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L’FMC convoca 700 tècnics locals per tractar sobre les directives de contractació pública.
L’FMC demana un acord per modificar la normativa per celebrar festivals de música al carrer.
L’FMC, present al lliurament dels guardons d’Infoparticipa. L’FMC col·labora amb l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents. L’FMC, present en la jornada sobre l’organització territorial a
Catalunya. Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera, ha comparegut al Parlament per parlar sobre la
inelegibilitat i les incompatibilitats. Reunió del plenari de l’Àmbit de Drets Socials de l’FMC el 2 de
juny. El Comitè Executiu de l’FMC aprova la ‘Declaració de Montcada’. Reunió plenària de l’Àmbit
de Cooperació i Solidaritat de l’FMC. L’FMC participa en una jornada sobre l’educació a temps
complet. L’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de l’FMC, en marxa. L’FMC debat
quan un territori és reconegut com a estratègia territorial. Xavier Amor: “Demanem a les entitats
bancàries que no s’aixequin de la taula”. L’FMC reclama al govern de l’Estat que modifiqui els
límits en la regla de despesa. Comença el Seminari Tècnic Local de l’FMC amb l’assistència de 280
tècnics de més de 150 administracions locals de Catalunya. L’FMC, a la setena jornada d’auditoria
del sector públic. L’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC es reuneix el 25 de maig. 9 de maig,
Dia d’Europa. Informació del Ministeri sobre l’aplicació de l’LRSAL. La gestió dels serveis públics,
a debat. L’FMC va celebrar una sessió del Seminari Tècnic Local dedicat a projectes urbans i
espai públic. L’FMC s’adhereix a la Setmana sense fum. L’FMC es reuneix amb la consellera
d’Ensenyament. Congrés del Tercer Sector Social. Reunió del plenari de l’Àmbit de Prevenció i
Seguretat Pública i Protecció Civil de l’FMC. L’Ajuntament de Tiana guanya el premi europeu de
prevenció de residus. Es reuneix la Comissió de Coordinació amb els ens locals.
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L’actualitat

Actualitat de l’FMC
En una sessió especial, inclosa dins del Seminari de Dret Local, celebrada el 14 d’abril

L’FMC convoca 700 tècnics locals
per tractar sobre les directives
de contractació pública

Aquest mes d’abril de 2016 s’ha acabat
el termini de dos anys per transposar
a l’ordenament intern les directives
2014/24/EU, sobre contractació en els
sectors de l’aigua, de l’energia, dels
transports i els serveis postals, 2014/25/
EU, sobre contractes d’obres públiques,
subministraments i serveis i 2014/23/
EU, sobre els contractes de concessió.
Malgrat la demora en la seva transposició, bona part del contingut d’aquestes
directives és d’aplicació directa.
Aquesta sessió especial, organitzada per
la Federació de Municipis de Catalunya,
amb l’objectiu de determinar el seu impacte concret i pràctic en el règim jurídic
de la contractació pública aplicable als
ens locals de Catalunya, va estar inaugurada pel president de l’FMC Xavier Amor;
el coordinador general de la Diputació
de Barcelona, Xavier Forcadell; i la presidenta del CSITAL de Catalunya, Maria
Petra Sáiz Antón.

4

El president de l’FMC, en la seva intervenció, va preferir centrar el punt
d’atenció en dos reptes que tot el
sector públic europeu té per justificar
aquesta nova reforma: En primer
lloc, la millora en la competitivitat
i la conseqüent creació d’ocupació.
Rendibilitzar el pes del sector públic
-local, regional, dels estats, d’Europa- és vital per generar ocupació
i minvar els efectes devastadors de
la pobresa. I, en segon lloc, generar
confiança en termes d’integritat
institucional, per assegurar als ciutadans que l’activitat contractual és
una activitat neta i oberta a mans
d’una bona administració.
En finalitzar, ha agraït la participació
de tots els assistents: “És molt engrescador veure aquest auditori ple.
La vostra professionalitat és vital per
als canvis que els ciutadans demanen.
Nosaltres intentarem estar a l’alçada

del que vosaltres espereu de la nostra
entitat en el que és avui -després
de la feina de molts anys- un senyal
d’identitat i de fortalesa de l’FMC: la
formació rigorosa i l’assistència técnica als governs locals de Catalunya”.
En el decurs de l’acte, es va comptar
també amb les intervencions de diversos experts, que han parlat sobre
l’aplicació directa de les directives
comunitàries i sobre els principals
preceptes de les noves directives de
contractació que són d’aplicació directa als ens locals de Catalunya.
També es va tractar el règim aplicable a la modificació dels contractes
públics després de l’aplicació de les
noves directives de contractació, i
sobre la concessió de serveis locals
després de l’aplicació de les directives de contractació i les seves conseqüències respecte de la gestió contractual dels serveis públics locals.

FMC

l’fmc demana un acord
per modificar la normativa
per celebrar festivals de
música al carrer
El president de la Federació de
Municipis de Catalunya i alcalde de
Pineda de Mar, Xavier Amor, va mostrar
la seva preocupació en el decurs de la
presentació de la XIV Mostra Nacional
de Teatre Amateur, que se celebrarà del
29 d’abril a l’1 de maig a Pineda.
A la presentació d’aquesta mostra, que
va tenir lloc el dimecres 13 d’abril a
la seu del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals de la Diputació de Barcelona,
Xavier Amor va estar acompanyat del
diputat de Cultura de la Diputació de
Barcelona, Juanjo Puigcorbé. A l’acte
van intervenir també el president de la
Federació de Grups Amateurs de Teatre
de Catalunya, Josep Rafecas, i el president del Centre Cultural i Recreatiu de
Pineda de Mar, Joaquim Estol.
Xavier Amor, en finalitzar l’acte, va
aprofitar per fer unes declaracions expressant la preocupació dels municipis
pels efectes que la recent sentència del
TSJC pot tenir per als esdeveniments

Festival Planeta Bateria, de Lleida

culturals promoguts pels municipis:
“Des de la Federació de Municipis de
Catalunya traslladem a la Generalitat la
preocupació que ara mateix tenim a tots
els municipis per aquesta sentència,
que ha posat en guàrdia a molts consistoris de Catalunya, que podrien veure en
perill els grans festivals i activitats”. I
va afegir que “demanem un acord ferm
de tota la representació institucional
per tal que el Parlament modifiqui la
normativa sobre la qual ha estat dictada
aquesta sentència i s’equilibrin els
drets en joc”.
Hores d’ara, les entitats municipalistes
(Federació de Municipis de Catalunya
i Associació Catalana de Municipis),
la Generalitat i representants de les
associacions de festivals i promotors
musicals, estan treballant plegats en
un grup de treball per abordar una
estratègia conjunta a seguir després de
la sentència que permeti la continuïtat
dels festivals de música.

El 20 d’abril

L’FMC, present
al lliurament
dels guardons
d’Infoparticipa

Aquests premis s’atorguen als
ajuntaments i consells comarcals
que hagin obtingut la puntuació
necessària en el compliment dels
52 indicadors definits en aquesta
tercera edició per als ajuntaments
i els 49 indicadors per als consells
comarcals en la seva primera edició.
El lliurament de guardons s’ha
efectuat dins del marc de la jornada
sobre la transversalitat de la transparència, organitzada pel Laboratori
de Periodisme i Comunicació per
a la Ciutadania Plural de la UAB i
l’Oficina Antifrau de Catalunya.
El Segell Infoparticipa a la qualitat i
la transparència de la comunicació
pública local és una certificació
que atorga la UAB per fer un reconeixement a les bones pràctiques
que es posen de manifest als webs
de les administracions públiques
municipals de Catalunya, i alhora
per promoure que siguin assumides
per la resta de responsables polítics
i tècnics.
Aquestes bones pràctiques
s’han definit actualment al Mapa
Infoparticipa en 52 indicadors que
s’utilitzen per avaluar la informació
publicada al web dels ajuntaments.
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Actualitat de l’FMC
La Federació de Municipis col·labora amb
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents

Xavier Amor, president de l’FMC, i
Joan Soler Jiménez, president de
l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya, signant el
conveni de col·laboració el passat 3 de maig

La Federació de Municipis de Catalunya ha obert una via
de col·laboració amb aquesta associació en la línia ja
iniciada amb altres col·lectius professionals, com els signats amb el col·legi d’economistes, el de censors jurats
de comptes o el de secretaris, interventors i tresorers,
que tenen un paper clau en el bon funcionament de les
administracions locals.
El conveni signat amb l’Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya permet treballar en la
realització d’actuacions conjuntes en la gestió de documents, accés a la documentació, informació i dades,
elaboració i consulta d’instruments arxivístics, trans-

ferència de coneixement i recerca relacionada amb la
transparència, l’accés a la documentació i els sistemes
de gestió documental.
En aquest sentit ja s’ha programat una jornada d’estudi
i debat, amb el lema Assolir la transparència. A qui pertoca?, que tindrà lloc el dimecres 25 de maig a la sala
d’actes del Museu Marítim de Barcelona.
Dins el programa i en la Taula rodona: “Transparència
i arxius: qüestió de voluntat política”, hi participa
Michael Donaldson, tècnic de l’Àmbit de Bon Govern i
Innovació Democràtica de la Federació de Municipis de
Catalunya.

LA FEDEració de municipis, present en una jornada
sobre l’organització territorial a Catalunya
El dijous 5 de maig, la Federació de Municipis de Catalunya va participar a la Canonja en la jornada ‘L’organització territorial a Catalunya: perspectives de futur 6 anys després’, organitzada per la Universitat Rovira i Virgili, en el decurs de la
qual, es va celebrar una taula rodona per tractar sobre el municipalisme a Catalunya: perspectives de futur, en la que hi
van participar, entre d’altres, el secretari general de l’FMC, Juan Ignacio Soto Valle.
En la seva intervenció, Soto va defensar una reforma dels governs locals a Catalunya d’ampli abast amb una visió integral
que superi el marc de mínims en què es va quedar el projecte enviat pel Govern al Parlament durant l’anterior legislatura i
va reivindicar “el model de protecció competencial dels municipis aprovat a l’Estatut de 2006 i sobre el qual no hem estat
capaços de construir una reforma que ens hagués permès lluitar en millors condicions contra la contrareforma que ha
suposat l’LRSAL”. En l’ordre associatiu va valorar molt positivament la coincidència d’accions amb l’ACM en aspectes vertebrals del món local, que s’han incrementat notablement en els darrers dos anys, tot mantenint la singularitat d’ambdues
entitats i el paper que hauria de jugar en el futur el Consell de Governs Locals de Catalunya.
Es va celebrar una segona jornada a la Pobla de Mafumet, el dijous 12 de maig.
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Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera,
ha comparegut al Parlament per parlar
sobre la inelegibilitat i les incompatibilitats
Eduard Rivas, vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i
Innovació Democràtica de l’FMC, va comparèixer el dimarts 24
de maig davant la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge per exposar el posicionament de l’FMC
davant aquesta proposició de llei.

En la seva intervenció, Eduard Rivas va deixat clar que aquesta proposició de llei tracta d’una regulació que només afecta
de forma indirecta als governs locals. No obstant això, la importància que té una regulació “exemplar” sobre una matèria
com aquesta té el seu impacte sobre el règim local.
Des de la Federació de Municipis de
Catalunya considerem la iniciativa legislativa
plantejada oportuna i necessària davant l’anomia normativa existent en aquesta matèria.
Si bé l’afectació al món local és indirecta,
qualsevol decisió de política legislativa sobre
aquesta matèria a Catalunya (inelegibilitats,
incompatibilitats i conflictes d’interessos dels
parlamentaris) té impactes innegables sobre
la política local, ja que les exigències ciutadanes d’integritat en l’exercici dels càrrecs
públics, de transparència i de rendició de
comptes són cada vegada més intenses. No
resulta, per tant, indiferent per als poders locals catalans quin tipus de decisions normatives s’adoptin en aquesta matèria.

El dijous 2 de juny

REUNIÓ DEl plenari de L’ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
DE La Federació de Municipis de Catalunya
El dijous dia 2 de juny tindrà lloc la reunió
plenària de l’Àmbit de Drets Socials de la
Federació de Municipis de Catalunya, on es tractaran entre d’altres qüestions el règim de funcionament de l’àmbit i s’establirà el calendari de
reunions.
Així es va acordar a la reunió que va tenir lloc el
passat 24 de maig entre la presidenta de l’Àmbit
de Drets Socials, Lluïsa Moret; els dos vicepresidents de l’Àmbit: José Antonio Montero, alcalde
de Montornès del Vallès; i Mercè Esteve, alcaldessa de Begues, acompanyats de tècnics de
l’esmentat àmbit.

Núm. 99 Maig-Juny de 2016
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el comitè executiu de l’fmc aprova
la ‘declaració de montcada’
En aquesta Declaració sobre el soterrament de la línia de tren al seu pas per Montcada
i Reixac, es reitera la demanda d’inversions immediates i urgents per al soterrament
del tren i s’insta el Ministeri de Foment a què convoqui el grup de treball
que ha de possibilitar l’agenda d’inversions per a l’esmentat soterrament
Montcada i Reixac està castigada per la
seva situació geogràfica. Sortida natural de
Barcelona cap al Nord, es troba esquarterada
tant per accidents geogràfics –dos rius i una
riera- com per importants vies de comunicació: tres línies de rodalies (BarcelonaTerrassa-Manresa, Barcelona-Vic Ripoll, i
Barcelona-Sant Celoni Portbou), dues autopistes (C58 i C33), una autovia (C17) i la carretera nacional (N150).
Als perjudicis ocasionats per aquestes infraestructures cal sumar-los també els efectes
provocats pels 10 polígons industrials que
alberga el municipi així com per la degradació mediambiental que generen les diverses
pedreres i indústries contaminants, entre les
quals destaquen l’estació comarcal depuradora d’aigües residuals; la planta de tractament
mecànic i biològic de residus municipals; i la cimentera
Lafarge que a més de la generació de pols derivada de
l’activitat productiva s’ha convertit en una incineradora en
rebre l’autorització per valoritzar residus.

compromís que com més aviat millor es procediria al soterrament de la línia Barcelona-Portbou, que al seu pas pel municipi té una gran freqüència de pas i a més té dos passos a nivell
altament perillosos en els quals han perdut la vida atropellades
163 persones.
El soterrament de les vies a Montcada és un
deute històric.
Per tots aquests motius el Comitè Executiu de la
Federació de Municipis de Catalunya, reunit el 15
Una delegació de Montcada i Reixac es va desplaçar
d’abril a Montcada i Reixac, va acordar:
el dimecres 18 de maig a Madrid per avançar amb
1. Reiterar en la demanda d’inversions immediates
el soterrament de l’R2. En aquesta reunió, el Ministeri
i urgents que possibilitin el soterrament de la línia
de Foment i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
de ferrocarril convencional Barcelona-Portbou al
seu pas per Montcada i Reixac.
(Adif) han ratificat el seu compromís amb Montcada
2. Instar el Ministeri de Foment a convocar de
i Reixac perquè les obres del soterrament de la línia de tren
forma urgent el grup de treball acordat a la
de Portbou al seu pas per la ciutat comencin al 2017
reunió de dimarts 12 d’abril de 2016 entre dit
Ministeri i l’alcaldessa de Montcada que ha de
possibilitar l’agenda d’inversions per al soterrament de la línia ferroviària R2, a l’altura de
En el seu moment es va veure l’oportunitat d’arribar a un
Montcada i Reixac, i les fases d’execució del projecte que
acord quan es van licitar les obres de l’AVE al pas pel muniha de culminar amb una primera partida en els pressuposcipi. Es va soterrar la via de l’AVE i aleshores es va adquirir el
tos del 2017.

“

”
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reunió plenària de l’àmbit
de cooperació i solidaritat
de la federació de municipis
A la seu de l’FMC es va reunir dilluns
2 de maig el plenari de l’Àmbit de
Cooperació i Solidaritat de la Federació
de Municipis, presidit per Xavier Amor,
president de l’FMC i alcalde de Pineda
de Mar. El van acompanyar el secretari
d’Igualtat, Ciutadania i Migracions de la
Generalitat, Oriol Amorós; l’alcaldessa de
Castelldefels i presidenta d’aquest àmbit,
Candela López; Lluïsa Moret, alcaldessa
de Sant Boi i presidenta de l’Àmbit de
Drets Socials de l’FMC; i Alba Martínez,
tresorera del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i regidora de Sant
Boi de Llobregat, que van parlar, entre
d’altres qüestions, sobre l’actualitat de la
crisi de refugi a la Mediterrània i l’acolli-

da a Catalunya i del marc transversal de
funcionament de l’FMC per fer front a la
situació dels refugiats.
En la segona part de la sessió, presidida per l’alcaldessa de Castelldefels,
Candela López, a qui van acompanyar
la vicepresidenta primera de l’àmbit,
Jessica Revestido, regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei, el vicepresident
segon de l’àmbit, Toni Masana, alcalde
de Vacarisses i vicepresident de l’FMC i
Josep Manel Abad, tècnic de l’FMC de
l’àmbit, es va concretar el Pla de treball
del mandat, la proposta relativa al funcionament de l’àmbit, es va constituir la
Permanent i es va establir el règim de
reunions de l’àmbit.

El dissabte 9 d’abril

l’fmc participa
en una jornada
sobre l’educació
a temps complet
El dissabte 9 d’abril la Federació de
Municipis de Catalunya va participar
en la Jornada de treball que organitzà la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica de Catalunya,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona i la Fundació Jaume
Bofill, amb el títol ‘L’Educació a
Temps Complet’. L’estudi ‘Com fer
viable l’escola a temps complet a
Catalunya? Aportacions de la comunitat educativa’, elaborat per la
sociòloga experta en el temps, Elena
Sintes Pascual va ser el document
de treball que va centrar el debat i
les reflexions de la Jornada.
En la inauguració es va comptar
amb la participació de l’alcalde de
Granollers, Josep Mayoral. L’FMC
va estar representada per Teresa
Sambola, cap del servei d’Educació
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i coordinadora tècnica
de l’Àmbit de Drets Socials de la
Federació de Municipis de Catalunya,
que va participar en la taula ‘Diàleg a
5 bandes’, amb representants de la
Iniciativa per a la Reforma Horària,
les entitats municipalistes (FMC i
ACM) i l’entorn municipal/educatiu.
La representant de l’FMC va posar
de manifest la implicació dels ajuntaments, que porten més de 35 anys
creant xarxes i articulant sinergies
amb els agents del territori. Va defensar la necessitat de ser realistes amb
el que pot representar la implementació del model de jornada compactada, el lleure té un cost i cal estar
alerta de les desigualtats creixents
que es poden generar degut als
preus de les activitats extraescolars.
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Actualitat de l’FMC
Es va reunir el divendres 20 de maig

L’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de
la Federació de Municipis de Catalunya, en marxa
Amb l’assistència d’una cinquantena
de càrrecs electes i tècnics locals, el
divendres 20 de maig va tenir lloc una
reunió de l’Àmbit de Bon Govern i
Innovació Democràtica de la Federació
de Municipis de Catalunya, presidida per
Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla i president d’aquest àmbit, acompanyat del
vicepresident de l’àmbit, Eduard Rivas,
alcalde d’Esparreguera.
En el marc d’aquesta sessió es va
convidar la professora de Filosofia de
la Universitat de Barcelona, Begoña
Roman Maestro, que va oferir la conferència sobre “L’Ètica, una qüestió de
confiança: Creació de capacitat i vincles amb la ciutadania per a la millora de la qualitat de vida de les nostres
comunitats i l’enfortiment de la vida política”.

En aquesta reunió també es van aprovar ’ha aprovat
el programa de treball i es va configurar la comissió
permanent.

La Federació de municipis debat quan un territori
és reconegut com a estratègia territorial
El grup de treball de concertació territorial de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Federació de
Municipis de Catalunya es va reunir el 19 de maig per debatre la proposta de criteris, enviada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), que ha de complir un territori per ser reconegut com a estratègia territorial. La Llei 13/2015 del 9 d juliol,
d’ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya estableix en les disposicions finals que en
el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el govern ha de desplegar els aspectes relacionats
amb la col·laboració público-privada, l’àmbit de la concertació territorial i els òrgans de participació. En aquest sentit, el
SOC va convocar el passat 9 de maig la Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC per discutir els criteris
que ha de complir un territori per ser reconegut com a estratègia territorial. En aquella
reunió, es va acordar que en el termini de
15 dies les entitats que formen part del
Consell de Direcció del SOC enviarien les
seves esmenes i/o observacions.
En el marc d’aquesta reunió es va acordar
proposar que el SOC faci una delegació
de competències als ajuntaments, i que
defineixi un model de gestió a través del
contracte programa i el paper de lideratge
de l’administració local en l’impuls de les
estratègies territorials.
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FMC
A la cimera del 3 de maig per defensar la llei d’emergència social davant el recurs de l’Estat

Xavier Amor: “Demanem a
les entitats bancàries que
no s’aixequin de la taula”

El president de la Generalitat va convocar el dimarts 3 de maig representants
del món polític i social a una cimera per
abordar el recurs del Govern espanyol
contra la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica. En
representació del món local hi van assistir Xavier Amor, president de la Federació
de Municipis de Catalunya i alcalde de
Pineda; David Saldoni, vicepresident
de l’ACM i alcalde de Sallent, i diversos
alcaldes i alcaldesses de grans ciutats de
Catalunya.
En la seva intervenció, el president de
la Federació de Municipis de Catalunya
va comprometre el recolzament del món
municipalista a les mesures reals i efectives per fer front a les demandes de pobresa energètica i dret a l’habitatge amb
la protecció social que reclama la situació

de crisi: “els ajuntaments de Catalunya
seguiran treballant colze a colze amb les
entitats financeres per garantir el dret
a l’habitatge dels ciutadans malgrat la
situació conjuntural que provoca la suspensió de la llei 24/2015. Continuarem
treballant per trobar solucions negociades
municipi per municipi i fent-ho tot per
cada persona”.
En aquest mateix sentit, va recordar
que “des de la Federació de Municipis
de Catalunya ja s’han formulat peticions
al govern de la Generalitat per articular
els fons de pobresa energètica que la
llei preveu i que hores d’ara encara no
tenen resposta. Ara, estem en la mateixa
disposició de col·laboració per tirar-ho
endavant d’una vegada per totes”.
La cimera va acabar amb l’acord per
unanimitat d’impulsar una nova llei
de lectura única, tramitada per la via

d’urgència al Parlament de Catalunya,
que substitueixi els articles suspesos
pel Tribunal Constitucional després del
recurs del govern de l’Estat contra alguns
articles de la llei d’habitatge catalana. Es
va acordar també aprofitar les normes
que ja estan vigents i que permeten
donar cobertura a les famílies més vulnerables.
En acabar la cimera, Xavier Amor, va
tornar a reiterar que “sol·licitem a les
entitats bancàries i empreses que no
s’aixequin de la taula per aplicar la llei
i així no perjudiquin famílies amb risc
de perdre l’habitatge. A més, també reclamem més fons per poder afrontar les
demandes ciutadanes d’emergència”.
“Volem un gran acord i treballarem des
de les entitats municipalistes per aconseguir-lo, en una posició unànime de
totes les forces polítiques en les necessitats que s’han posat damunt la taula en
aquesta cimera”.

Creació de la Taula d’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica
En aquest sentit, el passat 17 de maig
la Generalitat va acordar crear la Taula
d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, que fusiona la Taula
sobre desnonaments i la Taula sobre la
pobresa energètica i dóna compliment a
la resolució del Parlament que instava a
unificar els mecanismes de participació
social i institucional en els dos àmbits.
La nova Taula s’adscriu al Departament
de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, i comptarà, entre d’altres, amb la participació de la
Federació de Municipis de Catalunya.
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La Federació de Municipis de
Catalunya reclama al govern
de l’Estat que modifiqui
els límits en la regla de despesa
El Comitè Executiu de l’FMC, que es va
reunir el divendres 15 d’abril a Montcada,
va aprovar reclamar al govern de l’Estat
la modificació de la regla de la despesa
als efectes d’aplicació de la Llei 2/2012,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Des de la nostra entitat, considerem que
el sector públic local, amb els municipis
al capdavant, ha demostrat que és l’únic
marc de govern capaç de respectar els
principis i regles establertes a la Llei
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. Un dels pressupòsits falsos
per argumentar la reforma fallida de
l’LRSAL va ser la correcció del greu desequilibri i dèficit dels comptes locals. El
Banc d’Espanya, amb les seves dades a
l’entrada en vigor d’aquesta reforma local
centralista i antimunicipalista, va desautoritzar el govern de l’Estat en revelar que els
comptes públics locals estaven en situació
d’equilibri i que el dèficit era una qüestió
autonòmica i, sobretot, estatal.
Ara, les dades oficials mostren que
la situació econòmic-financera de
les entitats locals és prou solvent
com per generar estalvi.
Mentrestant, el dèficit públic continua sense correcció en els sectors
públics autonòmic i estatal. D’aquí
l’urgent necessitat de redreçar i
modificar el marc regulador de la
despesa local que provoca que, tot
i els estalvis que la gestió dels alcaldes i alcaldesses està generant,
no puguin destinar aquests estalvis a generar inversió, a generar
ocupació.
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L’FMC considera que el govern d’Espanya
ha de facilitar als governs locals la possibilitat de gestionar les seves finances de
la forma més adequada a les necessitats
dels ciutadans, sense que això signifiqui incomplir els objectius d’estabilitat i
sostenibilitat financera, com ha quedat
demostrat amb escreix. Per això, entenem que el compliment d’aquest principi
d’estabilitat pressupostària i de la regla
de la despesa es comprovi, per a cada
entitat local, incorporant un ajust en el
càlcul d’aquestes magnituds, en el sentit
d’eliminar de l’esmentat càlcul les obligacions reconegudes derivades de les
modificacions de crèdit finançades amb
romanent líquid de tresoreria, de manera
que qualsevol utilització del romanent de
tresoreria acumulat en exercicis anteriors
no suposi, cas d’executar-se normalment
la resta del pressupost, l’efecte inevitable
d’incompliment del principi d’estabilitat
pressupostària i de la regla de la despesa.

L’estalvi obtingut per les entitats locals
en exercicis anteriors ha de poder destinar-se a la prestació dels serveis als
ciutadans, a exercir les competències
clau per assegurar el seu benestar i a
activar l’economia per generar inversió
i ocupació; insistim, sense que això
comporti l’incompliment dels principis
i les regles de la Llei 2/2012, i més encara quan ha estat comprovat que les
entitats locals ja han reduït de forma
dràstica el seu nivell d’endeutament
que, a finals de l’any 2015, se situava
per sota del 3,3 per cent del PIB, tocant a mans l’objectiu del 3 per cent
fixat per la mateixa Llei orgànica per
a l’any 2020 i que, més que probablement, s’assolirà en aquest exercici
2016. Hem de recordar al govern de
l’Estat que les entitats locals han tancat l’any 2015 amb un superàvit del
0,44 per cent quan l’objectiu inicial
s’havia fixat en el 0,0 per cent.

La Federació de Municipis de Catalunya
considera que el govern d’Espanya ha
de facilitar als governs locals la possibilitat
de gestionar les seves finances de la manera
més adequada a les necessitats dels ciutadans,
sense que això signifiqui incomplir
els objectius d’estabilitat i sostenibilitat
financera

FMC

Escrit de l’FMC a Montoro: “L’estalvi
generat pels ajuntaments ha de
revertir en les comunitats locals”
Aquesta petició, aprovada pel Comitè
Executiu de la Federació de Municipis de
Catalunya, reunit el passat 15 d’abril, pretén obrir als governs locals la possibilitat
de generar inversió, i, en conseqüència,
creixement econòmic i ocupació.
Les dades oficials del ministeri i del
Banc d’Espanya mostren que la situació econòmico-financera de les entitats
locals és suficientment solvent com per
generar estalvi. Aquest estalvi, obtingut
pel nostre sector públic local en els darrers exercicis, ha de capacitar-se per a
la seva millor destinació en la prestació
dels serveis als ciutadans i ciutadanes,
i a l’exercici de competències clau per
assegurar el seu benestar en les nostres
comunitats locals.
Activar l’economia i l’ocupació són
també objectius dels governs locals.
Malauradament, ni l’Administració central
de l’Estat ni les administracions autonò-

miques es troben, actualment, en les
condicions favorables que sí que tenen
els municipis espanyols.
L’acord adoptat per la Federació de
Municipis de Catalunya vol expressar,
davant el govern d’Espanya en particular,
i davant el conjunt de les institucions en
general, que és possible gestionar les finances locals de la manera més adequada
a les necessitats dels ciutadans, sense
que això signifiqui incomplir els objectius
d’estabilitat i sostenibilitat financera. Això
ha quedat demostrat quan els municipis
han reduït dràsticament el seu nivell de
deute fins a situar-lo a finals de 2015 per
sota del 3,3% del PIB i han estat capaços
de tancar l’exercici 2015 amb un superàvit del 0,44%.
“Per tot això, demanem simplement que
l’estalvi que generem reverteixi en les
nostres comunitats locals. Els ciutadans
ho necessiten”.

els presidents de
les federacions
territorials de
la femp també
ho exigeixen
Els presidents de les federacions territorials de la FEMP van acordar, en
una reunió el 21 d’abril, i a la qual
hi va assistir Xavier Amor, president
de l’FMC, exigir al govern que els
permeti utilitzar l’estalvi municipal
en serveis al ciutadà. El president
de la FEMP, Abel Caballero, va afirmar que no existeix cap norma que
impedeixi als ajuntaments reinvertir
el seu excedent de tresoreria i poder gastar-lo en polítiques actives
d’ocupació. També va negar que,
com argumenta el ministeri, la Unió
Europea impedeix aquesta reutilizació de l’estalvi generat per l’Administració local durant el passat exercici,
estimat en un 0,5% del PIB: uns
5.000 milions d’euros.
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comença el seminari tècnic local de l’fmc
amb l’assistència de 280 tècnics de més
de 150 administracions locals de catalunya
Amb la presència del gerent de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, Ramon Torra; del coordinador del Seminari,
Ramon Arandes; i del secretari general de l’FMC, Juan
Ignacio Soto Valle, va tenir lloc el divendres 8 d’abril
l’obertura del Programa de sessions del Seminari Tècnic
Local (STL). Tant la Federació de Municipis de Catalunya
com l’AMB han expressat el seu compromís de reforçar
i ampliar la seva col·laboració per oferir d’altres aspectes
de suport als tècnics locals
tals com accés a la normativa
sectorial o la projecció de
bones pràctiques en temes
vinculats al programa formatiu
del STL.
Aquesta primera sessió va posar una èmfasi especial en els
problemes derivats del canvi
climàtic.
La primera ponència va tractar sobre els efectes del canvi
climàtic en el món local i en
el planejament urbanístic, i
va anar a càrrec de Javier
Martín-Vide, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de
la Universitat de Barcelona;
i acadèmic de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona.
A continuació, Frederic
Ximeno i Roca, biòleg, màster en estudis territorials i
urbanístics i soci-director
d’ERF-Estudi Ramon Folch i
Associats, va parlar sobre els
plans d’acció municipal vers
el canvi climàtic: Pla d’acció
del municipi del Prat de
Llobregat.
Seguidament, la ponència
sobre la incidència en el
món local de la Llei estatal
21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, va anar
a càrrec de Catalina Cerdá

Pons, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la
Generalitat i cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic en
l’Àmbit de Medi Ambient.
El Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de
Catalunya té l’objectiu de contribuir a la formació continuada dels tècnics d’administració local, fet que, sens
dubte, possibilita una millora en la gestió dels serveis que
les administracions locals presten als ciutadans.

FMC

la federació de municipis,
a la 7a jornada d’auditoria
del sector públic

Eduard Rivas, vicepresident de l’Àmbit de
Bon Govern i Innovació Democràtica de
l’FMC i alcalde d’Esparreguera va intervenir en la inauguració d’aquesta jornada,
celebrada el dijous 21 d’abril, com a representant de la Federació de Municipis,
i organitzada pel Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya.
En la inauguració, a més d’Eduard
Rivas, també hi van participar el conseller de Justícia de la Generalitat,
Carles Mundó; el president del Col·legi
de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya, Daniel Faura; el president de
la Comissió del Sector Públic de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España, Pere Ruiz; i l’alcalde de
Sant Climent de Llobregat i membre del
Comitè Executiu de l’ACM, Isidre Riera.
En el decurs de l’acte, es van tractar,
entre d’altres qüestions, el paper del
sector públic en l’economia actual, els
futurs canvis normatius i els efectes de la
Llei de transparència en el sector públic.
També va tenir lloc una taula rodona sobre el marc de control del sector públic.
Eduard Rivas, en la seva intervenció, va
destacar el repte ambiciós que engloba
tots els nivells de govern: l’arrelament de
les normes de transparència en el nostre
sector públic, especialment en el sector
local. “Aquest repte, que ara té un creua-

ment estratègic amb la implantació de la
finestreta única empresarial o amb l’entrada en vigor de les directives de contractació, ens ha de servir per construir un sector públic competitiu, capaç de generar
desenvolupament i ocupació: aquest és el
repte de l’Estratègia UE 2020”.
Va continuar la seva intervenció dient
que aquest repte requereix unes institucions fortes, íntegres, capaces i fiables
en termes de confiança ciutadana i
qualitat democràtica. “El bon govern
no es pot entendre sense un dels seus
elements bàsics: la transparència i el
control i el retiment de comptes”.
“Necessitem bons governs, i un bon
govern és inconcebible sense una bona administració”. Per acabar, va dir
que des de la Federació de Municipis
suggerim tres punts per a la reflexió: el
control economico-financer del sector
públic com a equivalent o indissociable
a la garantia de la transparència; que
el paper dels òrgans de control intern i
de control extern és clau en el futur del
control economico-financer del sector
públic, i finalment, que és necessari un
compromís de les firmes privades d’auditoria com a coadjuvants dels òrgans de
control del sector públic per a l’execució
d’auditories públiques incloses en els
plans anuals d’auditoria.

l’àmbit de serveis
econòmics de
l’fmc es reuneix
el 25 de maig
Així es va acordar en una reunió
de treball entre el president i els
vicepresidents de l’Àmbit de Serveis
Econòmics de la Federació de
Municipis de Catalunya.
Com a continuació de la reunió celebrada el passat 18 d’abril on van
participar el president de l’àmbit i
alcalde del Vendrell, Martí Carnicer;
i els vicepresidents d’aquest mateix
àmbit Rafa Duarte, regidor del Prat
de Llobregat; i Sílvia Folch, regidora
del Masnou, acompanyats de l’equip
tècnic que els donarà suport, novament reunits el passat dijous, 12 de
maig, es va acabar de concretar i
planificar la sessió plenària de l’Àmbit, prevista per al dimecres 25 de
maig, a la seu de l’FMC.
Com a temes proposats a l’ordre
del dia de la sessió del Plenari es
presentarà la proposta del Pla de
treball, proposta relativa al funcionament de l’Àmbit, i aquells temes
d’interès i d’actualitat, com és
l’acord del Comitè Executiu de l’FMC
sobre la petició al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
que modifiqui la norma de despesa.
Aquesta petició pretén obrir als governs locals la possibilitat de generar
inversió i, en conseqüència, creixement econòmic i ocupació.
També està prevista per aquesta
sessió la presentació d’un informe de la situació econòmica de
les entitats locals, així com la
col·laboració de la presidenta del
Col·legi de Secretaris, Interventors
i Tresorers de l’Administració Local
de Catalunya, que exposarà “Els 10
punts imprescindibles en les hisendes locals”.
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9 de maig, dia d’europa

Cada 9 de maig se celebra el Dia d’Europa, una data que
simbolitza l’èxit de la Unió Europea com a espai comú de
convivència: aquell mateix dia de 1950 Robert Schuman,
aleshores ministre francès d’Afers Exteriors, va posar les
bases de la Unió Europea sota dos principis bàsics: pau
i solidaritat.

Extracte de la Declaració del Dia d’Europa,
redactada pel Consell Català del Moviment
Europeu (CCME)
La Unió Europea (UE) travessa actualment els moments
més difícils de la seva història. Ha afrontat altres crisis
anteriorment, que sempre ha acabat superant i de les
quals se n’ha sortit fins i tot més forta. Però el que no
s’havia vist mai és que arribessin tantes crisis al mateix
temps, i cadascuna amb un poder destructiu tan gran,
com està passant ara.
La crisi dels refugiats és particularment dolorosa.
(.../...) El nivell de desafecció dels ciutadans europeus
respecte a la UE ha augmentat considerablement, fenomen que es troba en l’origen de moviments populistes
que es caracteritzen pel seu antieuropeïsme.
Davant d’aquesta situació tan delicada, alguns analistes
no dubten a dictaminar que la UE camina cap a la seva
descomposició. Això és precisament el que els europeus
hem d’evitar per sobre de tot; no podem engegar a rodar
setanta anys d’integració europea.
Des del Consell Català del Moviment Europeu (CCME),
fem una crida perquè la UE treballi per retornar als valors
fundacionals, en aquesta hora de grans dificultats. El
fracàs de la UE significaria el retorn a proteccionismes
i a vells enfrontaments. El relat fundacional de la UE ha
estat precisament el de garantir la pau, la reconciliació i
la prosperitat, i fins avui s’ha aconseguit. Es tracta d’un
gran èxit del qual ens podem sentir orgullosos i que hem

de preservar. Però, hem de treballar per enfortir i aprofundir per tenir una Europa cohesionada i socialment
més justa.
Avui, Dia d’Europa, des del CCME alcem la veu per
demanar que es duguin a la pràctica les solucions
necessàries per superar les crisis actuals al més aviat
possible. Ja hem vist que totes passen per l’atorgament
de més cessions de sobirania de part dels estats cap a la
UE, i això vol dir, senzillament, més Europa.
Des del CCME, ens comprometem a treballar plegats
per superar totes les crisis actuals que posen en perill la
mateixa existència de la UE i per aconseguir una Europa
cada dia més forta, més solidària i més unida.

informació del ministeri d’hisenda i
administracions públiques
sobre la’aplicació de l’lrsal
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una nova Nota informativa actualitzada sobre la
Reforma Local de data 29 d’abril d’enguany, que conté criteris interpretatius sobre l’aplicació de la Llei de Reforma i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), després de la sentència del Tribunal Constitucional, de 3 de març de
2016, en relació al recurs interposat per vulneració de les competències de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.
Podeu veure la nota a l’enllaç http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=17003&id2=6&idc=1
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En una jornada que va tenir lloc el 6 de maig a Barcelona

La gestió dels serveis públics, a debat
Amb el títol ‘Municipalització de Serveis Públics Municipals
i Internalització de serveis: avantatges, inconvenients i conseqüències’, el CSITAL de Barcelona, i amb la col·laboració
de l’FMC, va organitzar divendres 6 de maig una jornada que
ha tingut lloc a la Sala Francesca Bonnemaison de Barcelona.
L’objectiu de la jornada va ser analitzar els problemes i avantatges derivades d’un canvi d’arquetipus en la prestació dels
serveis públics, que sembla encaminar-se cap a d’altres formes de gestió i de la prestació d’altres serveis orientats cap a
la innecessarietat de licitar contractes administratius.
En l’acte d’inauguració van intervenir M. Petra Sáiz, presidenta
del CSITAL de Barcelona i Juan Ignacio Soto, secretari general
de l’FMC. Soto va destacar en la seva intervenció que “Hi ha
dues coses que els municipis no poden perdre en això: l’autonomia -política, econòmica, organitzativa- per prendre la decisió
sobre el model de gestió del servei i el control per assegurar la
seva prestació en clau pública, en clau d’interès general”.

En la primera part de la jornada els diferents ponents van
tractar els aspectes jurídics, econòmics i els derivats dels problemes referents al personal conseqüència de la recuperació
d’activitats i serveis públics pels ens locals.
El secretari general de la Federació de Municipis de
Catalunya va moderar la taula rodona sobre l’organització
dels serveis públics locals, perspectives i futur de la municipalització, en la que hi van participar Eloi Badia, regidor
de Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona
i Vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona;
Sílvia Biosca, tinent d’alcalde de l’àrea de Presidència,
Planificació, Comunicació, TIC’s i OAC de l’Ajuntament
de Pineda de Mar; i Cristian Alcázar, tinent d’alcalde de
Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, que van plantejar experiències referents al servei
d’abastiment d’aigua, recollida de residus sòlids urbans i
dels serveis i instal·lacions esportives.
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Va tenir lloc el 6 de maig

L’fmc va celebrar una sessió del seminari tècnic
local, dedicat a projectes urbans i espai públic
Aquesta sessió, organitzada per la Federació de Municipis
de Catalunya, va incloure una visita al Parc Natural del
Delta del Llobregat.
Recordem que aquest seminari es va iniciar al mes d’abril
amb una sessió dedicada al medi ambient, amb un èmfasi
especial en els problemes derivats del canvi climàtic. En
aquesta sessió del 6 de maig es va programar una visita al
parc natural del Delta del Llobregat, una zona de gran valor ecològic malgrat la pressió antròpica del seu entorn. La
sessió del mes de juny estarà dedicada a l’urbanisme; la
de l’1 de juliol es dedicarà a les novetats legislatives en relació amb la gestió dels serveis públics; al setembre, s’analitzarà el planejament territorial i urbanístic a través de la
modificació de la Llei de costes; l’octubre es dedicara a les
eines per a la gestió dels serveis urbans; el novembre serà
el torn de la gestió urbanística; i, finalment, al desembre, el
Seminari tornarà a dedicar una sessió a l’habitatge públic,
un àmbit de gran interès en aquests moments.
En la sessió del divendres 6 de maig Pau Esteban
González, cap de la secció de Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va parlar sobre el Delta del
Llobregat: un espai natural periurbà.

la federació de municipis de catalunya s’adhereix
a la xvii setmana sense fum
L’objectiu de la Setmana sense fum, que se celebra enguany del 24 al 31 de maig, és sensibilitzar la població de la importància
que té per a la salut el fet de no iniciar-se o abandonar l’hàbit tabàquic i poder gaudir d’un ambient lliure de fum, sota els lemes:
‘L’entorn és de tots, gaudim-lo sense fum!’, ‘Passo de fumar, i tu?’, i ‘Decideix-te a deixar de fumar, avui és el dia’.
La Federació de Municipis de Catalunya se suma per
primera vegada a una iniciativa que durant els últims
anys ha organitzat el Programa Atenció Primària
Sense Fum a Catalunya (CAMFiC i ASPCAT), amb
campanyes orientades al fumador per promoure
l’abandonament del consum de tabac, i que aquest
any 2016 introdueix noves perspectives d’entorns
sense fum i hàbits saludables als missatges a adreçar
a la ciutadania, involucrant en un projecte comú la
Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, el Consell
de Col·legis de Farmacèutics, la Societat Catalana
de Salut Laboral, l’Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya, les entitats municipalistes i
les diputacions.
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FMC
El dimarts 17 de maig

La Federació de Municipis es reuneix
amb la consellera d’Ensenyament
El president de la Federació de Municipis de Catalunya i
alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, i la presidenta de
l’Àmbit de Drets Socials de l’FMC i alcaldessa de Sant Boi,
Lluïsa Moret, van ser rebuts per Meritxell Ruiz, consellera
d’Ensenyament, i Lluís Baulenas, director de Centres Públics
de la Generalitat de Catalunya.
El passat mes de febrer, el Comitè Executiu de la Federació
de Municipis de Catalunya, per unanimitat, va acordar demanar una reunió a la consellera Ruiz, per tal de saber si hi

havia programada alguna mesura de reducció de places de
P3 i, si fos així, amb quins criteris de planificació, mitjans i
ordre territorial s’hauria elaborat.
La trobada que va tenir lloc el dimarts 17 de maig respon a
aquesta petició. En ella, la Federació de Municipis va tractar
de molts més assumptes que interessen les administracions
locals, com per exemple, el desplegament del Pla de xoc
del govern, el finançament dels centres municipals (bressol,
música i dansa, primària, secundària, especial, art, adults...),
les beques menjador i les
clàusules per a la contractació, les beques transport,
les beques FP o els plans
educatius d’entorn, entre
moltes altres qüestions
que l’FMC té a l’agenda per
tractar a la comissió mixta.
Un dels acords més significatius que es van adoptar
en aquesta reunió va ser
el de crear una comissió
mixta, formada per el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la
Federació de Municipis de
Catalunya i l’ACM, per tal
de treballar conjuntament i
abordar la planificació educativa per al proper curs
2016-2017.

Congrés del Tercer Sector Social
El cinquè Congrés del Tercer Sector se celebrarà del 14 al 17 de juny, a Barcelona, sota el lema ‘Créixer socialment’.
Paral·lelament, la convocatòria de participació del V Congrés del Tercer Sector Social ha acabat rebent 239 propostes d’entitats i
organitzacions socials. Com a novetat d’enguany, els congressistes, si ho desitgen, només caldrà que paguin la seva entrada per
assistir a aquell bloc d’activitats que li interessin; és a dir: debats i col·loquis, Àgora d’experiències, visites a entitats, o bé l’entrada
global a tots els espais i activitats.
La tarda del dia 15 i el matí del dia 17, un programa de visites ‘in situ’ a serveis i projectes innovadors permetrà als congressistes
conèixer en directe 41 projectes exemplars d’entitats del Tercer Sector Social de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, la
Catalunya Central, les comarques Gironines i les comarques de Barcelona. Si en algun cas no s’arrib al nombre mínim d’inscrits
no es podrà portar a terme la visita. Més informació a http://www.congrestercersector.cat/
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L’actualitat

Actualitat de l’FMC
Es va celebrar el 12 d’abril

Reunió del plenari de l’àmbit de
prevenció i seguretat pública i
protecció civil de l’FMC
La presidenta de l’Àmbit, Ana
Maria Martínez Martínez, alcaldessa de Rubí, acompanyada
dels vicepresidents d’aquest
Àmbit, Carlos Álvarez González,
alcalde de Vilamalla, i Marc
Garcia Nadal, alcalde de Sant
Julià de Llor i Bonmatí, ha presidit la sessió constitutiva, que ha
estat la primera dels 9 àmbits de
la nova estructura aprovada pel
Comitè Executiu de l’FMC.
En aquesta primera reunió s’ha
presentat l’organització i el funcionament d’aquest Àmbit de
Prevenció i Seguretat Pública
i Protecció Civil, s’han explicat
els eixos i les línies de treball de
l’àmbit i s’ha aprovat el Pla de
treball per a aquest mandat.
A grans trets, l’àmbit se centrarà
en el seguiment pròpiament del

marc normatiu i institucional
que promogui el Departament
d’Interior de la Generalitat, principalment; s’ha tractat del rol
dels municipis en el marc global
de la seguretat local; s’ha posat
sobre la taula treballar sobre el
model de policia de Catalunya;

L’Ajuntament de Tiana guanya
el Premi Europeu de
Prevenció de Residus
El dimecres 11 de maig es van lliurar a Brussel·les els European
Week for Waste Reduction Awards, els premis a les accions més
destacades en l’àmbit europeu pel que fa a prevenció de residus.
L’Ajuntament de Tiana va estar premiat en la categoria d’administracions públiques, superant Malmö i Londres, imposant-se a les altres
dues finalistes: Londres amb la campanya “The Gift of Waste” (el regal dels residus) i Malmö, a Suècia per la implantació d’un centre de
reciclatge executat per la companyia d’aigua VA SYD. Van recollir el
premi l’alcaldessa de Tiana, presidenta de l’Àmbit de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació de l’FMC i membre del Comitè Executiu de
l’FMC, Ester Pujol, i la regidora de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Núria Garcia, en un acte on també hi va ser present el president de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost.
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i, entre d’altres qüestions, s’ha
donat molta èmfasi a tot el tema
de la formació.
Finalment, s’ha aprovat una comissió permanent, formada per
20 electes d’ajuntaments, més la
presidència i les dues vicepresidències de l’àmbit.

Es reuneix la Comissió de
Coordinació amb els Ens Locals
La reunió es va celebrar el dilluns 11 d’abril.
Recordem que aquesta comissió és l’òrgan on
els ajuntaments i la Generalitat orienten, comparteixen i posen en comú informació i coordinen la seva acció en matèria de Cooperació
al Desenvolupament.
En aquesta sessió hi va participar en representació de la Federació de Municipis
de Catalunya, Candela López, alcaldessa
de Castelldefels i presidenta de l’Àmbit de
Cooperació i Solidaritat de l’FMC, i es van
tractar, entre d’altres temes, el Pla anual
de cooperació al desenvolupament 2016,
i la informació sobre la crisi de refugi a la
Mediterrània.

FMC
El dilluns 13 de juny

L’FMC organitza una jornada sobre el
Lideratge Polític de la Seguretat Local
Seguint el programa d’activitats aprovat per l’Àmbit de
Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil de l’FMC per a
l’any 2016, es convoca una jornada adreçada principalment
a càrrecs electes, que té com a objectiu conèixer el marc general de les polítiques de seguretat a Catalunya per al present
mandat; orientar la visió política dels responsables de seguretat local vers les noves demandes de la ciutadania, i proposar
noves estratègies per a la gestió de la seguretat pública local.
El passat 12 d’abril es va constituir el Plenari de l’Àmbit de
Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil on es va aprovar
el Pla de Treball de l’Àmbit per a aquest mandat. D’entre les
diferents propostes està l’organització d’activitats formatives,
i/o bé informatives adreçades principalment a càrrecs electes,
així com també als responsables tècnics dels ens adherits a la
Federació de Municipis de Catalunya.
Per això, la primera activitat que us proposem des d’aquest
Àmbit, és l’organització de la Jornada “El Lideratge Polític de
la Seguretat Local”, que tindrà lloc el proper, dilluns, 13 de
juny, de 10h a 13’30h, a la seu de l’FMC, i que presidirà l’alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez Martínez, presidenta de
l’Àmbit de Prevenció, Seguretat Pública i Protecció Civil de la
Federació de Municipis.
En l’acte també comptarem amb la participació de la

Subdirectora general de Coordinació de la Policia de
Catalunya, Begonya Curto, que exposarà les polítiques de seguretat pública a Catalunya i les perspectives de futur.
En la mateixa sessió comptarem amb les ponències de Carles
Sánchez, actualment responsable de plans d’autoprotecció de
la Direcció General de Policia, i Ma. Teresa Carrasco, actualment directora de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

que ès la iniciativa per a la reforma horària?
Aquesta iniciativa es basa en les virtuds del benestar, la calma, la coherència, el diàleg, la felicitat, la flexibilitat, la igualtat, la lentitud, la memòria, el pacte, el progrés, la responsabilitat, la serenitat, la sobrietat.
Catalunya es troba en un context de ràpides transformacions socials, econòmiques i polítiques. La creativitat i la innovació que
estan portant els processos actuals fan que aquesta iniciativa pugui ser molt més viable. La por al canvi i les resistències que pot
originar la Reforma Horària es poden veure reduïdes si es canalitza en el marc de l’impuls de
Catalunya que ve. L’objectiu de la Iniciativa per a la Reforma Horària és exercir de lobby i d’impuls d’aquesta nova fase de construcció nacional.
Volem incidir en la reforma dels horaris, de manera que s’assoleixi l’adaptació a uns temps
més cívics i més humanitzats; i treballem per consolidar el factor temps com a variable rellevant en la recerca de l’equitat i el benestar. Clarament cal desfer-se de la rèmora que representen els horaris actuals que tenen el seu origen en el “desarrollismo” franquista i associar la
reforma a l’impuls del nova etapa com a país.
Per tant, la Catalunya que ve requereix de noves estructures que permetin principalment fer
que la ciutadania millori la qualitat de vida, per això es fa del tot imprescindible tenir en compte
el factor del temps. L’objectiu és respondre prèviament amb informes i dictàmens redactats per
experts a qüestions, impulsar proves pilots i fer una proposta integral de reforma.
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A la Barcelona

metropolitana
hi ha de tot

42 km de litoral
41 platges
2 espais fluvials
7

41 parcs
52 % són espais lliures
o naturals

4 ecoparcs

estacions
depuradores

67 deixalleries

343 km de carril bici
i 136 Bicibox

4.800

habitatges
de promoció pública

141 estacions de metro
i 103 km de vies

210 línies d’autobusos
i 4.500 parades
37,56

Aeroport amb
milions de passatgers (2014)

Els 3,2 milions d’habitants dels 36 municipis que
formen l’àrea metropolitana de Barcelona, tenen
al seu abast els serveis i les infraestructures
necessàries per garantir la seva qualitat de vida i
la generació de noves oportunitats.

www.amb.cat

10.523 llicències de taxi
Ciutat euromediterrània més
atractiva per fer-hi negocis

La gestió eficient de tots
aquests recursos, propis d’una
gran metròpoli, així com el
seu creixement sostingut i
sostenible, és la nostra feina.

Observatorio local

GESTIÓ I EFICIÈNCIA ALS MUNICIPIS:
MÉS ENLLÀ DELS MITES
Un article sintetitzat per l’Observatorio Local, resultat
d’un estudi, a partir d’una mostra de 1.058 municipis espanyols del total de 3.045 governs locals amb
poblacions que van des dels 1.000 als 50.000 habitants, entre els anys 2001 i 2010, ens dóna pistes
per contribuir a l’anàlisi de la relació entre les formes
de provisió del servei i l’eficiència municipal.
L’estudi analitza les entitats públiques municipals
(empreses i organismes autònoms), l’externalització
del servei, empreses mixtes (participació público-privada en el capital social) o la cooperació entre municipis (consorcis, comunitats o consells comarcals).
Els serveis analitzats són l’abastament i depuració
de l’aigua, la neteja viària i recollida de
residus, el transport públic urbà, la promoció econòmica, els serveis socials i
d’altres activitats, com la cultura, l’esport
i l’educació.
En analitzar les formes de gestió l’estudi troba que les empreses mixtes són
altament eficients per a la gestió del
cicle de l’aigua, els serveis socials i per
a la cultura, educació i esports. No són
recomanables, però, per a la gestió dels
residus o el transport urbà. Les entitats
públiques municipals no presenten
diferències d’eficiència respecte d’una
gestió directa de l’ajuntament, mentre
que l’externalització i la cooperació entre
municipis donen lleugeres pèrdues d’eficiència en alguns serveis.
L’estudi separa el període del 2008 al
2010 (anys de crisi) dels altres anys, i
assenyala que aquests tres últims anys
hi va haver un guany d’eficiència respecte de la resta. Així, en disseccionar
per forma de prestació del servei, els
guanys d’eficiència es van continuar
donant en les empreses mixtes, mentre
que els serveis locals externalitzats i la
cooperació intermunicipal van millorar
el seu exercici respecte dels anys sense

crisi econòmica.
Un estudi molt interessant a tenir en compte per saber quin tipus de gestió pot interessar més a un ajuntament segons la situació econòmica i que desmunta
alguns mites.
“Rethinking New Public Management Delivery
Forms and Efficiency: Long-Term Effects in Spanish
Local Government”, Journal of Public Administration
Research and Theory, 25, pp. 1157-1183, 2015.
Gemma Pérez-López i José Luis Zafra-Gómez són
professors de la Universitat de Granada i Diego
Prior és professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona
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l’habitatge assequible:
un problema de tots que
compromet el dret a la ciutat
“

L’habitatge assequible ha de deixar de ser una qüestió pròpia
dels serveis socials, una matèria de ‘pobres’ o, si preferim, de col·lectius
vulnerables, i ha de passar també a ser objecte de tractament tècnic
pel Dret en relació al dret de tothom, atès que ja no hi ha dubte que ens
trobem davant d’un autèntic dret subjectiu, constitucional, estatutari i legal,
declarat i protegit per la jurisprudència dels tribunals de Justícia,
en el marc d’un servei d’interès general, així declarat per la Llei catalana
del dret a l’habitatge de 2007, el Parlament Europeu i la jurisprudència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

”

Juli Ponce, professor de Dret a
la Universitat de Barcelona
Com és sabut, l’habitatge ha estat considerat tradicionalment a casa nostra un sector rellevant de
l’Economia i, per al cas de les persones amb necessitats d´habitatge assequible, un problema en tot
cas vinculat als serveis socials.
En altres paraules, històricament la generació d’habitatge assequible ha estat deixat essencialment al
funcionament de les forces del mercat, no existint
a Catalunya un servei públic d’allotjament, com sí
que ha estat el cas d’altres societats europees del
benestar.
El funcionament del mercat sense les adients correccions públiques ha estat, ho podem afirmar ja avui
en dia, un fracàs des de la perspectiva de la generació d’habitatge assequible i del manteniment de
l’habitatge de persones que s’han trobat que
no podien pagar el seu lloguer o la seva hipoteca,
com és sabut. A més, ha generat externalitats,
com ara l’existència de nombrosos habitatges buits,
que generen problemes sanitaris i de convivència
en les comunitats i afecten a les ciutats o la segregació residencial i escolar associada al fenomen
immigratori.

24

A Catalunya, durant molts anys només va existir una
norma rellevant en matèria d’habitatge, la Llei d’habitatge de 1991, amb un nombre molt limitat de tècniques d’incidència en el mercat immobiliari. La constatació del greu problema d’allotjament, que ja va posar
en relleu el responsable de Nacions Unides en la seva
visita de 2006 i en el seu informe dos anys més tard,
va donar lloc a la Llei del dret a l’habitatge de 2007,
pionera a l’Estat espanyol en diverses tècniques, que
després s’han intentat seguir en altres llocs (incidència sobre habitatges buits, obligacions de resultat de
solidaritat urbana, etc.). Una part important de la llei
va ser modificada o derogada l’any 2011, sota la idea,
de nou, que el mercat podria donar solució als problemes esmentats.
Els anys posteriors han estat testimoni de la impotència del funcionament del mercat per sí sol per a
corregir les externalitats vistes. Finalment, les diverses
forces polítiques a Catalunya a partir de l’any 2015
han arribat a un consens històric per impulsar mesures noves, ja existents a d’altres països europeus
des de fa anys, relatives als habitatges buits (registre,
nou impost, aplicació de tanteig i retracte, Decret

FMC
Llei 1/2015, Llei 14/2015) i a l’habitatge en general,
inclosos els subministraments essencials pel mateix i
per l’evitació de la pobresa energètica (Llei 24/2015,
fruit, com és sabut, d’una iniciativa legislativa popular,
aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya
i suspesa en part la seva eficàcia pel Tribunal
Constitucional recentment com a efecte del recurs presentat pel Govern estatal).
En un sol any, l’any prodigiós en matèria d’habitatge
assequible, doncs, s’han aprovat més normes amb
rang de llei que des de la restauració de la democràcia
i l’inici del període autonòmic a Catalunya.
Ara bé, l’existència, finalment, de la imprescindible
voluntat política i l’acceleració de l’activitat legislativa,
perquè porti a resultats realment efectius ha d’anar
acompanyada de la concurrència de diverses circumstàncies, lligades amb el desplegament de concretes
polítiques públiques i una adient gestió pública, el que
requereix de la generació de dades i de coneixement i
d’un debat continu i informat en la societat. Debat en
el que l’habitatge assequible ha de deixar de ser cosa
només de l’Economia i els economistes i ha de passar
a ser un element del debat urbanístic en torn a les

nostres ciutats (debat que, encara que sembli sorprenent, tradicionalment ha oblidat el paper de l’allotjament de les persones i les seves relacions amb altres
drets que s’exerceixen a les ciutats).

“

En un sol any, l’any prodigiós en matèria
d’habitatge assequible, s’han aprovat més normes
amb rang de llei que des de la restauració de
la democràcia i l’inici del període autonòmic
a Catalunya

”

En el context descrit, són destacables les recents sentències recaigudes en relació a la pionera activitat de
l’Ajuntament de Terrassa, obligant des de 2013 entitats
bancàries a deixar de tenir habitatges de la seva propietat
buits sense causa justificada per més de dos anys. Una
gran majoria de sentències dels jutjats del contenciós
administratiu dictades fins al moment (un total de 20, de
més de 10 jutjats diferents) han donat la raó al munici-
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pi, i totes, sense excepció, han afirmat la competència
municipal per protegir el dret a l’habitatge mitjançant la
defensa de la funció social de la propietat prevista a la
Llei catalana del dret a l´habitatge, una qüestió que ara
pot semblar evident, però que fa pocs anys encara era
objecte de dubtes i debat entre nosaltres.

“

Prendre’ns el dret a l’habitatge seriosament
haurà d’implicar una conversa entre diferents
especialitats del coneixement, una reflexió
sobre els dissenys de les estructures
organitzatives locals més adients i
una anàlisi de les experiències de països
que ens porten molts anys d’avantatge

”

En fi, aquestes novedoses sentències destaquen la importància del dret a l’habitatge, de nou. Com assenyala, per exemple, la sentència de 7 d’octubre de 2015
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(recurs 467/2014) del Jutjat
del contenciós administratiu
número 17 de Barcelona,
que desestima un recurs
d’una entitat bancària:
“En definitiva, el que pretenen
aquests expedients és incentivar a les entitats bancàries
perquè procedeixin a procurar
l’ocupació dels habitatges
buits dels quals disposen, en
defensa del principi constitucional de la funció social de
la propietat i del dret a l’habitatge digne dels ciutadans.
Tot això de conformitat amb
el que es disposa en la Llei
18/2007 de 23 desembre sobre el dret a l’habitatge”.
Per tant, prendre’ns el dret
a l’habitatge seriosament,
per utilitzar la coneguda expressió de DWORKIN, haurà
d’implicar a partir d’ara una
conversa entre diferents especialitats del coneixement;
una reflexió sobre els dissenys de les estructures
organitzatives locals més adients (inexistent fins ara
i que en aquests moments està dificultant l’eficàcia
de l’activitat pública en diversos municipis, que es
troben desplegant polítiques públiques en matèria
d’habitatge inèdites fins ara) i, per exemple, una
anàlisi de les experiències de països que ens porten
molts anys d’avantatge en la generació d’habitatge
assequible exigible (per exemple, llei francesa DALO
de 2007), en la lluita contra l’habitatge buit o en la
protecció de persones en situació d’emergència social i sense habitatge, com és el cas de diversos països europeus (així Anglaterra, Escòcia o Bèlgica) o,
fins i tot, dels Estats Units.
En fi, com deia l’economista Galbraith, “no hi ha cap
país econòmicament avançat –i és un fet que malauradament es passa per alt– en el que el sistema de
mercat produeixi cases que es puguin permetre els
pobres”. Ara, ja no es tracta només dels pobres, sinó
de creixents capes de la nostra societat, afectant ja
a antigues classes mitges i joves, per exemple. I no
només és un tema de produir cases, sinó de (re)crear
ciutat i de preguntar-nos quin tipus de societat i de
ciutats volem a Catalunya.

Reportatge

ELS AJUNTAMENTS

I La memòria democràtica

F. Xavier Menéndez. Representant de la Federació de Municipis de
Catalunya al Memorial Democràtic i al Comitè de Fosses
Àngels Berengueres. Associació Homenatge
MD; dignificació i senyalització d’espais com fosses
Sens dubte un dels vectors del debat polític actual és la
comunes o escenaris d’esdeveniments; etc.
valoració de la Transició Democràtica i del “règim polític
Però els ajuntaments no poden encarar sols aquesta feidel 78”, en contraposició als vents d’innovació i regenerana. Cal que l’Estat Espanyol impulsi polítiques globals de
ció política que molts sectors de la societat demanen. Però
recuperació (la llei de memòria històrica ha estat pràctihi ha un aspecte que no admet discussió. La Transició
cament congelada a la darrera legislatura) i faci els deucomportà almenys un greuge: l’oblit (la manca de recores que els relators de la ONU van posar a l’Estat (i a la
neixement públic dels combatents antifranquistes) i la
Generalitat) el 2014. I cal que la Generalitat reviscoli el
impunitat (la no depuració de responsabilitats dels franMemorial Democràtic, la institució creada el 2007 però
quistes). Era el preu de la “consolidació de la democràcia”
i de la “reconciliació”.
Han passat els anys i les administracions ens hi hem posat tard,
però ens hi hem posat. I la punta
de llança han estat els ajuntaments.
Des de molt abans que l’Estat
aprovés la Llei de Memòria
Històrica (2007) i que la
Generalitat de Catalunya creés
per llei el Memorial Democràtic
(MD) (2007), molts ajuntaments
havien impulsat, i ho han continuat fent, accions de recuperació de la memòria: canvis
en el nomenclàtor i retirada de
simbologia franquista de la via
pública; retirada de medalles i
honors als franquistes; monuments als combatents i plaques
commemoratives; actes de
reconeixement, reparació i desgreuge; suport a entitats memorialistes; recursos per potenciar
els arxius municipals i suport a
la recerca, estudis i publicaCan Riera, equipament especialitzat en MD de l’ajuntament de l’Hospitalet (Foto: X. Menéndez)
cions; museïtzació d’espais de

Núm. 99 Maig-Juny de 2016

27

Reportatge
que el Govern ha mantingut sota mínims des de 2011.
Especialment, cal que el MD reimpulsi la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, creada el
2010, i formada per més de 70 espais (des de museus i
centres d’interpretació a simples espais senyalitzats) de
titularitat bàsicament municipal. No només es imprescindible que els municipis rebin recursos als que tenen
dret per conveni, per tal de mantenir i gestionar aquests
espais, sinó que la Generalitat ha de liderar la xarxa per
tal d’impulsar la cooperació entre els centres, creant
economies d’escala i promovent serveis compartits.
Però hi ha un aspecte en el que estem fent tard: la qüestió dels desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura
franquista. Mentre a la resta d’Espanya hi ha hagut una
important activitat de recuperació de fosses comunes,
impulsada per universitats, entitats i familiars (i malgrat la
animadversió d’algunes administracions, estatal i de les
CCAA), a Catalunya, tot i tenir una arquitectura institucional aparentment més favorable, l’activitat en matèria de
fosses comunes ha estat escassa i insuficient. Tot i tenir
una llei específica de fosses (2009) i amb un desplegament normatiu impressionant (decret i tres protocols,
2010), les xifres d’actuacions a Catalunya són ridícules
en comparació amb les espanyoles. El 2011 a Espanya
s’havien obert 231 fosses amb 5.300 víctimes recuperades (de les 2.382 fosses censades que podrien contenir
més de 45.000 víctimes). Amb tot, la xifra de desapareguts és més alta, la més alta del món per conflicte bèl·lic

Procés d’excavació d’una fossa a la Serra de Riés (Foto UAB)
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després de Cambodja. A Catalunya, on tenim un cens de
més de 4.770 de casos de desapareguts i un mapa de
373 fosses geolocalitzades, només s’han realitzat 4 intervencions oficials de la Generalitat, realitzades els anys
2004 (Gurb), 2008 (Prats de Lluçanès), 2014-15 (Serra
de Riés, Penedès) i 2015 (Torelló), amb un total de 4
fosses o espais intervinguts i un total de 28 individus exhumats, dels que només s’han identificat 5. A això hem
de sumar altres 3 excavacions fallides i les recollides periòdiques, fortuïtes la majoria, de restes humanes als escenaris de la batalla de l’Ebre, amb desenes d’individus
(dels més de 30.000 que hi van perdre la vida).
Però el problema principal és la inexistència d’un banc
genètic d’ADN que permeti, creuant les mostres dels
familiars del cens amb les de les restes exhumades, identificar les persones recuperades i retornar les restes a les
famílies. Malgrat el mandat del Parlament (en tres mocions aprovades entre 2013 i aquest 2016), la Generalitat
no ha pres mesures per a crear-lo. El nou govern constituït
el 2016, però, s’ha compromès en ferm a impulsar-lo.
Mentrestant, ha hagut de ser la societat civil la que ha
anat, una vegada més, per davant les administracions. Un
grup de familiars, d’acord amb un laboratori de la Facultat
de Medicina de la UB, van crear, el 2014, un banc d’ADN
que ja compta amb més de 120 donants d’unes 80 famílies. Aquesta iniciativa ja compta amb el suport formal
de 65 ens locals (58 ajuntaments, 5 consells comarcals
i 2 diputacions) que han aprovat una moció al plenari.
Per altra banda, alguns ajuntaments ja s’han compromès, en aquests darrers mesos d’abril i maig de
2016, a donar suport al Banc facilitant i finançant
la recollida de mostres (com els ajuntaments de
Navàs i La Garriga).
Els ajuntaments, com en tantes altres ocasions,
estan donant exemple. I la Federació de Municipis
també, participant activament en el Consell de
Participació del Memorial Democràtic i en el Comitè
de Fosses de la Generalitat, i donant suport a les
entitats del sector.
Per a més informació:
• Associació HOMENATGE/HOMENAJE/
HOMAGE. Web En recuerdo de todas las víctimas http://www.enrecuerdode.com/
• Banc d’ADN. Organització sense ànim de
lucre. https://www.facebook.com/Banc-dADN-ladarrera-esperan%C3%A7a-pels-desapareguts-ala-Guerra-Civil-705226846204615/ Universitat de
Barcelona. Facultat de Medicina. c. Casanova,
143. Tel.: 934035289; geneticaforense@ub.edu.

Anàlisi

la implantació de la fue
a catalunya, UN PROJECTE
DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES
ADMINISTRACIONS CATALANES
“

L’empresa, entesa com el conjunt de treballadors i empresaris, crea riquesa i
llocs de treball i ha de tenir un reconeixement i un entorn favorable per poder
desenvolupar la seva activitat. Per tal de possibilitar aquest entor favorable
és necessari disposar d’una administració àgil, és a dir, d’una administració
col·laboradora i facilitadora de l’activitat econòmica, amb empleats públics
formats i incentivats que participin d’aquest model d’administració

Xavier Gibert i Espier, secretari general del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Des del 2006 amb la Directiva de Serveis de Mercat
Interior, els diferents governs dels diferents nivells
d’administració (Generalitat i ens locals) han realitzat
actuacions, tant de caràcter normatiu com de promoció i impuls de mesures, que han buscat simplificar
les relacions entre les empreses i les administracions,
reduir l’excés de càrregues i tràmits burocràtics i, en
definitiva, facilitar l’activitat econòmica com a motor
de creixement i ocupació.
Amb aquesta idea conceptual, el 15 de març de 2011
el Govern de la Generalitat va encarregar el Pla per
a la implantació de la Finestreta Única Empresarial
(FUE), com a instrument a través del qual el Govern
de la Generalitat ha volgut impulsar aquest canvi en el
model de relació entre les empreses i l’Administració,
eliminant tràmits, simplificant els que s’han de mantenir i implantant-los a la FUE de manera que permetin
una relació integrada i unificada; on l’empresari –o els
intermediaris- esculli el canal pel qual es vol relacionar amb l’administració, on es promogui la celeritat i
l’eficiència en la resposta i, sobretot, amb un model
de col·laboració de serveis i en xarxa. Aquest model fa
imprescindible la col·laboració entre els diferents nivells d’administració que actuen sobre les empreses.
Aquesta orientació en l’actuació de l’Administració, ha
trobat la seva darrera expressió normativa amb l’apro-

”

vació de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, donant un pas important
per a la consolidació d’aquest model.
La llei determina els principis i els criteris que han de
seguir les administracions públiques catalanes per
poder fer efectiu el dret de la ciutadania, les empreses
i els professionals d’accedir a l’exercici de l’activitat
econòmica d’una manera àgil i eficient. Persegueix
també agilitzar i simplificar l’activitat administrativa,
reduir els tràmits per iniciar una activitat econòmica
innòcua o de baix risc, i facilitar la coordinació entre
les administracions catalanes a través de mecanismes
de col·laboració entre elles, sempre amb la finalitat
d’impulsar l’activitat econòmica. Aquesta llei concreta també els règims d’intervenció administrativa que
s’han d’aplicar a determinades activitats econòmiques
amb l’aplicació d’un règim de comunicació prèvia
o de declaració responsable atenent a la incidència
d’aquestes activitats en el medi ambient, la salut i la
seguretat, a partir de paràmetres objectius, concrets
i comprensibles per a la ciutadania. Tanmateix la llei
concreta els instruments per tal que les administracions públiques catalanes facilitin l’activitat econòmica, entre els quals hi ha la FUE.
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Efectivament, la Llei 16/2015 estableix la FUE com a xarxa
interadministrativa de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació
amb les administracions catalanes, amb independència

“

El model de FUE que s’està implantant d’acord
amb el disposa la llei és multiadministració, és a dir,
des d’un únic punt l’empresari ha de poder fer tots
els seus tràmits amb independència
de l’Administració que n’és responsable

”

de quina sigui l’administració responsable (Generalitat o
Ajuntaments), de manera que la FUE ha d’incorporar tots
els tràmits i serveis que s’hagin de realitzar per exercir l’activitat empresarial, al llarg de tot el cicle de vida de l’empresa.
La FUE no és una finestreta de la Generalitat de
Catalunya, o la d’un Ajuntament, sinó que és la finestreta
de l’empresariat, i per això és tan important des de l’inici,
crear espais de coordinació i col·laboració permanent
entre les administracions i corporacions competents per
fer possible l’avinentesa de la gestió, la simplificació i la
coherència en els criteris d’aplicació. Així, el model de
FUE que s’està implantant d’acord amb el que disposa
la llei, és multiadministració, és a dir, des d’un únic punt
l’empresari ha de poder fer tots els seus tràmits amb independència de l’Administració que n’és responsable.
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Un altre instrument per a facilitar l’activitat econòmica
que la Llei 16/2015 regula és el Portal electrònic únic per
a les empreses -Canal Empresa-. Es tracta d’un espai virtual on les empreses trobin tota la informació que puguin
necessitar sobre serveis i tràmits de les administracions
públiques i des d’on es puguin fer totes les gestions
necessàries per desenvolupar la seva activitat, amb independència de l’Administració responsable. Un portal
electrònic únic, orientat a les necessitats dels empresaris,
incorpora la cerca guiada de tràmits, com a eina innovadora que permet a l’empresari identificar quins tràmits,
documents necessaris i taxes assignades calen presentar
per desenvolupar qualsevol activitat professional.
El projecte FUE, amb el Canal Empresa, és un projecte
participat per múltiples actors (diferents departaments
de la Generalitat, diputacions, entitats municipalistes,
ajuntaments...). D’entre aquests actors, destaca també el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
(CAOC), que ha estat cabdal per donar solució a les
necessitats tecnològiques que comporta la implantació
de la FUE. Efectivament, el CAOC, com a proveïdor de
solucions per a totes les administracions públiques catalanes en la implantació de l’administració electrònica,
ha permès resoldre la complexitat d’un projecte com
aquest on és imprescindible la col·laboració interadministrativa. Entre d’altres actuacions, el CAOC ha permès
coordinar l’estandardització de tràmits i la creació dels
models de formularis per tal que, a través de la solució
tecnològica “e-tram” o bé a partir de les solucions tec-

FMC
nològiques que cada administració tingués implantada,
poguessin integrar-se amb Canal Empresa i realitzar els
tràmits sectorials i municipals com a Finestreta Única
Empresarial. La solució tecnològica emprada per la
majoria dels ajuntaments de Catalunya i dissenyada pel
CAOC permet unificar criteris, compartir el disseny dels
formularis electrònics emprats per declarar o comunicar
les activitats econòmiques per part dels empresaris, integrar la informació que ens faciliten els empresaris en
els diferents sistemes d’informació de les administracions receptores (Generalitat i/o ajuntaments), integrar
els sistemes d’informació, facilitar eines i documents
de suport per als tècnics municipals... i, en definitiva,
poder actuar com una xarxa interadministrativa sense
necessitat que la tasca d’informació recaigui sobre
l’empresari i per tant reduint les càrregues sobre les
empreses.
Aquest, però, no és només un projecte de transformació tecnològica o de canvi de model. La FUE és també
un projecte que ha d’incorporar un canvi organitzatiu
intern i que comporta implícit un canvi en la cultura administrativa tradicional. La intervenció de l’Administració
passa de ser prèvia a l’inici de l’activitat econòmica a
ser un control a posteriori, havent-se de limitar la intervenció administrativa prèvia als casos en què l’activitat
econòmica pot afectar la salut de les persones, la seguretat o el medi ambient. Per això, un dels aspectes
principals de la Llei 16/2015 és que posa en relleu la
necessitat de col·laboració entre les administracions
públiques catalanes, no només per fer realitat la FUE,
sinó també per a l’exercici de les facultats d’intervenció,
especialment en els àmbits del control ex post i seguiment de les activitats implantades i que permetrà, amb
mecanismes de coordinació, la detecció de sinèrgies
inspectores i la reducció de les càrregues suportades
per cadascuna de les administracions implicades.
La FUE només serà possible amb el compromís i la
participació dels ajuntaments de Catalunya. Aquest és
un projecte d’èxit compartit que requereix l’impuls i el
compromís de totes les administracions catalanes, i en
especial dels ens locals. Requereix de la participació
de tots els àmbits municipals: atenció a l’empresa,
promoció econòmica, activitats, àmbit jurídic, àmbit
tecnològic, àmbit organitzatiu i de processos... i, per
descomptat, de l’impuls polític municipal.
Tots els ajuntaments, inclosos els més petits, poden actuar com a Finestreta Única Empresarial i oferir un servei
integral a les empreses. L’estratègia tecnològica del projecte permet que a través de la integració al Portal Únic

de les Empreses -Canal Empresa- es disposi de tota la
informació necessària sobre els tràmits que han de realitzar les empreses, de totes les administracions (Estat,
Generalitat i ajuntaments), i es puguin fer totes les actuacions necessàries amb les administracions públiques,
per iniciar i mantenir una activitat econòmica.
La Llei 16/2015, en la seva disposició addicional primera, estableix que els ajuntaments de Catalunya han
d’adoptar el model FUE, i que la FUE i el portal únic per
a les empreses han d’integrar totes les administracions
catalanes en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei (13 de febrer 2016), llevat
dels municipis que hagin d’integrar solucions tecnològiques pròpies, els quals disposaran de sis mesos addicionals (13 d’agost 2016). El Canal Empresa disposa de tota la informació necessària per informar als ajuntaments
de les actuacions a realitzar per adherir-se a la FUE.
Des de l’aprovació de la Llei 16/2015 al juliol del 2015
s’ha formalitzat l’adhesió de més de 800 ajuntaments
de Catalunya.

“

El Consorci AOC, com a proveidor de solucions
per a totes les administracions públiques catalanes
en la implantació de l’administració electrònica,
ha permès resoldre la complexitat d’un projecte
com aquest, ón és imprescindible
la col·laboració interadministrativa

”

A data 03 de maig hi havia 830 ajuntaments adherits
i en procés d’adhesió a la FUE, i que representen un
87% del total. Som conscients però que ens queda
encara camí per recórrer, ja que la població que representen aquests ajuntaments és el 47% del total. En els
propers mesos hem de treballar per aconseguir l’adhesió de la resta de municipis catalans, alguns dels quals
tenen un volum molt alt de població, i on es concentra
un alt nivell d’activitat econòmica del país.
És doncs una tasca de tots difondre i impulsar el
projecte FUE com a instrument per facilitar l’activitat
econòmica, simplificar l’actuació de les administracions i sobre tot consolidar un treball de coordinació i
col·laboració entre totes les administracions públiques
catalanes. En un projecte de gran complexitat com és
aquest, totes les peces són importants, tots els actors
sumen, i és imprescindible el compromís dels ajuntaments catalans.
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Opinió

les necessitats reals i
l’abús del constitucional
“

El Govern en funcions espanyol del PP ha aconseguit de nou crear un moviment majoritari
a Catalunya en defensa de les seves lleis. I ho ha fet tocant una de les fibres més sensibles en
aquests moments: paralitzant les normatives que ajudaven a reduir els efectes més negatius de la
crisi en les classes més desafavorides i, en general, en les persones que s’han quedat sense els
mínims ingressos suficients per viure amb dignitat en un país amb una taxa d’atur que supera el
20% i on la cobertura amb ajudes econòmiques no arriba ja ni a la meitat d’aquest col·lectiu

Salvador Sabrià,
periodista
Podria ser que la Llei de mesures urgents contra els desnonaments i la pobresa energètica aprovada per unanimitat pel Parlament tingui alguns elements que, a criteri
del Govern central, serien inconstitucionals per envair
competències de l’Estat. Però fins i tot en aquest cas, i
atès a més que l’Estat no dóna alternatives per als que
es beneficiaven d’aquesta llei, no té cap sentit, més enllà
de la demostració dels principi d’“ordeno y mando”, que
a més d’impugnar-la es reclami la seva suspensió immediata. Una potestat que, per cert, només en disposa
el Govern central i que en els darrers mesos n’ha fet un
abús totalment injustificat. El Tribunal Constitucional pot
estar més o menys decantat cap a unes opcions polítiques o unes altres, però els seus membres no tenen res
a fer quan l’Executiu exigeix la suspensió temporal de la
norma. Només passat aquest temps, el Tribunal podrà
revisar si hi ha motiu per mantenir la suspensió mentre
que no es dicta la sentència, però durant el mig any previ el mal ja estarà fet.
La paraula mal està ben justificada en aquest cas, com
ho demostren les xifres. Gràcies a l’esmentada llei, només
a la ciutat de Barcelona es van evitar 639 llençaments; a
l’Hospitalet de Llobregat es van resoldre uns altres 300 casos, a Badalona 165, i la xifra podria seguir. A més, la llei
va dotar de molta força negociadora als ajuntaments davant les entitats bancàries i els fons d’inversió immobiliaris,
convertits actualment en els major tenedors de pisos buits
o amb amenaces de llançament en aquests moments.
Paradoxalment, es tracta sovint d’uns habitatges els propietaris dels quals han hagut d’abandonar-los o ara no
poden pagar les hipoteques que els van concedir aquests
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”

mateixos bancs que, en canvi, en el seu moment no els
van posar pegues malgrat l’evident risc d’impagament si la
situació econòmica empitjorava, com ha passat. Per acabar-ho d’arrodonir, bona part d’aquell risc que va adoptar
la banca sense justificació (a la majoria dels desnonats
que aleshores els van donar un crèdit, ara no els hi concedirien encara que tinguessin les mateixes condicions
econòmiques que abans) ara l’ha assumit l’erari públic
amb el rescat bancari.
Els esmentats recursos del Govern del PP van aconseguir
que l’endemà mateix es reunissin a la Generalitat, convocats pel president Puigdemont, a petició d’uns quants
responsables municipals, amb l’alcaldessa de l’Hospitalet al capdavant, una quarantena de representants de
partits polítics, organitzacions municipalistes i alcaldes,
entitats del tercer sector i la promotora de la iniciativa legislativa popular de la que en va sortir l’esmentada llei, la
Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH). De fet, la reunió per ella mateixa era una demostració de força i també
la constatació del malestar que ha provocat aquesta
estratègia política del Govern central. Però aquest no es
va donar per al·ludit, i el mateix dia el TC es veia obligat
a suspendre tres lleis més aprovades pel Parlament, una
de les quals imposa un impost sobre els habitatges buits
si excedeixen un temps determinat sense estar ocupats
en zones amb molta necessitat ocupacional (en moltes
ciutats de l’entorn metropolità estaríem parlant de més
d’un miler de pisos que entrarien en aquest supòsit).
De nou, la pressió més directa d’aquests col·lectius necessitats recaurà sobre els ajuntaments, la primera trinxera per resoldre els problemes dels ciutadans.

Opinió

els magatzems de saviesa
“

Ara que la gent va pel carrer ensopegant amb fanals per no perdre’s la darrera piulada al twiter,
fora bo recuperar els centres socials, anar a fer-la petar amb els veïns, amics, coneguts i saludats

”

Miquel Giménez, guionista i escriptor
A tots els pobles hi ha un poeta, un
savi, un actor, un historiador. Els que
hem recorregut una mica aquest país
en donem fe. No hi ha indret, per petit que sigui, que
no disposi d’un grup d’afeccionats al teatre, d’un rapsoda que faci llurs versos ponderant les belleses locals o
d’una persona que sàpiga explicar tots els ets i uts del
lloc. És així. Afegirem, de la nostre pròpia collita, que
tampoc existeix cap poble que no gaudeixi d’un pintor,
d’un novel·lista o d’una fonda on poguem menjar com
els déus, si és que aquests mengen.
El punt de trobada de tots aquests elements, tan valuosos
per allò que s’anomena la xarxa cultural és, naturalment,

un centre social. Bé sigui municipal, bé privat -aquells
casinos d’abans, on el poble bullia ple de vida i que esdevenien el moll de l’ós de la cosa ciutadana!-, és el niu de
saviesa, l’autèntic cervell de l’ordinador col·lectiu, humà.
En centres com aquests hi trobarem el que no poden donar-nos les xarxes, és a dir, l’escalf humà. És l’entregent el
que ens fa ser civilització, veure’s les cares i no els avatars.
Una bona inversió fora destinar uns calerons a aquests
centres. Allà no hi ha xips, però sí persones. I la suma
d’aquestes fan que les nostres viles no siguin una pura acumulació de cases, plenes de gent que és desconeix.
No saber qui són els nostres veïns porta a la malfiança,
llevat de la xenofòbia. Compte.

només falta redefinir els
pactes postelectorals
“

És difícil analitzar, i encara més explicar, el que ha passat entre el 20 de desembre i
el 3 de maig, però el fet cert és que no s’ha pogut formar govern malgrat un intent fallit de
Pedro Sánchez (PSOE)

”

Josep M. Sanmartí, periodista
Les acusacions mútues entre els partits
de sabotejar el procés no han ajudat
gens a entendre les respectives estratègies i han deixat
un regust de decepció dins de l’opinió pública, tot i que la
situació era objectivament complicada. La gent ha comprovat que els líders polítics no han sabut tancar l’operació per
raons confuses i que cal repetir les eleccions amb pràcticament els mateixos partits, dirigents i programes.
El problema ara no és el que ha succeït, sinó allò que
passarà el 26 de juny, dia de les eleccions. Les enquestes i els pronòstics en general diuen que a grans trets es
repetiran els resultats del 20-D i que, per tant, Espanya
es tornarà a trobar a la mateixa cruïlla. Potser sí que hi
haurà petits canvis, però cal tenir en compte que lleu-

geres variacions en la participació, en el repartiment de
vots i en l’adjudicació d’escons poden tenir repercussions importants, com per exemple l’ordre dels partits
per diputats, és a dir a qui correspondrà la iniciativa i qui
reclamarà la presidència del govern.
Els votants tenen doncs pocs elements nous en relació
al 20-D per definir el seu vot. No s’observen propostes
electorals que siguin noves i engrescadores, ni apareixen
personalitats carismàtiques. Però a la gent ara li manca
una dada clau. Els partits han de dir amb qui s’aliaran
per formar govern, o almenys amb qui no el faran de
cap manera. O sigui, on situen les ratlles vermelles dels
futurs pactes postelectorals, que és el que precisament
ha fet descarrilar les negociacions anteriors.
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Bones pràctiques
Ajuntament del Prat de Llobregat

Sis pràctiques del Prat, triades per la
Federació de Municipis com a exemple
Aquestes pràctiques estan relacionades amb l’educació, l’empresa, el comerç, el medi ambient, la inserció
sociolaboral i el transport públic:
El Delta Sona. Educació ambiental amb mapa sonor.
En aquest projecte participen alumnes de 3r d’ESO
que s’apropen a la ciència i la tecnologia mitjançant el
treball amb sons.
L’emprenedoria entre els joves del Programa de formació i inserció (PFI): de la idea al concurs “El Prat
Emprèn”. Aquest concurs que convoca l’ajuntament va
lliurar diplomes als millors plans d’empresa cooperativa.
El Prat, Comerç de Qualitat. Avaluació i acreditació
de les millores. Es tracta d’un projecte d’assessorament i acreditació de la qualitat dels establiments
comercials de la ciutat, promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat, que té per objectiu millorar la gestió i la competitivitat del comerç local.
Jo puc: itinerari d’acompanyament i suport per a la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió, impulsat pel departament municipal de Serveis Socials.
Recuprat, programa de recuperació de materials. Aquest servei, gratuït, funciona a la deixalleria municipal, on qualsevol ciutadà pot anar-hi i agafar qualsevol objecte recuperat que li convingui.
Servei de bus a la demanda a les línies locals PR2 i PR3. Permet donar servei a zones amb demanda escassa
o molt concentrada en alguns moments, però que necessiten estar connectades amb transport públic.

Ajuntament de Lleida

la integració de joves immigrants en el
lleure, reconeguda com a bona pràctica
El projecte “Intervenció al carrer. Integració social de joves d’origen immigrant a través d’activitats de lleure”
de l’Ajuntament de Lleida ha estat seleccionat com a una Pràctica Significativa i ha estat inclòs al Banc de
Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi
i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, perquè representa una aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de convivència. Aquest projecte va néixer l’any 2007 i
el seu objectiu fonamental és afavorir la integració de joves
d’origen immigrant en risc d’aïllament o d’exclusió social que
tenen entre 14 i 30 anys. El projecte es desenvolupa a través
d’un equip de professionals integrat per tècnics de Joventut
i educadors socials que realitzen actuacions a l’espai públic
a fi i efecte de contactar amb aquest col·lectiu i animar-los
a la participació en activitats de lleure, culturals i esportives
organitzades per l’Ajuntament.
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Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

El projecte DeBotigues, reconegut com a
Bona Pràctica de Govern Local per l’FMC
El projecte DeBotigues del Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat ha rebut un certificat de Bona
Pràctica en Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals. La certificació qualifica el projecte DeBotigues com una “pràctica significativa en el camp
del comerç”, en tant que promou múltiples iniciatives i activitats per difondre l’oferta comercial de productes
i serveis de Sant Feliu. El Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat neix a finals de 2010 com a entitat
pública de caràcter associatiu fruit de la unió de les associacions de comerciants que hi ha a la ciutat i de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
De fet, aquesta és la segona ocasió en què el projecte DeBotigues és reconegut pel Banc de Bones
Pràctiques, ja que també ho va ser a l’octubre de 2015. En aquella ocasió el reconeixement va destacar el valor del lloc web, com una plataforma viva que permet la difusió extensa i eficient de l’oferta comercial de Sant
Feliu de Llobregat, així com la presència de DeBotigues a les xarxes socials
i la innovació permanent de l’espai per
incrementar la visibilitat i atraure noves
visites.

Ajuntament de Reus

El programa de Gestió Alimentària
Responsable, Bona Pràctica
El programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus ha estat inclòs en el Banc de Bones
Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) com a pràctica innovadora i de qualitat que pot
servir de referència per a altres ajuntaments o entitats locals. D’aquesta manera, el programa de Gestió
Alimentària Responsable de Reus, liderat per la Regidoria de Benestar Social, es presenta al món local
d’arreu del país com a exemple d’un projecte municipal que ajuda a atendre les famílies amb dificultats per tal de poder rebre una alimentació saludable. El
BBP ha inclòs en el seu lloc web el programa de Gestió
Alimentària de Reus, on s’informa de manera extensa i
detallada del seu funcionament i de les seves finalitats.
La implementació d’aquest programa és a càrrec de la
Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus
amb la implicació directa de la Fundació Banc dels
Aliments, del Taller Baix Camp i de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya; i ha estat possible gràcies a la
col·laboració de diverses entitats públiques i privades
que han participat en el seu finançament: Premi Integra
BBVA, Agencia de Residus de la Generalitat. Diputació
de Tarragona, Fundació Pere Mata, Fundació Reddis,
Rotary Reus, Cargill i el propi Ajuntament.
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Bones pràctiques
Ajuntament d’Olot

Voltolot, escollit projecte educatiu
significatiu de Catalunya
L’experiència educativa ‘Voltolot, educant per a una mobilitat més sostenible’, ha estat seleccionada com a pràctica significativa i s’ha incorporat al Banc de Bones Pràctiques (BBP) de Govern
Local, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Aquesta activitat de ciutat, organitzada per l’Institut Municipal d’Educació i
Joventut, l’Institut Municipal d’Esport i Lleure, les Escoles Verdes de la Garrotxa, el CFGM d’activitats
físico-esportives de l’Escola Pia d’Olot i la Policia Municipal ha destacat per la seva aportació innovadora i de qualitat en la temàtica d’Educació.
El Voltolot és una nova activitat educativa que es va dur a terme el passat mes de novembre i que
fomenta l’ús de la bicicleta a través d’una
filosofia de compartir recursos entre els
alumnes de les Escoles Verdes de la ciutat.
Emmarcada dins el projecte més ampli de
“Ciutat Educadora”, la proposta té un doble
objectiu: per una banda, fer una activitat físico-educativa amb els alumnes de les Escoles
Verdes per promocionar l’ús de la bicicleta als
centres educatius, i per altra banda, aprofitar
l’ocasió per tal de publicitar i animar la ciutadania en general a utilitzar aquest mitjà de
transport en els trasllats curts per la ciutat.

Ajuntament de Terrassa

la taula de la pobresa energètica i àgora
terrassa, seleccionades bones pràctiques
La taula de la pobresa energètica; i el projecte Àgora Terrassa, que
impulsa l’ajuntament egarenc, han estat seleccionada com una bona
pràctica en el Banc de la Bones Pràctiques dels governs locals de l’FMC
i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, per la
seva aportació innovadora i de qualitat en l’àmbit de la inclusió social. La
Taula es va constituir el gener de 2014 com un espai de cooperació entre les entitats del tercer sector, l’Ajuntament de Terrassa i la ciutadania
amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa energètica i contribuir a transitar cap un model energètic més sostenible.
Àgora Terrassa va ser impulsada pel consistori al 2013 i desenvolupada fins al
2015, i era un espai obert de diàleg per establir dinàmiques de consens, després de l’impuls inicial va passar a liderar el projecte la comissió dinamitzadora, formada per persones procedents
de diferents àmbits. El procés va recollir més de 200 preguntes en la seva diagnosi de la localitat, que es van traduir
en sessions de treball, amb la participació de 180 persones, i 30 projectes que van tenir més de 3.000 participants.
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Ajuntament de Girona

Cinc iniciatives de Girona són reconegudes
com a bones pràctiques
La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer hem
reconegut cinc iniciatives de l’Ajuntament de Girona com a bones pràctiques
municipals en la darrera actualització del Banc de Bones Pràctiques (BBP),
que promovem conjuntament. Es tracta de les actuacions “Compartint accions per la inclusió social”, del Consell de Cohesió i Serveis Socials; els pressupostos participats dels barris; Natur’acc: natura i turisme, accessibles per a
tothom; i el compromís de puntualitat.
A més d’aquestes quatre iniciatives que han estat incloses com a bona pràctica, el projecte de suport a l’orientació als instituts d’educació secundària de
Girona ha estat reconegut com a pràctica significativa i inclosa també al Banc
de Bones Pràctiques. Aquest projecte té com a objectiu establir mecanismes
per millorar els perfils competencials i prevenir el dèficit d’èxit formatiu i professional dels joves gironins. Es tracta d’un servei d’orientació individualitzat a
joves derivats dels centres de secundària. Durant tot el curs acadèmic un tècnic de la Secció de Joventut de
l’Ajuntament de Girona realitza sessions individuals d’orientació al mateix institut que ofereix una atenció integral, particularment orientació acadèmica i laboral.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

El model de millora dels barris,
pioner a nivell estatal
L’FMC ha valorat que aquest pla representa una aportació innovadora i de qualitat a la temàtica de
l’habitatge; no és estrany, doncs, que d’altres administracions públiques com la Generalitat, l’Ajuntament de Madrid, l’AMB i el Col·legi d’Arquitectes s’hagin interessat en aquest model innovador de
gestió i execució d’obres. El passat 28 de febrer l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria
Parlon, va presentar el primer projecte d’actuació del Pla ‘Renovem els barris’, que consisteix en la
renovació amb empenta pública de 32 edificis d’habitatges privats al carrer dels Pirineus d’aquesta
ciutat. Es tracta d’una experiència pionera a nivell estatal pel que fa a la reforma de comunitats d’habitatges de veïns i veïnes amb mediació i impuls
públic, que està previst que s’estengui a altres
zones. Amb el Pla, és el primer cop que un ajuntament assumeix les funcions d’organitzador de la
rehabilitació d’edificis privats -façanes, cobertes,
patis, condicionament tèrmic i de tots aquells espais comuns que necessiten actualització- i alhora
facilita totes les condicions necessàries -econòmiques i de projecte- perquè la comunitat de veïns i
veïnes pugui pagar tranquil·lament la reforma i que
aquesta es faci amb plenes garanties.
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Bones pràctiques
Ajuntament de Mollet del Vallès

Les polítiques de participació ciutadana,
bona pràctica en govern local
Les polítiques de participació ciutadana de l’Ajuntament de Mollet del Vallès han rebut un nou reconeixement, en aquest cas, per part del Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la
Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. En
concret, aquest reconeixement ve donat pel projecte de renovació dels consells municipals sectorials
de participació, que els agruparà i
els integrarà en tres grans consells
adreçats a: les persones, als espais
urbans i rurals i a les oportunitats
laborals i econòmiques.
Es tracta dels tres mateixos àmbits
que ja contempla el Pla Estratègic
de Ciutat i el Pla d’Actuació
Municipal, de Mollet del Vallès.
En aquest cas, el Banc de Bones
Pràctiques argumenta el perquè
d’aquest reconeixement pel fet “de
tractar-se d’una experiència que
representa una aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de
Participació Ciutadana”.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Activa’t, tu pots! Intervenció grupal per
persones amb diversitat funcional
“Activa’t, tu pots” és un projecte pilot d’intervenció grupal
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que cerca
que els seus participants, persones amb diversitat funcional d’entre 18 i 65 anys i problemes d’inserció social, tinguin una millora integral en el seu benestar físic, mental i
social, mitjançant la realització de diverses activitats.
El projecte ha gaudit d’una magnifica acollida i participació i s’ha constatat un millora objectiva de l’estat de salut,
autonomia personal i integració social dels participants.
El projecte va dirigit a persones amb diversitat funcional
de 18 a 65 anys, amb situació de salut fràgil/dependència i amb un fort sentiment de solitud generat per la
manca d’inserció i/o xarxa social i/o comunitària.
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SOM ÚTILS ALS AJUNTAMENTS
Amb la col·laboració del CSITAL Catalunya

L’actualitat

Actualitat europea
Ajuts per al cofinançament
de projectes del programa LIFE
en l’àmbit de la biodiversitat
El Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE)
és l’instrument financer de la Unió Europea dedicat al
medi ambient per al període 2014-2020. Una resolució
d’11 de març de 2016 de la Direcció de la Fundació
Biodiversitat aprova la publicació de la convocatòria

d’ajuts, en règim de concessió directa, per al cofinançament de projectes del programa LIFE en l’àmbit
de la biodiversitat. El termini per presentar sol·licituds
començarà des del dia següent a la data de publicació
d’aquesta convocatòria fins al dia 15 d’octubre de 2016.

subvencions per cofinançar
projectes televisius,
radiofònics, mitjans
online i actes
La Direcció General de Comunicació (DG COMM) del Parlament
Europeu anuncia la publicació d’una nova convocatòria de partenariat i de subvencions per al cofinançament d’activitats de comunicació que tinguin l’objectiu de promoure i fomentar una millor
comprensió de la identitat, rol i naturalesa política del Parlament
Europeu en dues categories: mitjans de comunicació audiovisuals
(TV, ràdio i/o mitjans online) i organització d’esdeveniments.
La DG COMM utilitza aquest programa com un canal per expandir i
multiplicar el seu missatge sobre el treball de la institució i els seus
diputats, per donar a conèixer la seva naturalesa política i facilitar una
comunicació bidireccional.
En aquesta convocatòria es valoraran especialment aquells projectes
adreçats als joves.
La convocatòria en la categoria de mitjans de comunicació obrirà el
15 de juny i clourà el 31 d’agost.
És imprescindible haver estat acceptat prèviament dins el conveni
marc de partenariat.
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Convocatòria de projectes
de cooperació en resposta
a la violència contra dones
i infants
La Comissió Europea ha publicat una convocatòria de propostes, en el marc del programa Drets, Igualtat i Ciutadania, per donar
suport a projectes nacionals o transnacionals
de cooperació multidisciplinar i multilateral
per respondre a la violència contra dones i/o
infants.
La convocatòria, amb una dotació de 3 milions d’euros, té com a prioritats encoratjar
a les víctimes i testimonis a denunciar la
violència contra dones i nens a les autoritats
pertinents i desenvolupar i implementar la
cooperació multisectorial i multidisciplinària
entre els professionals del sector.
Poden participar-hi les autoritats públiques,
organitzacions sense afany de lucre i organitzacions internacionals dels Estats membres.
La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 1 de juny.

FMC
economia
projectes emmarcats en la RIS3CAT i
en el feDER Catalunya 2014-2020
Disposició:

Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril.
DOGC número 7113, de 4 de maig de 2016.

Organisme:

Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge.
Les bases reguladores consten a l’annex I d’aquesta ordre.
Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori
i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials),
que articulen uns projectes amb operacions i actuacions
per a la transformació econòmica del territori, que tenen un
fort component d’innovació.
La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible
és del 50%. Les operacions objecte d’aquesta convocatòria
no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i
hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de
2020.
Per a aquesta convocatòria es destina un import global
màxim de subvenció de 50.000.000,00 d’euros, els quals
provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: fins a
20.000.000,00 d’euros per als PECT de l’àmbit metropolità
de Barcelona i fins a 30.000.000,00 d’euros per als PECT
de fora de l’àmbit metropolità de Barcelona.
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 5 de maig
de 2016 i finalitza el 5 de setembre de 2016.

cultura
Subvencions per a inversions en el
patrimoni arqueològic i paleontològic
Disposició:

Resolució CLT/1208/2016, de 9 de maig.
DOGC número 7120, de 13 de maig de 2016.

Organisme:

dones
Subvencions per finançar despeses
derivades de l’elaboració,
implementació i desenvolupament
de polítiques de dones
Disposició:

Resolució PRE/1224/2016, de 12 de maig.
DOGC núm. 7122, de 18 de maig de 2016.

Organisme:

Departament de la Presidència.
Les convocatòries són d’abast anual o pluriennal .
Els ens locals poden presentar com a màxim un total de
dues accions, ja sigui un supòsit A i un de B o dues accions del supòsit B.
L’import de la subvenció arribarà fins a un màxim de 4.500
euros en el supòsit A i fins a un màxim de 4.000 euros en
el supòsit B.
Són entitats beneficiàries els municipis, els consells comarcals, els consorcis de caràcter local, les entitats municipals
descentralitzades i altres entitats supramunicipals situats a
Catalunya, excepte les diputacions provincials.
No es pot atorgar subvenció als ens locals que tinguin
subscrit un contracte programa amb l’Institut Català de les
Dones l’any de la convocatòria, excepte els ens locals que
presentin un projecte de disseny i elaboració d’un pla de
polítiques de dones.

habitatge
subvencions per finançar projectes i
actuacions de barris d’habitatges
Disposició:

Resolució GAH/1252/2016, de 10 de maig.
DOGC número 7124, de 20 de maig de 2016.

Organisme:

Departament de Cultura.

Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge.

La dotació màxima de la convocatòria és de 200.000,00
euros.
El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 20 de
juny de 2016.
Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es
regeixen per la Resolució CLT/2894/2015, de 20 de novembre (DOGC núm. 7022, de 21.12.2015); la Resolució CLT/910/2016, de 26 de febrer (DOGC núm. 7096,
d’11.4.2016), i la Resolució CLT/1199/2016, de 9 de maig
(DOGC núm. 7120, de 13 de maig de 2016).

Les subvencions s’adrecen a les associacions de veïns o
entitats cíviques sense ànim de lucre que actuïn en barris
amb un parc d’habitatges de lloguer públic i administrats
per l’Agència i en àrees de risc d’exclusió residencial o amb
degradació urbana.
Són subvencionables els projectes i les activitats que promouen les entitats i associacions veïnals incloses en els
programes A i B següents, que s’iniciïn a partir de l’1 de
gener de 2016 i finalitzin com a màxim el 15 de desembre
de 2016.
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Localret

Una xarxa de telecomunicacions
d’alta capacitat per a tots
els municipis
L’alcalde de Martorell i president de Localret, Xavier Fonollosa, confia que
Catalunya compti en un termini de deu anys amb una xarxa de telecomunicacions
d’alta capacitat que doni servei a tot el territori
Així ho va remarcar durant la participació en el 1r
Precisament en el debat sobre banda ampla al Congrés
Congrés Local de Tecnologies de la Informació i la
es va constatar que l’impuls a la connectivitat donat per
Comunicació que va reunir durant dos dies del passat
Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) s’està complementant
mes d’abril a Cunit (el Baix Penedès), operadors, empreamb nombrosos petits operadors locals que ajuden a
ses de serveis i representants del món local.
l’extensió territorial de la xarxa de fibra òptica.
Per al president de Localret el món local necessita accedir a aquestes infraestructures “per a la
prestació dels nous serveis d’administració electrònica i smart cities, així com per al desenvolupament econòmic i social del país”. Si assolim
aquesta fita, va afegir Xavier Fonollosa, Catalunya
se situaria al capdavant dels països avançats i
va comparar el repte de portar les telecomunicacions d’alta capacitat a tot el país a l’aspiració
que fa 100 anys va tenir Enric Prat de la Riba,
president de la Mancomunitat de Catalunya, de
portar les línies telefòniques arreu del país.
Xavier Fonollosa creu que els ens locals han de
continuar treballant en la formació dels empleats
en l’àmbit de les TIC; en compartir i implantar
bones pràctiques; utilitzar-les per assolir estalvis
econòmics i per a la transformació de les administracions, per a fer-les més properes als ciutadans i més eficients.
El CunitLocalTIC va coincidir amb la presentació del president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, del Pla de Govern de l’XI
Legislatura que recull el desplegament d’una
El president de Localret amb el polifacètic Josef Afram, autor de la conferència
xarxa de telecomunicacions de nova generació. inaugural del CunitLocalTIC

Més informació a la pàgina web www.localret.cat
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