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4 Actualitat S’inaugura la 21a edició del Seminari Tècnic Local del’FMC, amb 350 participants. 260 experts 
sobre dret local participen al Seminari de Dret Local de l’FMC 2018-2019. L’FMC analitza com 
facilitar la transició d’un mandat a un altre en la constitució dels nous ajuntaments. Es reuneix 
en sessió ordinària el Comitè Executiu de l’FMC. S’encenten els treballs sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030. Acte d’homenatge a alcaldes i alcaldesses de Catalunya.
Frenar les xifres d’atur és un objectiu principal per al nostre país. L’FMC participa al màster 
de la UB en prevenció, control i reacció davant la corrupció. L’FMC, compromesa amb la 
reforma horària. Ajuntaments, partits polítics i entitats socials signen el primer acord contra el 
racisme i la xenofòbia. Obert el procés participatiu per definir els reptes de l’Agenda Urbana 
de Catalunya. L’FMC treballarà perquè els governs locals es comprometin en la construcció de 
pobles i ciutats feministes. L’FMC signa el Pacte per combatre la segregació escolar a Catalunya. 
L’FMC, present en el lliurament dels premis del Consell Assessor de les Infraestructures. L’FMC, 
al Consell d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. L’FMC participa a la II Jornada de 
serveis socials bàsics de les Terres de Lleida. L’FMC explica com millorar la direcció del treball 
en equip. Les claus d’una bona comunicació en l’àmbit públic, explorades en un curs de l’FMC. 
Acció formativa de l’FMC per solucionar les dificultats en la contractació pública. El procediment 
administratiu comú i el règim jurídic, analitzats per l’FMC. L’FMC s’adhereix a la Declaració del 
Dia d’Europa 2019. Què han de fer els govenrs locals per ser finestreta única empresarial? L’FMC 
participa en un seminari sobre els valors dels paisatges en l’energia hidroelèctrica. S’acorden 
nous compromisos per reduir la contaminació atmosfèrica. Model d’ordenança per promoure 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. El reglament de la renda garantida 
de ciutadania, a començaments de l’any vinent. Declaració institucional amb motiu del Dia de 
l’Orgull LGTBIQ
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AT S’INAUGURA LA 21A EDICIÓ DEL SEMINARI 
TÈCNIC LOCAL DE L’FMC, AMB 350 PARTICIPANTS

Sessió de 5 d’abril
Aquesta sessió d’abril, que és la inaugural, va estar 
dedicada al planejament urbanístic i va contemplar 
un tema de gran incidència sobre els governs locals 
com és la problemàtica de la inundabilitat, que afec-
ta bona part del territori.
Amador Marquès, alcalde de Bossòst i president de 
l’Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans 
de l’FMC; Ramon Arandes, enginyer de camins, 

canals i ports i director del Seminari; i Juan Ignacio 
Soto Valle, secretari general de l’FMC, van inaugurar 
la 21a edició del Seminari Tècnic Local de l’FMC. 
Tant el president de l’Àmbit com el secretari general 

de l’FMC van destacar en les seves intervencions la 
preocupació de l’entitat davant el Decret Llei 5/2019 
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge 
i que no ha tingut cap espai d’interlocució previ amb 
els governs locals de Catalunya. Una norma -van dir- 
que afecta i empetiteix el marc competencial dels 
ajuntaments i carrega de manera extraordinària els 
recursos dels municipis. Així mateix, van manifestar 
que el decret llei, aprovat pel Govern amb caràcter 

urgent, té problemes de viabi-
litat tal i com està redactat, i 
des de l’FMC s’han identificat 
ja àmbits d’aquesta norma 
que caldria modificar en clau 
constitucional i de defensa 
de l’autonomia local (en el 
moment d’elaborar aquesta 
revista aquest decret llei ha 
decaigut perquè el Parlament 
no el va aprovar).
Seguidament, per parlar del 
Pla d’espais fluvials: eines per 

a la realització dels estudis de inundabilitat, vàrem 
comptar amb Miguel Ángel Gago Lara, director de 
projectes de la unitat de resiliència urbana de Typsa 
Barcelona.

“L’edició 2019 d’aquest Seminari Tècnic Local, 
organitzada per la Federació de Municipis de 
Catalunya i que compta amb la col·laboració de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, té una participació 
que supera totes les edicions anteriors”
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A continuació, pel que fa al Pla director urbanístic de les 
Vies Blaves; Sebastià Jornet i Forner, arquitecte urbanista, 
Premi Nacional d’Urbanisme, va tractar del pla des del punt 
de vista del planejament; i Enric Batlle i Durany, doctor 
arquitecte i director de Màster en Arquitectura del Paisatge 
a la UPC, professor titular del departament d’Urbanisme i 
Ordenació del Territori de la UPC, va parlar del pla des del 
punt de vista del projecte executiu.
El Comitè de Programa del Seminari està format per Ramon 
Arandes i Renú, enginyer de Camins, Canals i Ports, que 
n’és el director; i per Jordi Marsal i Álvarez, arquitecte tècnic 
i excap del Servei de Gestió Urbanística de l’AMB; Miquel 
Orriols i Mas, arquitecte urbanista; Àngel Simón Gómez, 
enginyer tècnic industrial i especialista en medi ambient 
i indústries de l’Ajuntament del Prat de Llobregat; i Loles 
Herrero Canela, arquitecta i cap del Servei de Planejament 
Urbanístic de l’AMB, que en són els coordinadors.

Sessió de 20 de maig de 2019
La sessió sobre equipaments que es va celebrar el 20 de maig 
del Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de 
Catalunya es va centrar en analitzar la reforma del mercat de 
Sant Antoni. En aquest sentit, els 200 assistents van debatre 
sobre el model de gestió dels mercats de Barcelona, i la refor-
ma arquitectònica d’aquest mercat i del seu entorn.
Per parlar-nos del model de gestió dels mercats a la ciutat de 
Barcelona, van venir Genís Arnàs, cap del Departament de 
Mercats; i F. Xavier Trull Grifol, director del Mercat de Sant 
Antoni. En la seva ponència ens van parlar sobre com l’Institut 
de Mercats de Barcelona és referent internacional, quines són 
les accions que s’han de tenir en compte per fer mercats sos-
tenibles, com es necessita la renovació per a la regeneració, 
quin és el sistema de gestió de Barcelona, com s’aconsegueix 
un ‘mix’ comercial i nous operadors, què s’ha de fer per arribar 
a una zona de confort dins i fora del mercat, com tenir més 
serveis i un horari ampliat, com aconseguir excel·lència i capa-
citació dels professionals, i com seguir una estratègia integrada 
de comunicació. També van explicar com promoure l’alimenta-
ció saludable, amb eficiència energètica i reducció de residus, i 
com es pot aconseguir que el mercat sigui el cor del barri i una 
icona per a la ciutat.
Per la seva banda, per explicar en què ha consistit la reforma 
del Mercat de Sant Antoni i el seu entorn, ens va acompanyar 
Carme Ribas Seix, arquitecte, professora de Projectes a l’Es-
cola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
que va explicar el vessant arquitectònic de la reforma. També 
va aclarir que el projecte de reforma parteix de la voluntat de 
preservar l’actual edifici per al seu ús original, incorporant una 
nova construcció en plantes soterrani, que ocupa tota l’illa; i va 
destacar com l’espai fossat redescobert, que correspon a l’àm-
bit original entre el baluard de Sant Antoni i la contraescarpa, 
s’ha conservat com a itinerari públic. L’altra troballa significativa 

ha estat un fragment de la Via 
Augusta romana, incorporada al 
recinte com a espai museogràfic 
a l’espera de ser obert al públic 
properament.
Finalment va tractar del projecte 
de superilla a Sant Antoni, des-
tacant que aquesta reforma ha 
suposat també la transformació 
del seu entorn: s’han guanyat 
espais per a activitats cíviques, 
s’ha reduït substancialment la 
presència del vehicles, i s’han 
obert els antics patis de servei 
que ofereix quatre noves places.
En acabar, els assistents han po-
gut gaudir d’una visita a aquest 
nou mercat.
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AT 260 EXPERTS SOBRE DRET LOCAL PARTICIPEN 
AL SEMINARI DE DRET LOCAL 2018-2019 DE 
DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
15 DE MARÇ: EL DRET PENAL, 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I 
ACORDS COL·LECTIUS
La sessió del mes de març, com és habitual, va 
començar amb un informe de l’actualitat jurídica. 
Seguidament, per parlar del Dret penal i violència de 
gènere, va intervenir Elena Larrauri Pijoan, catedràtica 
de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
explicant què és la perspectiva de gènere, què passa si 
l’adoptem, quins són alguns dels problemes judicials, i 
finalment què ha aportat la perspectiva de gènere.
A continuació, Joan Mauri i Majós, professor de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona, va fer 
una introducció sobre els acords col·lectius en la fun-
ció pública; va informar del procediment de l’acord 
col·lectiu: l’obligació de negociar de bona fe; l’acord i 
la falta d’acord en la mesa de negociació; l’aprovació 
o no de l’acord col·lectiu per l’òrgan de govern; i la 
naturalesa jurídica de l’acord col·lectiu.

Després es van constituir els grups de treball. En el 
primer grup, sobre personal, règim jurídic, hisenda, 
es va parlar de cementiris i drets funeraris: regulació i 
jurisprudència, a càrrec de Raimon Riviere Ripoll, lletrat 
del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació 
de Barcelona. En el grup II, Àngels Mira Cortadellas, 
lletrada de l’Administració local i gerent de l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament 
de Barcelona, va tractar els serveis i ordenació del terri-
tori, urbanisme i medi ambient, es va parlar sobre l’ex-
clusió residencial i l’emergència habitacional des de la 
perspectiva local (situació de partida, provisió d’habitat-
ge, gestió dels parcs públics d’habitatge, com evitar la 
pèrdua d’habitatge, quin és el control i la gestió d’accés 
als habitatges socials, i la disciplina d’habitatge).

12 D’ABRIL: PRESA DE 
DECISIONS LOCALS I 
TRANSMISSIÓ DE TÍTOLS
La sessió corresponent al mes d’abril del Seminari de 
Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya 
va tenir lloc el 12 d’abril i en ella es va analitzar l’as-
sessorament legal i la presa de decisions locals; i la 
transmissió de títols habilitants d’activitats i urbanís-
tics; i es va reflexionar sobre les estructures jurídiques 
de les societats mercantils locals.
Dirigida per Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona i direc-
tor del Seminari de Dret Local de l’FMC, la sessió va 
començar amb Informe de l’actualitat jurídica local, a 
càrrec de M. Antonieta Fernández, professora asso-
ciada de Dret Administratiu de la UPF.
A continuació, Carmen Alonso Higuera, secretària de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, va analitzar l’as-
sessorament legal i la presa de decisions locals; en con-
cret, els diferents tipus d’assesorament legal: l’assessora-
ment jurídic en general i l’assesorament jurídic especial; i 
també va parlar sobre l’assessorament legal preceptiu.
Seguidament es va analitzar la transmissió de tí-
tols habilitants d’activitats i urbanístics, a càrrec de 
Mercedes Sunyer Martín, lletrada consistorial de 
l’Ajuntament de Barcelona, que va fer un planteja-
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ment general i va tractar les llicències urbanístiques i d’activi-
tat, el marc regulatori general de la transmissió de les llicèn-
cies urbanístiques i d’activitats, les especialitats en l’àmbit de 
la legislació urbanística i d’activitats, els límits de la transmis-
sió de llicències, la transmissió d’altres títols habilitants: co-
municació prèvia i declaració i responsabilitat, i va enumerar 
algunes qüestions que es plantegen en torn a la transmissió 
de títols habilitants i la solució jurisprudencial.
La tercera ponència va reflexionar sobre les estructures jurídi-
ques de les societats mercantils locals, i va anar a càrrec de 
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, secretari general de 
la Diputació de Sevilla.
El grup de treball sobre personal, règim jurídic, hisenda i 
serveis, va ser coordinat per Petra Mahillo García, secretària 
general de la Diputació de Barcelona; i el segon, sobre ser-
veis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, per 
Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de 
Barcelona.

17 DE MAIG: APLICACIÓ DEL DRET 
EUROPEU PELS JUTGES I 
TRIBUNALS INTERNS
A la sessió corresponent al 17 de maig es va parlar sobre la 
moneda ciutadana, sobre l’aplicació del dret europeu pels 
jutges i tribunals interns, sobre el personal interí fent una 
especial referència a la darrera jurisprudència, i sobre el 
transport urbà en vehicles de turisme: una anàlisi de la nova 
regulació continguda en el Decret llei 4/2019, de 29 de ge-
ner, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers 
mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor.
Va començar amb l’informe de l’actualitat jurídica, de M. 
Antonieta Fernández, professora de Dret Administratiu de 
la UPF, que també va fet una ponència sobre la moneda 
ciutadana, juntament amb Jaume Catarineu Rabell, enginyer 

superior en Informàtica per la UPC i postgrau en 
Gestió Empresarial per EADA.
Juan Manuel Alegre Ávila, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat de Cantàbria, va 
parlar sobre l’aplicació del dret europeu pels 
jutges i tribunals interns. Per a l’ocasió, s’ha 
basat en un text de Luis Martín Rebollo, cate-
dràtic de Dret Administratiu professor emèrit de 
la Universitat de Cantàbria, sobre el paper del 
jutge nacional en l’aplicació del dret europeu.
Seguidament, es van constituir els dos grups de 
treball. El primer, sobre personal, règim jurídic, 
hisenda; i el segon, sobre serveis i ordenació del 
territori, urbanisme i medi ambient. Al grup I, 
Manuel Gozálvez García, lletrat del Servei d’As-

sessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, va tractar so-
bre el personal interí, fent una referència especial a la darrera 
jurisprudència. Al grup II, per tractar el transport urbà en ve-
hicles de turisme: en concret, per analitzar la nova regulació 
continguda en el Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de me-
sures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant 
el lloguer de vehicles amb conductor; i Marc Tarrés, professor 
agregat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, 
a banda de l’anàlisi del Decret llei 4/2019, va parlar sobre la 
situació del taxi com a activitat privada d’interès general.

14 DE JUNY: LA REVISIÓ D’OFICI I 
L’EXECUTIVITAT DE LES SANCIONS 
DESPRÉS DE LA LLEI 39/2015
Després de l’actualitat jurídica, la primera ponència d’aquesta 
sessió del mes de juny, que es va celebrar el dia 14 i va ser la 
que clausurava aquesta 31a edició de l’SDL, va anar a càrrec 
d’Alfredo Galán Galán, catedràtic de Dret Administratiu de la 
Universitat de Barcelona, que va analitzar la revisió d’ofici: els 
problemes pendents de solució (la regulació, la selecció, el 
règim jurídic, la normativa, el caràcter...).
La segona ponència va tractar l’executivitat de les san-
cions després de la llei 39/2015, i la va desenvolupar 
Manuel Rebollo Puig, catedràtic de Dret Administratiu de la 
Universitat de Córdoba.
Al grup de treball I (personal, règim jurídic i hisenda), 
Miguel Casino Rubio, professor de Dret Administratiu de la 
Universidad Carlos III de Madrid, va parlar sobre les infrac-
cions i sancions en matèria de règim local.
I al grup II (serveis i ordenació del territori, urbanisme i me-
di ambient), per tracter del sanejament d’aigües residuals: 
competència municipal o supramunicipal, i finançament, van 
comptar amb Joan Perdigó Solà, advocat de Tornos Advocats.
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Amb motiu de la celebració d’eleccions municipals i la for-
mació dels nous ajuntaments, la Federació de Municipis de 
Catalunya va organitzar el 6 de maig una sessió especial del 
Seminari de Dret Local, amb 320 assistents, sobre la consti-
tució dels nous ajuntaments, de la mà de reconeguts i reco-
negudes especialistes sobre la matèria, que van ajudar a do-

nar resposta als dubtes jurídics que es poguessin plantejar 
en termes de governança democràtica i bona administració, 
garantint l’acció de govern i la prestació de serveis.
La sessió va estar inaugurada per Juan Ignacio Soto Valle, 
secretari general de l’FMC; Petra Mahillo García, secretària 
general de la Diputació de Barcelona; i Julio Ponce Solé, 
director de l’SDL.
Per parlar de les causes d’inelegibilitat i d’incompatibili-
tat, va intervenir Pablo Maria Lucas Murillo, magistrat del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem i catedràtic 
de Dret Constitucional. En la seva intervenció va analitzar la 
rellevància del règim electoral, els elements del règim elec-
toral i el dret de sufragi passiu en la Constitució, els principis 
que inspiren el tractament legal de la inelegibilitat i de la in-
compatibilitat, el tractament de la inelegibilitat en la LOREG, 
les regles especials per a les eleccions locals en matèria 
d’inelegibilitat, la regulació de les incompatibilitats dels 
membres de les corporacions locals, els supòsits en què no 
s’ha apreciat incompatibilitat, els supòsits d’incompatibilitat i 
el dret de sufragi passiu i la realitat política.

L’FMC ANALITZA COM FACILITAR LA TRANSICIÓ 
D’UN MANDAT A UN ALTRE 
EN LA CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS



FMC

Núm. 110  Abril-Maig-Juny de 2019 9

Carmen Alonso Higuera, secretària de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
va parlar sobre el final de mandat, l’ad-
ministració ordinària, el ple constitutiu 
i el cartipàs municipal. Va analitzar 
concretament la durada del mandat dels 
membres de la corporació, com es cons-
titueixen els ajuntaments, i la configura-
ció del cartipàs municipal, pel que fa a 
la distribució de competències i quins 
són els primers aspectes organitzatius 
que s’han de determinar.
A continuació, Marc Vilalta Reixach, 
professor lector de Dret Administratiu de 
la Universitat de Barcelona, va tractar 
sobre quins són els drets i quines són 
les obligacions dels nous electes.
Per la seva banda, Joan Mauri i Majós, 
professor de Dret Administratiu de la 
Universitat de Barcelona, en la seva 
ponència sobre eventuals i directius, 
va explicar què són els eventuals: entre 
l’ocupació pública general i el personal 
directiu professional; quins són els dos 
grups de personal eventual; les premis-
ses per a l’aproximació a un model de 
direcció pública professional; la compe-
tència per establir el règim jurídic dels 
titulars dels òrgans directius; el règim 
jurídic de les funcions directives a les 
lleis de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya; i els instruments jurídics de la 
regulació de les funcions directives.
Per fer algunes reflexions entorn a les 
eleccions locals de 2019, va intervenir 
Francisco Velasco Caballero, catedràtic 
de Dret Administratiu i director de l’Insti-
tuto de Derecho Local de la Universidad 
Autónoma de Madrid, parlant sobre com 
ha funcionat el sistema electoral local 
en els darrers quaranta anys (planteja-
ment, elements normatius essencials del 
sistema electoral, rendiments empírics 
del sistema electoral, els resultats elec-
torals i el funcionament del govern local, 
concretament la distribució interna del 
poder municipal, la indissolubilitat del 
ple municipal per l’alcalde, les mocions 
de censura constructives i taxades, les 
mocions de confiança, i el règim restric-
tiu dels regidors no adscrits).
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DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
Els membres del Comitè Executiu de la Federació de 
Municipis de Catalunya es van reunir el divendres 7 
de juny a la seu de l’entitat per aprovar, entre d’altres 
qüestions, els comptes anuals de l’entitat corresponents 
a l’exercici 2018 i el pressupost de l’FMC per al 2019, 
destacant la limitació de despesa seguint un criteri 
d’austeritat.
També es va aprovar la Memòria anual de gestió i d’ac-
tivitats de l’entitat corresponent al període 1 de gener a 
31 de desembre de 2018. Destaquem que la Memòria 
2018 contempla el conjunt d’accions i activitats que 
en els diferents àmbits d’atenció s’han dut a terme al 
llarg de l’exercici, destacant quatre grans prioritats de 
l’actuació: la defensa de l’autonomia local amb reforç 
del posicionament en clau municipalista davant les re-
formes normatives del marc jurídic dels governs locals; 
l’impacte normatiu en l’agenda local i el seu seguiment; 
la transparència, bon govern, innovació i nova gover-
nança; i, finalment, les eines d’utilitat a les organitza-
cions locals i serveis als associats.
El Comitè Executiu va ratificar diversos nomenaments a 
òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya. També va donar compte dels informes 
emesos en relació al Decret-llei 5/2019, de 5 de març, 
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, 
que el Parlament no va aprovar i, per tant, ha decaigut 
en la seva vigència. D’altra banda, també va ratificar les 
observacions presentades per l’entitat al Projecte de de-
cret d’aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge.

En la reunió, es va donar compte del resultat del pro-
cediment públic seguit per l’entitat per a l’adjudicació 
de diferents contractes menors, en compliment de 
la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de 
l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la 
Contractació del Ministeri d’Hisenda.
Dins dels assumptes tractats, va destacar també un 
conveni de col·laboració entre l’FMC i la Fundació 
Bosch i Gimpera, per a la posada en marxa de l’Anuari 
del Bon Govern i millora regulatòria, que s’impulsa con-
juntament amb d’altres entitats com l’Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), la Fundació 
Democràcia i Govern Local, la Comissió Nacional del 
Mercat de la Competència. També es va tractar el con-
veni de col·laboració entre l’FMC i l’Associació Nacional 
d’Autoritats Locals de Georgia (NALAG), articulat sota 
el marc dels compromisos d’innovació democràtica i 
bon govern local del Consell d’Europa i com a resultat 
de la trobada amb les autoritats locals -especialment de 
la capital Tiblisi- i regionals de Geòrgia, així com amb 
el govern de la nació i del parlament d’aquest país. 
Seguidament, es va donar compte de la petició de su-
port a la candidatura del Consell Català del Moviment 
Europeu a la Creu de Sant Jordi.
Finalment, el president de l’FMC i alcalde de Pineda de 
Mar va informar del procediment de constitució de la 
Comissió Gestora de l’entitat encarregada, segons els 
Estatuts, d’organitzar l’Assemblea General de l’entitat 
després de constituïts els ajuntaments el 15 de juny.
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La Generalitat, mi-
tjançant el Consell 
Assessor per al 
Desenvolupament 
Sostenible, ha 
obert a participa-
ció de les entitats 
l’elaboració de les 
bases de l’Acord 
nacional per a 
l’Agenda 2030, 
amb l’objectiu 
d’implicar la socie-
tat civil en l’acord 
que servirà de 
document d’ad-
hesió a l’Aliança 
Catalunya 2030.
La Federació de 
Municipis de 
Catalunya ha 
estat present 
en les dues 
sessions convocades, dels dies 22 i 27 de maig. A la 
primera, es van posar en relleu els reptes de la soste-
nibilitat a Catalunya i es van identificar els actors clau 
per a la consecució d’aquests. En la segona sessió es 
va obrir a debat, d’una banda, la tipologia d’actuacions 
a què les entitats signatàries es comprometen per tal 
de promoure, impulsar i implementar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya i, d’altra 
banda, el model de governança de l’Aliança Catalunya 
2030, així com el paper i les responsabilitats que hauran 
d’assumir les entitats i organitzacions que en formen 
part.
Les aportacions seran traslladades a la Comissió 
Interdepartamental del Pla nacional per a la implementa-
ció de l’Agenda 2030 i conformaran el material base per 
a l’elaboració de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030, 
la signatura del qual està prevista pel 25 de setembre de 
2019.
El setembre de l’any 2015 l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el 
nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament 

sostenible, que fa una crida a crear una aliança de 
col·laboració entre tots els països i actors per assolir 
els ODS. Responent a aquest mandat, el Parlament 
de Catalunya, mitjançant la Moció 20/XII, va instar el 
Govern a impulsar una aliança d’actors públics i privats 
compromesos amb l’Agenda 2030 mitjançant la signatu-
ra d’un Acord Nacional.
Per recollir les diferents perspectives d’actors clau de la 
societat civil (administracions de diferent nivell territorial, 
entitats del tercer sector, associacions municipalistes, 
universitats, sindicats, universitats, etc.), la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el seu Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible, ha obert a participació de 
les entitats l’elaboració de les bases de l’Acord nacional 
per a l’Agenda 2030. Altrament, aquest procés partici-
patiu pretén implicar els representants de la societat civil 
en l’acord que servirà de document d’adhesió a l’Aliança 
Catalunya 2030.
L’FMC és present en aquest procés de participació, que 
ha celebrat dues sessions al Recinte Modernista de Sant 
Pau, de Barcelona.

L’FMC participa en la futura Aliança Catalunya 2030

S’ENCETEN ELS TREBALLS SOBRE 
ELS ODS 2030
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SOCIAL DE SERVEIS A LES PERSONES 
AMB ENTITATS DEL TERCER SECTOR

En el marc de la jornada ‘De la contractació pública a 
l’acció concertada amb la iniciativa social sense afany 
de lucre’ que la Confederació va organitzar el 13 de 
maig a l’Auditori de la Casa del Mar de Barcelona, 
el secretari general de la Federació de Municipis de 
Catalunya, Juan Ignacio Soto Valle, va fer una anàlisi 
sobre el recorregut de la contractació a la concertació 
en els municipis: reptes i beneficis.
En aquest sentit va dir que la UE ens deixa la porta 
oberta per construir un sistema de concertació dels 
serveis socials, però estem tot just començant i les 

amenaces sobre un model de concert amb les entitats 
sense ànim de lucre són presents; s’ha de comptar amb 
els governs locals perquè hem estat pioners; i continuar 
treballant.

A la jornada, que 
es va celebrar amb 
la col·laboració 
del Departament 
de Treball, Afers 
Socials i Famílies 
i l’Ajuntament de 
Barcelona, es va 
debatre a més la 
normativa a fons: 
viabilitat jurídica 
de l’acció con-
certada, es van 
mostrar experièn-
cies territorials de 
la regulació del 
concert social, es 
va presentar l’es-

tudi “La Contractació Pública Municipal a Catalunya en 
l’àmbit dels Serveis d’Atenció a les Persones”, i es van 
analitzar diverses propostes per avançar cap a un mo-
del de col·laboració publicosocial en l’àmbit dels serveis 
municipals d’atenció a les persones.
Van acompanyar el secretari general de l’FMC en la 
taula sobre reptes i beneficis, Aurora Corral, presidenta 
del CSITAL Barcelona; i Jordina Moltó, responsable 
de l’àrea de Contractació de l’ACM. El moderador 
de la taula ha estat Josep Serrano, tresorer de la 
Confederació.

En la seva intervenció, Juan 
Ignacio Soto Valle va apuntar 
la manca d’eines jurídiques en 
l’àmbit municipal per aplicar 
noves normatives. En aquest 
sentit, va destacar que no hem 
aconseguit crear els instruments 
que ens permetin als ajunta-
ments actuar de manera coordi-
nada amb el govern.
La Confederació és l’organit-
zació empresarial que des 

de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives 
-associacions, cooperatives d’iniciativa social i funda-
cions- que presten serveis d’atenció a les persones al 
nostre país.

“Estem tots just començant i les amenaces sobre 
un model de concert amb les entitats sense ànim 
de lucre són presents: s’ha de comptar amb 
els governs locals perquè hem estat pioners”
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ACTE D’HOMENATGE A ALCALDES I 
ALCALDESSES DE CATALUNYA
El Centre Cultural el Born va acollir el 6 de maig un acte 
d’homenatge a la política municipal aplegant diversos alcal-
des i alcaldesses de Catalunya en la tradicional trobada-dinar 
que Alcaldes.eu organitza des de 2011, coincidint amb el 
final de les legislatures municipals. Xavier Amor, president de 
la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda 
de Mar, va intervenir-hi, Amb més de 150 participants, entre 
electes, representants de la societat civil, 
empresaris i mitjans de comunicació, l’ac-
te va servir per agrair i reconèixer la tasca 
realitzada pels alcaldes i alcaldesses de 
Catalunya.
Representant els que han anunciat que 
abandonaran l’activitat política munici-
pal en acabar la legislatura, van rebre 
reconeixement una dotzena de batlles 
de diverses poblacions: Lluis Tejedor 
(el Prat de Llobregat), Miquel Arisa 
(Centelles), Jordi San José (Sant Feliu de 
Llobregat), Mireia Solsona (Matadepera), 
Josep Poblet (Vila-seca i president de la 
Diputació de Tarragona), Josep Maria 

Corominas (Olot), Joan Costa Planes (Rajadell), Marta Felip 
(Figueres), Andreu Francisco (Alella), Valentí Riera (Aguilar 
de Segarra), Teresa Padrós (Palau Solità i Plegamans), i Marc 
Prat (Ribes de Freser). Lluís Tejedor, Miquel Arisa, Jordi San 
José i Mireia Solsona han estat també membres dels òrgans 
de govern de l’FMC en diferents etapes. Tejedor, a més, ha 
estat durant diversos anys també vicepresident de l’entitat.



Actualitat de l’FMC

14

L’A
CT

U
AL

IT
AT ‘FRENAR LES XIFRES D’ATUR JUVENIL ÉS 

UN OBJECTIU PRINCIPAL PER AL NOSTRE PAÍS’
Així ho va afirmar Josep Salom, alcalde de Tona i vice-
president de la Federació de Municipis de Catalunya en 
la inauguració de la jornada sobre ‘El món local: motor 
de la Formació Professional’, organitzada pel Consell 
Català de Formació Professional que va tenir lloc el 14 
de març a la Sala Josep Irla del Palau de la Generalitat, 
amb l’objectiu de difondre la importància dels governs 
locals en la Formació Professional.
En la inauguració, juntament amb Josep Salom, hi van 
intervenir Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; i David 
Saldoni, president de l’ACM i alcalde de Sallent.
En el decurs d’aquesta jornada es va presentar la 
Guia de suport a la creació i dinamització de consells 
territorials de Formació Professional i es van mostrar 
experiències del Fòrum de les ciutats amb Consell de 
Formació Professional, com la Fundació BCN Formació 
Professional: fent xarxa, innovant, internacionalitzant la 
FP de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana; Terrassa 
Orienta: coordinació dels recursos i serveis d’orientació 
educativa i laboral a nivell local; i el paper dels consells 
territorials en la mediació entre l’empresa i el sistema 
de formació professional: l’exemple de la formació dual 
a Granollers.
Josep Salom, alcalde de Tona i vicepresident de l’FMC, 
en la seva intervenció, va destacar que som al final del 
període (2011-2020) en què l’anomenat Comunicat de 
Bruges sobre cooperació europea reforçada en matèria 

d’educació i formació professionals ens convida a se-
guir quatre grans objectius per millorar l’FP: fer de l’FP 
una opció atractiva i rellevant i promoure la qualitat i 
l’eficiència; fer realitat la formació permanent i la mobi-
litat a l’FP; fomentar la creativitat, la innovació i l’esperit 
emprenedor en l’FP; i oferir una FP més integral.
Per aconseguir-ho, hem d’encarar un seguit de reptes, 
com aconseguir finançament per a l’FP; reforçar el 
diàleg estructurat entre les autoritats educatives i els 
interlocutors socials; cooperar amb l’ensenyament pri-
mari i el primer cicle de l’ensenyament secundari per 
garantir que les qualificacions bàsiques que adquireixin 
els alumnes es converteixin en un pont per a l’FP; pro-
moure la cooperació entre els serveis d’orientació i les 
empreses; fer un millor ús de les dades sobre la tran-
sició i els resultats en el mercat de treball per basar en 
aquesta informació l’oferta d’FP; vincular les eines de la 
UE per ajudar les persones a progressar en l’educació 
i el treball; oferir més oportunitats de desenvolupament 
professional a professors i formadors de FP; i elevar 
l’atractiu del potencial que ofereix l’FP a tots els nivells 
per contribuir a la innovació, l’emprenedoria i promoure 
l’excel·lència econòmica.
En les accions concretes, Salom va fer una breu re-
ferència positiva a l’FP dual, que combina la formació 
tècnica i la feina a l’empresa i ha destacat el fet que es 
necessita una major implantació.
En un altre ordre de coses, va continuar afirmant que 

frenar la xifra d’abandonament 
escolar és un objectiu prioritari 
per a tota la comunitat educativa, 
és un objectiu de país. Un altre 
dels objectiu és frenar les xifres 
d’atur juvenil. L’FP dual, amb el 
protagonisme del sector empresa-
rial, ens pot ajudar a redreçar, a 
millorar, aquesta situació i oferir a 
centenars de milers de joves una 
altra expectativa.
Salom va finalitzar afirmant que 
els governs locals formen part 
d’aquest gran compromís que 
en l’àmbit europeu significa el 
Comunicat de Bruges i l’Estratègia 
2030 que el renova. Per tant, es-
tem en aquest compromís. Podeu 
comptar amb nosaltres.
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Els dies 12 i 13 de juny, a la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona, es va celebrar el Seminari Internacional de 
Clausura de la Primera Edició del Màster en prevenció, con-
trol i reacció davant la corrupció: ‘Public compliance, bon 
govern i bona administració’. Amb el títol de Corrupció i Bon 
govern: llibertat d’expressió i aportacions de la intel·ligència 
artificial, aquest acte de clausura va comptar amb la partici-
pació, entre d’altres, del secretari general de la Federació de 
Municipis de Catalunya, Juan Ignacio Soto Valle.
El Màster, organitzat per l’Institut de Recerca TransJus, la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, i dirigit pels doctors Joan J. 
Queralt i Juli Ponce Solé, ha tingut una durada de dos anys, 
i s’ha adreçat a formar personal altament especialitzat en la 
prevenció, el control i la reacció davant la corrupció en el sec-
tor públic i en el sector privat.
El Máster, que va comptar amb la col·laboració de l’FMC, 
l’ACM, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 
ha estat adreçat a empleats públics i privats que aspien a es-
pecialitzar-se com a agents de compliment públic i ha permès 
adquirir els coneixements i destreses per detectar pràctiques 
de mala administració i corrupció en el funcionament dels 
poders públics i dels agents privats que participen en la pres-
tació de serveis públics.
La llibertat d’expressió i l’ús de la intel·ligència artificial van ser 
els temes centrals del Seminari dels dies 12 i 13 de juny, com 
a cloenda del Màster en prevenció de la corrupció i bon go-
vern de la UB. En ell s’hi van tractar diversos temes vinculats 
amb les línies de recerca de TransJus sobre corrupció, bona 
governança i intel.ligència artificial.
La inauguració del seminari va comptar amb la participa-
ció del degà de la facultat i dels co-investigadors principals 
dels dos projectes de recerca impulsors, doctors Cardenal i 
Cerrillo. Al llarg de la jornada varen haver-hi altres taules ro-
dones i conferències sobre la prevenció de la corrupció, la lli-
bertat d’expressió i les xarxes socials, entre altres temes. Així, 
en la taula rodona del dia 12 sobre lobbies es varen estudiar  
casos concrets d’aplicació de la normativa sobre lobbies i 
s’analitzaren dades massives disponibles a Internet, connec-
tant això amb les anomenades portes giratòries.
La conferencia final va anar a càrrec de Joan Llinares, res-
ponsable de l’oficina antifrau valenciana.
La cloenda va comptar, entre d’altres, amb la presencia 
del professor Joan J. Queralt, codirector del Màster en 
Prevenció de la Corrupció i Bon Govern de la UB, del se-

cretari general de l’FMC, Juan Ignacio Soto Valle; i d’Òscar 
Roca, en representacio la Oficina Antifrau de Catalunya. 
En la mateixa es van lliurar els certificats als alumnes de la 
primera promoció del Màster en Prevenció de la Corrupció i 
Bon Govern de la UB.

L’FMC PARTICIPA AL MÀSTER DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA SOBRE PREVENCIÓ, CONTROL 
I REACCIÓ DAVANT LA CORRUPCIÓ
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AT LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, 
COMPROMESA AMB LA REFORMA HORÀRIA
El dijous 28 de març. el president de 
la Federació de Municipis de Catalunya 
i alcalde de Pineda de Mar, Xavier 
Amor, va intervenir en la jornada ‘Els 
municipis: motor dels canvis en la 
reforma horària’, analitzant quins són 
els reptes de la reforma horària que in-
cideixen en l’àmbit municipal i quines 
són les dificultats que això comporta.
La jornada, organitzada pel 
Departament de la Presidència de 
la Generalitat, amb la col·laboració 
de l’FMC, l’ACM i la Xarxa de Ciutats 
i Pobles per a la Reforma Horària 
i que es va celebrar al Palau de la 
Generalitat, tenia l’objectiu de tractar 
les accions i estratègies en usos del temps fora de 
Catalunya; també hi va haver una taula d’experiències 
de pactes locals del temps a Catalunya on van inter-
venir autoritats municipals que estan desenvolupant 
pactes locals del temps a Catalunya; i finalment es va 
parlar sobre quins són els reptes de la reforma horària 
en l’àmbit municipal.
El president de l’FMC va intervenir en la taula rodo-
na que analitzava quins són els reptes de la reforma 
horària en l’àmbit municipal. Xavier Amor va recordar 
que la nostra entitat va ser signatària de l’acord per pro-
moure la campanya d’adhesió municipal de la Reforma 
Horària que es va formalitzar al Parlament de Catalunya 
l’any 2016; i que, per tant, compartim els objectius i 
tenim la convicció que la Reforma Horària ha de tenir 
com a baluard un gran pacte dels agents econòmics i 
socials i de tot el sector públic.
Però es necessita temps: trenar aquests grans acords 
en els vessants multidisciplinars que la Reforma horària 
planteja. Ho vam demanar en seu parlamentària, ara fa 
3 anys, i ho tornem a fer; ens sentim part del compro-
mís, perquè sabem que tard o d’hora s’hauran d’enca-
rar reformes legals, i va afegir que això que fem avui, i 
el que hem fet amb la rúbrica del Protocol de col·labo-
ració per a l’impuls de la Xarxa de Ciutats i Pobles per 
a la Reforma horària que vàrem signar fa uns dies, ha 
de comptar necessàriament amb el consens de tothom i 
amb el marc jurídic adequat.
La Reforma que estem encetant és per millorar la quali-
tat de vida i adequar-la a les exigències de sostenibilitat, 
però tot això s’ha fer en termes d’igualtat: a l’escola hem 

de garantir la igualtat dels alumnes que tinguin a l’abast 
activitats extraescolars en funció de la seva renda fami-
liar i els que no la tindran; i als ajuntaments, cal garantir 
la participació política sense que les sessions plenàries 
limitin els drets constitucionals de les regidores o els re-
gidors que tenen dificultats reals per assistir a una ses-
sió plenària, segons sigui l’horari en el qual se celebra.
El president Xavier Amor va continuar afirmant que hem 
de seguir endavant i la Xarxa, a la què el Protocol anima i 
dóna cobertura, és una eina que ens ho permet. El fet de 
projectar accions pioneres com ara hem tingut ocasió de 
compartir és un mirall per als nostres municipis, perquè 
això ens obligui i perquè les reformes legals que vindran 
tinguin ja un context preparat per fer-les possibles. L’any 
2025 està aquí a prop. Ens vam fixar aquest any com 
a objectiu quan es va signar el Pacte amb més de 100 
actors institucionals i representants de la nostra xarxa 
econòmica i social. I va acabar dient que cal comptar 
amb l’FMC -i també amb la FEMP, a la qual pertanyem- 
per tal de treballar colze a colze amb l’ACM, el govern i la 
resta d’entitats i actors compromesos amb aquest objectiu 
2025 per tirar endavant aquesta Reforma.
En aquest sentit, informem que el 4 de juny es va 
presentar la Comissió de segument per al Pacte per a 
la Reforma Horària, que elaborarà un Pla de transició 
per a la reforma horària, que comprèn un seguit d’ac-
cions i recomanacions com no convocar actes públics 
més tard de les sis de la tarda, promoure el tancament 
d’edificis no més enllà de les vuit del vespre i garantir 
el dret a la desconnexió digital en assumptes laborals, 
entre d’altres mesures.
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Salut González Martín, tinenta d’alcalde d’Igualtat i Drets 
Socials de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, va parti-
cipar, com a representant de la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la taula del diàleg convocada pel president de 
la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que es va celebrar 
el dilluns 1 d’abril. Les entitats socials que treballen en 
migracions, els governs locals i tots els partits polítics amb 
representació parlamentària van firmar un acord “per a un 
debat responsable sobre la immigració i contra el racisme i 
la xenofòbia”, com també per no utilitzar la immigració com 
a arma electoral.
El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar 
conjurar-se “per impedir l’avenç de la discriminació, el ra-
cisme i la xenofòbia”. El conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Chakir El Homrani, va obrir les intervencions d’en-
titats socials, municipalistes, institucions i partits polítics in-
dicant que “cal un pas endavant” i manifestant que l’acord 
és “un punt de partida”.
Per la seva part, Salut González Martín, en la seva interven-
ció va destacar “aquest és un moment important, perquè es-

tem constatant les dificultats que comporta l’acollida i la in-
tegració de les persones migrades, i aquest és el primer pas, 
prendre consciència i voluntat perquè volem millorar i volem 
afrontar com a societat aquest gran repte”. Avui ens envolten 
grans amenaces internes i externes, de discursos fàcils que 
sense complexos justifiquen accions plenament racistes i 
xenòfobes catalogant-les com si no ho fossin. Davant d’això, 
“és molt important el compromís polític i social que volem 
fer avui, on tots de forma conjunta estem dient que volem 
treballar per la Cohesió social, per la convivència i pels drets 
de tots els ciutadans i ciutadanes, per trencar estereotips i 
prejudicis encara arrelats en moltes parts de la nostra socie-
tat,; en definitiva volem treballar per millorar la vida de tots i 
totes les persones que viuen al nostre país.”  
I va acabar dient quie “des de l’FMC volem ser partícips 
de tot això i ho volem fer de forma coordinada amb altres 
administracions i amb les entitats del sector per millorar els 
processos d’acollida i aconseguir la integració plena de tots 
i totes”.
El dilluns 17 de juny es va celebrar una segona reunió de 
valoració de l’acord.

AJUNTAMENTS, PARTITS POLÍTICS I ENTITATS 
SOCIALS SIGNEN EL PRIMER ACORD CONTRA 
EL RACISME I LA XENOFÒBIA
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OBERT EL PROCÉS PARTICIPATIU
PER DEFINIR ELS REPTES DE
L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA
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S’ha obert la primera fase del procés d’elaboració de 
l’Agenda urbana de Catalunya, amb l’habilitació al por-
tal agendaurbana.cat de les inscripcions a les diverses 
sessions de treball, que tindran lloc a partir del 6 de 
juny. Després de cadascuna de les jornades presencials 
la ciutadania interessada també podrà fer aportacions 
en línia sobre els objectius de l’Agenda: Serà una tasca 
participativa al voltant de 18 objectius. Prop d’un cente-
nar de persones expertes i de 500 actors especialitzats 
en temes urbans debatran el futur de les ciutats catala-
nes a partir d’aquests objectius.
El procés participatiu, que s’adreça a tots els actors 
amb dimensió urbana del país, identificarà els dèficits i 
reptes de l’actual model de ciutat per definir el marc de 
treball segons el qual s’haurà de redactar l’Agenda.

Què és l’Agenda Urbana
L’Agenda serà la diagnosi de la situació actual, les 
principals oportunitats i els reptes vinculats a la con-
centració urbana; un acord de representants de les 
administracions de la Generalitat de Catalunya, de 
l’àmbit local i del teixit associatiu ciutadà i empresarial, 
per dissenyar els hàbitats urbans del futur. Representa, 
per tant, una oportunitat per a la modernització del país 
i una contribució a la sostenibilitat del planeta. Serà 
també l’eina que permeti potenciar les oportunitats i 
afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització. 
Per aconseguir-ho, és necessària la contribució de tots 
els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les se-
ves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana 
compartida.
L’Agenda Urbana de Catalunya tindrà 6 eixos temàtics:
- Hàbitats urbans saludables: Aquest eix proposarà ac-
cions per garantir entorns saludables, amb un servei de 
sanejament i subministrament d’aigua adequat, un aire 
net, i la producció i consum d’energies no basades en 
combustibles fòssils.
- Benestar de les persones: L’Agenda vol garantir ciutats 
segures, diverses, inclusives i amb espais col·lectius que 
permetin la interacció entre els ciutadans. Fomentar l’art 
i la cultura i eradicar l’exclusió i la discriminació.
- Qualitat urbana: Es volen aconseguir ciutats que ga-
ranteixen l’accés a l’habitatge, que siguin compactes, 
mixtes i amb unes densitats adequades per permetre 

la proximitat als béns i serveis, amb accés al transport i 
espais públics de qualitat.
- Prosperitat econòmica: L’Agenda vol cercar un model 
turístic sostenible, explorar nous models productius 
amb alt valor afegit, promocionar els clústers de co-
neixement i l’economia verda i circular.
- Dimensió territorial: Aquest eix persegueix millorar la 
gestió dels riscos associats al canvi climàtic i incremen-
tar la capacitat d’adaptació als seus efectes tant dels 
sistemes naturals com dels sectors socioeconòmics.
- Bon govern: En aquest punt, l’Agenda aposta per re-
visar el finançament dels governs locals i la distribució 
dels recursos financers, fomentar la participació dels 
ciutadans en la presa de decisions, millorar el control 
de la despesa pública i garantir la descentralització i la 
subsidiarietat.

L’FMC va participar a la sessió constitutiva 
de l’Assemblea Urbana de Catalunya
Recordem que el passat 5 de novembre, el president 
de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde 
de Pineda de Mar, Xavier Amor, va assistir a la sessió 
constitutiva de l’Assemblea Urbana de Catalunya. En 
l’acte va destacar que “l’Agenda Urbana ha de permetre 
concretar en el futur els compromisos d’un desenvolupa-
ment urbà sostenible, no solament en termes econòmics 
-que també-, sinó en termes socials. Les prioritzacions 
pressupostàries ens permetran sense dubte revelar el 
valor real d’aquesta agenda. I pel que fa als governs lo-
cals de Catalunya, també -és clar- el seu finançament, a 
hores d’ara pendent de reforma”.
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Així ho va afirmar 
Lluïsa Moret, pre-
sidenta de l’Àmbit 
de Drets Socials 
de la Federació 
de Municipis de 
Catalunya i alcaldes-
sa de Sant Boi de 
Llobregat, que va in-
tervenir el 10 d’abril 
en la jornada ‘Les 
ciutats que volem les 
dones’, celebrada al 
Palau Macaya, de 
Barcelona, durant 
la qual es va parlar 
de la construcció de 
ciutats feministes on el principi d’igualtat ha de ser la base de 
les polítiques públiques locals.
Lluïsa Moret, a l’acte de cloenda de la jornada, acompanyada 
de Núria Ramón, directora de l’Institut Català de les Dones; 
i d’Estefania Rufach, vicepresidenta de l’ACM i alcaldessa 
d’Os de Balaguer, va comentar que ara que ens trobem a 
les portes d’uns comicis municipals des dels governs locals 
tenim l’oportunitat de prioritzar en els programes de govern 
municipal polítiques a favor dels drets de les dones i de la 
igualtat efectiva entre homes i dones: és ben cert que des de 
la majoria de municipis ja disposem de plans d’igualtat de gè-
nere; però si veritablement volem establir aquesta igualtat, cal 
que els mandats tradicionals de les dones, els de producció i 
reproducció, siguin compartits i es tinguin en compte a l’hora 
de repensar i dissenyar els nostres pobles i ciutats.
Va continuar la seva intervenció afirmant que les dones con-
tribuïm en l’economia i el progrés econòmic i, alhora, som 
les que sostenim el benestar social i familiar. Treballem, 
procreem i cuidem les nostres famílies, però sovint no se’ns 
reconeix aquest treball de cura ni participem en la presa de 
decisions polítiques, econòmiques i socials. Les dones volem 
construir, en clau de gènere i en igualtat de condicions, pobles 
i ciutats que integrin les nostres necessitats, els nostres punts 
de vista, els nostres valors i els nostres coneixements. Volem 
ciutats que reconeguin i reivindiquin la coresponsabilitat real 
en les tasques de cura i el dret al temps personal.
I va concloure dient que les ciutats que les dones volem són 
ciutats cuidadores, segures, sense espais d’exclusió i lliures 

de violències mas-
clistes. Volem ciutats 
habitables, solidàries, 
on puguem viure 
lliures i sense por, on 
nosaltres i les nostres 
famílies hi trobem 
habitatges i llocs de 
treball dignes. Ciutats 
que tinguin com a 
centre les persones; 
ciutats on es garan-
teixin els drets de la 
infància; ciutats que 
reivindiquin una edu-
cació pública, laica, 
inclusiva i feminista 

que faci créixer lliures nenes i nens. Volem ciutats de pau, 
acollidores i lliures de xenofòbia i racisme. És per això, que des 
de l’FMC treballarem perquè els governs locals es comprometin 
en la construcció de pobles i ciutats feministes, que incloguin 
la visió de gènere, el respecte i la protecció dels drets de les 
dones i la lluita contra les desigualtats entre dones i homes. I 
seguirem treballant, de valent, polítiques públiques locals per 
aconseguir aquests pobles i ciutats que les dones volem.
En la jornada, segons el programa previst, diverses represen-
tants de la classe política municipal i expertes en polítiques de 
gènere van parlar de les ciutats que volem les dones. L’acte 
va estar conduït per la periodista Marta Roqueta. Per parlar 
dels projectes de transformació social han participat Gemma 
Calvet, directora de l’Agència de Transparència de l’AMB; 
Anna Mercadé, presidenta de LOBBY 50a50; i Marta Macías, 
presidenta de Forgender Seal Iniciativa SG City 50-50. En 
la taula sobre la governança local feminista hi van intervenir 
la mateixa Lluïsa Moret; Magdalena Seguí-Cerdà, regidora 
de Mallorca; i Cindy Rando, regidora de Calella. I en la taula 
sobre com pensem les ciutats feministes, hi van participar 
Elena Trullén, mànager del grup SG5; Lidia Arroyo, experta en 
gènere i TIC ; Sara Cuentas, periodista; i Dolors Elias, perio-
dista. També s’hi van presentar projectes que ajuden a assolir 
l’Agenda 2030, ja que incideixen directament en la incorpora-
ció transversal de la perspectiva de gènere en la governança 
local i de manera holística en totes les competències muni-
cipals, com el Programa Demeter, Distintiu municipal per la 
igualtat de gènere SG CITY50-50 i el LOBBY 50a50.

L’FMC TREBALLARÀ PERQUÈ ELS GOVERNS LOCALS 
ES COMPROMETIN EN LA CONSTRUCCIÓ DE POBLES 
I CIUTATS FEMINISTES
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El 13 de juny es va celebrar a l’Auditori de Foment del Treball Nacional, la tercera Nit de les Infraestructures, en el decurs 
de la qual va tenir lloc l’acte de lliurament Premi Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya a la infraestructura 2018. 
Per part de la Federació de Municipis de Catalunya hi va assistir Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes i membre 
del Comitè Executiu de l’FMC.

La remodelació del mercat de Sant 
Antoni va estar guardonada amb el 
Premi a la Millor Infraestructura 2018.
El premi el va entregar el secretari 
d’Estat d’Infraestructures, Transport 
i Habitatge del Ministeri de Foment, 
Pedro Saura, juntament amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, i el president de Foment del 
Treball, Josep Sánchez Llibre. La no-
va Smart UCI de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron i la Passarel·la Port-Ciutat de 
Tarragona van estar premiades amb 
un diploma com a finalistes.

L’FMC, PRESENT EN EL LLIURAMENT DELS PREMIS DEL 
CONSELL ASSESSOR DE LES INFRAESTRUCTURES

El Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya: ‘Un compromís per a l’èxit educa-
tiu’, signat el 18 de març al parlament, pretén 
incrementar la coresponsabilitat dels centres 
en l’escolarització equilibrada d’alumnat i in-
crementar la dotació de recursos per atendre 
les necessitats específiques de suport educatiu 
existents. L’objectiu principal és combatre els 
desequilibris en la composició social de l’alum-
nat i i en la dels respectius territoris de referèn-
cia (zona d’escolarització, barri, municipi).
Per part de la Federació de Municipis de Catalunya hi 
va assistir Lluïsa Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets 
Socials de l’FMC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat. 
L’acte va estar inaugurat pel president del Parlament, 
Roger Torrent. Seguidament van intervenir M. Jesús 
Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels infants 
i els adolescents del Síndic de Greuges de Catalunya; 
Anna Erra, alcaldessa de Vic; Jordi Viñas, alcalde de 
Salt; Maties Serracant, alcalde de Sabadell; i Núria 
Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat.

A continuació van participar els representants d’entitats 
de la Comissió de Seguiment; i va tenir lloc la presenta-
ció i signatura per part dels impulsors del Pacte: Josep 
Bargalló, conseller d’Educació; Rafael Ribó, Síndic de 
Greuges; la mateixa Lluïsa Moret (FMC) i David Saldoni, 
president de l’ACM i alcalde de Sallent.
Finalment van signar el Pacte contra la segregació es-
colar a Catalunya els municipis més grans de 10.000 
habitants; i diversos agents educatius i socials, a més de 
col·legis oficials, sindicats i grups parlamentaris.

L’FMC SIGNA EL PACTE PER COMBATRE 
LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA
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El 13 de maig es va constitur aquest 
Consell com a òrgan assessor, consul-
tiu i de participació externa en matèria 
d’acció exterior i de relacions de la 
Generalitat de Catalunya amb la Unió 
Europea.
El representant de la Federació de 
Municipis de Catalunya que va assistir 
a aquesta reunió constitutiva va ser 
Eduard Rivas, vicepresident primer 
de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació 
Democràtica de l’FMC i alcalde d’Espar- 
reguera.
La Llei 16/2014 preveu que correspon 
al Consell d’Acció Exterior i de Relacions 
amb la Unió Europea la participació 
en l’elaboració del Pla estratègic d’ac-
ció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea. Aquest pla ha de ser sotmès a 
un procés d’informació, consulta i parti-
cipació dels representants d’ens locals, 
d’ens d’interès públic i organitzacions 
de la societat civil que duen a terme 
una notable activitat internacional, en el 
marc del Consell de l’Acció Exterior i de 
Relacions amb la Unió Europea.

El document s’estructura en 4 eixos 
(presència, excel·lència, influència i 
compromís), 15 objectius estratègics 
que es tradueixen en 40 objectius ope-
ratius i 127 accions.
Eduard Rivas, en la seva intervenció, 
va donar una valoració positiva a la 
proposta de Pla exterior i de la UE del 
govern de la Generalitat per tal de situar 
Catalunya al continent i al món i va rei-
vindicar la petjada del municipalisme en 
l’agenda exterior apel·lant a la bona go-
vernança i cooperació entre les adminis-
tracions per col·laborar i coordinar-nos 
en una estratègia que sigui beneficiosa 
per al país.
En aquest sentit, el representant de 
l’FMC va prosseguir destacant que cal 
tenir més presència i aprofundir al si del 
Comitè de les Regions i cal comptar amb 
la importància del Consell d’Europa per 
guanyar presència fora dels estats que 
conformen la UE però també al Congrés 
d’Autoritats Locals i Regionals on el 
municipalisme hi tenim representació i 
incidència.

L’FMC, AL CONSELL D’ACCIÓ 
EXTERIOR I DE RELACIONS 
AMB LA UNIÓ EUROPEA

Enric Colom, alcalde de Torre-
serona, va assistir com a represen-
tant de la Federació de Municipis de 
Catalunya a aquesta jornada que, 
amb la col·laboració de les entitats 
municipalistes FMC i ACM i centrada 
en el propòsit dels serveis socials 
de cuidar les relacions familiars i 
comunitàries enteses com un bé de 
la societat, es va celebrar l’11 d’abril 
al Monestir de les Avellanes, a Os 
de Balaguer, organitzada pel Consell 
Comarcal de la Noguera.
L’objectiu de la jornada va ser crear 
espais de treball que convidessin els 
i les professionals a reflexionar sobre 
l’acompanyament a les persones 
en els processos de reajustaments 
familiars i comunitaris, quan hi ha 
situacions de crisi a les llars, com 
poden ser la violència intrafamiliar, 
la separació de la parella, la malaltia 
d’un membre, la soledat i l’aïlla-
ment, etc. Així mateix, es considera 
que els espais han de donar impor-
tància a la interacció entre profes-
sionals i persones usuàries com a 
inspiradora de canvis.
A la jornada es van tractar, entre 
d’altres temes, els serveis socials i 
famílies: sinergies comunitàries en 
un món inestable.

L’FMC PARTICIPA A 
LA II JORNADA DE 
SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS DE LES 
TERRES DE LLEIDA
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Cal millorar les ha-
bilitats necessàries 
perquè el treball en 
equip sigui eficient, 
tant pel que fa a 
aspectes personals 
com a aspectes me-
todològics. Amb l’ob-
jectiu d’entendre el 
rol directiu aplicat a 
la direcció d’equips, 
conèixer eines de 
direcció i elaborar 
projectes de millora 
de la metodologia, 
la Federació de Municipis de Catalunya va celebrar un 
curs, amb 120 inscrits, que va tenir lloc els dies 15, 24, 
27 i 29 de maig, amb la previsió de celebrar una sego-
na edició al proper mes d’octubre.
Aquesta acció formativa, impartida per José Manuel 
Alonso Varea, director d’ITER (consultoria, recerca i 
formació en benestar, salut i organitzacions), s’adreça 
a tot el personal de les administracions publiques. Els 
participants han d’estar disposat a intercanviar de forma 

activa la seva expe-
riència i fer un treba-
ll entre sessions.
El curs es va estruc-
turar en els apartats 
següents:
- Competències i rol 
directiu: què és l’es-
tratègia i com afecta 
a l’organització; ètica 
i valors; autoavalua-
ció del rol directiu; 
què vol dir dirigir un 
equip; què vol dir 
treballar en equip; i 

factors que dificulten el treball en equip.
- Lideratge d’equips: el codi de conducta de l’equip; 
anàlisi dels rols en un equip; conflictes de rol; autocon-
trol (temps i emocions); direcció de reunions; delegació 
eficaç; comportar-se i comunicar de forma assertiva; 
creativitat; gestió de conflictes i negociació; motivació; 
habilitats motivadores; i eines de planificació i gestió de 
projectes.
- Projectes de millora del treball en equip.

L’FMC EXPLICA COM MILLORAR LA DIRECCIÓ 
DEL TREBALL EN EQUIP
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La Federació de Municipis de Catalunya organitza una acció formativa a ce-
lebrar els dies 26 i 27 de juny, amb l’objectiu de desenvolupar i entrenar les 
habilitats de comunicació en públic, i en el què, a més, es practicarà amb 
diferents exercicis l’art de comunicar amb eficàcia.
Quina diferència hi ha entre parlar i comunicar? per què algunes persones in-
flueixen i d’altres no? quines són les claus de la persuasió?
Per transmetre una idea a la gent, l’habilitat de comunicació és crucial. I co-
municar bé és quelcom que tots podem fer si ho entrenem. Implica no només 
l’habilitat de mostrar seguretat en escena, sinó també l’habilitat de construir un 
missatge sòlid i de trobar recursos d’impacte que el facin memorable.
El curs, impartit per Ferran Ramon-Cortés Montaner, director de l’Institut 
5 Fars; i Robert Gobern i Simó, director escènic i actor i ex-membre de 
Comediants, es tractaran les cinc claus de la comunicació en l’àmbit públic: 
construcció d’un missatge clar i entenedor, els recursos de memorabilitat, l’ús 
del llenguatge adequat a l’audiència, les claus d’una bona posada en escena, i 
fer el missatge persuasiu.

LES CLAUS D’UNA BONA COMUNICACIÓ EN L’ÀMBIT PÚBLIC, 
EXPLORADES EN UN CURS DE L’FMC
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Aportar conceptes pràctics per solucionar les dificultats que 
ens podem trobar per millorar la legalitat, l’eficàcia i l’efi-
ciència en la contractació pública local va ser l’objectiu del 
taller-seminari que va organitzar la Federació de Municipis de 
Catalunya des del 24 d’abril fins al 8 de maig. Amb 300 ins-

crits, el curs va abordar la contractació en el seu 
conjunt, però posant una èmfasi especial en les 
novetats que va suposar l’aparició de la nova Llei 
de contractes del sector públic.
Amb una introducció i qüestions generals, es 
va donar pas a l’anàlisi de què es contracta (els 
tipus de contractes i el seu règim jurídic); com 
es contracta (els procediments d’adjudicació i 
els sistemes per millorar la seva gestió); com es 
preparen els contactes (la configuració i les con-
dicions dels mateixos); com es tramiten els con-
tractes (procés); com s’executen els contractes 
(contingut pràctic i incidències); i finalment quina 
és l’estructura administrativa per a la gestió de la 
contractació a nivell general.
El curs, impartit per Miguel García Rescalvo, ad-
vocat, s’adreçava a càrrecs públics, responsables 
jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i per-
sonal tècnic i administratiu en funcions relaciona-

des amb la contractació en el sector públic.
Es va celebrar una segona edició d’aquest curs els dies 30 
i 31 de maig, i 5, 6 i 7 de juny; i s’ha previst una tercera a 
l’octubre, els dies 3, 4, 9, 10 i 11.

ACCIÓ FORMATIVA DE L’FMC PER SOLUCIONAR
DIFICULTATS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA LOCAL

Amb el lema ‘Nous reptes de transparència al sector 
públic’ el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya (CCJCC) va organitzar el 25 d’abril la 10a 
jornada d’auditoria del sector públic, amb la col·la-
boració, entre d’altres institucions, de la Federació 
de Municipis de Catalunya. La inauguració va anar a 
càrrec de Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya; Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de 
l’FMC; Carles Basaganya, director de la Fundació Aula d’Alts Estudis Electes de l’ACM; i Antoni Gómez, president del CCJCC. 
Antoni Castells, catedràtic d’Hisenda Pública de la UB va fer la conferència inaugural i seguidament es va presentar el docu-
ment ‘Els auditors davant el Reglament de Control Intern’. La jornada es va dividir en una conferència inaugural, la presentació 
del document: “Los auditores ante el Reglamento de Control Interno”, i tres sessions; la primera, sobre la preparació de les 
NIA (normes internaconals d’auditoria) del sector públic; la segona, sobre informació no financera i indicadors socials; i final-
ment, la tercera, va ser un debat sobre els reptes de l’administració pública.

L’FMC PARTICIPA 
EN UNA JORNADA 
SOBRE L’AUDITORIA 
DEL SECTOR PÚBLIC
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El curs, al què s’hi han 
inscrit 380 electes i 
tècnics locals, i que 
la seva primera edició 
va tenir lloc els dies 
9, 14, 16, 21 i 23 de 
maig, pretenia donar 
una visió global del 
dret administratiu al 
personal al servei de 
l’Administració Local 
que treballa en tasques de tramitació de procediments 
o que necessita tenir una aproximació a la matèria. La 
Federació de Municipis de Catalunya ja havia organitzat 
altres sis edicions d’aquest curs durant l’any 2018 i du-
rant el 2019 és previst fer-ne tres edicions més.
El docent que l’imparteix és Marcos Castro, llicenciat 
en Dret i advocat en les àrees de Dret Civil, Penal i 
Administratiu, i es divideix en 15 eixos:
1. Presentació del marc normatiu aplicable. Normes 
transitòries. Noves lleis. Novetats en relació al còmput 
dels terminis.
2. El nous Registres Electrònics. Drets de les persones 
i drets dels interessats. Obligats a la forma electrònica. 
Novetats a la notificació dels actes administratius.
3. Els Registres generals d’apoderaments.
4. Procediment administratiu i les seves fases. Novetats 
en relació a llocs i forma de presentació de les sol·lici-
tuds i en relació al contingut de les instàncies.

5. El silenci adminis-
tratiu i novetats en 
relació a la certifica-
ció acreditativa del 
silenci.
6. Recursos admi-
nistratius. Novetats 
en relació al termi-
ni d’interposició. 
Novetats en revisió 
d’ofici d’acte nul. 

Actes nuls, anul·lables i irregulars. Breu referència a 
la via contenciosa administrativa.
7. Identificació i signatura dels interessats en el proce-
diment administratiu.
8. Novetats en relació a la capacitat de l’interessat.
9. Les noves mesures provisionals en el procediment 
administratiu. Formes de pagament.
10. La tramitació simplificada del procediment. 
Execució dels actes administratius. Mitjans d’execu-
ció forçosa.
11. Procediments sancionadors novetats a les dues lleis.
12. Responsabilitat patrimonial referència a les dues 
lleis i novetats a la tramitació.
13. Funcionament d’òrgans col·legiats segons la Llei 
40/2015.
14. La competència dels òrgans i formes d’alteració de 
la mateixa. Funcionament dels òrgans col·legiats.
15. Causes d’abstenció i recusació.

EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ I 
EL RÈGIM JURÍDIC, ANALITZATS PER L’FMC
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El Dia d’Europa és una celebració que té lloc cada 9 de maig a la Unió 
Europea, en record de l’anomenada Declaració Schuman, que va posar les 
bases per a la integració dels estats europeus en una administració conjunta. 
La Federació de Municipis de Catalunya s’ha adherit a la Declaració del Dia 
d’Europa, aprovada pel Consell Català del Moviment Europeu (CCME). Entre 
d’altres qüestions, a la Declaració es constata la oportunitat d’aconseguir que 
l’europeïsme democràtic sigui majoritari arran de les eleccions europees del 
26 de maig. En aquest sentit, el CCME va animar tota la ciutadania a partici-
par en aquestes eleccions tan transcendentals.
Finalment, el CCME celebra el 70è aniversari. Ja queda lluny l’any 1949, quan es va fundar el CCME a l’exili parisenc. 
Setanta anys d’europeisme, de treball per una Europa unida i federal, en les primeres dècades des de l’exili i més endavant 
des de l’interior: una tasca que mai no s’abandonarà, perquè es creu que és la millor manera de garantir el benestar, la se-
guretat i la llibertat de tota la ciutadania europea.

L’FMC S’ADHEREIX A LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 2019
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La Finestreta Única Empresarial (FUE) 
és el punt de referència únic de les em-
preses, emprenedors i intermediaris en 
la seva relació amb l’administració. Per 
dotar dels coneixements per a la posada 
en marxa dels servei de tramitació d’ac-
tivitats empresarials de forma integrada, 
estandarditzada i unificada als governs 
locals, la Federació de Municipis de 
Catalunya va programar un curs, que es 
va celebrar en dues edicions: la primera 
va tenir lloc els dies 28 de maig i 4 de 
juny, i la segona edició va ser el 17 i 19 
de juny.
La FUE es basa en un model de relació 
integrat d’atenció que permet a l’empre-
sariat poder realitzar les seves gestions 
administratives i tràmits necessaris per 
desenvolupar una activitat econòmi-
ca, independentment de qui en sigui 
l’administració responsable. Els serveis 
s’ofereixen a través del canal escollit per 
l’empresari, tot i que es prioritza l’elec-
trònic. La FUE estandaritza i homoge-
neïtza les gestions i fomenta la resolució 
immediata, a més d’emprar un model 
col·laboratiu de prestació de serveis que 
preveu acords de col·laboració amb les 

unitats competents dels tràmits.
Actualment, la FUE ja és present al 97% 
dels municipis de Catalunya i ofereix 
servei al 77% de la població.
En aquesta acció formativa que va 
tenir lloc a l’idEC (Institut d’Educació 
Contínua) de la Universitat Pompeu 
Fabra, diversos tècnics i personal de 
l’Administració local amb responsabilitat 
o vinculades a la regulació i tramitació 
de les activitats econòmiques, van ana-
litzar la Llei 16/2015, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, el concepte de Finestreta 
Única Empresarial (FUE), què han de 
fer els ajuntaments per ser FUE?, quin 
és el model col·laboratiu de prestació 
de serveis i el model de solució de l’Ad-
ministració Oberta de Catalunya per als 
governs locals, i quines eines FEU hi ha 
a disposició dels ajuntaments.
La docent que imparteix el curs és 
Aurora Baena, llicenciada en Ciències 
Econòmiques per la UAB i Executive 
Màster in Públic Administration 
(ESADE).

QUÈ HAN DE FER ELS GOVERNS 
LOCALS PER SER FINESTRETA 
ÚNICA EMPRESARIAL?

Aquest seminari, que va tenir lloc a 
Tremp els dies 21, 22 i 23 de març, 
va tractar sobre la gran potència 
simbòlica que tenen avui les in-
fraestructures hidroelèctriques en el 
territori català: quines són les noves 
imatges i significats que ens trans-
meten aquests paisatges, com estan 
derivant avui cap a un accelerat 
procés de patrimonialització, o com 
es converteixen en un element clau 
de dinamització territorial.
És per aquest motiu que l’Observa-
tori del Paisatge de Catalunya, l’As-
sociació Pirineus.watt, i l’Institut per 
al Desenvolupament i la Promoció 
de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) van 
organitzar el seminari Paisatge/Kw, 
a Tremp, de març; amb la col·labo-
ració de la Secretaria d’Hàbitat Urbà 
i Territori, el Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya, l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
la Federació de Municipis de 
Catalunya, la Federación Nacional 
de Asociaciones y Municipios 
con Centrales Hidroeléctricas y 
Embalses, el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, i els ajuntaments de 
Salàs de Pallars, Talarn, la Torre de 
Capdella i Tremp.

L’FMC PARTICIPA 
EN UN SEMINARI 
SOBRE ELS VALORS 
DELS PAISATGES 
EN L’ENERGIA 
HIDROELÈCTRICA
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El Palau de Pedralbes va acollir el 25 de març la 
Segona Cimera per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 
a la Conurbació de Barcelona, dedicada a revisar el 
grau de compliment de l’acord polític per a la millora de 
la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona que 
es va assolir el 6 de març de 2017, exposar les noves 
propostes de treball, revalidar l’actualització de l’Acord 
i analitzar l’estat del procediment d’infracció obert 
per la Comissió Europea. Per part de la Federació de 
Municipis de Catalunya hi va participar Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers.
La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de 
Barcelona i representants locals van renovar l’acord 
per reduir les emissions, durant la segona Cimera de la 
qualitat de l’aire. Les administracions catalanes consta-
ten un alt nivell d’assoliment de les mesures acordades, 
en pacten de noves i requereixen al Govern espanyol 
que emprengui les mesures necessàries en el seu àm-
bit de responsabilitat.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; la 
tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz; el vicepresident 
de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, i el 
diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, Valentí Junyent, van presentar 
una declaració institucional amb un conjunt de noves 
mesures a emprendre per continuar reduint la contami-
nació atmosfèrica.

La declaració reforça el primer gran compromís comú 
de les diverses administracions al voltant d’uns objec-
tius compartits per garantir la qualitat de l’aire i protegir 
la salut i el medi ambient. Un compromís que ha co-
mençat a donar fruits, ja que s’ha constatat un alt nivell 
d’assoliment.
Les diferents administracions van determinat que, dos 
anys després de la primera cimera, s’han establert els 
mecanismes necessaris per gestionar els episodis am-
bientals i s’han creat les bases per dur a terme mesures 
estructurals per combatre la contaminació atmosfèri-
ca a la Zona de Baixes Emissions de les Rondes de 
Barcelona a partir de l’1 de gener de 2020.
També es van establir noves mesures per reforçar el 
pacte i accelerar el procés de reducció de la contami-
nació atmosfèrica un 30% des de 2017 a tota la conur-
bació barcelonina.

S’ACORDEN NOUS COMPROMISOS PER REDUIR 
LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

L’A
CT

U
AL

IT
AT

El grup de treball d’Administracions Locals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, promoguda per 
l’Institut Català d’Energia i en la què hi particpa la Federació de Municipis de Catalunya entre d’altres, ha aprovat un model 
d’ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Aquest model 

d’ordenança estableix una regulació d’àmbit municipal que promou i incentiva 
la implantació de les instal·lacions.
El model defineix el règim d’intervenció administrativa municipal per a les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, establint claredat i 
simplificació en els tràmits; i, en una segona part, s’estableixen bonificacions 
fiscals per a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, 
concretament en l’Impost sobre béns immobles i en l’Impost sobre construc-
cions, instal·lacions i obres, com a mesures efectives de promoció que incenti-
ven aquestes instal·lacions.

MODEL D’ORDENANÇA PER PROMOURE INSTAL·LACIONS 
D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
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El 5 de juny va tenir lloc la primera reunió de la Comissió 
de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), un 
espai de governança compartida entre la Generalitat, les en-
titats, els agents socials més representatius i els ens locals. 
entre els que hi ha la Federació de Municipis de Catalunya, 
en la què el conseller Chakir el Homrani va anunciar l’apro-
vació del reglament de l’RGC a començaments de l’any vi-
nent. Properament també es constituiran les taules territorials 
de coordinació perquè la gestió sigui encara més propera i 
adaptada a les necessitats de la ciutadania.
Un total de 122.305 persones són beneficiàries de l’RGC, un 
14% més que al setembre de 2017, quan es va començar 
a implementar. Són algunes de les dades que es van donar 
a conèixer en aquesta primera reunió de la Comissió de 
Govern de l’RGC, formada per representats de diversos de-
partaments de la Generalitat, la UGT i CCOO de Catalunya, 
així com Foment del Treball, PIMEC, la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, el Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, l’FMC i l’ACM.
La Comissió de Govern ha d’esdevenir un autèntic espai de 
governança compartida de l’RGC entre els diferents depar-
taments de la Generalitat, les entitats, els agents socials més 
representatius i els ajuntaments, i serà l’òrgan encarregat de 

les funcions d’avaluació i seguiment de l’aplicació i el funcio-
nament d’aquesta prestació. Una altra de les passes impor-
tants que es donaran a partir d’ara és el desenvolupament 
de la coordinació territorial, amb la creació de tres pilots de 
taules territorials a la ciutat de Barcelona, el Baix Empordà/
Gironès i el Baix Penedès/Garraf. En aquestes taules també 
participaran les entitats, els governs locals i agents socials 
del territori per aconseguir una gestió encara més propera 
i adaptada a les necessitats de la ciutadania, especialment 
dels col·lectius més vulnerables.

EL REGLAMENT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, 
A COMENÇAMENTS DE L’ANY VINENT

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU 
DEL DIA DE L’ORGULL LGTBIQ
El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBIQ, una jornada en la què es crida l’atenció sobre un 
col·lectiu els drets del qual no sempre han estat respectats i 
que, fins i tot a l’actualitat, continua essent objecte de tracte 
discriminatori i desigual.
Des dels governs locals espa- 
nyols la lluita per la igualtat de 
drets de tots els ciutadans, amb 
independència de la seva orien-
tació o identitat sexual, ha estat 
bandera al llarg dels quaranta 
anys transcorreguts des de les 
eleccions municipals de 1979, 
les primeres en l’etapa constitu-
cional. I ara és a l’àmbit muni-
cipal on s’emprenen de manera 

més directa les actuacions d’educació, conscienciació i 
sensibilització per eradicar conductes que puguin resultar 
vexatòries o ofensives.
Amb motiu de la commemoració del dia 28, des de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) s’ha 

elaborat una Declaració institu-
cional, a la què us convidem a 
adherir-vos i sumar així el vostre 
govern local al compromís amb 
la igualtat, la universalitat dels 
drets i la condemna ferma de 
qualsevol tipus de discriminació.
Podeu veure-la a l’enllaç se-
güent: https://fmc.cat/ 
novetats-ficha.asp?id=28798& 
id2=6&idc=1
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Entre el benestar de cada persona i una 
metròpolis sostenible per a tothom,  
hi ha la gestió de l’AMB

4.827 habitatges  
de promoció pública

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

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

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

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

A l’AMB tenim un compromís amb la sostenibilitat ambiental.  
Per això treballem per la qualitat de l’aire i de l’aigua, gestionem 
els residus per convertir-los en recursos, fomentem el transport 
públic, impulsen les energies renovables, lluitem contra el canvi 
climàtic i proporcionem eines educatives a la ciutadania per un 
territori més sostenible.
Per a la sostenibilitat econòmica dels 3,2 milions de persones que 
viuen a l’àrea metropolitana, impulsem la creació d’ocupació amb 
retribucions adequades, la reindustrialització, l’habitatge social, 
l’ensenyament i la investigació. Perquè volem fer una metròpolis 
sostenible en tots els sentits i per a tothom.
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UN CENTENAR DE MUNICIPIS CATALANS REBRAN 
15.000 EUROS PER INSTAL·LAR WIFI PÚBLICA
La Comissió Europa ha pu-
blicat la llista dels 3.400 mu-
nicipis europeus que rebran 
el bonus WiFi4EU, valorat en 
15.000 euros, amb què els 
ajuntaments podran instal·lar 
una xarxa wifi pública i gra-
tuïta en espais públics com 
dependències municipals, 
biblioteques, museus, parcs, 
places i altres llocs d’interès 
públic. Aquest import cobreix els costos d’equipament i 
d’instal·lació de la xarxa.
Dels 3.400 municipis europeus d’aquesta segona convoca-
tòria, 100 són catalans.
La segona convocatòria de WiFi4EU per a sol·licituds va tenir 
lloc del 4 al 5 d’abril de 2019. 

Durant aquesta convocatòria, 
més de 10,000 municipis de 
tota Europa han sol·licitat un 
cupó de WiFi4EU.
Després d’una avaluació de 
les aplicacions, l’Agència 
Executiva d’Innovació i Xarxes 
(INEA), l’agència executiva de 
la Comissió Europea a càrrec 
de la implementació del pro-
grama WiFi4EU, ha publicat 

una llista de municipis guanyadors. Cada sol·licitant rebrà 
una notificació individual dels resultats. Una vegada notifi-
cats, els municipis guanyadors hauran de signar un Acord 
de Subvenció, que està disponible al Portal de WiFi4EU, per 
rebre el val per un valor de 15.000 euros.

www.amb.cat

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

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

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

Actualitat europea

La VIII edició de la Cimera Europea de Regions i Ciutats (Bucarest, 14-15 de 
març) va apostar per portar la joventut a Europa i Europa a la joventut. Amb el 
propòsit d’implicar els qui representaran el futur de la Unió en el rumb que se-
guirà el projecte comú, el Comitè de les Regions i la Presidència del Consell de 
la UE va donar veu a un centenar de joves electes locals.
Una decisió ‘clau’, com va assegurar el representant de la Federación Española 
de Municipios y Provincias en aquesta cimera, l’alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román, que va destacar la necessitat de “salvar l’espai de solidaritat, pau i des-
envolupament que és la Unió Europea per als europeus“, un repte per al qual, va 
assegurar, “cal enfortir el paper de les entitats locals i als polítics més joves”.
Polítics com els alcaldes d’Elda, Rubén Alfaro; o Polinyà, Javier Silva; van assistir 
a la capital romanesa per posar sobre la taula les necessitats que electes joves 
com ells perceben cada dia: com el repte d’apropar aquesta Europa percebuda 

com distant en 
moltes ocasions, 
davant del qual 
autoritats com 
Javier Silva 
proposen una 
Europa que es-
colti, alhora que 
també aprofiti el 
gran potencial 
de municipis 
com el seu: la 
proximitat.

LA JOVENTUT, AL RESCAT D’EUROPA

El llibre editat per l’Institut de 
la gestion publique et du dé-
veloppement économique de 
Paris, fruit d’un projecte eu-
ropeu amb fons del programa 
Horizon 2020, d’una durada de 
4 anys (2013-2017), presenta 
els resultats de les recerques 
efectuades en el marc d’un 
projecte internacional sobre el 
servei públic local a 31 països, 
i extreu resultats i lliçons per 
a responsables polítics a fi de 
dibuixar el futur dels governs 
locals a Europa.

Estudi sobre el futur 
de les administracions 
locals a Europa
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La qualitat de l’habitatge i el barri de residència 
constitueixen dos factors molt determinants sobre 
les oportunitats econòmiques i laborals dels in-
fants. Aquest document presenta una estratègia 
per reduir els obstacles que afronten els infants 
de barris desafavorits per tenir les mateixes opor-
tunitats que els seus congèneres de zones més 
pròsperes. Els pilars d’aquesta estratègia són capi-
tal social, salut, educació infantil, educació secun-
dària, transició entre el món acadèmic i el mercat 
de treball, i accés a l’habitatge.
Es recomana implementar mesures dirigides espe-
cíficament als infants d’aquests barris dissenyades 
de manera participativa, implementades mit-
jançant estratègies col·laboratives i de coordinació 
(entre ajuntaments i organitzacions comunitàries, oficines 
d’habitatge i serveis socials, entre institucions educatives 
i ajuntaments, entre centres d’educació primària i centres 
d’educaicó secundària, etc.), incloent sistemes de protecció 
davant d’episodis de dificultats econòmiques (assistencia, 

prestacions econòmiques, etc.), i preveient programes de 
formació, recursos adequats (econòmics, d’informació i 
competencials) i sistemes de gestió flexibles per als treballa-
dors socials.
https://www.urban.org/research/publication/place-mat-
ters-two-generation-approach-housing

EL BARRI IMPORTA: LA INFLUÈNCIA 
DEL LLOC DE RESIDÈNCIA SOBRE 
LES OPORTUNITATS VITALS

L’assistència sanitària domiciliària de persones depenents 
és un sector en ràpida expansió i ben remunerat. Per tal 
d’aprofitar les oportunitats laborals que ofereix aquest sec-
tor, hi ha un programa als Estats Units dirigit a persones 

en situació vulnerable que ofereix formació professional en 
aquesta matèria (puericultura, gestió de serveis mèdics, ge-
rontologia, sistemes d’informació sanitaris, etc.) combinada 
amb una oferta de prestacions de suport (ajuts per al trans-

port, serveis de cura d’infants, serveis d’orientació 
laboral, etc.).
Dos anys després de la seva posada en marxa 
les avaluacions inicials del programa demostren 
els bons resultats com a estratègia per millorar el 
grau de formació dels participants i per facilitar 
l’accés a una oferta de llocs de treball estables i 
amb bones condicions laborals demostra les po-
tencialitats d’aquesta bona pràctica.
https://www.urban.org/research/publication/im-
proving-economic-opportunity-through-health-ca-
re-training

MILLORAR LES OPORTUNITATS 
ECONÒMIQUES MITJANÇANT LA FORMACIÓ 
EN ASSISTÈNCIA SOCIAL
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Adaptar els sistemes de serveis públics 
a una demanda en augment i en procés 
d’heterogeneïtzació requereix d’un es-
forç d’innovació, i de l’articulació d’una 
nova relació entre el sector públic i la 
ciutadania. Cal doncs passar d’un model 
jeràrquic, transaccional i reactiu a un 
model col·laboratiu, de poder compartit 
i preventiu. Aquest repte coincideix en 
un moment d’auge de l’interès ciutadà 
per empoderar-se i d’aparició de noves 
eines participatives mitjançant les noves 
tecnologies, un conext molt favorable 
per impulsar aquesta transformació.
Però per aprofitar aquesta energia ciuta-
dana cal modificar els sistemes de gover-
nança i els criteris d’organització de les 
administracions locals a fi i efecte de fa-
cilitar l’empoderament de les comunitats: 
dotar-les de capacitat de decisió i d’auto-
gestió; dotar de recursos les comunitats: 
no només amb capacitat de decisió sobre 
algunes partides pressupostàries sinó fins 
i tot transferint-los fonts de finançament 
pròpies; crear una cultura de col·labora-
ció: tant a l’interior de la mateixa estruc-
tura administrativa com entre les organit-
zacions comunitàries; obrir els processos 
de presa de decisions als actors locals; 
i fer les organitzacions comunitàries co-
rresponsables en la prestació de serveis 
sota diverses fórmules.

Això exigeix, també, 
un canvi de rol dels 
càrrecs electes, 
l’adopció de mesures per fer al màxim 
de plurals els mecanismes de coopera-
ció (evitant la seva “captura” per part 
dels col·lectius tradicionalment més 
actius).
Exemples com ara les Assemblees ciu-
tadanes per debatre sobre problemes 
locals de Gdansk (Polònia), els Consells 
Ciutadans de Vorarlberg (Àustria), la 
flexibilització i l’increment de l’autono-
mia en la prestació de servei per part 
dels assistents socials per poder-se 
adequar a les necessitats dels usuaris 
a Rutland (Regne Unit), el projecte de 
col·laboració entre diverses institucions 
locals (escoles, hospitals, restaurants, 
ONGs, etc.) per combatre l’obesitat a 
Somerville (Estats Units) o l’adopció de 
mesures proactives d’ajuda i d’assis-
tència social (en lloc de sancionadores) 
quan es detecta una família que no 
pot pagar els impostos municipals a 
Gateshead (Regne Unit), demostren 
l’enorme potencial d’aquest nou para-
digma.
http://www.nlgn.org.uk/public/2019/
the-community-paradigm-why-public-
services-need-radical-change-and-
how-it-can-be-achieved/

EL PARADIGMA COMUNITARI

Malgrat la 
proliferació de 
districtes d’in-
novació als Estats Units, hores d’ara 
escassament una vintena tenen les 
característiques i la massa crítica 
d’empreses per ser considerats com 
a tals. Tot i les bones intencions, els 
recursos invertits i els plantejaments 
ambiciosos, molts dels districtes 
innovadors existents encara estan 
en el camí per crear un espai que 
amalgami de manera equilibrada 
empreses innovadores, xarxes de 
col·laboració socials i professionals, 
i un entorn físic de qualitat i amb 
identitat que ho faciliti.
El principal repte rau en trobar 
l’entorn idoni i no és fàcil: ha de ser 
una zona accessible, dinàmica, amb 
espais públics de qualitat i amb 
identitat. En lloc d’això, en molts 
dels casos s’han invertit quantitats 
ingents de recursos en l’enderroca-
ment d’edificis o naus “amb encant” 
per construir nous edificis sense 
“personalitat”, freds i en zones de 
nou desenvolupament, que són 
precisament els entorns menys “se-
ductors” per al tipus d’activitats que 
volen atraure. I un altre factor que 
ho està frenant és la manca d’un 
entorn multifuncional integrat.
https://www.brookings.edu/blog/
the-avenue/2019/02/21/innovation-dis-
tricts-and-their-dilemmas-with-place/

EL DILEMA PER 
TROBAR EL LLOC 
IDONI I DISTRICTES 
D’INNOVACIÓ

FMC
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Bones pràctiques

Ajuntament de Valls

HORT DE VILANIU 
CAPACITACIÓ PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
L’Hort de Vilaniu és un projecte que vol donar resposta a les necessitats econòmiques, formatives, laborals, i 
d’ocupació del temps de les persones aturades de llarga durada, usuàries dels serveis socials municipals en 
situació greu de risc social per exclusió laboral. L’objectiu de l’hort és connectar aquests usuaris amb el món 
productiu i la seva reinserció laboral mitjançant la formació en habilitats socials i laborals en el sector agrícola 
a partir de l’explotació agrícola de productes de proximitat en l’espai de l’Hort de Vilaniu.
Aquest projecte el gestiona 
directament els Serveis Socials 
municipals, amb la col·laboració 
de Càritas, la Fundació Vilaniu 
i altres entitats en les tasques 
d’inserció laboral, i té la voluntat 
d’assolir la sostenibilitat del pro-
jecte per si mateix. El programa 
ha aconseguit formar més d’un 
centenar de participants dels 
quals la meitat han trobat feina 
al llarg de cadascuna de les 
edicions.

Ajuntament de Begues

CONSELL DE 
LES DONES 
SÀVIES
El Consell de les Dones Sàvies és un 
òrgan de participació ciutadana amb 
l’objectiu d’incentivar la participació 
de les dones grans a l’esfera pública 
municipal. Té un funcionament similar 
als consells de participació local però 
parteix de la necessitat de vincular la 
participació ciutadana amb els àmbits 
de Gènere i Gent Gran. El consell, a través de dinàmiques de grup participatives anima a empoderar 
i reconèixer la feina del col·lectiu perquè defineixin com volen que sigui el seu municipi, a qui s’han 
d’adreçar aquestes voluntats i animar a pensar com es poden assolir aquests objectius. La creació del 
consell, i la seva continuïtat durant anys, ha donat com a resultat la implementació d’un nombre im-
portant de demandes al mateix municipi i l’exportació del model a altres municipis del Baix Llobregat.
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Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

SERVEI DE TRANSPORT PER A LA GENT GRAN 
PER PROMOURE UNA VIDA ACTIVA
Aquest servei gratuït de transport, adaptat i no adaptat, té la finalitat de millorar la qualitat de vida, a 
través de la participació en activitats comunitàries de les persones, jubilades, pensionistes o amb dis-
capacitat, del municipi. L’objectiu principal del servei és facilitar, especialment a les persones grans, la 
participació en activitats comunitàries, tant les periòdiques com les puntuals. Per accedir a aquest servei 

gratuït s’han de complir certs requi-
sits econòmics i socials. Des de la 
seva implementació l’abril del 2016, 
aquest servei ha donat cobertura 
a 200 persones perquè participin 
en tallers de memòria, la trobada 
setmanal de la gent gran de Castell 
d’Aro, la celebració de la Festa de 
Nadal per a la gent gran, la cele-
bració de la Castanyada, classes de 
l’Aula d’Adults i les activitats de la 
quinzena “Gent Gran Gent Activa”.

Ajuntament de Premià de Mar

PLA DIRECTOR DE 
L’ARBRAT I ESPAIS VERDS 
RECUPERACIÓ DELS 
ECOSISTEMES URBANS
El Pla Director de l’Arbrat i els Espais Verds de 
Premià de Mar defineix per al període 2016-2036 
diferents eixos verds o corredors biològics per adaptar 
tant la vegetació com el municipi en general al canvi 
climàtic, recuperant els ecosistemes urbans. Des de 
la seva posada en marxa, ha permès la naturalització 
d’una de les places del municipi, així com la creació 
de 100 racons de natura. 
Un dels punts forts d’aquest projecte rau en que no 
només busca naturalitzar el municipi en la seva to-
talitat, sinó que ho vol fer reproduint a petita escala 
l’ecosistema típic de la zona, tant pel que fa a la flora 
com a la fauna. A més a més, ofereix als ciutadans 
un efecte pedagògic i de millora en el seu benestar.



a través del web: www.fmc.cat 

Envia’ns 
les mocions 

del teu 
ajuntament

Més a prop, 
més ràpid
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Observatori Local

a través del web: www.fmc.cat 

Envia’ns 
les mocions 

del teu 
ajuntament

Més a prop, 
més ràpid

Cal millorar la qualitat de l’aire 
PERÒ ELS MUNICIPIS HAN D’IMPLEMENTAR 
(TAMBÉ) ALTRES MESURES PER MILLORAR 

LA SALUT DELS SEUS HABITANTS

A l’Observatorio Local número 28 s’ha publicat una 
ressenya sobre “Urban and transport planning related 
exposures and mortality: a health impact assessment 
for cities” (Natalie Mueller i altres investigadors de 
diferents institucions). Aquest estudi analitza diferents 
factors que incideixen en la salut dels habitants en un 
entorn urbà com es Barcelona. A més de la pol·lució 
de l’aire -temàtica molt estudiada- els autors se cen-
tren en altres aspectes menys coneguts.
En primer lloc, el soroll que és segons l’OMS el segon 
factor ambiental que incideix negativament en la salut 
(darrera de la pol·lució). Els efectes del soroll en la sa-
lut estan àmpliament recollits a la literatura acadèmica 
(cardiopaties isquèmiques, trastorns de la son, deterio-
rament cognitiu, etc.)
En segon lloc, els riscos vinculats a una insuficient 
activitat física. L’OMS recomana que les persones 
adultes facin un mínim de 150 minuts d’activitat mo-
derada a la setmana o bé 75 minuts d’activitat d’in-
tensitat vigorosa.
En tercer lloc, la calor, un factor ambiental que no ha 
estat tan estudiat com els anteriors. Però sí que hi ha 
estudis que demostren que una reducció del trànsit i 
determinades configuracions de l’espai públic i l’edifi-
cació (densitat d’arbres, etc.) poden refrescar les tem-
peratures fins a 4 graus.
Per últim, els espais verds que segons l’OMS haurien 
de ser d’accés universal (a menys de 300 metres de 
casa amb una superfície mínima de 5.000 metres 
quadrats). Les persones que tenen espais verds a prop 

de casa tendeixen a posar-se amb menys freqüència 
malaltes i realitzen més activitat física.
Els investigadors han elaborat el model HIA (Health 
Impact Assessment) que aborda l’exposició del ha-
bitants a factors que incideixen en la mortalitat en el 
que s’incorporen les cinc dimensions explicades ante-
riorment. L’estudi s’ha aplicat a Barcelona (1.061 sec-
cions censals) i per a la població major de 20 anys, 
calculant l’increment del risc de mort derivat de ca-
da un dels aspectes. L’aplicació del model permet 
transformar el diagnòstic en una estimació de morts 
produïdes per l’exposició als riscos de la salut i, també, 
identificar els beneficis socials derivats de la minoració 
d’aquestes sobreexposicions als factors de risc.
El resultat ha manifestat que a Barcelona es produeixen 
prop de 8 morts diàries a conseqüència de la sobre-
exposició a factors de risc. De les 2.904 morts anuals, 
1.154 es produeixen per insuficient activitat física, 659 
per les condicions atmosfèriques, 599 pel soroll, 376 
per la calor i 116 per una baixa accessibilitat a les zo-
nes verdes. Si els valors per a cada aspecte estudiat 
s’apropessin a les recomanacions internacionals, l’espe-
rança de vida s’incrementaria en pràcticament un any. 
El factor d’“activitat física” seria el més important, seguit 
a distància del de “pol·lució de l’aire” i el “soroll”. Els 
beneficis socials d’acomplir les recomanacions interna-
cionals estalviarien 9.000 milions de euros anuals. Els 
autors recomanan centrar-se en adoptar mesures que 
actuïn alhora en els diferents aspectes de risc (mobilitat 
activa, reducció de trànsit, més zones verdes, etc.).
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Localret

Més informació a la pàgina web www.localret.cat

151 municipis catalans ja s’han beneficiat de 
les primeres convocatòries del programa WiFi4EU
El programa Wifi4EU, que s’estructura en quatre convocatòries, ofereix als ajuntaments
l’oportunitat de sol·licitar bons de 15.000 euros per a la instal·lació d’equipaments WiFi d’alta
capacitat en espais d’interès públic. La propera convocatòria serà abans de finalitzar l’any 2019

La Comissió Europea, dins la seva estratègia d’econo-
mia i societat digital, va decidir promoure la connectivi-
tat WiFi gratuïta, tant per a la ciutadania com per als i 
les visitants de la UE, en espais públics com ara parcs, 
places, edificis públics, biblioteques, centres de salut, 
museus, entre d’altres, per mitjà del programa WiFi4EU. 
Aquesta mesura pretén donar resposta a les necessitats 
creixents de connectivitat dels europeus, així com im-
pulsar la competitivitat d’Europa. 
El Programa, que comptava amb un pressupost inicial 
de 120 milions d’euros entre el 2018 i el 2020, i que la 
Comissió Europea ja ha decidit que incrementarà, s’es-
tructura en quatre convocatòries, dues de les quals ja 
s’han dut a terme. La tercera convocatòria està prevista 
per abans de finalitzar el 2019. 
En les dues primeres convocatòries, han estat 151 els 
ajuntaments catalans que s’han pogut beneficiar del 
Programa. Espanya, Alemanya i Itàlia han estat els tres 
estats membres que han tingut més ajuntaments afavo-
rits per l’ajut en ambdues ocasions. Catalunya ha estat 
la comunitat amb més ajuntaments beneficiaris de tot 
l’Estat. 
El principi bàsic per atorgar les subvencions és l’ordre 
d’arribada, tot i que s’estableix, en la segona convoca-
tòria, un número mínim d’ajuntaments que se’n poden 
beneficiar per Estat membre de 15 i un màxim de 510. 
El 98% de les subvencions es van atorgar durant el pri-
mer minut d’obertura de la convocatòria. En alguns es-
tats membres, es va esgotar el nombre màxim de bons 
atorgables durant els primers segons. 
Però aquest projecte, que ha tingut una resposta mas-
siva per part dels ajuntaments d’arreu d’Europa, ha 
suscitat un interès que, en el nostre cas, va molt més 
enllà de l’ajuda econòmica: la compatibilitat d’aquesta 
iniciativa amb el dret intern de l’Estat espanyol. 

Amb l’objectiu de resoldre els dubtes i qüestions que 
es generen entorn aquest tema, el passat 6 de juny, el 
Consorci Localret va organitzar una Jornada sobre el 
Programa WiFi4EU que va comptar amb la participa-
ció de la Comissió Europea, la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC) i del mateix Consorci 
Localret. A la jornada hi van assistir més de 150 ajun-
taments, que van mostrar un gran interès sobre les 
qüestions que s’hi plantejaven, amb un torn obert de 
preguntes que va durar més de dues hores. 
Així, a la Jornada, a banda de les qüestions referents 
a les ajudes rebudes pels ajuntaments beneficiaris de 
la subvenció, s’hi van abordar qüestions relacionades 
amb l’aplicació del programa WiFi4EU dins el marc de 
la regulació estatal i es va analitzar la incidència de les 
mesures comunitàries encaminades a aconseguir un 
mercat únic digital (inclòs el Codi Europeu de comu-
nicacions electròniques, recentment aprovat) sobre el 
mateix marc legal de les comunicacions electròniques 
en l’àmbit estatal. 
Posem a la vostra disposició les ponències que es van 
presentar a la jornada, a la web del Consorci Localret.
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Opinió

“Després de decennis marcats per un fort bipartidisme a Espanya i a Catalunya, 
en els darrers anys ha augmentat el nombre de forces polítiques 
amb suficient capacitat per forçar governs plurals”

Potser a còpia de votar no els hi donem la importància 
que tenen, a les eleccions democràtiques, i trobem 
normal que els alcaldes vagin o vinguin. Però aquesta 
és la fita, i permetin que m’arrisqui a donar una opinió 
molt personal, més important de totes, la de triar l’al-
calde del nostre poble. Perquè, mirin, els ministres són 
lluny, i sovint els consellers també. No és quotidià ni pa 
de totes les menges trobar-te’n un pel carrer. Ah, però 
amb regidors i alcaldes, i parlo ara de ciutats mitjanes 
i de pobles, això és comú i provoca, lògicament, la na-
tural dialèctica entre governant i governat. És colossal, 
especialment pels qui vàrem viure aquell franquisme 
en el qual el batlle era triat a dit pel règim i no se’n parli 

més. No sé si el jovent ho sap veure això que dic, però 
pagaria la pena que valoressin aquest fet: qui ha de 
vetllar pel teu rodal ets tu i només tu qui el tries. 
Aquest jovent que sovint, i carregat de raons, es fa el 
desmenjat quan toca votar, ha de posar-se els nous 
ajuntaments com qui es posa un barret de palla al 
cap, com qui arracona els sabatots d’hivern i es calça 
menorquines, fent volar els faldons de la camisa o la 
faldilla al vent de l’oratge estiuenc, amb olor de llenya 
cremada per Sant Joan. Creieu-me, aquesta és una 
magnífica època per estrenar ajuntaments, ara que 
les sardines són grasses i les fruites comencen a arri-
bar-nos a taula, sucoses i refrescants.

ESTRENEM AJUNTAMENTS!  
“Aquest és el temps d’estrenar. Robes fresquetes per afrontar la xafogor estiuenca, sabates 
còmodes, banyadors, ulleres de sol, en fi, tota quanta cosa ens faci més lleu l’estiu, que ja 
pica la nostra porta, enriolat i juganer. Aquest any, però, també estrenem ajuntaments”

Salvador Sabrià, periodista

Al Parlament de Catalunya i al Congreso de los 
Diputados aquesta nova manera de fer basada en 
el pacte entre diverses parts ha costat molt. Però 
en canvi als ajuntaments, amb una llarga tradició 
d’equips municipals multicolors, les sopes de sigles 
per garantir un govern local estable han tornat a fer 
possibles tot tipus d’alcaldies amb suports que quasi 
inclouen tot l’arc polític.
Hi ha hagut moltes crítiques a alguna d’aquestes en-
teses en ciutats concretes, com a Barcelona, mentre 
que pràcticament les mateixes aliances s’han produït 
en d’altres localitats i allà han rebut elogis perquè han 

impedit que un dels partits més votats, però sense 
majoria suficient, es quedés l’alcaldia. En tots els ca-
sos valdria la pena tenir sempre molt present que si 
els electors haguessin volgut que governés en solitari 
una força concreta, ja li haurien donat la majoria ab-
soluta. Si no ho han fet, és evident que han triat per 
una política de pactes i un govern local plural. I si els 
polítics elegits realment no l’encerten a l’interpretar el 
sentit del pacte que demanaven el electors, no hi ha 
cap problema: a les properes eleccions ho deixaran 
clar a les urnes. O sigui que, benvinguts els pactes i a 
governar de veritat.

ELOGI DEL PACTE

Miquel Giménez, guionista i escriptor
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INTEGRACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS A LA 
XARXA DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Disposició:
Decret-llei 10/2019, de 28 de maig.
DOGC número 7886, de 30 de maig de 2019.
Organisme:
Departament de la Presidència.

El procediment d’integració s’aplica als centres que tenen 
la consideració de centre educatiu, d’acord amb el règim 
vigent de creació o autorització de centres, que imparteixen 
ensenyaments compresos en el sistema educatiu i que 
estan inscrits en el registre de centres que gestiona el de-
partament competent en matèria de política educativa.
Els centres educatius es poden integrar a la xarxa de titula-
ritat de la Generalitat quan concorrin els requisits següents:
a) Sol·licitud de la titularitat del centre. En el cas que sigui 
un ens local, la sol·licitud s’ha de fer per acord de l’òrgan 
competent. En el cas de centres de titularitat privada, ja 
sigui una fundació, cooperativa, societat o qualsevol altra 
persona jurídica, la sol·licitud s’ha de fer per acord explícit i 
motivat del titular.
b) L’existència de mutu acord entre el departament compe-
tent en matèria de política educativa i la titularitat del centre 
educatiu.
c) La satisfacció de necessitats d’escolarització en el marc 
de la programació educativa.
d) El compliment dels objectius d’estabilitat.

EDUCACIÓ

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE GESTIONEN 
HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS 
D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A 
POLÍTIQUES SOCIALS, PER A L’ANY 2019

Disposició:
Resolució TES/1529/2019, de 4 de juny.
DOGC número 7894, d’11 de juny de 2019.
Organisme:
Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària és de 
500.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
D/460.0001 del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya per a l’exercici 2019. La dotació inicial es pot modificar 
d’acord amb la normativa vigent, en funció de la disponibilitat 
de les dotacions pressupostàries per a l’exercici 2019. L’ator-
gament de les subvencions resta condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient al pressupost de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya per a l’any 2019 en el moment de la reso-
lució de la concessió. El termini de presentació de sol·licituds 
s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC 
i finalitza el 13 de setembre de 2019, inclòs.

HABITATGE

OPERACIONS DE GOVERNS LOCALS 
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO 
FEDER CATALUNYA 2014-2020, EIXOS 4 I 6

Disposició:
Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny.
DOGC número 7892, de 7 de juny de 2019.
Organisme:
Departament de la Presidència.

Se seleccionen les operacions que es detallen a l’annex I 
com a beneficiàries del cofinançament FEDER en el marc 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 
i 6. I al mateix temps es deneguen les operacions que es 
detallen a l’annex II, pels motius que s’hi detallen.
L’acceptació del finançament de l’operació per part del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
comporta la inclusió de les entitats beneficiàries a la llista 
d’operacions prevista en l’article 115.2 del Reglament (UE) 

FONS EUROPEUS

SUBVENCIONS PER REDUIR ELS IMPACTES 
AL MEDI DELS SOBREEIXIMENTS 
DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT

Disposició:
Resolució TES/1463/2019, de 22 de maig.
DOGC número 7890, de 5 de juny de 2019.
Organisme:
Agència Catalana de l’Aigua.

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens 
locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per re-
duir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes 
públics de sanejament corresponent a les actuacions dutes 
a terme durant l’exercici 2018. El període per presentar les 
sol”licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al DOGC i finalitza transcorreguts 2 mesos.

MEDI AMBIENT

1303/2013. Les entitats beneficiàries resten sotmeses a 
totes les obligacions que estableixen les bases reguladores, 
la normativa en matèria de subvencions i la normativa co-
munitària.





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

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


