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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.
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Els ajuntaments afrontem el canvi climàtic

REDUIR EMISSIONS 
i millorar l’eficiència 
energètica

La Llei de canvi climàtic i transició energètica, aprovada el 13 de maig al Congrés,
estableix diversos objectius mínims nacionals per a l’any 2030, com la reducció 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, aconseguir un sistema elèctric a partir 
de més energies renovables i disminuir el consum d’energia primària

La norma, que va entrar en vigor el 22 de maig, estableix també que
els municipis de més de 50.000 habitants hauran d’adoptar abans de 2023

plans de mobilitat urbana sostenible

Aquesta iniciativa, impulsada pel Govern de l’Estat, esta-
bleix la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hi-
vernacle en, almenys, un 23% respecte de l’any 1990; 
aconseguir una penetració d’energies d’origen renovable 
en el consum d’energia final de, com a mínim, un 42%; 
aconseguir un sistema elèctric, com a mínim, amb un 
74% de generació a partir d’energies d’origen renovable, 
i millorar l’eficiència energètica disminuint el consum 
d’energia primària almenys en un 39,5% respecte a la 
línia de base conforme a normativa comunitària.
D’igual manera, abans de 2050, i en tot cas en el més 
curt termini possible, Espanya haurà d’aconseguir la 
neutralitat climàtica i el sistema elèctric haurà d’estar 
basat, exclusivament, en fonts de generació d’origen 
renovable. El Consell de Ministres podrà revisar a 
l’alça els objectius establerts, entre d’altres, per adap-
tar-los a l’evolució dels avenços tecnològics i del co-
neixement científic i complir amb l’Acord de París i la 
normativa de la Unió Europea.

El text recull com a instruments de planificació per 
abordar la transició energètica els Plans Nacionals 
Integrats d’Energia i Clima (PNIEC) i l’Estratègia de 
Descarbonització a 2050. El Govern haurà d’aprovar 
aquesta estratègia, mitjançant un reial decret, per es-
tablir una reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hi-
vernacle i d’increment de les absorcions pels embor-
nals del conjunt de l’economia espanyola fins a 2050, 
necessària per complir amb els objectius assenyalats i 
de conformitat amb l’exigit per la normativa de la UE.
D’acord amb aquesta norma, a partir de la seva entrada 
en vigor no s’atorgaran en el territori nacional la zona 
econòmica exclusiva i la plataforma continental, noves 
autoritzacions d’exploració, permisos de recerca de 
materials amb propietats radioactives i d’hidrocarburs 
o concessions d’explotació per a aquests. Tampoc 
s’admetran activitats d’explotació d’hidrocarburs en les 
quals estigui prevista la utilització de la fracturació hi-
dràulica d’alt volum (fracking).
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Pel que fa al desenvolupament de l’estratègia de 
descarbonització, el text preveu que s’adoptin les 
mesures necessàries, d’acord amb la normativa 
europea, perquè els turismes i vehicles comercials 
lleugers nous, exclosos els matriculats 
com a vehicles històrics, no desti-
nats a usos comercials, redueixin 
gradualment les seves emissions, 
de manera que no més tard de 
l’any 2040 siguin vehicles amb 
emissions de 0 g CO2/km.
La llei, a més, contempla que el 
Govern de l’Estat fomentarà la renovació i rehabilita-
ció dels edificis existents, tant públics com privats, 
per aconseguir l’alta eficiència energètica i descarbo-
nització l’any 2050. Per això, en un termini inferior a 
sis mesos des de l’entrada en vigor del text, l’Execu-
tiu haurà d’elaborar un Pla de Rehabilitació d’Habi-
tatges i Renovació urbana.

Quant al desenvolupament rural, el desplegament de 
les energies renovables haurà de dur-se a terme de 
manera compatible amb la conservació del patrimoni 
natural i l’adequada ordenació territorial.

D’altra banda, les administracions públiques fomen-
taran la millora del coneixement sobre els efectes del 
canvi climàtic en la salut pública i les iniciatives per a 
la seva prevenció. D’igual forma, el Govern haurà de 
revisar el tractament del canvi climàtic i la sostenibili-
tat en el currículum bàsic dels ensenyaments que for-
men part del sistema educatiu de manera transversal.

“Els municipis de més de 50.000 habitants hauran d’adoptar abans 
de 2023 plans de mobilitat urbana sostenible amb mesures de mitigació 
per permetre la reducció d’emissions derivades de la mobilitat”

FMC
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Ajuntament de Viladecans

TESTIMONIS DEL CLIMA
‘Testimonis del clima’ és un projecte que investiga 
i obté dades de la memòria climàtica de la gent 
gran de la ciutat, per fer un audiovisual que mostri 
aquells records vinculats amb el clima de quan eren 
infants o joves, els anys 1940/1965. En aquest pe-
ríode el clima era més fred. Se sap per registres ins-
trumentals, ben estudiats pels científics, però hi ha 
dades no mesurables que estan en el record de la 
gent gran, formes de vestir condicionades pel clima, 
tradicions, entorn, etc. S’ha fet un audiovisual on 4 
testimonis del clima expliquen als més joves de la 
ciutat com era i sentien el clima quan eren petits. A 
banda, s’ha passat una enquesta senzilla a totes les 
llars de Viladecans perquè puguin formar part del 
projecte els testimonis del clima que no surten al 
vídeo. El projecte permet tenir una visió de com era 
el clima fa 60 anys i prendre consciència del gran 
canvi que hem tingut en el clima. La idea ha estat 
recollir de primera mà els records que la gent gran 
té del clima 
del passat, de 
manera similar 
a com s’ha 
fet amb els 
records de la 
postguerra o la 
guerra civil.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

REUTILITZACIÓ COL·LABORATIVA
DE DISPOSITIUS DIGITALS
En el marc del projecte europeu DLT4EU, Sant Boi 
de Llobregat vol reduir l’impacte mediambiental 
derivat de la producció i renovació de dispositius 
tecnològics alhora que revertir l’escletxa digital entre 
l’alumnat de famílies vulnerables. Mitjançant el re- 
acondicionament de 30 equips informàtics de 
l’ajuntament i la cessió d’aquests a les escoles i 
als infants i joves, s’ha pogut allargar la vida útil 
d’aquests dispositius i reduir l’emissió de CO2. Tota 
la informació relativa al procés, des de les diferents 
etapes del reacondicionament fins a les hores d’ús 
efectiu dels equips queda enregistrada en un apli-
catiu que permet fer un seguiment de l’estat de 
l’equip i del seu funcionament. L’objectiu és pro-
moure experiències viables cap a l’economia circu-

lar i traslladar 
aquesta ini-
ciativa a tota 
la ciutadania, 
tot comptant 
amb la impli-
cació també 
del teixit 
local (boti-
gues d’infor-
màtica...). 

dels ajuntaments
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La Federació de Municipis de Catalunya i la 
Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i 
Locals han recollit un conjunt de bones pràc-
tiques de municipis i consells comarcals de 
Catalunya durant l’any 2020 i 2021 en el con-
text de la gestió de la pandèmia sanitària de 
la COVID-19. Els objectius eren fomentar el 
coneixement i la qualitat de la gestió en els as-
sumptes públics i visibilitzar i reconèixer el paper 
fonamental que han tingut els governs locals en 
l’atenció als impactes generats per la pandèmia.
Els municipis i d’altres entitats locals han estat 
un laboratori molt prolífic quant a la creació 
d’experiències beneficioses en diferents àmbits. 

Des de l’inici de la pandèmia, moltes entitats van 
desplegar un conjunt de mesures que van servir 
de referència i inspiració i que van ser imitades 
per d’altres. Això va quedar reflectit en alguns 
bancs de bones pràctiques que van sorgir de 
manera improvisada per difondre i transferir els 
coneixements adquirits.
Les experiències recollides ofereixen un ampli 
panorama de tot allò que s’ha dut a terme en 
aquest període. En aquesta pàgina destaquem 
dues experiències vinculades al canvi climàtic i a 
la transició energètica i en la pagina següent us 
enumerem la resta de bones pràctiques munici-
pals reconegudes aquest 2020-2021.



Número 116  Abril-Juny de 2021 7

INICIATIVES LOCALS 
DURANT LA PANDÈMIA

Des de l’inici de la pandèmia els governs locals han 
implementat un repertori d’accions que van ser divul-
gades des dels diferents espais en els quals es van 
poder compartir aquests aprenentatges. Aquestes ac-
cions, emmarcades en una àmplia varietat de temes, 
es van desenvolupar en diferents fases de la pandè-
mia i han sigut solucions que han anat canviant en el 
temps per adaptar-se a les circumstàncies.
En el context de la pandèmia de la COVID-19, el 

Banc de Bones Pràctiques de l’FMC i la Fundació Pi 
i Sunyer s’han hagut d’adaptar. La convocatòria de 
municipis es va realitzar entre els mesos de gener i 
febrer de 2021 i el procés de documentació i avalua-
ció es va perllongar fins al mes d’abril de 2021.
El total d’entitats que tenen alguna pràctica seleccio-
nada al BBP és de 44 municipis, que han proposat 
80 pràctiques. Aquí us enunciem els àmbits i els ens 
locals reconeguts.

Bona Pràctica
- Comerç: Caldes de Montbui, la Llagosta, Palau-solità 
i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, 
Sentmenat, Vilafranca del Penedès i Vila-seca
- Convivència: Gavà
- Cultura: L’Hospitalet de Llobregat i Sant Celoni
- Desenvolupament econòmic: Castell-Platja d’Aro, Lleida, 
Mataró, Polinyà, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts i consells comarcals de la Selva i del Baix Llobregat
- Educació: Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa 
Perpètua de Mogoda i Tarragona
- Gent gran:  l’Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès
- Igualtat/Gènere: Mataró
- Inclusió social: Consorci d’Acció Local de la Garrotxa, 
Deltebre, Esparreguera, Figueres, Mataró, Mollerussa, 
Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts 
i Viladecans
- Infància: Castellar del Vallès i l’Hospitalet de Llobregat
- Mobilitat: Cornellà de Llobregat
- Noves tecnologies: Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Viladecans i Consell Comarcal del Vallès 
Occidental
- Participació ciutadana: Granollers, l’Hospitalet de 
Llobregat, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat i Santa 
Coloma de Gramenet

. Recursos humans: Mataró i Terrassa
- Salut Pública: Viladecans

Pràctica Significativa
- Comerç: Ripoll
- Convivència: Rubí
- Cultura: L’Hospitalet de Llobregat
- Desevolupament econòmic: Mataró i Sant Vicenç dels 
Horts
- Educació: Ripoll, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç de 
Castellet i Vilanova i la Geltrú
- Gent gran: Martorell, Mataró, el Prat de Llobregat, Rubí, 
el Vendrell i Consell Comarcal de la Segarra
- Igualtat/Gènere: el Prat de Llobregat i Sant Boi de 
Llobregat
- Immigració: Consell Comarcal de la Noguera
- Inclusió social: Granollers, Mataró, Mollerussa, Mollet del 
Vallès i Rubí
- Infància: Calella i Roquetes
- Mobilitat: Consell Comarcal del Berguedà
- Noves tecnologies: Gavà i Viladecans
- Participació ciutadana: Centelles, Sabadell i Santa 
Perpètua de Mogoda
- Salut pública: Castellar del Vallès, el Masnou, Roquetes, 
Sabadell i Sant Boi de Llobregat

Els criteris posats en valor en aquestes accions reconegudes pel Banc de Bones Pràctiques 
de la Fundació Pi i Sunyer i l’FMC han estat la resiliència, la sostenibilitat, la governança i 
la inclusió social. En la selecció definitiva s’ha apostat per aquelles experiències més 
consistents segons aquests criteris d’avaluació i que expressen la varietat de matèries 
i institucions compromeses amb la gestió de la COVID-19
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El Pacte dels alcaldes i les alcaldesses d’Europa és el major moviment del 
món en accions locals relacionades amb el clima i l’energia sostenible local.
L’actualització del nou compromís del Pacte, signat en una reunió telemàtica 
el 21 d’abril amb més de 500 participants, incorpora els nous objectius de re-
ducció del 55% per al 2030 i ser neutres climàticament el 2050, a més d’ele-
ments d’accés equitatiu a l’energia i tot l’àmbit de l’adaptació al canvi climàtic.
El 2021 constitueix una fita per al Pacte, atès que les ciutats signants han 
augmentat la seva ambició climàtica per assolir una visió comú: que el 2050 
tothom visquem en ciutats descarbonitzades i resilients, amb accés a energia 
assequible, segura i sostenible.

Així, el dimecres 21 d’abril, els alcal-
des i les alcaldesses i els líders locals 
de la Junta de direcció política del 
Pacte, van mostrar el camí per donar 
suport a aquesta nova visió durant un 
esdeveniment en línia que va reunir 
més de 500 participants. A partir 
d’aquesta sessió, es va convidar totes 
les autoritats locals europees a unir-se 
al moviment.

COMPROMÍS DE REDUCCIÓ DEL 55% 
D’EMISSIONS PER AL 2030 I SER 
NEUTRES CLIMÀTICAMENT EL 2050

El cap de setmana entre el 7 
i el 9 de maig es va celebrar 
la vuitena edició de la inicia-
tiva europea ‘Let’s Clean Up 
Europe!’, per sensibilitzar la 
ciutadania sobre l’abast del 
problema dels abocaments 
incontrolats i promoure canvis 
en els hàbits i el comporta-
ment de tots i totes a través 
de l’organització d’accions de 
neteja voluntària en espais naturals com ara boscos, 
platges, rius o rieres.
A Catalunya es van oferir 481 activitats de neteja d’en-
torns naturals on hi podien participar de forma volun-
tària persones de totes les edats. Es van organitzar ac-

cions a 40 comarques d’arreu 
del territori. A la demarcació 
de Barcelona, 283 accions; a 
Girona, 64: a les comarques 
de Tarragona, 65; a Lleida, 
47; i a les Terres de l’Ebre, un 
total de 22 accions. 
L’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) va coordinar 
totes aquestes accions, pro-
mogudes per administracions 

públiques, associacions (sobretot del tercer sector 
ambiental), centres excursionistes, escoles i instituts, 
empreses i ciutadania. La campanya també va comptar 
amb el suport econòmic d’Ecovidrio i la Diputació de 
Barcelona.

481 ACCIONS DE NETEJA DELS ESPAIS NATURALS 
CATALANS S’HAN SUMAT A LA INICIATIVA EUROPEA 
‘LET’S CLEAN UP EUROPE!’
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L’Àrea Metropolitana de Barce- 
lona, la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies i la DGT 
han presentat la primera ‘Guia 
tècnica per a la implementació de 
zones de baixes emissions per a 
tot el país’.
El manual té com a objectiu pro-
moure i ajudar les autoritats muni-
cipals a implantar aquestes zones 
en les seves localitats a partir de 
l’exemple de la ZBE Rondes BCN.

Guia per implementar 
zones de baixes emissions 
en les grans ciutats
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Els ajuntaments hauran de disposar 
abans de 2023 d’un cens d’edificis i 
infraestructures que continguin amiant, 
així com un pla per a la seva eliminació, 
tal i com estableix el Projecte de llei 
de residus i sòls contaminants que el 
Consell de Ministres aprovarà pròxima-
ment. Es tracta de la primera vegada 
que una norma obligarà els municipis a 
censar totes les instal·lacions que con-
tinguin aquesta substància cancerígena.
El text també estableix que la roba de 
l’armari que es vulgui rebutjar com un 
residu tindrà el seu propi sistema de 
recollida separada a Espanya abans del 
31 de desembre de 2024.
Segons l’última versió del text -de finals 
d’abril- els consistoris hauran d’establir 
sistemes de recollida separada dels 
residus municipals entre els quals s’in-
clouen els d’origen domèstic (envasos, 
paper, cartró, vidre, 
metalls i plàstics) -és 
a dir, els dels conteni-
dors blau, groc i verd- 
els bioresidus, la fusta, 
els tèxtils, els residus 
d’aparells elèctrics i 
electrònics, les piles, 
els acumuladors i els 
residus de gran volum 
com els matalassos i 
mobles, així com l’oli 
de cuina usat. 
D’aquí a quatre anys 
també serà obligatori 

per als municipis disposar d’una recolli-
da separada d’oli de cuina usat, tant per 
a les llars com per a l’hostaleria i també 
per als residus voluminosos, com els 
mobles o estris, així com els residus do-
mèstics perillosos. Però abans d’aquesta 
fita, aquest mateix any, el 31 de desem- 
bre de 2021 els ajuntaments també 
hauran de comptar amb una recollida 
separada dels bioresidus domèstics 
(escombraries orgàniques) en el cas de 
poblacions de més de 5.000 habitants 
i dos anys després, el 2023, en la resta 
de municipis.
Per a la recollida separada de totes 
aquestes fraccions de residus els con-
sistoris podran posar en marxa diferents 
iniciatives que passen per la recollida 
porta a porta, entre d’altres, i a més 
estaran obligats expressament a fixar 
una taxa per aquest servei als ciutadans 

i ciutadanes. També 
serà obligatori, en 
aquest cas a partir 
de l’1 de gener de 
2022, la classificació 
separada dels residus 
de construcció i de-
molició no perillosos, 
com per exemple el 
formigó, els maons, 
els taulells, la ceràmi-
ca i la pedra, d’una 
banda, però també els 
metalls, el vidre, 
el guix i el plàstic.

ELS AJUNTAMENTS HAURAN 
DE TENIR ABANS DE 2023 UN 
CENS D’EDIFICIS AMB AMIANT I 
UN PLA PER ELIMINAR-LO I 
ELS RESIDUS TÈXTILS HAURAN 
DE SER RECOLLITS DE MANERA 
SEPARADA A PARTIR DE 2024

La Diputació de Barcelona i el 
Ministeri per a la Transició Ecològica 
es comprometen en el desenvolu-
pament del programa ‘Renovables 
2030’, tot col·laborant en l’impuls 
d’instal·lacions fotovoltaiques i de 
biomassa en els 181 municipis de 
menys de 5.000 habitants de la pro-
víncia de Barcelona. L’acord també 
inclou la promoció de les comunitats 
energètiques locals i impulsa la ca-
pacitació de les entitats locals de la 
demarcació i la col·laboració entre 
administracions.
En el protocol, la corporació i el 
Ministeri de Transició Ecològica 
es comprometen a “avançar en 
la col·laboració” amb l’objectiu 
“d’aprofitar sinergies i permetre una 
millor i efectiva participació en el 
disseny, l’execució i l’evolució” de 
les iniciatives previstes.
L’impuls de les energies renovables 
és una de les estratègies princi-
pals de la Diputació de Barcelona 
i s’articula a través del programa 
“Renovables 2030”. En aquest con-
text, la Diputació ha identificat els 
181 municipis barcelonins de menys 
de 5.000 habitants susceptibles 
d’acollir instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica o de biomassa, i que el 
protocol signat prendrà com a re-
ferència per facilitar-ne l’execució.
El protocol va ser signat el 16 d’abril 
per la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Núria Marín, i la minis-
tra per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic del govern espa- 
nyol, Teresa Ribera.

PROTOCOL 
D’IMPULS A
LES ENERGIES 
RENOVABLES 
I L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA



Un dels grans reptes que encarem és combatre la temptació 
al replegament que acostuma a emergir davant de qualsevol 
crisi. Des de l’Àrea de Progrés i Desenvolupament de l’FMC 
tenim clar que el que cal és impulsar, ara més que mai, unes 
ciutats compromeses. Cap endins, amb la seva ciutadania 
diversa i igual, i cap enfora, amb un món que només superarà 
aquest atzucac si treballa des de la solidaritat internacionalista.
En aquests mesos de confinament els ajuntaments hem estat 
actors clau per fer de les nostres ciutats espais de cura. Indrets 
on la comunitat cuidés tots els seus membres i no deixés nin-
gú enrere. Segurament la idea de “ciutats refugi” ha esdevin-
gut especialment viva. Ara cal que seguim treballant perquè les 
nostres ciutats segueixin sent refugis on tothom hi pugui des-
envolupar una vida plena i lliure. En aquest sentit, són impres-
cindibles les vies de finançament per impulsar polítiques de 

convivència, volem ser agents actius en l’elaboració del Pacte 
Nacional per a la Interculturalitat i volem seguir desplegant la 
xarxa de serveis d’atenció integral LGBTI, entre d’altres.
Això no és contradictori, sinó coherent amb seguir aprofun-
dint la llarga trajectòria de compromís i solidaritat internacio-
nalista del municipalisme català. Els municipis catalans volem 
ser agents actius de la recuperació, com ho hem estat de la 
resposta a l’epidèmia i, per això, cal que els fons europeus 
arribin als governs locals. Perquè sense el compromís dels 
ajuntaments, no serà possible impulsar la necessària recons-
trucció social i econòmica. Com tampoc serà possible sense 
la participació del món local assolir els objectius de l’Agenda 
2030 i seguir combatent, un cop haguem vençut la COVID-19 
amb l’ajuda de la ciència, una amenaça encara més greu per 
a la vida al planeta: l’emergència climàtica.
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CIUTATS COMPROMESES 
CAP ENDINS I CAP ENFORA  

“La COVID-19 ha sacsejat qualsevol pla d’actuació municipal que hagués pogut projectar abans 
de la pandèmia qualsevol ajuntament del país. La crisi sanitària, però també social i econòmica, 
sense precedents i d’abast planetari, ha afectat de ple la vida als nostres pobles i ciutats. 
No hi ha dubte: aquesta serà la legislatura d’una reconstrucció que comença als municipis”
Lluís Mijoler, president de l’Àrea de Progrés i Desenvolupament de l’FMC i alcalde del Prat de Llobregat

L’Àrea de Cohesió Social de l’FMC està integrada per tres comis-
sions que són Benestar Social; Sanitat, Salut Pública i Consum; 
i Educació. Aquests àmbits s’han convertit, sense voler-ho, en 
pilars fonamentals en la gestió de la pandèmia del coronavirus, 
tant a nivell de país com des dels municipis, i això s’ha vist re-
vertit en una incessant necessitat de trobades i reunions entre 
els diversos agents implicats, és a dir, els responsables de les 
diferents conselleries i del municipalisme.
Des del març de 2020 s’han hagut de gestionar temes com 
la greu afectació a les residències de gent gran, el proveïment 
d’EPIS a professionals de l’àmbit sanitari i sociosanitari, els cri-
bratges poblacionals i la vacunació, la superació de la bretxa di-

gital en algunes famílies per garantir l’accés a l’educació d’infants 
i adolescents, i l’obertura dels centres educatius amb garanties, 
entre d’altres. Els municipis hi tenim un paper fonamental per-
què, en molts casos, som la primera porta a la qual els ciutadans 
i ciutadanes truquen. Així, és absolutament essencial tenir clares 
i ben definides les nostres competències que, alhora, han de 
tenir el finançament suficient per fer-les sostenibles.
Treballarem de valent per garantir que els efectes d’aquesta 
pandèmia en l’àmbit social, educatiu, de la salut i del consum 
siguin els mínims possibles i que tota la ciutadania tingui 
assegurada la manera efectiva de trobar solucions als proble-
mes que se’n derivin.

EL PAPER MUNICIPAL, FONAMENTAL
“No és un moment fàcil per coordinar aquesta àrea, però tenim el repte per davant d’aportar 
el nostre gra de sorra a l’hora d’aconseguir, a través de cadascun dels àmbits que 
la integren, fer la transició a la tan anhelada normalitat de la manera més senzilla possible 
i traient profit dels aprenentages que la situació viscuda ens ha aportat i ens aportarà”
Alba Pijuan Vallverdú, presidenta de l’Àrea de Cohesió Social de l’FMC i alcaldessa de Tàrrega
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Aspectes com el finançament local, la debilitat pels esforços 
que hem hagut de fer els ajuntaments per atenuar l’impacte 
de la crisi derivada del coronavirus i amb la perspectiva 
preocupant d’una disminució dels ingressos i de la partici-
pació en els tributs de l’estat, ens han de conduir a negocia-
cions i treball conjunt amb les administracions superiors amb 
l’objectiu d’envigorir les finances locals davant les necessitats 
ciutadanes creixents, especialment la d’aquells col·lectius 
més vulnerables. 
Ha plogut sobre mullat. La crisi de la COVID, com la major 
part de les crisis, ha afectat i seguirà afectant els ciutadans i 
les ciutadanes en situació econòmica i social més precària.

D’altra banda, des de l’àmbit de la seguretat ciutadana l’FMC 
s’ha de conjurar per forçar la Generalitat a aprovar d’una ve-
gada per totes la nova Llei de policies locals, llei indispensable 
que ha d’evitar la fuga constants d’efectius i establir unes re-
gles de joc unitàries per a tots els municipis del país.
Finalment, i com a tercer repte majúscul que ens proposem des 
de l’àrea, caldrà treballar i consensuar amb els diversos agents 
implicats, com regulem el teletreball un cop haguem deixat enre-
re la pandèmia. Res tornarà a ser com abans, tampoc la manera 
d’organitzar internament les administracions locals. Caldrà, per 
tant, trobar la fórmula de treball que s’adeqüi a la nova realitat i 
que permeti seguir oferint la millor atenció ciutadana possible. 

MANDAT CLAU PER A L’ADMINISTRACIÓ
“El passat 26 de maig es va constituir formalment l’Àrea d’Administració de 
l’FMC, una àrea absolutament clau en els propers mesos i anys, en un país immers 
encara en la pandèmia provocada per la COVID-19 i que haurà d’afrontar 
una reconstrucció que, de ben segur, implicarà una reformulació profunda 
de totes les administracions públiques”
Àlex Garrido, president de l’Àrea d’Administració de l’FMC i alcalde de Manlleu

El reconeixement del principi d’equitat com a dret fonamental 
és un dels aspectes que caracteritzen l’evolució de les socie-
tats occidentals en els últims anys. Les lluites i les reivindi-
cacions portades a terme pels diferents moviments de dones 
al llarg de la història han esperonat les diferents institucions i 
organismes governamentals a una acció normativa que com-
porta assumir i protegir jurídicament la igualtat d’oportunitats 
i l’obligació de promoure les condicions per a una equitat real.
Des de les administracions locals el fet de formular políti-
ques per implementar el principi d’equitat s’ha de convertir 
en un camí imprescindible i d’aquesta manera promoure el 
reconeixement del valor de cada persona, més enllà de la 
diversitat sexual i de gènere, les cultures, les creences, les 
classes socials, els itineraris de vida... en el marc del respecte 
als Drets Humans.

L’auge social de moviments extremistes i neoliberals vol fixar 
de nou el control del cos i la vida de les dones per mante-
nir-les en la posició de submissió i als homes, en la posició de 
fals privilegi. La persistència ja envellida, però encara actual, 
d’aquest model patriarcal i heteronormatiu i dels factors que 
incideixen en les desigualtats entre homes i dones en la nos-
tra civilització, fan necessària la planificació i el desenvolupa-
ment d’actuacions i polítiques per canviar actituds i compor-
taments socials. El món públic té la responsabilitat d’adoptar 
mesures cada cop més estructurals, encaminades a garantir 
una equitat de gènere en tots els àmbits. Ho farem juntes des 
del convenciment que és possible sostraure’s de falses alter-
natives que mutilen la llibertat femenina i que estan aflorant 
en la història quotidiana i en majúscules: la relació no instru-
mental que posa en joc els drets, els deures i els desitjos.

L’EQUITAT ÉS IMPRESCINDIBLE
“La Federació de Municipis de Catalunya ens apropa els reptes i les oportunitats 
que les administracions locals tenim en relació a les polítiques de dones, a més 
de cocrear un espai on poder reflexionar i posar de relleu les experiències que alguns 
ens locals ja estan duent a terme”
Olga Arnau, presidenta de la Comissió de la Dona i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú



El 8 d’abril va tenir lloc la reunió constitutiva de l’Àrea de 
Progrés i Desenvolupament de la Federació de Municipis de 
Catalunya, en la que es van acordar diverses accions de treball 
per reforçar la capacitat que tenen els ens locals per exercir 
acció exterior i cooperació descentralitzada; per fer polítiques 
públiques més sostenibles tot incorporant els ODS de l’Agenda 
2030 a les agendes locals; per dur a terme accions relatives a 
les polítiques d’interculturalitat, millorar i ajustar a les necessi-
tats reals la Llei d’estrangeria; i incorporar la participació activa 
de persones migrades i de col·lectius diversos en els processos 
participatius de millora de la construcció dels municipis.
A la reunió es va informar de quina és la situació en la que 
ens trobem hores d’ara al nostre país en els àmbits corres-
ponents a les tres comissions que formen aquesta àrea: 
Cooperació i Solidaritat; Relacions Internacionals i Europa; i 
Interculturalitat i Diversitat.

En aquest sentit, en matèria de cooperació i solidaritat es 
va fer evident, entre d’altres realitats, que cal dedicar més 
finançament al Programa català de refugi per reforçar els ser-
veis socials bàsics dels municipis que fan acollida de persones 
refugiades que queden fora del circuit estatal. Alhora, es va 
informar de l’aprovació del Pla Director de cooperació al desen-
volupament 2019-2022 que assumeix el compromís d’assolir el 
0’7% al 2030; i s’han destinat subvencions per a projectes de 
desenvolupament per a l’any 2020.

Quant a l’acció exterior, l’any 2018 es va crear un nou portal 
web de Fons Europeus a Catalunya; la Generalitat i el Programa 
de NNUU per als Assentaments Humans han establert un 
marc de col·laboració en relació amb el Programa Global de 

Ciutats Resilients; s’han aprovat el 
Pla Europa, el Pla Àfrica i l’Estra-
tègia Mediterrània de Catalunya; 
s’ha fomentat la presència de la 
cultura catalana al món i s’han 
convocat subvencions per a 
projectes d’internacionalització 
d’entitats catalanes i de suport a 
esdeveniments a Catalunya.
En ciutadania i drets humans, 
s’informà que el Parlament ha 
presentat el Pla de Drets Humans 

de Catalunya 2020-2023; s’ha iniciat el procés d’una Llei per a 
la igualtat de tracte i la no discriminació; s’ha donat llum verda 
al Pla interdepartamental 2018-2022 de polítiques públiques 
LGBTI i al desplegament de la Xarxa de serveis d’atenció 
integral LGBTI; així com al Pla integral del poble gitano 2017-
2020. Finalment s’ha obert un procés participatiu per elaborar 
el Pacte Nacional per a la Interculturalitat; s’ha formalitzat un 
acord per a un debat sobre immigració i contra el racisme i la 
xenofòbia; i s’ha promogut un diàleg interreligiós.
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Constitució de l’Àrea de Progrés i Desenvolupament de l’FMC el 8 d’abril

ELS GOVERNS LOCALS, PREOCUPATS 
PER L’ARRIBADA DE FONS
EUROPEUS, PRIMORDIALS PER A 
LA RECUPERACIÓ DE LA IGUALTAT I 
ELS DRETS DE LA CIUTADANIA

El president de l’Àrea és Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat, i la vicepresidenta és Montserrat 
Candini, alcaldessa de Calella. S’estructura en tres comissions: Cooperació i Solidaritat, amb Noemí 

Trucharte, de Vilanova del Camí, com a alcaldessa impulsora, i amb Manuel José Pérez Galé, 
de Sant Boi de Llobregat, com a tècnic de referència; Relacions Internacionals i Europa, 

que té com a alcalde impulsor, Jose López, d’Ullà, com a tècnica de referència, Marina Jarque, 
de Viladecans, i com a tècnica col·laboradora, Montserrat Costa, de Calella; i Interculturalitat 

i Diversitat, amb l’alcaldessa impulsora Ma. Lourdes Fuentes, de Santa Cristina d’Aro, 
i amb Gemma Domingo, de Lleida, com a tècnica de referència 
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Cooperació i Solidaritat 
Per aconseguir els objectius proposats, en l’àmbit de 
Cooperació i Solidaritat es va proposar participar des 
d’una perspectiva municipalista en el procés perquè el 
govern de la Generalitat aprovi un projecte de nova Llei 
de cooperació al desenvolupament, tot posant l’èmfasi en 
el reconeixement de la capacitat d’exercir acció exterior i 
cooperació descentralitzada per part dels ens locals. Cal 
també prioritzar la participació en les comissions i grups de 
treball del Fons Català de Cooperació, particularment en 
la Comissió de Municipalisme i en el grup de treball sobre 
l’ordenament jurídic de la cooperació al desenvolupament i 
l’harmonització de procediments administratius. Finalment, 
s’haurien d’elaborar guies i d’altres eines similars espe-

cífiques de cooperació i solidaritat adreçades a electes i 
tècnics i tècniques municipals: finances ètiques; compra 
pública responsable, etc.

Interculturalitat i Diversitat
Es va acordar treballar, de manera interseccional, perquè 
els municipis tinguin els recursos humans i econòmics 
suficients per poder dur a terme accions en polítiques d’in-
terculturalitat: acollida i integració de persones migrades 
i refugiades, activitats de sensibilització en relació a la di-
versitat cultural, potenciar l’equitat la igualtat d’oportunitats 
davant situacions d’intolerància o xenofòbia; elaborar pro-
postes per influir en la legislació amb l’objectiu de millorar 
i ajustar a les necessitats reals la Llei d’estrangeria; incor-
porar una mirada intercultural de manera transversal a tots 
els departaments dels consistoris; i incorporar la participa-
ció activa de persones migrades i de col·lectius diversos 
en els espais estables de participació i en els processos de 
millora de la construcció dels municipis.

En diversitat, cal fer el seguiment del desplegament de 
la xarxa d’atenció integral de persones LGTBI; i abordar 
la diversitat en un sentit ampli, amb polítiques públiques 
integradores que no discriminin per qüestions culturals, 
racials, sexuals, generacionals, funcionals, etc.

Relacions Internacionals i Europa
Haurem de vetllar perquè els Fons Europeus arribin als go-
verns locals i garantir la participació de l’FMC en el procés 
de negociació de projectes prioritaris a nivell territorial. Cal 
definir projectes i tenir capacitat per executar-los en els 
terminis previstos, sense entrar en confrontació o compe-
tència amb el sector privat i les grans multinacionals. És 
fonamental que els governs locals donem resposta al repte 
i l’oportunitat que se’ns brinda des de la Unió Europea. A 
més, des de l’FMC també hauríem de coordinar la nostra 
acció amb les iniciatives per a les ciutats impulsades per 
la CE (Xarxa de Desenvolupament Urbà; Smarts cities; 
Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia; entre d’altres): 
Hem d’impulsar des del municipalisme l’Agenda Urbana 
Europea per estimular el creixement, la convivència i la 
innovació a les ciutats; fomentar la incorporació dels ODS 

de l’Agenda 2030 a les agendes locals i donar suport a 
la implementació de polítiques públiques municipals més 
sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament. I 
finalment cal garantir una major presència dels ens locals 
en el sistema de governança multinivell.
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El divendres 30 d’abril es va constituir l’Àrea de Cohesió 
Social de la Federació de Municipis de Catalunya. El pla de 
treball aprovat en aquesta reunió, que es desenvoluparà  
fins a finals del mandat municipal, va identificar com a 
tema prioritari i d’urgència la negociació del nou Contracte 

Programa entre el DTASF (Departament de Drets Socials)i els 
ens locals en  matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, amb la pre-
visió d’aprovar-se al juny.
Els objectius generals del pla 
de treball de l’Àrea, que està 
estructurada en la Comissió 
de Benestar Social, la 
Comissió de Sanitat, Salut 
Pública i Consum, i la 
Comissió d’Educació, i que es 
van aprovar en aquesta reunió 
constitutiva, són: consensuar 
amb la Generalitat un nou 
model de Serveis Socials, 
prioritzar polítiques que ga-
ranteixin els drets dels infants 
i els adolescents, promoure 
l’autonomia personal i el su-
port a les persones grans i/o 
en situació de dependència o 
vulnerabilitat, vetllar per im-

plementar polítiques contra la pobresa i per la inclusió 
social, i impulsar l’Acord per a la gestió integral de la 
pobresa energètica.
També caldria lluitar per un sistema públic de salut univer-
sal i equitatiu; assolir la cogovernança de la salut pública; 

vetllar per la protecció 
i defensa dels drets de 
consumidors i consumi-
dores; impulsar el control 
i la disciplina de mercat; 
o potenciar el consum 
responsable de proximitat, 
ecològic, ètic i solidari, 
entre d’altres.
Finalment, els objectius 
en matèria d’educació 
se centren en enfortir la 
col·laboració; potenciar 
la igualtat d’oportunitats 

i l’educació inclusiva; reforçar la lluita contra la segregació 
escolar i contra l’abandonament escolar prematur i l’absen-
tisme escolar; i impulsar el model de formació professional 
al llarg de la vida.

Així es va acordar en la constitució de l’Àrea de Cohesió Social de l’FMC

PRIORITZEM LES POLÍTIQUES
QUE GARANTEIXEN ELS DRETS
DE LA CIUTADANIA

La presidenta de l’Àrea és Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega; i el vicepresident és 
Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera. L’Àrea s’estructura en la Comissió de Benestar 
Social (l’alcaldessa impulsora és Rosa Pujol, d’Aitona, i els tècnics de referència són 

Sofia Alcaraz, d’Aitona, i Josep Lluís Bonet, del Consell Comarcal de la Noguera); 
la Comissió de Sanitat, Salut Pública i Consum (l’alcalde impulsor és Lluís Guinó, 

de Besalú, i els tècnics de referència són, en matèria de salut pública: Isabel Costa, del 
Consorci de Medi Ambient i Salút Pública de la Garrotxa, i en matèria de consum: Carles 

Ruiz, de la Diputació de Barcelona); i la Comissió d’Educació (l’alcalde impulsor és 
Albert Coberó, de Súria; i Pere Gabern, de Granollers, és el tècnic de referència)
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Sanitat, Salut Pública i Consum
Cal que les actuacions prioritàries i temes rellevants vagin 
cap a la participació en el desplegament reglamentari de 
la Llei d’accés universal a l’assistència sanitària; la revisió i 
actualització de l’Acord marc Agència de Salut Pública de 
Catalunya-entitats municipalistes; l’adequació de la nor-
mativa catalana de protecció de la salut al marc legislatiu 
de l’Estat; la participació en l’elaboració de la futura Llei 
d’adddicions a substàncies i comportamentals; la coordi-
nació dels diferents actors en situacions de crisi i emergèn-
cia sanitàries; la zoonosi i el control de plagues urbanes; 
l’educació per a la salut a les escoles i a la comunitat; les 
campanyes de sensibilització comunitària; les accions de 
lluita contra el malbaratament alimentari i el foment de l’ali-
mentació saludable.

Benestar Social 
Les actuacions prioritàries de la Federació de Municipis 
de Catalunya en aquest àmbit es concretarien en el segui-
ment del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024; la 
negociació del Contracte Programa; l’actualització de la 
Cartera de Serveis Socials; les propostes d’accés a l’habi-
tatge; la cerca de solucions a la problemàtica dels joves 
migrats no acompanyats, i a la problemàtica creixent de 
les patologies de salut mental desateses pel sistema sa-
nitari i que poden derivar en violència, tensions familiars, 
exclusió social, sensellarisme, etc; la revisió del model de 
Renda Garantida de Ciutadania i d’Ingrés Mínim Vital; i 

consensuar les mesures COVID-19 amb els ens locals a 
nivell territorial, entre d’altres.

Educació
En aquest àmbit,és necessari centrar-se en el seguiment 
efectiu dels pagaments als centres educatius de titulari-
tat municipal, acordats amb la Generalitat; la revisió del 
finançament de les escoles de música i dansa; el finança-
ment i la contractació de personal als centres educatius 
de règim ordinari; i el finançament i les xarxes a les esco-
les municipals d’adults; també passa per treballar en el 
Decret de la planificació educativa i del procediment de 
l’admissió d’alumnes en els centres del Servei d’Educació 
de Catalunya; les Oficines Municipals d’Escolarització; 
el calendari de preinscripció i matrícula i la programació 
del curs escolar; el finançament per als propers anys del 
Pla Educatiu d’Entorn; el conveni del servei comunitari; 
les beques menjador; la neteja dels centres educatius 
en relació a la COVID-19; la participació dels municipis 
en la planificació de l’FP; les Unitats d’Escolarització 
Compartida; les xarxes de transformació educatives muni-

cipals; el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement; 
les accions d’acompanyament i orientació; i l’Educació 
360: planificar oferta d’activitats extraescolar de qualitat i 
inclusives, treballar per l’equitat en les oportunitats edu-
catives fora de l’escola, etc.
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La reunió constitutiva de l’Àrea d’Administració de 
la Federació de Municipis de Catalunya, que es va 
celebrar el 26 de maig, va tractar els temes que 
han de configurar l’agenda de l’FMC durant els pro-
pers anys en els àmbits de finançament local, de 
funció pública i de seguretat i protecció civil.
Els càrrecs electes que van assistir a la reunió van 
mostrar la seva preocupació per com es poden 
resoldre les dificultats cròniques de finançament 
dels ajuntaments, agreujades ara per la pandèmia; 
de quina manera es pot regular el teletreball per 
tal que s’adapti a les necessitats de cada municipi; 
la voluntat de reduir l’alt índex de temporalitat dels 
funcionaris i funcionàries municipals; la necessitat 
de millorar la coordinació del sistema policial i l’ac-
tualització de la normativa de protecció civil a la nova realitat. 
Els assistents també van definir l’estructura organitzativa i el 
règim de funcionament de l’àrea i van aprovar el pla de treball 
i els objectius a aconseguir en aquest mandat.
Les línies de treball que es van acordar potenciar, en matèria 
de finançament, passen per promoure la creació de mecanis-
mes per a la percepció i gestió conjunta dels fons europeus 

2021-2026, instar un sistema d’assignació dels Fons Next 
Generation EU previstos per a Catalunya l’any 2021 que re-
percuteixi directament en el món local, definir un sistema de 
reintegrament dels saldos resultants de la liquidació definitiva 
en la participació en els tributs de l’Estat en els anys afectats 
per la COVID-19, i compensar les despeses extraordinàries 
assumides pels ajuntaments per fer front a la pandèmia, en-

tre d’altres.
Quant a funció pública, es va 
fer evident que els objectius 
estan centrats en la regulació 
del teletreball i en revisar la 
política de conciliació de la 
vida laboral i familiar.
Finalment, cal donar suport 
als municipis en el desenvo-
lupament d’un model propi 
de seguretat i policia local, 
coordinat amb les polítiques 
de seguretat de Catalunya.

L’Àrea d’Administració de l’FMC es va constituir el 26 de maig

EL FINANÇAMENT LOCAL EN 
LA POSTPANDÈMIA, I EL TELETREBALL 
I LA TEMPORALITAT DELS FUNCIONARIS
LOCALS CENTREN ELS TREBALLS DE 
L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ DE L’FMC

El president de l’Àrea d’Administració és Àlex Garrido, alcalde de Manlleu, 
i el vicepresident és Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell. L’àrea s’estructura en 

tres comissions: la de Finançament Local (amb Marta Farrés, de Sabadell, 
com a alcaldessa impulsora, i Iolanda Guimerà, de Tarragona, com a tècnica 

de referència); la de Funció Pública (Natàlia Figueras, de Maçanet de la Selva, 
és l’alcaldessa impulsora, Maria Carme Noguer, de Manlleu, és la tècnica 

de referència, i Joan Manso, de Moià, el tècnic col·laborador); i la de Seguretat 
i Protecció Civil (amb Ignasi Simon, de Lliçà d’Amunt, com a alcalde impulsor, 

i Diego Fernández, de Mataró, com a tècnic de referència) 
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Funció Pública
Els objectius estan centrats en la constitució de la Comissió 
de l’Ocupació Pública de Catalunya, convertir l’Acord 
comú de condicions per a les empleades i els empleats 
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants en un veritable conveni de sector per als ens 
locals, i millorar el sistema de cobertura de les vacants en 
llocs d’habilitació estatal en ajuntaments petits i mitjans. 
Per aconseguir-ho, els treballs de la comissió passen per 
treballar en una Llei catalana de l’ocupació pública, en un 
nou model d’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
i en el desplegament de l’article 13 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic.

Finançament Local
Cal donar suport als ens adherits en la gestió dels fons 
europeus, tot promovent accions adreçades a garantir 
l’impacte directe i requerint la presència dels municipis 
en les preses de decisions relacionades amb els Fons 
Next Generation EU; també s’han de promoure accions 
adreçades a compensar la caiguda en la participació en els 
tributs de l’Estat i demanar un sistema de reintegrament o 
compensació; cal mantenir també la possibilitat d’utilitzar 
el romanent de tresoreria per a despeses generals; és ne-
cessari establir un marc únic i transparent de relació amb 
les entitats financeres pel que respecta al cobrament de 
comissions per manteniment i administració dels comptes 
bancaris municipals; s’ha de promoure la implementació 
d’un sistema àgil, segur i automatitzat que garanteixi els 
pagaments municipals als titulars dels crèdits.
Així mateix, és necessari instar la modificació de la norma-
tiva tributària per poder donar cobertura al nou marc de 
relació de les entitats financeres amb les hisendes munici-

pals pel que fa a la seva col·laboració en el servei de caixa i 
en la recaptació, i requerir la compensació de les despeses 
extraordinàries que han estat assumides pels ajuntaments 
per fer front a la COVID-19, amb anàlisi detallada de l’im-
pacte en municipis turístics.
Finalment, s’ha decidit també treballar per fer extensiu el 
model del Contracte programa en matèria de serveis so-
cials, entre d’altres.

Seguretat i Protecció Civil
Els objectius són definir els eixos vertebradors del sistema 
de seguretat local, consolidar una visió transversal de la 
seguretat orientada a respondre a les necessitats, percep-
cions i demandes de la ciutadania, i actualitzar el model 
de servei i coordinació policial. Per fer-ho possible, les 
prioritats han de ser donar suport a la planificació i gestió 
integral de la seguretat local, revisar els convenis entre 
ajuntaments i el Departament d’Interior, millorar els siste-
mes d’informació policial, treballar en la Llei del sistema de 
Policia de Catalunya, participar en la proposta d’una Llei de 
convivència i civisme, redactar un document marc sobre 

el futur del Model de Policia Comunitària, valorar els 25 
d’anys de Policia de Catalunya i l’informe i l’enquesta de 
Seguretat Pública de Catalunya.
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A més de les set àrees sectorials en què s’organitza la 
Federació de Municipis de Catalunya per al període 2020-
2023, existeixen dues comissions transversals: la de la Dona i 
la dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
El passat 2 de juny va tenir lloc la constitució de la Comissió 
de la Dona, amb l’objectiu de treballar per al desenvolupa-
ment i l’avenç de la dona en tots els àmbits i promoure les 
condicions per poder aconseguir que la llibertat i la igualtat 
siguin reals i efectives.

En la reunió es va definir la seva estructura organitzativa i el 
règim de funcionament: la comissió es reunirà amb una pe-
riodicitat semestral.
En paraules de la vicepresidenta Alba Pijuan, no hem d’obli-
dar que “el treball per la igualtat s’ha de veure en tots els àm-
bits, de forma conjunta, en educació, en urbanisme, en cultu-
ra... perquè el feminisme s’ha d’integrar a totes les polítiques. I 
aquesta és la raó del caràcter transversal d’aquesta comissió”, 
va afegir que “l’objectiu de la comissió és no haver d’existir i 
assolir una igualtat efectiva dona-home”.
Olga Arnau, per la seva 
banda, va afirmar que 
“el fet de constituir 
aquesta comissió posa 
en valor la confiança, la 
integritat, la capacitat 
d’anàlisi i la voluntat 
d’avançar de les dones”, 
i va constatar que caldrà 
valorar les decisions pre-
ses per aquesta comis-
sió sempre amb visió de 

futur: “Les dones a la política i al món local han de construir 
futur des del coneixement intern i extern i amb perspectiva de 
gènere de l’impacte de les polítiques públiques”.
En la reunió, les assistentes van acordat un seguit d’objectius 
generals del pla de treball d’aquesta comissió, els quals, de la 
mateixa manera que en les àrees ja constituïdes de l’FMC, pas-
sarien per programar activitats de debat, reflexió i formació en 
matèria de polítiques d’equitat de gènere adreçades a electes 
i tècnics i tècniques locals; continuar amb la comunicació i la 

informació als membres 
de Comissió de la Dona 
aprofitant els canals de 
comunicació de l’FMC amb 
els associats; exigir i vetllar 
per la coordinació i col·la-
boració interadministrativa; 
analitzar el marc normatiu 
que determina les com-

petències municipals per fer efectiu el dret a la igualtat i la no 
discriminació per raó de sexe i per erradicar la violència mas-
clista; i vetllar per la suficiència financera dels governs locals 
en l’exercici de les polítiques d’equitat de gènere i per garantir 
la prestació de serveis d’acollida i atenció integral a les dones 
víctimes de violència masclista.
En aquest sentit, en la reunió es van establir els principals ei-
xos en què s’ha de centrar el treball d’aquesta comissió, dels 
que destaquem la creació d’un Banc de Bones Pràctiques de 
polítiques efectives d’igualtat per aprofitar el coneixement dels 

ens locals que ja tenen 
una llarga trajectòria en 
la implementació d’ac-
cions i intervencions amb 
perspectiva transversal 
de gènere transversal: 
Compartir expertesa 
per continuar produint i 
construint, i, en definiti-
va, fer dels pobles i les 
ciutats espais de cura, 
segurs i igualitaris.

LA COMISSIÓ DE LA DONA DE L’FMC, 
CENTRADA EN TREBALLAR PER 
ACONSEGUIR UNA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS REAL, LEGAL I SOCIAL

La presidenta de la Comissió és Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú; 
i les dues vicepresidentes són Montserrat Candini, de Calella, i Alba Pijuan, de Tàrrega

Alhora, la Comissió es dota d’un consell tècnic assessor, coordinat per Rosa Català, 
de l’Espai Conviviència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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L’Agenda 2030 consisteix en un pla d’acció per a les per-
sones, el planeta, la prosperitat, la pau i el treball conjunt. 
Aquesta ambiciosa agenda es proposa acabar amb la po-
bresa d’aquí al 2030 i promoure una prosperitat econò-
mica compartida, el desenvolupament social i la protecció 
ambiental per a tots els països.
Per aconseguir-ho, planteja 17 Objetius de Desenvo- 
lupament Sostenible (ODS) amb 169 metes de caràcter 
integrat i indivisible que agrupen els àmbits econòmics, 
socials i ambientals.
Fidel a aquests objectius, la Federació de Municipis de 
Catalunya va decidir que en la seva estructura hi hagués 
una comissió específica per tractar els ODS, la presidèn-
cia de la qual serà assumida per la presidenta de l’FMC, 
però que, per la pròpia transversalitat, cada acció també 
serà assignada a una comissió o àrea.
En el moment de tancar aquest exemplar de la revista de 
l’FMC aquesta comissió encara no s’ha constituït.

També es va incidir en la promoció de la participació de la 
dona als governs locals i a la vida pública, l’impuls de les 
Agendes Locals amb perspectiva de gènere i garants d’en-
torns públics igualitaris; el treball per l’empoderament de les 
dones; el foment de la reforma horària i la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral; la lluita per l’erradicació de 
la violència i la discriminació envers les dones; la denúncia 
de la precarietat que pateixen les dones, agreujada per la 
crisi de la COVID-19; el vetllar per la pèrdua de credibilitat 
del model masculí hegemònic; i posar en valor la saviesa 
relacional femenina.

Per aconseguir aquestes fites, 
la Comissió va acordar priorit-
zar algunes actuacions, com 
les aliances amb la investiga-
ció acadèmica per revisar el 
funcionament organitzacional 
i identificar aquells aspectes 
que propicien les iniquitats 
de gènere i proposar eines 
de transformació; rendibilitzar 
l’experiència COVID-19 i em-
prar models referents d’horaris 
europeus a les jornades labo-
rals, nova gestió del temps, 
videoconferències, teletreball, 
etc.; crear Protocols de Bones 
Pràctiques en matèria de 
reconciliació de la vida per-

sonal i professional; fomentar campanyes de sensibilització 
enfocades a fer palesa la nocivitat de la masculinitat hegemò-
nica per a la vida relacional d’homes i dones; i consolidar el 
Protocol específic contra l’assetjament sexual i de discrimi-
nació en matèria de gènere com a instrument indispensable 
que garanteixi a les dones el suport, el seguiment i la solució 
a les possibles incidències que es puguin produir en l’àmbit 
laboral, instaurar premis per a la creació de material de divul-
gació de l’obra de civilització femenina, i posar l’accent en les 
capacitats i les pràctiques de llibertat que han estat sempre 
imprescindibles.

COMISSIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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L’FMC ABORDA LES NEGOCIACIONS DEL 
CONTRACTE PROGRAMA AMB LA VOLUNTAT 
D’ASSOLIR UN MODEL SOSTENIBLE I EQUITATIU 
A TOT EL TERRITORI, I DEGUDAMENT FINANÇAT
Amb la voluntat d’iniciar un tre-
ball de fons, des d’un vessant 
polític i tècnic, representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
van mantenir el passat 6 de maig 
una reunió, extraordinària i con-
junta, de la Comissió sectorial i del 
Consell tècnic assessor de Benestar 
Social de l’FMC per abordar l’estat 
de la negociació del nou Contracte 
Programa entre el DTASF i els ens 
locals en matèria de serveis socials.
La presidenta de l’Àrea de Cohesió 
Social de l’FMC i alcaldessa de 
Tàrrega, Alba Pijuan, juntament 
amb el vicepresident de l’FMC i al-
calde d’Esparreguera, Eduard Rivas, 
van presidir la reunió, acompanyats 
de Josep Lluís Bonet i Juárez, tèc-
nic de referència de la Comissió de 
Benestar Social de l’FMC i direc-
tor de Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera, i Sofia 
Alcaraz, tècnica de referència de 
la Comissió de Benestar Social de 
l’FMC i treballadora social de l’Ajun-
tament d’Aitona.
La primera part de la sessió va 
servir per fer una anàlisi de la 4a 
addenda complementària per a 
la implementació de mesures ex-
traordinàries en relació amb l’im-
pacte social de la pandèmia de la 
COVID-19, que amplia els termes 
de la cooperació, col·laboració i 
coordinació per a l’exercici 2021 en 
les següents línies: serveis d’atenció 
domiciliària (SAD) per atendre nous 
casos generats per la COVID-19; 
atenció a persones sense llar: po-

sada en marxa de serveis d’atenció 
a les persones sense llar basats en 
l’aplicació de la metodologia hou-
sing first i en la provisió d’habitatges 
d’inclusió i espais per a l’acollida de 
temporers; reforç dels serveis bàsics 
d’atenció social (SBAS); projecte 
Sostre 360º: intervenció integral 
i comunitària d’atenció social a 
joves en situació de vulnerabilitat 
al carrer; dinamitzadors cívics per 
a l’emancipació juvenil; suport en 
l’emergència als serveis d’interven-
ció socioeducativa (SIS); sistemes 

de resposta urgent per a dones que 
es troben en situació de violència 
masclista i per als seus fills i filles 
(Pacte d’Estat); i envelliment quilò-
metre 0.
En un segon bloc, el tècnic asses-
sor de la Comissió de Benestar i 
representant de l’FMC a la Comissió 
tècnica negociadora amb el DTASF, 
Josep Lluis Bonet, va presentar les 
19 línies polítiques que actualment 
són objecte de negociació en relació 
al Contracte Programa 2021-2024:
- ajudes d’urgència social (AUS)
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- pobresa energètica
- estratègia i sensellarisme
- Servei d’Orientació i Atenció a 
Famílies (SOAF)
- acollida de persones migrades
- interculturalitat
- serveis laborals especialitzats orien-
tats a persones beneficiàries de la 
Renda Garantida de Ciutadania (RGC) 
i col·lectius amb discapacitats i/o pro-
blemes de salut mental
- transport adaptat i assistit
- prevenció de conductes de risc (ad-
diccions i VIH/Sida)
- programa “Minuts menuts”
- violència masclista
- accessibilitat
- igualtat home-dona
- igualtat LGBTI
- promoció de l’autonomia personal i 
referents de dependència
- poble gitano
- Serveis d’Atenció Domiciliària
- SAD Social, SAD Dependència, 
Teleassistència, suport a familiars i al-

tres cuidadors i cuidadores no profes-
sionals, i productes de suport i teràpia 
ocupacional
- programes ETACI/PLACI, i
- voluntariat.
Finalment, els diferents consells co-
marcal i ajuntaments participants a la 
reunió telemàtica van tenir ocasió d’ex-
posar la seva situació particular i, en 
termes generals, coincidien en apuntar 
que l’endèmic problema d’infrafinança-
ment dels serveis socials per part de la 
Generalitat s’havia vist agreujat per la 
crisi social i econòmica provocada per 
la COVID i estava tensionant els pressu-
postos dels ens locals.
La sessió va concloure amb l’acord 
unànime d’iniciar un treball de fons 
sobre el Contracte Programa, des del 
doble vessant polític i tècnic, amb 
voluntat d’arribar a un model de pres-
tació de serveis socials sostenible i 
equitatiu a tot el territori de Catalunya 
i dotat del corresponent finançament 
associat.

Quin és l’objectiu del 
contracte programa?
Recordem que el contracte programa 
és l’eina que permet establir una pres-
tació i gestió dels serveis socials que 
respongui a criteris de coresponsabi-
litat, transparència, equitat territorial 
i optimització dels serveis adreçats a 
les persones amb necessitats socials; 
amb la previsió, a més, que aquest 
marc de coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat (actualment Departament 
de Drets Socials) i els ens locals es 
mantingui en un escenari pluriennal 
per tal de permetre més estabilitat 
financera als ens locals.
El contracte programa permet im-
pulsar una relació de proximitat 
entre la prestació del servei social i 
la ciutadania en situar l’ens local al 
centre de la prestació efectiva dels 
serveis al seu territori.



La Generalitat i les administracions locals han negociat 
amb la companyia Endesa els acords per condonar el 
deute que acumulen milers de famílies vulnerables i 
per regular com fer front a la pobresa energètica. Amb 
aquests acords s’aconsegueix defensar els drets de les 
persones en situació de vulnerabilitat, protegir-les de 
cara al futur i oferir seguretat jurídica als ens locals.
Amb els dos convenis signats, que serviran de model 
per negociar amb la resta d’empreses subministradores 
de gas i electricitat, administracions i companyies es 
coresponsabilitzen de la despesa social que suposa la 
pobresa energètica per protegir persones vulnerables.
La signatura de l’acord, que va tenir lloc el passat 7 
d’abril, comportarà la cancel·lació total del deute acu-
mulat a 31 de desembre de 2020 per les persones 
i famílies en situació de risc d’exclusió residencial. 
Concretament l’acord condona el deute acumulat de 
35.000 famílies vulnerables entre 2015 i 2020, així com 
el conveni per regular el cost de la pobresa energètica 
que es generi a partir de l’1 de gener de 2021, que la 
companyia assumirà en un 50%. Endesa assumeix el 
100% del deute acumulat de les famílies vulnerables 
entre els anys 2015 i 2018. Pel que fa al deute dels 
anys 2019 i 2020, el 50% l’assumirà Endesa i l’altre 

50% les administracions signants. La part corresponent 
a les administracions l’assumiran la Generalitat (50%) 
i les administracions supralocals (50%). El pagament 
d’aquest 50% del deute de 2019 i 2020 corresponent a 

l’Administració el realitzarà la Generalitat en tres abona-
ments d’igual quantia a Endesa al llarg dels propers dos 
anys i mig. A partir de l’1 de gener de 2021 l’empresa 
subministradora es farà càrrec del 50% del deute gene-
rat en el futur per pobresa energètica.
L’acord s’ha treballat a través la Taula per abordar la po-
bresa energètica, formada pels departaments de Treball, 
Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement, les 
quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector 
Social de Catalunya.

L’acord suposa la regulació, per 
primera vegada, de l’aplicació de la 
Llei 24/2015, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energè-
tica, que impedeix la interrupció 
dels subministraments energètics 
a les famílies vulnerables. Gràcies 
a aquesta llei s’han impedit 63.000 
talls elèctrics a famílies vulnerables 
a Catalunya, un pas necessari per 
defensar els drets més bàsics i la 
seguretat de milers de famílies. 
Però calia un conveni regulador de 
l’Administració amb les empreses 

subministradores per cancel·lar el deute generat des de 
l’aprovació de la llei i fins al 31 de desembre de 2020 
i per regular la despesa generada per les situacions de 
pobresa energètica a partir de l’1 de gener de 2021.

ACORD HISTÒRIC DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS 
I DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AMB ENDESA 
PER CONDONAR EL DEUTE DE 35.000 FAMÍLIES 
VUNERABLES I REGULAR LA POBRESA ENERGÈTICA
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“La voluntat de les administracions i les entitats socials és abordar, 
de manera integral, la gestió de la pobresa energètica a Catalunya. 

Per això, el conveni també indica que la Generalitat impulsarà un pla 
específic, amb la participació de tots els agents implicats, especialment 

les administracions locals i el tercer sector social, per millorar 
el coneixement del fenomen i prevenir les situacions de la pobresa 

energètica, com també per establir programes i accions d’intervenció 
social, de consum i d’habitatge per millorar la situació de les llars afec-
tades i evitar la cronificació de les situacions de pobresa energètica”
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La Federació de Municipis de Catalunya 
ha consensuat una declaració 
Institucional a favor d’un pla de rein-
dustrialització de país que freni el de-
goteig de tancaments, deslocalitzacions 
i empobriment del teixit industrial de 
Catalunya, que s’està produint en els 
darrers mesos, que provoca la pèrdua 
de milers de llocs de treball i que té un 
impacte econòmic i social devastador 
en el benestar social de les poblacions 
i comarques afectades de manera més 
directa, però també en el conjunt del 
territori català.
L’FMC valora molt positivament com 
les comarques i poblacions afectades 
presenten, amb molt d’esforç, plans 
de reindustrialització per recuperar el 
teixit industrial que dia a dia disminueix 
als seus territoris, però sol·licita també 
l’acompanyament i la determinació del 
govern de la Generalitat per activar un 
pla de xoc amb polítiques actives de 
reindustrialització del país, que repartei-
xin la riquesa arreu del territori.
Des de l’FMC volem manifestar el nostre 
rebuig al tancament de la planta Bosch 
de Lliçà d’Amunt, així com a la resta de 
tancaments que s’han anat produint en 
les mateixes circumstàncies i amb les 
mateixes característiques. En aquest 
cas en particular, instem la direcció de 

Bosch a replantejar-se les seves deci-
sions i que proposi solucions que per-
metin el manteniment de l’ocupació del 
conjunt de persones treballadores, ate-
ses les enormes conseqüències socials 
que pot tenir al territori. Alhora, també 
instem la Generalitat a actuar com a in-
termediària per buscar una solució que 
permeti salvar els llocs de treball.
L’FMC apel·la a la necessària col·labora-
ció de les administracions públiques en 
el compromís d’activar les mesures ne-
cessàries per evitar aquest i altres tanca-
ments que es puguin continuar produint 
en el futur, en la mateixa dinàmica de 
deslocalitzacions, i exigim als governs 
d’Espanya i de la Generalitat, així com 
a la resta de les administracions públi-
ques, plans de viabilitat que possibilitin 
la permanència de les indústries al 
territori. També sol·licitem als diferents 
governs competents en la matèria que 
modifiquin les normatives legals que fa-
ciliten aquestes deslocalitzacions.
Finalment, volem manifestar el nostre 
suport als treballadors i les treballadores 
que afronten en aquests moments, ja de 
per si difícils, aquesta penosa situació, 
i traslladar a totes les parts afectades la 
voluntat de ser una part activa en la so-
lució d’aquest problema que afecta els 
pobles i les ciutats de Catalunya.

L’FMC, A FAVOR D’UN PLA DE 
REINDUSTRIALITZACIÓ QUE 
RELLANCI L’ECONOMIA LOCAL

És necessari i urgent fer canvis 
profunds en el model de producció 
i consum del sector tèxtil i avançar 
cap a un model circular, més soste-
nible i regeneratiu per al planeta.
És per això que el Comitè Executiu 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya, reunit el 17 de maig, va 
acordar l’adhesió de l’FMC a l’Ex-
pressió d’Interès per desenvolupar 
el Pacte per a la Moda Circular, 
i així, podrem formar part de les 
comissions de treball que definiran 
els continguts del Pacte i partici-
par en els plenaris on s’avaluaran 
i validaran els resultats de cada 
comissió.
Un dels objectius d’aquest Pacte 
per a la Moda Circular és el d’afa-
vorir l’adopció de compromisos 
concrets per facilitar la integració 
de l’economia circular al sector, fo-
mentar la participació tant dels pro-
veïdors com dels consumidors en 
la transició cap a aquest nou model 
i promoure el desplegament d’ini-
ciatives col·laboratives innovadores, 
tot partint de la certesa que aquest 
acord ha de comportar beneficis 
per a tots els agents, com ara la 
millora de l’eficiència i l’estalvi de 
costos o l’anticipació de normatives.
El Pacte és una iniciativa pionera 
al nostre país, que ha estat consi-
derada com a acció pilot per part 
de la Comissió Europea en el marc 
del Projecte Interreg CircE, el qual, 
entre d’altres, s’ha fixat disminuir 
significativament la generació de 
residus tèxtil i incrementar el per-
centatge de recollida selectiva i de 
valorització material.

PARTICIPACIÓ 
DE L’FMC PER 
DESENVOLUPAR 
UN PACTE PER A 
LA MODA CIRCULAR
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L’FMC es va reunir amb l’ARC el 16 d’abril

“LA REVITALITZACIÓ DELS ESPECTACLES ÉS PRIMORDIAL”
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La Federació de Municipis de Catalunya va donar suport a les jornades de debat sobre programacions segures en temps de 
pandèmia, d’especial interès per als governs locals, organitzades per l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya (ARC) i que van tenir lloc els dies 18, 20 i 21 de maig.
La situació per la qual han passat les programacions en general i les municipals en concret durant el 2020, amb una allau 
de suspensions i greus repercussions per al sector, ens fa reflexionar sobre la necessitat de posar en valor la seva importàn-
cia. És de tothom conegut que potser tota aquesta programació de base no té el protagonisme mediàtic que tenen els grans 
festivals, segurament perquè sempre es dóna per descomptat que les festes majors hi són, hi seran i sempre amb públic 
garantit doncs hi assisteix gratuïtament en la majoria dels casos. No ha estat fins que hem viscut aquesta situació extraor-
dinària que s’ha comprovat la seva fragilitat i s’ha vist la gravetat que suposa perdre gran part d’aquest circuit.
Les jornades van ser organitzades amb el suport de l’ICEC (Departament de Cultura de la Generalitat), l’FMC, l’ACM, les 
quatre diputacions, l’Acadèmia Catalana de la Música, el CSITAL Barcelona, SGAE, AIE, Cases de la Música, Fira mediterrà-
nia, MMVV, La Vanguardia i l’ACN, i van posar el focus en la informació aportada per experts en cadascuna de les matèries. 
Segurament hi hauran actes i programacions força diferents dels que vam tenir el 2019 i dels que tindrem el 2022, però no 
ens podem permetre, de cap manera, una altra temporada com la del 2020. Amb aquest principi tots i totes hi hem d’estar 
d’acord i, per tant, hem de sumar totes les capacitats.

PROGRAMACIONS CULTURALS SEGURES EN TEMPS DE PANDÈMIA

La Federació de Municipis de Catalunya continua treballant per acom-
panyar els ajuntaments en la programació d’actes culturals segurs. 
N’és una bona mostra la reunió que va tenir lloc el 16 d’abril amb re-
presentants de l’Associació Professional de Representants, Promotors 
i Mànagers de Catalunya (ARC) en què va reiterar el seu suport a les 
iniciatives que aquesta associació promou, amb el compromís de tras-
lladar-les als ens locals.
En la reunió, els representants d’ARC van mostrar la seva preocupació 
per l’estat en què es troba el sector cultural i la necessitat de donar 
seguretat a les administracions per continuar organitzant totes les pro-
gramacions habituals, evitant així les anul·lacions d’espectacles que es 
van produir l’any passat des del món local.
Des de l’FMC, el vicepresident i alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, 
va posar en valor l’esforç de molts governs locals per continuar progra-
mant actes de festes majors amb les mesures sanitàries corresponents, 
però “cal continuar incidint en què la cultura és segura i necessària. I 
destaquem que els governs locals sempre hem estat responsables i hem 
incentivat l’afluència de públic als actes culturals en espais segurs”.
En aquest sentit, l’FMC donarà suport a les iniciatives promogudes 
per l’ARC amb l’objectiu de revitalitzar el sector i donar totes les eines 
necessàries als ens locals per programar actes culturals segurs; per això, les dues entitats es van emplaçar a conti-
nuar treballant en col·laboració en totes aquelles propostes que compleixin aquests objectius.
Per part de l’FMC, van assistir a la reunió el president de l’Àrea de Serveis a les Persones i alcalde d’Esparreguera, 
Eduard Rivas; Francesc Xavier Menéndez, tècnic assessor de la Comissió de Cultura; Susanna Mérida, secretària 
general adjunta; i Montse Bibolas, gestora de la Comissió de Cultura. Per part de l’ARC, la gerent, Àngels Civit; el 
president, Jordi Gratacós; juntament amb Xavi Pascual, de Promo Arts Music; i Jordi Planagumà, coordinador de la 
campanya.
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El Govern, les entitats municipalistes 
(Federació de Municipis de Catalunya i 
ACM) i el moviment juvenil convoquen 
un nou Congrés de la Joventut de 
Catalunya, que generarà un nou marc 
de les polítiques de joventut per als pro-
pers anys, en el que tothom hi té veu i 
és cridat a participar-hi i on les línies a 
seguir es decidiran de forma transversal 
i cooperativa. La seva celebració és pre-
vista per al mes de febrer de 2022.
El Congrés serà un espai on es debatrà 
un tema molt reivindicat i crucial: les 
polítiques dels pròxims anys en temà-
tiques de joves. El món està canviant i 
les necessitats dels adolescents i joves 
també. Per tant, cal modernitzar lleis i 
adaptar-les a les noves realitats. Per això 
es vol fer un salt endavant en les políti-
ques de joventut i reivindicar les noves 
generacions com a palanca del canvi 
social i econòmic.

La presentació d’aquest full de ruta va 
tenir lloc el 28 d’abril a la Nau Bostik del 
barri de la Sagrera, a Barcelona, davant 
d’un centenar de persones (majoritària-
ment en línia), i va comptar, entre d’al-
tres, amb la participació de Lluís Vall, 
del Consell Comarcal del Berguedà, com 
a representant de l’FMC, que va posar de 
relleu la importància de processos com 
són el despoblament, la retenció del ta-
lent o la transformació digital i va indicar 
que cal que el Congrés de la Joventut els 
afronti per evitar que les polítiques que 
es van aplicar durant l’anterior crisi no 
es tornin a repetir.
Tots els i les participants van remarcar 
que la COVID-19 obliga a analitzar, de-
batre i acordar els nous reptes i proble-
mes que la pandèmia ha accelerat en 
el context d’una crisi sistèmica. El nou 
full de ruta presentat advoca per integrar 
les conclusions que sorgeixen d’aquests 

canvis i consensuar un 
nou marc estratègic 
que posi la joventut al 
centre de les polítiques 
públiques.
El Congrés comptarà 
amb la participació de 
tècnics, professionals 
i responsables polítics 
de l’àmbit de la joven-
tut, així com de joves 
organitzats en entitats i 
associacions i de joves 
no organitzats. Serà un 
Congrés obert a tothom 
que vol posar en valor la 
co-creació de les políti-
ques de joventut i en el 
qual es posaran en co-
mú les conclusions dels 
6 espais de reflexió, 
debat i co-creació que 
ja han arrencat.

L’FMC TREBALLA PER ADAPTAR 
LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
A LES NOVES REALITATS

La Setmana Sense Fum és una 
iniciativa de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC) i l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), en 
la que es va involucrar la Federació 
de Municipis de Catalunya, juntament 
amb altres entitats locals, per unificar 
els missatges del Dia mundial sense 
tabac, que es va celebrar el 31 de 
maig. L’objectiu era sensibilitzar la 
població de la importància que té 
per a la salut el fet de no començar 
a fumar, abandonar el consum de 
tabac i poder gaudir d’un ambient 
lliure de fum i de residus del tabac.
Malgrat que el coronavirus ha can-
viat el món, el consum de tabac 
continua matant 10.000 persones 
cada any a Catalunya; per tant, 
adaptant-nos a aquesta nova realitat, 
continua essent important celebrar la 
XXII Setmana Sense Fum (enguany, 
del 25 al 31 de maig).

CAMPANYA 
SETMANA SENSE 
FUM: ‘DEIXAR DE 
FUMAR, LA TEVA 
ALTRA VACUNA’
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En la sessió, que va tenir lloc el 22 de juny, es va in-
formar sobre l’activitat dels diferents àmbits sectorials 
i es va acordar modificar el règim de funcionament de 
l’Àrea i l’establir que les reunions ordinàries passin a tenir 
una freqüència mínima anual i la resta en funció de les 
demandes temàtiques. El president de l’Àrea, Eduard 
Rivas, acompanyat pel tècnic de referència en matèria 
de cultura, Francesc Xavier Menéndez, va repassar 
les reunions bilaterals que l’FMC ha mantingut amb 
el sector teatral, el gremi de cinemes i l’Associació de 
Professionals de representants, promotors i mànagers de 
Catalunya (ARC), posant l’accent en un model unificat 
de contractes menors privats d’espectacles públics con-
sensuat per l’ARC i el CSITAL i que concreta aspectes de 
cancel·lació. Pel que fa als reptes de futur, es va planteja 
recuperar la comissió mixta de les entitats municipalistes 
amb el Departament de Cultura, derogada l’any 2017, o 
bé la integració a la Mancomunitat Cultural integrada per 
la Generalitat i les quatre diputacions.
L’assessor de joventut, Alejandro Muñoz, va informar 
del procés d’elaboració del Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya i va evidenciar les incerteses sobre la seva 
aprovació en un eventual Congrés a celebrar a l’octubre, 

atenent els canvis a la Direcció General de Joventut. Així 
mateix, es va mostrar optimista amb la inclusió de fitxes 
de polítiques de joventut al Contracte Programa 2022-
2025 amb el Departament de Drets Socials, com una 
voluntat de consolidar pressupost i de donar resposta a 
demandes històriques, com la figura del tècnic urbà o el 
referent d’ocupació juvenil adscrit als serveis de joventut.
L’alcalde impulsor de la Comissió d’Esports, Francesc 
Alemany, es va centrar en l’afectació de les mesures res-
trictives aplicades a les instal·lacions esportives i les difi-
cultats en la implementació d’una planificació de reober-
tura, que titlla de caòtica per la successió de canvis, amb 
una temporalitat quinzenal o setmanal. També va desta-
car la col·laboració de l’FMC en el programa FITJOVE.
La secretària general adjunta de l’FMC, Susanna 
Mérida, va informar de les accions més immediates a 
incloure al pla d’acció de l’entitat i que passen per inci-
dir en la futura Llei de l’esport i la creació d’una Taula 
de treball amb la UFEC i la UCEC.
Va cloure la sessió la vicepresidenta de l’Àrea, Alba Pijuan, 
que va agrair l’esforç i la dedicació de tècnics i tècniques i 
electes de les comissions sectorials, amb el compromís de 
traslladar al nou Govern les inquietuds recollides.

L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE L’FMC FA BALANÇ 
DEL SEU PRIMER SEMESTRE D’ACTIVITAT I CONCRETA
QÜESTIONS PRIORITÀRIES A TRASLLADAR AL NOU GOVERN
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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va lliurar el passat 14 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de 
Sang, les distincions que reconeixen les 260.000 persones que han donat sang durant la pandèmia, en representació de 
les quals les han recollit una persona donant de cadascuna de les set regions sanitàries. I per la seva decisiva contribució 
també s’han distingit diverses entitats i col·lectius, entre els quals, la Federació de Municipis de Catalunya. Tot això ha fet 
possible que durant la pandèmia de COVID-19 els hospitals hagin disposat de 
suficients reserves de sang per atendre els pacients.
L’acte, que es va fer a l’auditori amb format reduït i aplicant totes les mesures 
sanitàries amb només una setantena d’assistents, va ser conduït per la perio-
dista Núria Solé i va estar organitzat per la Federació Catalana de Donants de 
Sang i el Banc de Sang i Teixits en col·laboració amb Creu Roja Catalunya. Hi 
van intervenir, a més de la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el conseller 
de Salut, Josep Maria Argimon; els presidents de la Federació i del Banc, Marc 
Ibars i Francesc Gòdia, respectivament; i el president de Creu Roja Catalunya, 
Josep Quitet.

EL PARLAMENT ACULL UN HOMENATGE ALS DONANTS DE SANG 
DURANT LA PANDÈMIA, AMB LA PARTICIPACIÓ DE L’FMC

26
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Des de la Federació de Municipis de 
Catalunya ens sumem a les declara-
cions ja realitzades tant pel Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament 
com per la Xarxa d’Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau, i denunciem 
la violència empresa per l’exèrcit israe-
lià i les milícies de Hamàs i exigim el 
respecte dels Drets Humans i del Dret 
Internacional, així com l’aplicació efec-
tiva de les diverses resolucions de les 
Nacions Unides (NNUU) emeses rei-
teradament amb l’objectiu d’establir la 
pau a la regió. Com a representants del 
municipalisme català i solidari ens afe-
gim també a la demanda de la comuni-
tat internacional d’iniciar un procés de 
mediació que, a més d’aturar l’espiral 
de violència, com s’ha fet, reprengui el 
procés de pau i iniciï un diàleg seriós 
que abordi les causes profundes del 
conflicte, tal com ha proposat el secre-
tari general de NNUU.

Considerem que aquest procés fa 
necessària la fi de l’ocupació israelia-
na dels territoris palestins, la fi de la 
política de colonització de les terres 
ocupades, la immediata paralització de 
la construcció del mur de separació, la 
demolició dels trams ja construïts i la fi 
del bloqueig israelià sobre la Franja de 
Gaza, que ha degradat de forma crítica 
les condicions de vida en aquest territori 
palestí sota ocupació fins a esdevenir 
pràcticament insostenible; així com el 
reconeixement del dret al retorn dels re-
fugiats palestins, en el marc de les dife-
rents resolucions de les Nacions Unides 
al respecte.
Des de l’FMC reiterem el rebuig ca-
tegòric a tots els actes de violència, 
terrorisme, provocació, incitació a l’odi i 
destrucció. Defensem la pau i el diàleg 
com a única eina per aconseguir-la.
Vegeu la declaració a https://fmc.cat/no-
vetats-ficha.asp?id=34924&id2=6&idc=1

DECLARACIÓ DE L’FMC 
EN DEFENSA DE LA PAU I 
EL DIÀLEG PER A UNA RESOLUCIÓ 
DEFINITIVA DEL CONFLICTE 
ENTRE ISRAEL I PALESTINA

Atesa la situació que s’està produint 
a Myanmar (Birmània), en què, 
després del cop d’estat de febrer 
de 2021 per part de la junta militar, 
s’estan vulnerant els Drets Humans 
amb la pràctica de repressió, violèn-
cia i assassinats contra electes i tam-
bé població civil, la Comissió d’Inclu-
sió Social, Democràcia Participativa i 
Drets Humans de CGLU n’ha elabo-
rat una Declaració.
En aquest sentit, el Comitè Execu-
tiu de la Federació de Municipis de 
Catalunya, reunit el 17 de maig en 
sessió ordinària, va acordar adhe-
rir-se a aquesta Declaració i la va fer 
arribar a tots els ens adherits per si 
consideraven adient donar-hi suport.
El CGLU, i concretament la se-
va Comissió d’Inclusió Social, 
Democràcia Participativa i Drets 
Humans, com a líder dels governs 
locals compromesos amb la demo-
cràcia a tot el món, va alçar la seva 
veu i va condemnar els actes de la 
junta militar de Myanmar.
Per aquest motiu van convidar 
els governs locals i regionals de 
tot el món a sumar-se a aquesta 
Declaració, que exigeix a la junta 
militar que respecti els valors de-
mocràtics i els drets humans i que 
es prenguin les mesures concretes 
perquè s’aturi aquesta espiral de 
violència i es restableixi la pau i la 
democràcia.
Recorden també, una vegada més, 
com els governs locals i els seus 
representants democràtics han de 
ser protegits com a govern que do-
na respostes de primera línia a les 
necessitats de les seves comunitats 
mitjançant la prestació de serveis 
públics.

COMPROMÍS DE 
L’FMC AMB LA 
DEFENSA DELS 
DRETS HUMANS
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El programa Fitjove té com a objectiu la promoció d’exer-
cici físic i ocupació saludable del temps d’oci en l’ado-
lescència, per prevenir conductes de risc com el con-
sum de drogues. Està promogut per l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i el Consell Català de l’Esport, amb 
la col·laboració de la Fundació Esportsalus. En l’actualitat 
es desenvolupa en 23 municipis de Catalunya amb una 
afectació de 4.500 alumnes de 4t d’ESO.
Els bons resultats obtinguts en els darrers anys empe- 
nyen el Consell Català de l’Esport a voler ampliar-lo, 
amb el suport de les entitats municipalistes. En aquest 
sentit, la Federació de Municipis de Catalunya col·la-
bora en la implementació d’aquest programa amb la 
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física del 
Departament de la Presidència, mitjançant el Consell 
Català de l’Esport; la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut, mitjançant la Subdirecció 
General de Drogodependències, l’ACM i la Fundació 
Esportsalus, per a la implementació del programa 
Fitjove. Així es va decidir en una reunió celebrada el 
12 d’abril i es va ratificar pel Comitè Executiu de l’FMC 
que va tenir lloc el 26 d’abril. La col·laboració s’articula 
a través de la firma d’un acord marc, que tindrà lloc 
properament. A partir d’aquí es crearà una comis-
sió de seguiment a nivell de Catalunya –Comissió de 
Seguiment Nacional- per valorar l’accés al programa i 
la seva implementació, on l’FMC i l’ACM hi tindran un 
representant cadascuna.

Cada municipi es podrà adherir a aquest acord a través 
de la signatura d’una addenda, que hi figurarà com a 
annex. Per tal de fer el seguiment del Programa Fitjove 
a cada municipi es crea la Comissió de seguiment local, 
on participaran els representants municipals i els repre-
sentants de la Generalitat en el territori.
El programa s’articula en tres etapes: en la primera, la 
fundació Esportsalus fa una formació als tècnics i les 
tècniques dels ajuntaments i una valoració inicial; en la 
segona, les escoles organitzen una sortida extraescolar 
dels alumnes de 4t d’ESO per conèixer les instal·lacions 
esportives i fan un tastet de les diferents activitats esporti-
ves ofertes; i en la tercera, l’alumnat que ho vulgui, es pot 
apuntar a les diferents activitats que es realitzen fora d’ho-
rari escolar, dues tardes a la setmana. Els i les alumnes 
que hi participen són becats per la Generalitat, ja que la 
majoria tenen una situació socioeconòmica desfavorable.

Cada 9 de maig se celebra el Dia d’Europa, amb un conjunt d’activitats arreu del 
territori català que tenen per objectiu que la ciutadania conegui una mica més 
Europa i les seves institucions.
Per a la celebració d’aquest Dia d’Europa 2021 el Consell Català del Moviment Europeu va redactar una declaració perquè 
les institucions li donessin suport i s’articulessin els instruments per tal que la ciutadania conegui aquesta declaració.
Els valors de la Unió Europea són més actuals i vigents que mai i impliquen el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la 
democràcia, la igualtat i l’estat de dret, així com el respecte als drets humans i a les minories. Tot plegat, basat en la justí-
cia, el pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la solidaritat i la igualtat entre homes i dones. Hem de treballar perquè 
aquests valors siguin sempre vigents.
El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, reunit el 26 d’abril, va acordar l’adhesió de l’entitat a aquesta 
declaració, que també vàrem traslladar als ens adherits per tal de fer la divulgació pertinent si ho consideraven oportú.

COL·LABORACIÓ DE L’FMC EN LA IMPLANTACIÓ 
DEL PROGRAMA FITJOVE, QUE PROMOU 
L’EXERCICI FÍSIC EN L’ADOLESCÈNCIA

L’FMC S’ADHEREIX A LA 
DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA
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Des de la Comissió d’Agenda Digital de 
l’Àrea de Bon Govern de la Federació 
de Municipis de Catalunya es va con-
siderar necessari celebrar una jornada 
per conèixer de primera mà i des d’un 
vessant pràctic quin impacte té en el 
procés d’administració electrònica, i en 
l’actual context de pandèmia, tant la 
data d’entrada en vigor definitiva de la 
Llei del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, com 
les novetats principals del nou Reial 
Decret pel qual s’aprova el Reglament 
d’actuació i funcionament del sector pú-
blic per mitjans electrònics. La jornada, 
que va tenir lloc el 12 de maig amb una 
gran afluència de participants dels ens 
adherits a l’FMC, va servir per analitzar 
la situació de l’administració electrònica i 
conèixer des d’un vessant pràctic el seu 
impacte en el context de pandèmia.
La recent aprovació i publicació del 
Reial Decret 203/2021, de 30 de març, 
pel qual s’aprova el Reglament d’actua-
ció i funcionament del sector públic per 
mitjans electrònics, vol desenvolupar i 
concretar les previsions legals per tal 

de facilitar a les administracions, entre 
d’altres aspectes, la implantació efectiva 
de l’Administració electrònica, aclarint i 
precisant, al mateix temps, aquelles ma-
tèries regulades per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, 
i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de rè-
gim jurídic del sector públic.
Aquestes consagren el dret de les 
persones a relacionar-se per mitjans 
electrònics amb les administracions 
públiques, en simplifiquen l’accés i 
reforcen l’ús de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions (TIC) en 
les administracions públiques, tant per 
millorar l’eficiència de la seva gestió com 
per potenciar i afavorir les relacions de 
col·laboració i cooperació entre elles.
La jornada va tractar, concretament, so-
bre quin és l’impacte de la COVID-19 en 
el procés d’implantació de l’administra-
ció electrònica, l’impacte de l’entrada en 
vigor definitiva de la Llei 39/2015; qui-
nes són les novetats principals del Reial 
Decret 203/2021 i es va debatre sobre 
quina és la perspectiva de futur.

534 PARTICIPANTS ANALITZEN 
EN UNA JORNADA LA SITUACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

El conveni signat entre el Departa- 
ment de Justícia de la Generalitat, 
la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’ACM en relació amb el 
compliment de les mesures penals 
alternatives, ratificat pel Comitè 
Executiu de l’FMC del 26 d’abril, 
té l’objectiu d’establir el marc de 
col·laboració entre les tres entitats 
per fomentar i concretar les actua-
cions que siguin d’interès per als 
ens locals que s’hi adhereixen de 
manera expressa, en matèria de 
gestió de l’execució de les mesures 
i resolucions judicials dictades per 
la jurisdicció penal, o la jurisdicció 
de menors, així com la col·labora-
ció en programes d’atenció a les 
víctimes de delictes, de cada mu-
nicipi o comarca, i amb els proces-
sos de reinserció que se’n derivin.
El text de l’acord és similar als que 
s’han signat amb anterioritat des 
de l’any 2014.
Cal tenir present que el conveni 
contempla que tots aquells ens 
locals que, en el marc d’anteriors 
edicions d’aquest conveni, ja hagin 
manifestat amb un escrit d’adhesió 
la seva voluntat de col·laboració en 
el desenvolupament dels progra-
mes esmentats, se’ls considerarà 
a tots els efectes acreditats per 
oferir els seus serveis i, per tant, no 
caldrà que reiterin de nou la seva 
adhesió.
El Departament de Justícia i l’FMC 
i l’ACM portaran a terme entre 
els responsables del món local 
actuacions de difusió per tal de 
ressaltar el valor social del progra-
ma de Treballs en Benefici de la 
Comunitat (TBC) i Prestacions en 
Benefici de la Comunitat (PBC).

L’FMC RATIFICA 
EL CONVENI DE 
MESURES PENALS 
ALTERNATIVES
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Es tracta d’una proposta per a viure i treballar als mu-
nicipis petits, molts dels quals estan passant per un 
context d’estancament però on, alhora, s’ha detectat 
un incipient moviment de nous residents. Aquests 
possibles nous veïns i veïnes veuen limitades les seves 
opcions per l’existència d’habitatges buits que no estan 
en el mercat per manca de conservació. Alhora, els pe-
tits municipis tenen dificultats per afrontar intervencions 
de millora i conservació en les seves trames urbanes, el 
que limita l’atractiu per a possibles nous residents.
Mitjançant el nou programa, es vol contribuir a evitar la 
pèrdua de població i a incentivar la realització de projec-
tes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars inno-
vadores que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge.
Per a la selecció s’han puntuat diversos factors per 
a cada municipi, com ara la seva densitat, l’extensió 
en quilòmetres, els nuclis agregats, el creixement, les 
seves necessitats, l’existència d’un pla d’actuació, el 
suport d’entitats socials, els objectius de l’ajuntament, 
les accions a desenvolupar o el calendari proposat. La 
comissió de selecció, formada per representants del 
Departament de TES, de l’Associació de Micropobles, 

l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya n’ha triat 
aquests 20: de l’Alt Pirineu i Aran: Baix Pallars, Josa 
i Tuixén i Isona i Conca Dellà; de Barcelona: Gallifa; 
del Camp de Tarragona: Passanant i Belltall, Rocafort 
de Queralt, i Capafonts; de les Comarques Centrals: 
Vallcebre, Pinós i Riner; de les Comarques Gironines: 
Ribes de Freser, Vilademuls, Palau de Santa Eulàlia 
i Planoles; de Ponent: Ciutadilla, Maldà, Llardecans i 
Almatret; del Penedès: Montmaneu; i de les Terres de 
l’Ebre: Prat de Comte.
Els municipis seleccionats tindran dret a l’obtenció 
d’una subvenció directa, que s’instrumentarà mit-
jançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’ajuntament. El 
Departament de TES ha assignat un pressupost de dos 
milions d’euros per a aquestes proves.

ESCOLLITS ELS MUNICIPIS 
PER A LES PROVES PILOT 
DEL NOU PROGRAMA DE 
MOBILITZACIÓ D’HABITATGE 
EN EL MÓN RURAL
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Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Federació de Municipis de 
Catalunya vàrem animar els i les electes i tècnics i tècniques locals a par-
ticipar en aquesta jornada divulgativa sobre el programa Libera de volun-
tariat ambiental, a través del qual es pot col·laborar i aportar recursos als 
municipis de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és conscienciar i 
mobilitzar la ciutadania per mantenir els espais naturals lliures de residus 
i que puguem, d’aquesta manera, alliberar molta més vida en favor de la 
biodiversitat.
Ecoembes, l’entitat que coordina el reciclatge dels envasos a Catalunya, 

dona a conèixer el programa Libera, que porta ja diversos anys en marxa, i a través del qual busca lluitar contra l’abandona-
ment de residus al medi natural. No només és un programa de recollida de residus i mobilització ciutadana sinó que busca 
també, sobre la base del coneixement, fer difusió d’informació i programes de prevenció de l’abandonament.
El secretari general de l’FMC va participar en aquesta jornada, que es va celebrar el passat 27 de maig, i que es va adreçar a 
tots els municipis de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.

L’FMC COL·LABORA EN LA JORNADA D’ECOEMBES 
SOBRE VOLUNTARIAT AMBIENTAL
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La presidenta de la Federació de Muni- 
cipis de Catalunya, Olga Arnau; la pre-
sidenta de l’Àrea de Cohesió Social de 
l’FMC, Alba Pijuan; i l’alcalde impulsor 
de la Comissió d’Educació de l’FMC, 
Albert Coberó, es van reunir el passat 
30 de juny amb el conseller d’Educació, 
Josep González-Cambray, per abordar 
diverses qüestions que afecten els go-
verns locals, com ara el finançament de 
les llars d’infants, de les oficines munici-
pals d’escolarització o de les escoles de 
música, dansa, arts escèniques, visuals, 
plàstiques, circ i idiomes. Els repre-
sentants de l’FMC van valorar la reunió 
com a molt positiva i van coincidir en 
la necessària col·laboració per arribar a 
consensos positius per a tothom.
D’entre els termes que s’hi van tractar, 
destaquem la petició per part dels go-
verns locals de reprendre els treballs en 
els diferents espais d’intercanvi entre el 
Departament i els ajuntaments, com la 
Comissió mixta, les taules de planificació 
de l’FP o per parlar del nou model de 
transport i menjador escolar.

Els principals temes tractats van girar 
al voltant del finançament pendent i 
actual de les llars d’infants i que es pu-
gui efectuar de la manera més ràpida 
possible; d’actualitzar el finançament 
per part del Departament d’Educació de 
la Generalitat de les Escoles Municipals 
de Música, així com de la necessitat de 
treballar un decret d’arts escèniques, 
visuals, plàstiques i de circ, a l’estil del 
decret de música i dansa i la necessitat 
d’ordenar competencialment durant 
aquesta legislatura aquestes escoles que 
ofereixen estudis no reglats.
En la reunió també es va parlar de la 
situació actual de les beques menjador, 
de les ràtios que s’haurien d’establir de 
cara al proper curs, d’un possible aug-
ment de places dels cicles formatius de 
grau mitjà i de la possibilitat de mantenir 
les plantilles de reforç COVID-19 per als 
propers cursos.
Finalment, i com en tots els altres àm-
bits sectorials, es va demanar poder 
planificar per part dels governs locals 
l’arribada i el destí dels fons europeus.

L’FMC ES REUNEIX AMB 
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, 
JOSEP GONZÁLEZ-CAMBRAY, 
PER TRACTAR QÜESTIONS QUE 
AFECTEN ELS GOVERNS LOCALS

El Comitè Executiu de l’FMC va 
aprovar la participació de la nostra 
entitat com a coorganitzadora de 
l’International Mobility Congress. 
Aquest esdeveniment, que tindrà 
lloc els propers 21 i 22 de setembre 
a Sitges, té l’objectiu de posicionar 
Catalunya com a referent en l’àmbit 
de la mobilitat, el transport públic i 
les seves infraestructures.
Després de més de 15 anys orga-
nitzant la Jornada Catalana de la 
Mobilitat, un esdeveniment que 
cada any ha tingut un notable èxit 
d’assistència, amb més de 350 per-
sones en cada edició, la Generalitat 
de Catalunya, l’ATM de Barcelona 
i l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU) han cregut que era el mo-
ment de donar un pas més. I és per 
això que han impulsat l’organització 
d’un esdeveniment amb vocació 
internacional, que vol contribuir al 
debat i aportar coneixement sobre 
les últimes novetats i les millors 
pràctiques en l’àmbit de la mobilitat 
i el transport públic, i que comptarà 
amb experts nacionals i interna-
cionals de reconegut prestigi en el 
sector, i que obrirà les seves portes 
a assistents d’arreu del món.

PARTICIPACIÓ DE 
L’FMC AL CONGRÉS 
INTERNACIONAL 
DE LA MOBILITAT
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Seminari Tècnic Local

L’anàlisi de les estratègies urbanes, l’aigua com a actiu 
que cal cuidar i com afrontar l’urbanoporosi, eixos de 
les tres primeres sessions del Seminari Tècnic Local 2021

El passat 9 d’abril es va inaugurar la 23a edició del 
Seminari Tècnic Local, organitzat per la Federació de 
Municipis de Catalunya, i que es perllongarà fins al 17 de 
desembre.
En aquesta primera sessió de l’edició 2021 es van tractar 
les estratègies urbanes, des de la perspectiva de la pla-
nificació i del planejament urbanístic. El seu objectiu va 
ser actualitzar conceptes i formats d’anàlisi i planificació 
i, per a això, s’hi van abordar les Agendes Urbanes com 
a instrument d’oportunitat per encarar la recuperació. 
Concretament es va definir l’agenda urbana local d’un te-
rritori (local o supralocal) a través de la redacció del seu 
pla d’acció, d’acord amb les Agendes Urbanes d’àmbit 
superior i alineat amb l’Agenda 2030 i els ODS; així com 
de les xarxes de les agendes urbanes locals, com a es-
pais de cooperació, intercanvi, innovació, aprenentatge i 
avaluació, destinats a donar suport als governs locals 
que afronten el desenvolupament de la seva agenda 
urbana local. En aquest sentit, per part de Paisaje 

Transversal, es va presentar el projecte de l’Agenda 
Urbana Local de Berga.
També es va analitzar un cas pràctic d’experiències de 
rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana desenvo-
lupades en el marc de projectes europeus (el projecte 
Efidistrict, de Pamplona). Finalment, es va tancar la ses-
sió amb el tema de la relació entre l’estratègia local i el 
finançament europeu.
L’aigua és un recurs indispensable per a l’activitat huma-
na, la nostra alimentació, la nostra salut, els nostres ha-
bitatges, la nostra energia, l’agricultura i la indústria, i per 
garantir l’equitat i la democràcia de les nostres societats. 
I per reflexionar sobre la seva gestió de cara al futur, la 
sessió del 7 de maig va estar dedicada a aquest recurs. 
Concretament es va informar sobre els esquemes bàsics i 
les definicions de les xarxes de clavegueram i es va expli-
car la relació entre les unitàries i les separatives; es va fer 
una introducció a la història dels sobreeixidors: el pas del 
segle XIX al segle XXI; i es van tractar noves
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infraestructures i el seu desenvolupament normatiu. Es 
va concloure que les solucions passen, entre d’altres, per 
donar una resposta satisfactòria a la ciutadania, cada ve-
gada més conscienciada i exigent amb tot allò relacionat 
amb el medi ambient.
També es va parlar de les SUDS (solucions de 
drenatge basades en la natura) i es van ex-
plicar diverses experiències en la seva imple-
mentació. Les SUDS constitueixen una estra-
tègia d’adaptació al canvi climàtic en l’entorn 
urbà, contribueixen a gestionar els riscos 
d’inundació i sequera a través de solucions 
basades en la natura, que complementen la 
infraestructura de drenatge tradicional. Per a 
això, és necessari desenvolupar el marc or-
ganitzatiu i normatiu i complementar-lo amb 
manuals, guies i capacitació específica, ja 
que la implicació de tots els actors és impres-
cindible per fer realitat el canvi de paradigma.
Finalment, es van analitzar les tecnologies de 
depuració en municipis petits i es va parlar 
dels criteris de disseny i tipus de tractament per a petites 
poblacions, tot mostrant alguns casos i experiències. Es 
va concloure que cal una selecció de la tecnologia i una 
ubicació adequada, un disseny complet de la planta i 

dotar els sistemes 
d’eines d’operació i 
formar el personal; 
preveient sempre els 
costos d’explotació i 
manteniment.
La sessió de l’11 de 
juny va estar dedi-
cada concretament 
a l’urbanoporosi. Cal 
fer front a aquesta 
malaltia de les nos-
tres ciutats i pobles 
en la que el buit 
predomina sobre 
el ple i que afecta 
l’habitatge, els locals 
en planta baixa, els 
edificis industrials o 
els magatzems. No 
acabem de trobar 
els instruments que 
permetin actuar 
eficientment des de 
l’administració local, 

que és a qui li toca gestionar les situacions sobrevingu-
des i que ho ha de fer amb limitacions competencials i 
de mitjans. En la sessió també es va fer una anàlisi ex-
haustiva de la territorialització del planejament urbà amb 
dades: concretament es va parlar del Pla d’usos de Ciutat 

Vella. També es va aprofundir en la transformació del sòl 
industrial en ecosistemes innovadors urbans. La sessió va 
finalitzar amb una ponència sobre l’activació econòmica 
de la Ciutat Construïda.

“El Seminari Tècnic Local 2021 de l’FMC finalitzarà 
el 17 de desembre d’enguany. Us recordem que la sessió 
de juliol estarà dedicada a l’habitatge; la del setembre, 
a la regeneració urbana; les intervencions complexes 
i el planejament urbanístic tindran cabuda en dues sessions 
el mes d’octubre; en la sessió de novembre s’analitzarà 
l’hàbitat i la salut. Finalment, la del desembre, tractarà 
la relació entre urbanisme i salut”
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Seminari de Dret Local

L’estabilització del personal interí i els ens locals

En la sessió del Seminari de Dret Local organitzat per la 
Federació de Municipis de Catalunya, que es va celebrar el 
16 d’abril, es van continuar abordant diverses qüestions 
jurídiques rellevants que afecten el món local. Concretament 
es va parlar de la situació del funcionariat interí. Al mateix 
temps, i per solucionar aspectes més concrets i oferir eines 
útils per fer front a problemes jurídics, es van analitzar tam-
bé les competències en el planejament director metropolità 
segons la jurisprudència recent i el dret de defensa de les 
actuacions prejurisdiccionals del Tribunal de Comptes.
Com a cada sessió de l’SDL, es va començar amb un infor-
me d’actualitat jurídica que recull la legislació estatal i l’au-
tonòmica, així com la jurisprudència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, del Tribunal Constitucional, del Tribunal 

Suprem i de tribunals superiors de justícia, que més afecta 
les administracions locals.
Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la 
Universitat de Barcelona, va explicar com es pot estabilitzar 
el personal interí i va alertar que la situació del personal no 
permanent en el sector públic espanyol segueix sense tenir 
una solució clara. En la seva ponència va informar també 
dels últims pronunciaments del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea, que semblen haver contribuït a clarificar el 
panorama existent i a enquadrar-lo en unes coordenades 
determinades.
Sebastià Grau i Àvila va analitzar les competències en el 
planejament director metropolità segons la jurisprudència 
recent i es va referir al plantejament central de la qüestió de 
les competències en algunes sentències sobre el PDU ‘Gran 
Via – Llobregat’, a les noves aportacions de la sentència so-
bre el Pla director urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica 
del Delta del Llobregat i a l’instrument de la modificació del 
PGM per assolir determinats objectius d’ordenació com a 
alternativa al planejament director urbanístic metropolità, 
entre d’altres.
Per últim, l’advocat Rafael Entrena Fabré va explicar el dret 
de defensa de les actuacions prejurisdicionals del Tribunal 
de Comptes, tot analitzant les actuacions preprocessals amb 
una incidència especial en les qüestions que susciten una 
més gran controvèrsia en la pràctica forense. I va manifestar 
que, en general, la seva actuació hauria de ser molt més 
garantista pel que fa al dret de les defensa de les persones 
que són cridades al procediment de reintegrament.

Com afecta la normativa de protecció de dades als 
governs locals
En la sessió de 14 de maig, l’FMC va voler aclarir els dubtes 
de quan i on s’aplica la normativa de protecció de dades i 
com afecta l’àmbit local. També en aquesta mateixa sessió, 
es va analitzar la repercussió de la responsabilitat per in-
compliment del Dret de la Unió Europea i els ens locals.
Lorenzo Cotino Hueso, catedràtic de Dret Constitucional 
de la Universitat de València, va explicar la protecció de 
dades en l’àmbit local en el marc del Reglament de la Unió 
Europea i de la llei orgànica i va aclarir quines normes 
s’apliquen, quan i on, els diferents tipus, com s’han de trac-
tar, quan es poden cedir i per a què, etc.

Per analitzar quina és la repercussió de la responsabilitat 
per incompliment del Dret de la Unió Europea i els ens 
locals, vàrem comptar amb Isaac Martín Delgado, direc-
tor del Centro de Estudios Europeos i professor de Dret 
Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa, que va 
afirmar que no podem negar la competència de l’Estat per 
regular mecanismes procedimentals de repercussió de la 
responsabilitat que ha d’assumir davant les institucions eu-
ropees pel fet de ser l’únic actor vàlid a nivell internacional, 
però cal normalitzar les relacions de cooperació entre Estat i 
comunitats autònomes (sense oblidar, en el seu àmbit d’ac-
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tuació, els ens locals) a l’hora de determinar la responsabi-
litat que correspon a cadascú en els incompliments i, per 
tant, a l’hora de repercutir les sancions.
Als grups de treball, Víctor Almonacid Lamelas, secretari de 
l’Ajuntament d’Alzira, va explicar com s’han de fer les ses-
sions telemàtiques dels òrgans col·legiats locals, tant des del 
vessant teòric com des de la visió pràctica; i Carme Briera 
Dalmau, advocada del Despatx Clifford Chance, va analitzar 
els convenis urbanístics: concepte, marc jurídic, naturalesa 
i finalitat, tipologia, requisits de validesa i eficàcia: procedi-
ment i contingut mínim; i l’extinció i els seus efectes.

Conciliació i pandèmia, en la sessió de cloenda de la 
33a edició del Seminari de Dret Local
En la darrera sessió de l’SDL, que va tenir lloc el 18 de juny, 
els dos temes centrals van ser la conciliació en la jurisdicció 
contenciosa administrativa i la relació entre ciència i dret en 
temps de pandèmia.
Jesús Cudero Blas, magistrat de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, va analitzar com s’ha incorporat la mediació ‘intra-
judicial’ en l’àmbit del procés contenciós administratiu.
Per parlar de la relació entre la pandèmia de la COVID-19, 
la ciència i el dret, vam comptar amb José Esteve Pardo, 
catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de 

Barcelona, que va parlar de la necessitat de reinstaurar la 
connexió de la ciència amb el dret; i ens va introduir en les 
regulacions i les decisions en entorns d’incertesa científica, 
entre d’altres.
Carmen Alonso, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, va informar de quina és la situació en què es 
troben els regidors i les regidores no adscrites després de la 
Sentència del Tribunal Suprem de 26 d’octubre de 2020.
Finalment, Xavier Silvestre i Castejón, lletrat consistorial de la 
Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona, 

va analitzar la regu-
lació dels habitatges 
d’ús turístic i les llars 
compartides en el 
Decret 75/2020, de 
4 d’agost, de turisme 
de Catalunya, i va 
explicar, entre d’al-
tres qüestions, quina 
ha estat l’evolució 
normativa, la relació 
entre com regular 
l’habitatge turístic i la 
Directiva de Serveis, 
quins són els requi-
sits dels habitatges 
d’ús turístic i de les 
llars compartides, 
què són les plata-
formes d’allotjament 
turístic i quin és el 
règim sancionador.
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Gestió de l’estrès. Millora de la qualitat de vida professional en temps de pandèmia
Segona edició: 15, 19, 22, 25 i 29 de març i 6, 9 i 13 d’abril

Espai pràctic d’anàlisi i millora sobre aspectes tècnics, emocionals, institucionals a través d’activitats d’auto diagnòstic i 
de tècniques d’intervenció. S’utilitzarà al màxim els coneixements i l’experiència dels assistents.

Amb aquests espais formatius la Federació de Municipis de Catalunya té la voluntat d’assumir o ampliar necessitats for-
matives que omplin continguts indispensables per a la millora de la productivitat dels treballadors i treballadores locals i 
l’increment del seu capital humà i possibilitin la seva promoció laboral i la seva carrera professional.

Us relacionem a continuació els cursos que l’FMC ha desenvolupat durant els mesos d’abril, maig i juny i els programats a 
partir de juliol de 2021.

ACCIONS FORMATIVES D’ABRIL A NOVEMBRE

Disseny i gestió de projectes europeus per a l’administració local
Tercera edició: 29 i 31 de març i 12 i 15 d’abril de 2021 i quarta edició: 19, 22, 26 i 29 d’abril

Aborda l’anàlisi dels diferents instruments financers des de la mirada local, identifica les oportunitats que el nou pressupost 
de la UE dibuixa per al món local i defineix un full de ruta pràctic per incrementar les possibilitats d’accedir-hi amb èxit. El 
curs té una dimensió pràctica dirigida a reforçar les capacitats dels governs locals d’accedir als fons europeus.

Eficàcia i legalitat en l’elaboració d’un Pla d’estabilització/consolidació 
i el seu encaix en l’RLT
Tercera edició: 20 d’abril i quarta edició: 26 d’abril

Aporta coneixements i entrenament pràctic sobre l’abast, contingut i tramitació dels Plans de Consolidació o Estabilització 
d’Ocupació, amb legalitat i eficàcia i amb la finalitat de complir l’objectiu legal que a finals de 2021 la taxa de temporali-
tat en les administracions públiques se situï per sota del 8%.

Gimnàstica per dirigir instal·lacions esportives. Habilitats directives per a gestors
Primera edició: 12, 14, 19 i 21 d’abril i segona edició: 29 d’abril i 4, 6 i 11 de maig

Oportunitat perquè els gestors esportius reordenin les seves pròpies idees i ajustin el contingut de la feina als seus con-
ceptes: cal aportar mètodes i eines per aconseguir millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió d’equipaments esportius.

Agilitat i fluïdesa a les administracions públiques
Primera edició: 13, 20, 22 i 27 d’abril i segona edició: 13, 18, 20, 25 de maig
Com preparar-nos per elevar l’agilitat i la fluïdesa del teu equip i saber com podem influir en el compromís i la felicitat 
dels col·laboradors i col·laboradores. Aprendre a comprometre el talent, crear una cultura àgil i fluida, conèixer les dades 
ocultes i les palanques d’acció dels equips i elevar el compromís dels col·laboradors i equips empoderats, entre d’altres.

L’art de dirigir equipaments culturals
Primera edició: 13, 15, 20 i 22 d’abril; segona edició: 26 i 28 d’abril i 3 i 5 de maig; i tercera edició: 10, 12, 17 i 19 de maig

Els responsables d’equipaments culturals passen la major part del seu temps al peu del canó, amb el risc de resoldre 
problemes sense haver-los pogut pensar fredament.
El curs és una oportunitat perquè aquest col·lectiu ajusti el contingut de la feina a aquests conceptes.
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La contractació pública local: bones pràctiques per millorar la legalitat, 
l’eficàcia i l’eficiència
Primera edició: 21, 22, 23, 27 i 28 d’abril i segona edició: 17, 18, 19, 27 i 28 de maig

Aporta coneixements pràctics sobre la contractació segons la Llei de contractes del sector públic, aplicada conforme a 
criteris d’eficàcia, eficiència, servei i legalitat.

La gestió de les plantilles, llocs de treball, carrera i retribucions 
a les entitats locals
Primera edició: 20, 21, 25 i 26 de maig i segona edició: 9, 10, 14 i 15 de setembre

Aporta coneixements i entrenament pràctic sobre el contingut d’una RLT realitzada amb criteris organitzatius; l’aplicació 
dels elements de carrera; la diferència pràctica dels conceptes legals bàsics; els plans d’ordenació dels recursos humans o 
plans d’ocupació; la possibilitat i el contingut dels plans de consolidació de l’ocupació; entre d’altres.

Violències familiars: infància, parella i persones grans. Prevenció i detecció 
interdisciplinària
Primera edició: 2, 7, 10, 15, 21, 23, 28 de juny i 1, 5, 8, 12, 15 de juliol; i segona edició: 27 i 30 de setembre, 4, 8, 11, 
15, 18, 22, 25 i 28 d’octubre i 2 i 8 de novembre

Espai pràctic d’anàlisi i millora sobre aspectes tècnics, emocionals i institucionals a través de diferents activitats.

El sistema de subvencions
Primera edició: 22 i 29 de juny i 6 de juliol

S’analitzarà el món del sistema de subvencions i el seu funcionament. Es tracta d’una formació de seguiment documen-
tal i justificació econòmica en matèria de subvencions que permetrà conèixer processos, normativa, procediments, així 
com casos d’interès d’aquest àmbit.

Els reptes de la contractació electrònica
Primera edició: 29 de juny i 1 de juliol

Es tractaran els aspectes jurídics i els pronunciaments doctrinals més rellevants de la contractació electrònica.
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Amb motiu de la celebració de la XXII Setmana Sense 
Fum (del 25 al 31 de maig) es va portar a terme una 
enquesta amb l’objectiu de conèixer la informació, el 
comportament i les actituds de la població de 15 anys 
en endavant en relació al tabac. A Catalunya s’han 
obtingut un total de 2.244 respostes: un 22,4% de les 
persones que hi han participat són fumadores i, d’entre 
elles, el 84% declaren haver rebut el consell d’algun 
professional de la salut per deixar de fumar alguna 
vegada o de forma regular. El 89,2% de les persones 
que hi han participat declaren que es veuen exposades 
al fum ambiental del tabac, principalment a terrasses 
de bars i restaurants (80,4%), espais oberts on se ce-
lebren concerts i altres esdeveniments (46,8%), cues 
per entrar a locals i establiments 
(40,6%), la llar (12,6%), el lloc de 
treball (7,0%) o el cotxe (3,9%).
El 70% de les persones enques-
tades percep un compliment in-
suficient de la prohibició de fumar 
a les terrasses dels establiments 
d’hostaleria dotades de sostre i 
més de dues parets o paraments 
laterals, on la normativa prohibeix 

fumar. Tot i això, el 68% de les persones no fumadores 
i el 20,9% de les fumadores pensen que hauria d’estar 
totalment prohibit fumar a les terrasses dels establi-
ments d’hostaleria, i un altre 46,4% de no fumadores i 
un 16,4% de fumadores pensen que s’hauria de prohi-
bir en aquells casos en què no hi hagi una distància mí-
nima de 2 metres amb altres persones. Més de la meitat 
de les persones enquestades pensen que el consum de 
tabac, en qualsevol de les seves formes, augmenta el 
risc de complicacions (hospitalització, ingrés a l’UCI o 
mort) en cas d’infecció pel virus que causa la COVID.
Per últim, la majoria dona suport a les principals me-
sures orientades a la prevenció del tabaquisme, com 
les campanyes de sensibilització (65,6%), l’ampliació 

dels espais sense fum (63%), 
l’ajuda sanitària per deixar de 
fumar i el finançament públic 
del tractament del tabaquisme 
(55,2%), l’eliminació de qualsevol 
forma de publicitat encoberta de 
productes del tabac 54,0%), així 
com l’increment dels preus i els 
impostos als productes del tabac i 
relacionats (51,1%).

La Diputació de Tarragona va rebre el passat mes d’abril, en el marc del lliurament 
dels Premis de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 2020, un premi que re-
coneix la tasca que realitza per ajudar els municipis de la demarcació a adaptar-se i 
complir amb la normativa de protecció de dades.
La Diputació de Tarragona ofereix diversos serveis en aquesta matèria als municipis 

del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre 
i el Baix Penedès, entre els quals, forma-
cions i assistència jurídica als consistoris 
de menys de 10.000 habitants, i també 
assumeix les tasques pròpies del delegat de 
Protecció de Dades per a una quarantena 
d’ajuntaments petits que no disposen de 
recursos per tenir aquesta figura.

PUBLICATS ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA 
DE LA XXII SETMANA SENSE FUM

PREMI A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
PER L’AJUT QUE OFEREIX ALS MUNICIPIS 
AMB EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
DE PROTECCIÓ DE DADES Un total de 121 ajuntaments, 

11 consells comarcals i 3 dipu-
tacions han estat guardonades 
amb el Segell Infoparticipa 2020. 
Infoparticipa és el guardó de re-
ferència de les bones pràctiques 
en l’àmbit de la transparència 
comunicativa als webs de l’admi-
nistració local.
El Segell és una marca de 
qualitat que dona garanties de 
confiança i credibilitat a les ciuta-
danes i els ciutadans, i un incen-
tiu per als responsables polítics i 
tècnics.

La UAB distingeix 
135 administracions 
catalanes amb 
el Segell Infoparticipa

L’A
CT

U
AL

IT
AT



FMC

Número 116  Abril-Juny de 2021 39

Els alcaldes i alcaldesses de Martorell, 
Granollers, Mataró, Mollet del Vallès, 
Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú, tots 
ells municipis de l’anomenada segona 
corona metropolitana, van constituir el 
13 d’abril l’Associació de Municipis de 
l’Arc Metropolità. Un ens, han desta-
cat els respectius alcaldes, que ha de 
servir per ‘reforçar la veu i el lideratge’ 
d’un territori que compta amb el 38% 
de la població de Catalunya i el 10% 
del seu teixit industrial i que tot i així 
‘ha patit i pateix’ un model ‘excessiva-
ment centralista’.
La previsió és que el nou ens co-
menci a treballar aquest estiu i que 
vagi incorporant tots els municipis de 
més de 25.000 habitants del territori. 
Inicialment l’associació no la presidirà 
cap municipi i totes les decisions es 
prendran de forma conjunta.
Tots els alcaldes i alcaldesses han 
remarcat el caràcter “històric” de la 
declaració signada, en què aquests 
municipis, que representen realitats 
diverses, han fet “un pas endavant per 
reforçar el lideratge del municipalis-
me”. Els i les representants municipals 
han coincidit que volen una capital, 
Barcelona, forta i pròspera, però rei-

vindiquen que se’ls tingui en compte i 
se’ls escolti en les preses de decisions.
Entre els objectius que s’ha marcat 
l’associació, destaca l’accés a l’habi-
tatge com un dels principals reptes al 
qual s’enfronta el país, especialment 
a les zones urbanes, el medi ambient, 
l’emergència climàtica, les infraestruc-
tures, la potenciació, l’economia, la 
modernització de la indústria i les po-
lítiques socials. La primera reclamació 
és que es convoqui la Comissió d’Or-
denació Metropolitana, contemplada 
en la Llei del Pla Territorial de la Regió 
Metropolitana des de 2010 i mai con-
vocada, per començar a posar sobre 
la taula les prioritats dels territoris de 
l’entorn metropolità. Igualment també 
reivindiquen participar al màxim en el 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
La nova Associació estarà formada 
per una Assemblea General, amb 
representants de tots els municipis 
associats; el Comitè Executiu, pre-
sidència i vicepresidències, que es 
reuniran periòdicament. Resta oberta 
a la incorporació de nous membres, 
municipis de l’Arc amb més de 25.000 
habitants, consells comarcals i entitats 
locals interessades en les finalitats del 
nou organisme.

ES CONSTITUEIX L’ASSOCIACIÓ 
DE MUNICIPIS DE L’ARC 
METROPOLITÀ

#Català947 és un projecte de da-
des obertes que té com a objectiu 
reforçar la cooperació amb els ens 
locals i el territori i enfortir les políti-
ques públiques en matèria lingüís-
tica. El projecte està impulsat des 
de la Direcció General de Política 
Lingüística, i vol elaborar i mantenir 
el mapa sociolingüístic de Catalunya.
La pàgina disposa d’un cercador, 
per escriure-hi el municipi, i es pot 
filtrar pel topònim municipal, el 
nom de comarca o l’àmbit territorial. 
També s’hi detalla el mecanisme de 
l’algoritme amb què s’ha fet la con-
versió de les dades al text resultant 
dels informes. En els informes de 
cada municipi s’exposa la situació 
lingüística local en el marc dels 
aspectes demogràfics i socioeconò-
mics que hi tenen relació, amb les 
dades comarcals o de l‘àmbit territo-
rial a què pertany per donar una in-
formació més completa. La iniciativa 
posa a disposició de tothom dades i 
informació per tal de seguir sumant 
forces en l’ús i coneixement del 
català, amb la finalitat de generar 
participació i recerca i contribuir a 
enfortir polítiques públiques.
El projecte #Català947 serà útil 
per als centres del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, per 
a tots els ajuntaments i ens locals 
catalans com a base per promoure 
accions de foment del català i per 
a tots els centres escolars perquè 
puguin elaborar els seus projectes 
lingüístics. També s’adreça a la 
ciutadania que tingui interès per 
conèixer la situació lingüística d’una 
localitat concreta.

ELS MUNICIPIS 
DISPOSEN D’UNA 
NOVA EINA PER 
AL FOMENT DEL 
CATALÀ
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L’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura 
(EACEA) que gestiona el finançament en educació, 
cultura, sector audiovisual, esport, ciutadania i volun-
tariat de la Comissió Europea ha publicat una convo-
catòria d’ajuts per establir agermanaments de ciutats o 
pobles de la Unió Europea amb els següents objectius:
Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents 
països; donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir 
la diversitat cultural de la Unió Europea i fer-los cons-
cients que els valors i el patrimoni cultural europeus 
constitueixen la base d’un futur comú; garantir les re-
lacions pacífiques entre els europeus i garantir la seva 
participació activa a nivell local; reforçar la comprensió 
mútua i l’amistat entre la ciutadania europea; fomentar 
la cooperació entre municipis i l’intercanvi de bones 
pràctiques; i donar suport a una bona governança 
local i reforçar el paper de les autoritats locals i regio-
nals en el procés d’integració europea.
S’espera que els projectes d’agermanament de ciutats 
reflexionin sobre una nova narrativa per a Europa, 

orientada als ciutadans i les ciutadanes, que promogui 
la igualtat, prospectiva i constructiva, que resulti més 
atractiva per a les generacions més joves en particular.  
Els projectes es poden basar en el resultat de les 
consultes de la gent i poden conduir a debats sobre 
maneres concretes de crear una Unió més democràti-
ca, per permetre als ciutadans i les ciutadanes tornar 
a comprometre’s amb la UE i desenvolupar un sentit 
més fort de la propietat del projecte europeu.
Els temes i les prioritats de l’abast dels projectes són:
- Sensibilitzar de la riquesa cultural i lingüística a Europa.
- Sensibilitzar sobre la importància de reforçar el pro-
cés d’integració europeu basat en la solidaritat.  
- Foment del sentiment de pertinença a Europa tot 
promovent el debat sobre el futur d’Europa.  
- Reflexionar sobre l’impacte locl de la COVID-19.
Podran ser socis de la convocatòria les següents en-
titats: els pobles, les ciutats o els municipis i altres 
nivells de governs locals, o els seus comitès d’agerma-
nament o altres organitzacions sense ànim de lucre 
que els representin.
Es tracta d’una convocatòria del programa Ciutadania, 
Igualtat, Drets i Valors (CERV) que reuneix l’antic pro-
grama Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) i l’antic pro-
grama Europa per als Ciutadans.
El pressupost que té aquesta convocatòria és de 
2.745.135 d’euros i la data límit per presentar-hi sol·li-
cituds és fins al 26 d’agost de 2021.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ 
D’AGERMANAMENTS ENTRE CIUTATS O POBLES 
DE LA UNIÓ EUROPEA

L’A
CT

U
AL

IT
AT

Les llambordes stolpersteine són plaques artístiques urbanes creades per l’artista Gunter Demnig, en record a totes les 
persones deportades pel feixisme alemany. S’emplacen davant de l’última residència on la persona va viure en llibertat.
En aquests moments, a Catalunya hi ha 324 stolpersteine i més de 75.000 per tot el món. Amb la col·locació de les no-
ves 65 peces, a finals de 2021 n’hi haurà 389 arreu de Catalunya.
El Memorial Democràtic s’encarrega d’adquirir les llambordes i de coordinar-ne la instal·lació. Actualment n’hi ha a 
Albatàrrec (1), Barcelona (1), Cardona (3), Castellar del Vallès (5), Cervera (3), Cubelles (1), els Guiamets (1), Esparreguera 
(7), Figueres (11), Girona (16), Gironella (7), Granollers (7), Granyena de Segarra (1), Igualada (10), Lleida (21), Manresa 
(28), Mataró (15), Navàs (6), Olesa de Montserrat (10), les Oluges (1), la Prenyanosa (1), el Pont de Vilomara i Rocafort 
(1), Prats de Lluçanès (2), Puig-reig (9), Ripollet (4), Roses (1), Rubí (11), Sant Antolí i Vilanova (1), Sant Cugat del Vallès 
(6) Sant Vicenç de Castellet (1), Sanaüja (1), Santa Perpètua de Mogoda (1), Talavera (1), Tàrrega (9), Torà (1), Tarroja de 
Segarra (1), Torrelles de Foix (1), Vallfogona de Riucorb (1), Vilafranca del Penedès (9), Vilanova i la Geltrú (17) Pontils (1), 
Santa Coloma de Queralt (3), Sabadell (61), Salt (7), Súria (14) i Vallbona d’Anoia (1).  

327 LLAMBORDES STOLPERSTEINE A CATALUNYA
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Un diàleg local a Estrasburg va marcar 
el passat dia 9 de maig, Dia d’Europa, 
la dimensió territorial de la Conferència 
i va destacar que les autoritats regionals 
i locals són clau per portar-la més enllà 
de Brussel·les i les capitals.
Representants d’institucions de la 
UE, les associacions territorials i de la 
joventut i els líders locals i regionals 
van discutir com enfortir la legitimitat 
democràtica de la Conferència sobre el 
futur d’Europa mitjançant la participació 
dels ciutadans i les ciutadanes en els 
llocs on viuen. El diàleg local va estar 
organitzat pel Comitè Europeu de les 
Regions juntament amb el govern fran-
cès, la ciutat d’Estrasburg i les principals 
associacions territorials franceses: les 
Regions de França, l’Assemblea dels 
Departaments de França i l’Associació 

d’Alcaldes Francesos. Els i les parti-
cipants van donar suport a una carta 
oberta que demana als líders locals i re-
gionals que organitzin diàlegs en la seva 
regió, ciutat o poble com a contribució a 
la Conferència i que designin en la seva 
assemblea política un conseller o conse-
llera d’Afers Europeus.

LA CONFERÈNCIA SOBRE 
EL FUTUR D’EUROPA NOMÉS POT 
TENIR ÈXIT SI S’HI INVOLUCREN 
LES COMUNITATS LOCALS Els drets digitals són com els drets 

humans, però en el terreny d’Inter-
net i les tecnologies digitals.
El 2018 Barcelona va crear -junta-
ment amb Nova York i Amsterdam- 
l’aliança per a la protecció dels drets 
digitals de les persones a escala 
global: la Coalició de les Ciutats pels 
Drets Digitals (Cities Coalition for 
Digital Rights), amb la intenció de 
proposar lleis, eines i recursos per 
protegir tant les persones residents 
com les visitants. Per l’acceleració 
amb la qual s’adopten les tecnolo-
gies actuals, cada cop és més difícil 
garantir la protecció dels drets de les 
persones, com la privacitat.
Aquestes ciutats també han signat 
una declaració on es prioritzen cinc 
principis: accés universal i igualitari 
a Internet + alfabetització digital; 
privacitat, protecció de dades i 
seguretat; transparència, rendició 
de comptes i no discriminació de 
dades, continguts i algoritmes; de-
mocràcia participativa, diversitat i in-
clusió; i estàndards de servei digital 
oberts i ètics.
Cada ciutat implicada en la Coalició 
ha posat en marxa accions per 
protegir i promoure els drets digitals 
de la seva ciutadania i visitants. En 
aquest sentit, Barcelona s’ha com-
promès a treballar per la sobirania 
tecnològica i ha llançat un Manifest 
per a la defensa dels drets digitals.

COALICIÓ DE 
CIUTATS PELS 
DRETS DIGITALS

‘Cap a una Europa sense violència mas-
culina contra les dones i les noies’ és 
el títol d’un recull de recomanacions de 
l’European Women’s Lobby (EWL) per 
acabar amb la violència contra les dones 
i les nenes a Europa, d’una vegada per 
totes. L’informe reconeix els èxits signi-
ficatius assolits en només deu anys i les 
fites clau per eliminar la violència contra 
les dones i noies de tota Europa.
Fundat al 1990, l’EWL és la xarxa d’as-
sociacions de dones més gran d’Europa, 
que representa més de 2.000 organit-
zacions de la UE reunides per la seva 
visió comuna d’una Europa feminista. 

L’EWL té membres a 26 estats de la 
UE, tres països candidats (República de 
Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia), 
Islàndia i el Regne Unit, així com 17 a 
escala europea.

INFORME SOBRE VIOLÈNCIES 
MASCLISTES

FMC



La crisi de la COVID19 ha demostrat les potencialitats de les noves tec-
nologies a l’hora de facilitar la prestació de serveis a distància i el marge 
de millora que encara existeix en la seva aplicació en l’àmbit dels serveis 
socials: sistemes d’assistència domiciliària i de seguiment de la situació 
de persones dependents a distància, rellotges smart per telemonitoritzar 
la salut o la localització de col·lectius vulnerables, sistemes automàtics 
de detecció de frau, etc. Per donar resposta a aquest repte, d’interès tant 
entre els tècnics i les tècniques, com entre els càrrecs electes i també 
entre les persones usuàries, cal dissenyar un full de ruta que creï les 
condicions adequades per maximitzar-ne la utilitat i la seguretat: capaci-
tar els treballadors/es públics implicats, dissenyar sistemes de regulació 
que garanteixin la seguretat de les dades, invertir en tecnologia per tal 
d’adquirir l’equipament necessari i incentivar la innovació tecnològica en 
aquesta matèria per part del sector privat.
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/now-is-the-time-for-
the-digital-transformation-of-social-services

ODS - Focus d’innovació local
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ÉS EL MOMENT DE LA DIGITALITZACIÓ 
DELS SERVEIS SOCIALS

Els i les joves són, a la vegada, un segment especialment 
vulnerable a les conseqüències laborals, educatives i econò-
miques de les crisis (com ha estat la de la COVID-19) però 
també un col·lectiu molt necessari per mitigar-ne els efectes 
negatius i per contribuir a aconseguir una reconstrucció 
inclusiva (com, de fet, així ha quedat demostrat amb els 

serveis de voluntariat i accions de solidaritat que han posat 
en marxa amb la pandèmia).
Tot plegat, doncs, fa evident que, en episodis disruptius 
com els que hem viscut és important que els governs adop-
tin una doble estratègia:
- De protecció del jovent: garantir la igualtat d’accés a re-

cursos educatius en línia, difondre 
informació de salut pública a través 
de diversos canals, adoptar mesu-
res per minimitzar l’impacte laboral 
del virus o assegurar la inclusió de 
joves en els programes d’ajudes.
- I de mobilització comunitària 
del col·lectiu: facilitar recursos als 
grups que vulguin realitzar accions 
de solidaritat, organitzar xarxes de 
solidaritat en les que puguin partici-
par o impulsar a través del teixit co-
munitari l’organització d’iniciatives 
d’ajuda mútua.
https://www.un-ilibrary.org/content/
papers/27081990/10

PROTEGIR I MOBILITZAR LA JOVENTUT 
DAVANT LA COVID-19
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REDUIR L’EFECTE 
‘ILLA DE CALOR’ 
DELS ENTORNS URBANS

La crisi de la COVID-19 ha estat predomi-
nantment urbana. Això ha fet que, malgrat 
que a l’inici van ser els governs nacionals 
els qui van assumir el lideratge, les ciutats 
hagin estat la major part de l’episodi en 
primera línia de la gestió de la crisi i de la 
resposta a les necessitats de la ciutadania: 
han reforçat les infraestructures sanitàries 
municipals, han redissenyat serveis bàsics 
com el transport i la gestió de residus, han 
reestructurat l’espai públic per assegurar el 
distanciament social, han donat suport a les 
empreses i els emprenedors locals, i han 
atès els col·lectius més vulnerables. Alhora 
les comunitats urbanes han mobilitzat un 
gran nombre d’iniciatives de la societat civil 
per complementar l’acció governamental i 
cobrir els buits existents.
Aquest informe analitza com 12 ciutats de 
tot el món (Milà, Barcelona,   Berlín, Londres, 
Viena, Zuric, San Francisco, Chicago, 
Buenos Aires, Ciutat del Cap, Melbourne 
i Hong Kong) han gestionat la crisi de la 
COVID-19 per extreure lliçons sobre la mi-
llora de la governança urbana en temps de 
disrupcions imprevistes.
https://www.cidob.org/es/publicaciones/
serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_re-
port/ciudades_en_primera_linea_gestionan-
do_la_crisis_del_coronavirus

CIUTATS A 
PRIMERA LÍNIA:
LLIÇONS DE LA 
GESTIÓ DE LA 
CRISI COVID-19

FMC

L’increment de la 
mobilitat urbana, 
l’expansió de l’es-
pai urbanitzat i 
l’impacte del canvi 
climàtic estan 
agreujant l’efecte 
‘illa de calor’ de 
les ciutats. Això fa 
que l’adopció de 
mesures per ‘re-
fredar’ els entorns 
urbans sigui un 
dels reptes que han de figurar a l’agenda dels governs municipals per 
als propers anys, no només per raons de salut pública, sinó també de 
qualitat de vida, sostenibilitat de la demanda d’energia i productivitat 
de les ciutats.
La bona notícia és que els avenços tecnològics, científics i de gestió 
dels recursos naturals ofereixen un bon nombre de solucions accessi-
bles i assequibles per:
1- Prevenir: rehabilitacions per millorar l’eficiència energètica dels edi-
ficis, sistemes de mobilitat més sostenibles, campanyes informatives, 
planificació urbana amb criteris de sostenibilitat, promoure el teletre- 
ball, implantar sistemes de climatització per districte, plantar noves 
zones d’arbrat, etc.
2- I per atenuar: teulades i paviments reflectants, parets i teulades 
verdes, incloure làmines d’aigua en el disseny dels espais públics, 
posar en marxa sistemes d’alerta de pics de calor, extensió dels espais 
naturals dins les ciutats, plantació d’arbrat, instal·lació de paviments 
permeables, utilitzar dissenys urbans que no obstaculitzin les corrents 
d’aire, etc.
Per tal d’accelerar aquesta transformació convé dissenyar un pla estra-
tègic que, des d’una visió integrada, impulsi la mobilització de tots els 
actors i sectors del municipi: famílies, empreses, societat civil, institu-
cions públiques, etc. D’entre les mesures a incloure en aquest pla és 
important preveure: 1) el desplegament de campanyes de sensibilitza-
ció; 2) el lideratge dels organismes municipals que han de “predicar 
amb l’exemple” (impulsar i aplicar projectes experimentals, adaptar les 
instal·lacions i parcs municipals o utilitzar estratègicament la contracta-
ció pública); 3) la introducció d’incentius (per millorar l’eficiència ener-
gètica dels edificis, per mobilitzar les empreses, per afavorir el trans-
port públic, etc.); 4) la identificació de zones i col·lectius especialment 
vulnerables; i 5) l’adequació dels sistemes de regulació urbanística, 
ambiental, fiscal, etc.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34218
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Més informació a la pàgina web www.localret.cat

Essent més útils als ajuntaments
En la nova etapa engegada amb el nou mandat, des de Localret ens hem determinat a aportar
més valor públic als ajuntaments, tot reforçant el que veníem fent fins ara i obrint noves línies
estratègiques. Alguns dels resultats del darrer any de feina ja es van visualitzant i d’altres
ho faran abans no acabi aquest any 2021

Dels que ja estan a disposició dels ens lo-
cals en destaquem els següents:

LocalretMeet, el servei de videoconferència 
gratuït nascut amb el primer confinament 
per poder donar una solució a la celebració 
del plens municipals i la resta de reunions 
dels òrgans col·legiats, en continua donant 
a més de 200, des del mes de febrer amb 
una nova plataforma basada en Zoom amb 
un millor rendiment que la inicial.

Acord marc per a llicències Microsoft i 
Vmware, des de primers d’abril disponible 
plenament per a tots els ens membres de 
Localret, que permet adquirir les llicències 
d’aquests programaris sense haver de fer cap procés de 
licitació directament a l’oferta inicial més econòmica o 
demanant una nova oferta a totes les empreses homo-
logades en el procés.

Programa Executiu Transformació Digital, organitzat 
conjuntament per La Salle Barcelona i Localret, que 
en aquesta primera edició iniciada el passat 9 d’abril 
compta amb la presència dels ajuntaments d’Esplugues 
de Llobregat, Granollers, Lleida, Matadepera, Mataró, 
Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sitges i 
Terrassa i part del personal del Consorci per tal de for-
mar equips per liderar els processos de transformació 
dels municipis.

Estudis de banda ampla en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, que estem iniciant aquests dies 
per a 19 ajuntaments amb diferents continguts i que en 
l’edició del Catàleg de Serveis de 2021 han sol·licitat 33 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

Processos de compra agregada de Serveis de 
Telecomunicacions, per a més de 90 ens locals de 
les demarcacions de Lleida i Barcelona, inclosa la 
Diputació de Lleida, del que hem iniciat el procés de 
licitació fa poques setmanes, i el de la demarcació 
de Tarragona, que es licitarà abans de l’estiu i que ja 
compta amb prop de 100 adhesions.

Redacció dels informes jurídics i tècnics dels plans de 
desplegament, a petició dels ajuntaments, que els ope-
radors estan presentant amb l’objectiu de portar la fibra 
òptica fins a les llars. Elaborem els documents i asses-
sorem les secretaries i serveis tècnics municipals per tal 
que aquests desplegaments es produeixin de la millor 
manera i en el marc de la legalitat.

Tot un seguit d’accions i serveis que volen fer de 
Localret una eina encara més útil per als ajuntaments 
en l’imprescindible procés de transformació digital dels 
seus municipis.

Localret



SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Disposició:
Llei 8/2021, de 2 de juny.
BOE número 131, de 2 de juny de 2021.
Organisme:
Prefectura de l’Estat.

Mitjançant aquesta reforma es pretén adaptar l’ordena-
ment jurídic espanyol a la Convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb discapacitat, que estableix 
que aquestes persones tenen capacitat jurídica en igual-
tat de condicions amb les altres en tots els aspectes de 
la vida i insta els Estats a adoptar les mesures pertinents 
per a proporcionar a les persones amb discapacitat 
accés al suport que puguin necessitar en l’exercici de la 
seva capacitat jurídica (Llei 8/2021, de 2 de juny, publi-
cada al BOE núm. 131, de 2 de juny de 2021)

PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA

Disposició:
Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny.
BOE número 134, de 5 de juny de 2021.
Organisme:
Departament d’Educació.

Destaquem que en aquesta llei es recull l’obligació per 
part de l’Administració general de l’Estat de disposar d’una 
estratègia d’erradicació de la violència sobre la infància i 
l’adolescència, amb especial incidència en els àmbits fa-
miliar, educatiu, sanitari, dels serveis socials, de les noves 
tecnologies, de l’esport i l’oci i de les forces i cossos de 
seguretat.
També aprofundeix en la necessitat que les administra-
cions públiques estableixin plans i programes específics de 
prevenció de la violència sobre la infància i l’adolescència, 
identifiquin grups de risc i especifiquin els recursos pressu-
postaris per dur-los a terme.
Hi ha mesures que aprofundeixen i completen la Llei d’edu-
cació, en establir la necessitat de protocols d’actuació en-
front d’indicis d’abús i maltractament, assetjament escolar, 
ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere, 
violència domèstica, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma 

OBERTURA DE COMERÇOS EN DIUMENGE I 
FESTIUS PER AL 2022 I 2023

Disposició:
Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig.
DOGC número 8421, de 31 de maig.
Organisme:
Departament d’Empresa i Coneixement.

Els vuit dies festius que els establiments comercials de 
Catalunya poden romandre oberts al públic els anys 
2022 i 2023 són els següents:
- Any 2022: 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 6, 
8 i 18 de desembre.
- Any 2023: 8 de gener, 25 de juny, 12 d’octubre, 26 de 
novembre, 6, 8, 17 i 24 de desembre.
Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, 
poden substituir fins a dues dates de cadascun dels ca-
lendaris anuals que preveu l’article 1 d’aquesta ordre per 
qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o 
local, llevat de les dates que detalla la Llei 18/2017 i dels 
dies 6 de juny i 15 d’agost de 2022.

COMERÇ
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SUPORT A LES REIVINDICACIONS 
DEL COL·LECTIU LGBTI+ I MANIFEST 
EN MOTIU DEL 28 DE JUNY, 
DIA PER L’ALLIBERAMENT LGBTI+

Disposició:
Acord GOV/85/2021, de 15 de juny,
DOGC número 8436, de 17 de juny.
Organisme:
Departament d’Igualtat i Feminismes.

El govern revalida el seu compromís amb el respecte 
dels drets de les persones LGTBI i aprova un nou ma-
nifest. Coincidint amb què el 28 de juny se celebra el 
Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual, 
mostra, un cop més, el seu ferm compromís en la de-
fensa dels drets de les persones LGTBI+ i amb la lluita 
contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i 
d’identitat de gènere.

DRETS
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de violència. D’altres mesures s’orienten a la necessària 
col·laboració de les administracions sanitàries en el si del 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. També 
reforça l’exercici de les funcions de protecció dels nens, 
nenes i adolescents per part dels funcionaris que desenvo-
lupen la seva activitat professional en els serveis socials.
Alhora es regulen les actuacions que han de realitzar i pro-
moure les administracions públiques per garantir l’ús segur 
i responsable d’Internet.
Finalment, que totes les forces i cossos de seguretat, en 
tots els seus nivells (estatal, autonòmic, local), disposin 
d’unitats especialitzades en la recerca i prevenció, detecció 
i actuació de situacions de violència sobre persones menors 
d’edat i estiguin preparades per a una correcta i adequada 
actuació davant tals casos, així com que tots els i les inte-
grants dels cossos policials rebin formació específica per al 
tractament d’aquesta mena de situacions.



PROCEDIMENT PER A LA CERTIFICACIÓ DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Disposició:
Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig. 
BOE número 128, de 26 de maig de 2021.
Organisme:
Prefectura de l’Estat.

Quan el tractament de les dades personals es realitzi 
per a algun dels fins establerts en aquesta llei orgànica i 
procedeixi de les imatges i sons obtinguts mitjançant la 
utilització de càmeres de vídeo per les forces i cossos de 
seguretat, o bé es dugui a terme pels òrgans competents 
per a la vigilància i control en els centres penitenciaris o 
per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del 
trànsit, aquests tractaments es regularan per les disposi-
cions d’aquesta llei orgànica i es complementaran, en allò 
que no resulti contrari al seu contingut, amb la normativa 
vigent que regula aquests àmbits.

MEDI AMBIENT

PROGRAMA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 
‘MAGNET. ALIANCES PER A L’ÈXIT EDUCATIU’

Disposició:
Resolució EDU/1855/2021, d’11 de juny.
DOGC número 8435, de 16 de juny de 2021.
Organisme:
Departament d’Educació.

El Programa s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques edu-
catives del Pla de Govern de la XII Legislatura per enfortir 
el model d’escola catalana i amb el propòsit transformador 
de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya. 
També s’emmarca en el Pacte contra la segregació escolar, 
compromís de país per combatre la segregació escolar i 
que referma la voluntat de les institucions catalanes de 
vetllar per una escola inclusiva i integradora, que asseguri 
les expectatives d’èxit de tot l’alumnat, tenint-ne en compte 
la diversitat i complexitat social. Les seves característiques 
estructurals i metodològiques li confereixen les caracterís-
tiques específiques d’un I+D flexible en el conjunt de pro-
cessos i estratègies i en un paradigma de millora contínua.
El programa acompanya els centres en el desenvolupament 
d’un projecte en aliança amb una institució de referència.

Disposicions
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Disposició:
Reial Decret 390/2021, d’1 de juny.
BOE número 131, de 2 de juny de 2021.
Organisme:
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica.

Estableix les condicions tècniques i administratives que han 
de regir la realització de les certificacions d’eficiència ener-
gètica dels edificis i la correcta transmissió dels resultats 
obtinguts en aquest procés als usuaris i propietaris. S’es-
tableixen també les condicions tècniques i administratives 
per a l’aprovació de la metodologia de càlcul de la seva 
qualificació d’eficiència energètica, considerant aquells fac-
tors que més incidència tenen en el consum d’energia dels 
edificis, així com per a l’aprovació de l’etiqueta d’eficiència 
energètica com a distintiu comú en tot el territori nacional.
La finalitat de l’aprovació d’aquest procediment és la pro-
moció de l’eficiència energètica en els edificis, així com, 
que l’energia que aquests utilitzin sigui coberta majoritària-
ment per energia procedent de fonts renovables, amb la 
consegüent reducció d’emissions de CO2 en l’edificació.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS TRACTADES 
PER A FINS DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ, 
RECERCA I ENJUDICIAMENT D’INFRACCIONS 
PENALS I D’EXECUCIÓ DE SANCIONS PENALS

SEGURETAT

Disposició:
Reial Decret 407/2021, de 8 de juny.
BOE número 137, de 9 de juny de 2021.
Organisme:
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts 
i Memòria Democràtica

Té per objecte regular la concessió de subvencions direc-
tes a les entitats locals que es relacionen en el seu annex 
en concepte d’ajuda extraordinària a la prestació del ser-
vei de transport públic de titularitat de les entitats locals, 
i que han experimentat una reducció d’ingressos a con-
seqüència de la crisi de la COVID-19, durant l’any 2020.
No s’inclouen en l’àmbit objectiu els serveis que no siguin 
de titularitat de les entitats locals, ni els que, sent de titu-
laritat de les comunitats autònomes, s’han cofinançat o 
es cofinancen per les entitats locals, tinguin caràcter urbà 
o interurbà. Tampoc s’inclou el transport per ferrocarril 
de rodalia, mitjana o llarga distància, el transport discre-
cional, el servei de transport limitat a grups de població o 
amb caràcter estacional, així com qualsevol altra modalitat 
de mobilitat en àrees urbanes i metropolitanes.

SUBVENCIONS A FAVOR DE LES ENTITATS 
LOCALS QUE PRESTEN EL SERVEI DE 
TRANSPORT PÚBLIC

TRANSPORTS

EDUCACIÓ



www.amb.cat

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, impulsem 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.



municipalia@firadelleida.com 
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