eurOpeuS

nOrMeS LegALS de COtitzACió

disposició:
Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener.
BOE número 26, de 29 de gener de 2018.
Organisme:
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Com han quedat prorrogats de forma automàtica els pres-
supostos generals de l’Estat per a l’any 2017, es mantenen 
les normes de cotització que preveu el seu art. 106, fins 
que s’aprovin els pressupostos corresponents a l’any 2018, 
si bé amb la necessària adaptació a les modificacions 
d’àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, han incidit en aquest àmbit. També 
s’incrementen per a l’any 2018 els tipus de cotització per 
contingències comunes a càrrec de l’ocupador i l’empleat 
aplicables en el sistema especial per a empleats de la 
llar, així com el tipus de cotització a càrrec de l’empresari 
corresponent als treballadors inclosos en els grups de co-
tització 2 a 11 del Sistema Especial per a Treballadors per 
compte d’altri agraris, d’acord amb l’increment gradual dels 
mateixos preveuen les disposicions transitòries setzena i 
divuitena del TRLGSS.
En aquest sentit, l’ordre, no només reprodueix les bases 
i tipus de cotització reflectits en el text legal citat, amb les 
actualitzacions corresponents a les modificacions que en 
aquesta matèria s’han incorporat durant l’any 2017 sinó 
que també s’adapten les bases de cotització establertes 
amb caràcter general als supòsits de contractes a temps 
parcial (en desenvolupament de les facultats atribuïdes per 
l’art. 148 del TRLGSS).

OCupACió



 de la Federació de Municipis de Catalunya

L’app

Més a prop, 
més ràpid

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



www.amb.cat

Metròpolis Barcelona

és la base per a les persones
on la sostenibilitat

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

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

energies renovables, fem front 

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

52 % del territori per a 
espais lliures o naturals

Gairebé 1.500 km  
de vies per a bicicletes

75 instal·lacions  
i equipaments per a 

gestió de residus

51 organitzacions pròpies i 
concessionàries de l’AMB redueixen 

les seves emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i són auditades per la ISO 14064

Més de 41.265 participants 
en 2.184 activitats educatives  

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

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

329.881 MWh 
generats d’energies  

renovables per cogeneració

El 32 % dels 10.504 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


