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Drets socials: una demanda del món local
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Olga Arnau. Presidenta de l’FMC

La pandèmia de la COVID-19, de la què 
aquests dies es compleixen dos anys, ha servit 
per reforçar encara més el paper que el munici-
palisme porta fent des de fa dècades en la ges-
tió del dia a dia de les nostres viles i ciutats.

Els alcaldes i les alcaldesses hem hagut de gestionar un mo-
ment històric gairebé sense tenir competències i ho hem com-
pensat amb molta vocació de servei públic. Una vegada més, 
s’ha demostrat que la millor política, la que resol els proble-
mes de la ciutadania, és la més propera, la municipal.
La COVID-19 ens va sacsejar a tots i totes, però el municipalis-
me ha respost de manera molt positiva en els pitjors moments, 
tot i la manca de finançament, una reivindicació històrica, i la 
impossibilitat de legislar. Des del primer moment ja vam veure 
com els ajuntaments estàvem sols i que havíem de recórrer als 
nostres recursos propis i als romanents acumulats per poder 
actuar en el dia a dia.
Dos anys després, però, encara no se’ns ha compensat econò-
micament l’esforç realitzat. Alguns dels estudis publicats 
calculen en 15 milions d’euros la xifra que els consistoris van 
destinar en aspectes com la neteja en els centres educatius, 
només en el primer any de pandèmia. Altres han xifrat en 68 
euros per habitant la despesa addicional per la COVID-19.
El novembre passat, durant la commemoració dels 40 anys del 
naixement de la Federació de Municipis de Catalunya, vam tornar 
a reivindicar que els municipis volem ser agents actius de la re-
cuperació econòmica, de la mateixa manera que ho vam ser per 
respondre a la pandèmia. D’aquesta reivindicació vàrem fer una 
àmplia difusió en l’anterior número d’aquesta revista.
El municipalisme no pot jugar un paper testimonial, ni accep-
tar tot allò que se’ns proposi des de la resta d’administracions. 
Necessitem unes institucions locals fortes i empoderades, i 
també intensificar la cogovernança juntament amb les dues 
grans entitats municipalistes i la resta d’administracions cata-
lanes. Esperem que ara, després d’aquests dos anys tan difíci-
ls, s’obri un futur millor per a tots els nostres pobles i ciutats.
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Les entitats municipalistes i Drets Socials signen un acord marc
per a l’enfortiment del sistema de serveis socials

L’acord inclou les principals línies d’actuació per als propers
quatre anys i es traduirà en un Contracte Programa amb els ens locals
per un total de 1.408 milions d’euros

El Departament de Drets Socials, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’ACM van subscriure el passat 30 de de- 
sembre l’acord marc per a la coordinació, cooperació i col·la-
boració entre l’administració de la Generalitat i els ens locals 
en matèria de serveis socials i altres programes de protecció 
social per al període 2022-2025.
Aquest acord marc inclou les principals línies d’actuació 
per als pròxims quatre anys i es traduirà en un contracte 
programa amb els diferents ens locals per un total de 1.408 

milions d’euros. Per a l’any 2022 s’ha contemplat un incre-
ment de 76,5 milions d’euros per part del Departament, fins 
a arribar a un total de 320 milions d’euros.
L’acord dona continuïtat al contracte programa 2016-2019, 
que es va prorrogar fins al 2021 pel context de pandèmia. 
La COVID-19 ha provocat un creixement de la demanda 
de serveis socials i els i les professionals dels equips bàsics 
d’atenció social han hagut d’atendre un major volum de per-
sones, que requereixen una intervenció més integral.

El municipalisme 
enforteix el sistema 
de serveis socials

Què és el Contracte Programa?

És un acord de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament i els ens locals que permet una prestació 
i gestió dels serveis socials que respongui a criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimitza-
ció dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials. A més, permet impulsar una relació de proximitat 
entre la prestació del servei social i la ciutadania i situa l’ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu 
territori.
Els eixos estratègics i principis rectors del contracte programa donen prioritat a: 
· L’atenció a les persones en situació d’especial necessitat social i de dependència des de la proximitat dels seus mu-
nicipis i comarques.
· La lleialtat institucional i consecució d’una major fluïdesa en les relacions interadministratives.
· L’optimització dels recursos i el desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.
· L’objectivació i homogeneïtzació de les condicions de prestació i finançament dels serveis, respectant el principi 
d’autonomia local i la competència de la Generalitat en l’ordenació dels serveis socials i polítiques de benestar social.

Contracte Programa de Serveis SocialsContracte Programa de Serveis Socials
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En la trobada al Departament, la titular de Drets Socials, 
Violant Cervera, va explicar que “la prioritat és l’atenció a 
les persones  i famílies que es troben en situació d’espe-
cial vulnerabilitat social i de manca d’autonomia personal i 
aquesta atenció és més eficaç i efi-
cient des de la proximitat, des d’on 
es coneix de manera més precisa 
les seves necessitats i es pot do-
nar una resposta més immediata”. 
Per això, “reforcem el sistema de 
serveis socials amb més inversió i 
noves accions i serveis, com la lluita 
contra el sensellarisme o la teleas-
sistència”.
Per la seva banda, el vicepresident 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya, Eduard Rivas, va remar-
car que “han estat molts mesos de 
negociació fins a arribar a aquest 
moment i agraïm l’esforç de totes les 
parts. Aquest acord marc per a l’FMC és un punt de partida 
per a garantir uns serveis socials amb el finançament que 
es mereix la ciutadania. Des de fa molts anys que els ajun-
taments aporten molts recursos, més del 34% previst, i cal 

reconduir aquesta situació, especialment en aquests mo-
ments en què les conseqüències de la pandèmia s’han fet 
paleses amb un augment de les necessitats més bàsiques 
dels nostres veïns/es. Ens emplacem per continuar treba-

llant i aconseguir aquest objectiu. El treball conjunt entre 
l’administració local i el Departament de Drets Socials, amb 
lleialtat i corresponsabilitat, ha de garantir la protecció de 
les persones més necessitades de la societat catalana”.

“Mitjançant el Contracte Programa el Departament de Drets Socials finança 
-en línies generals- el 66 per cent del cost dels i les professionals dels equips 
bàsics de serveis socials i els programes que es desenvolupen, que són la porta 
d’entrada i el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia 
de més proximitat als i les usuàries i als àmbits familiar i social.
Els ens locals hi aporten l’altre 34 per cent, si bé hi ha serveis que 
la Generalitat finança al 100 per cent (com els equips d’atenció a la infància 
o les instal·lacions juvenils). També es poden introduir elements correctors 
en el finançament de manera consensuada”



Contracte Programa de Serveis Socials

6

ACTE DE SIGNATURA 
ENTRE DRETS SOCIALS I
LES ENTITATS MUNICIPALISTES
El nou contracte programa signat el pas-
sat 30 de setembre entre el govern ca-
talà, l’FMC i l’ACM, preveu un increment 
de 76,5 milions per al 2022 per part del 
Departament fins a arribar als 320 mi-
lions; es destinaran més de 100 milions 
l’any vinent per a reforçar els serveis 
socials bàsics, especialment els serveis 
d’atenció domiciliària (SAD) en el marc 
del nou model d’autonomia personal; i 
per millorar l’atenció, es consolidaran els 
més de 400 treballadors i treballadores 
socials de les àrees bàsiques que van 
incorporar-se durant el 2021.

Consolidació de treballadors/es 
socials i tècnics/ques de suport
Per poder donar resposta a aquestes 
mesures, el Departament de Drets 
Socials augmenta la dotació del Contracte 
Programa (CP) de serveis socials en 
76,5 milions d’euros respecte del conveni 
anterior. Una part d’aquest increment 
-concretament 10,4 milions d’euros més 
que el 2016- van destinats a estabilitzar la 

plantilla actual de l’atenció social primària.
En aquest sentit, es consolidaran els 
més de 400 treballadors/es socials de 
les àrees bàsiques que van incorporar-se 
amb addendes COVID durant el 2021 
i ara passen a estar inclosos dins del 
Contracte Programa. També s’incorporà 
progressivament la figura del tècnic/a de 
suport per a la contractació de titulats i 
titulades en Dret o Psicologia, per a ca-
dascuna de les àrees bàsiques de serveis 
socials. S’incorporarà un nou professio-
nal cada 50.000 habitants.

Teleassistència i 
sensellarisme, nous serveis
En comparació amb l’anterior contracte 
programa, l’acord marc preveu per al 
nou CP dues actuacions noves: la lluita 
contra el sensellarisme i el servei de 
teleassistència. Així, dins de l’estratègia 
catalana per al sensellarisme es mira de 
posar l’atenció del col·lectiu de persones 
sense llar, s’activen els recursos d’equi-
paments i serveis a cada territori per tal 

de prevenir l’exclusió social i es faciliten 
les eines necessàries per aconseguir una 
societat més cohesionada i justa.
Pel que fa a la teleassistència, el nou 
model de Servei d’atenció en l’entorn 
domiciliari de les persones ofereix “una 
atenció social i de cura que garanteixi 
que les persones siguin autònomes i 
puguin desenvolupar el seu projecte vital 
on vulguin i com vulguin, amb integració 
al seu entorn familiar i comunitari”, ha 
explicat la consellera Cervera. Per tal 
d’afavorir aquest model, el Departament 
de Drets Socials ha incrementat el preu /
hora dels treballadors, que passa a ser 
de 19 euros el 2022, fins a arribar als 
21 euros el 2025. També es finançarà 
la teleassistència avançada en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència promogut des de la UE.
En total, es destinaran més de 100 mi-
lions l’any vinent per reforçar els serveis 
socials bàsics, especialment els serveis 
d’atenció domiciliària (SAD) en el marc 
del nou model d’autonomia personal.
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Entre els serveis i programes que s’inclouen en el Contracte 
Programa per al període 2022-2025, destaquen:

· Equips Bàsics d’Atenció Social. Es consolida la ràtio de pro-
fessionals. (3 treballadors/es socials + 2 educadors/es + 1 
gestor/a administratiu/va + 1 persona extra) i es contempla 
contractar nous professionals per dimensionar el servei i donar 
resposta a les necessitats actuals, més nombroses i complexes.

· Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. 
S’està treballant en la renovació del model actual, amb el 
focus posat en la prevenció i el diagnòstic i amb una major 
integració amb els serveis d’integració en família extensa 
que ja estaven desplegats pel territori. A més, s’incorpora 
un/a professional terapeuta.

· Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. 
Es treballa per estendre aquest servei a tot el territori català 
i per desenvolupar un nou model des de la prevenció, la 
intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i 
l’abordatge integral de cada actuació.

· En l’àmbit de joventut, es reforçarà la inclusió social per a 
les persones en situació de vulnerabilitat i s’inclouen mesu-
res per al col·lectiu de joves migrats sols.

· Lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Contra el 
sensellarisme s’impulsen de manera específica accions, que es 
concreten en serveis, equipaments i recursos en cada territori 
destinats a prevenir els factors d’exclusió social. Es mantenen 
els ajuts d’urgència social i l’atenció a la pobresa energètica.

· Servei d’atenció a la dependència i teleassistència avançada.
Es tracta de proporcionar atenció social i cura preventiva, pro-
activa i de proximitat perquè les persones usuàries desenvo-
lupin el seu projecte de vida vinculat al seu entorn familiar i 
comunitari. Per impulsar-ho, s’incrementa el preu/hora del 
treballador, que passa a ser de 19 euros per al primer any 
fins a arribar als 21 euros el 2025.

· Desenvolupament de plans d’envelliment locals (envelliment 
quilòmetre zero) per millorar la qualitat de vida, potenciar 
l’envelliment actiu com a model de socialització i per evitar la 
solitud no volguda, prevenir i promoure l’autonomia personal.

· Desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-24, 
amb el qual s’ha d’alinear de manera progressiva el 
Contracte Programa que el Departament signa amb els ens 
locals i compartir amb l’Administració local l’evolució en els 
sistemes d’informació, planificació i avaluació estratègica.
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Crítica a la durada per fer el nou Contracte 
Programa
El 2018 es van iniciar els treballs tècnics amb dos 
intents de nou Contracte Programa: un primer, 2020-
2023, que no es va arribar a materialitzar, i un segon, 
el 2020, que havia de ser el 2021-2024, que tampoc 
es va formalitzar, ja que es va anar prorrogant l’anterior 
CP 2016-2019 fins arribar a l’actual CP 2022-2025, 

amb un treball intensiu al llarg de l’any 2021 (fins al 
maig de 2021 amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i a partir del juny de 2021 amb el nou 
Departament de Drets Socials).
El canvi de govern de la Generalitat de Catalunya va 
provocar un endarreriment important en les negocia-
cions ja portades a terme durant mesos amb l’anterior 
govern i amb canvis de criteris, que van arribar al mo-
ment límit d’aprovació in extremis del CP a finals de 
desembre de 2021.

Finançament insuficient
S’han incrementat els recursos econòmics destinats 
al CP, però continuen essent insuficients per afrontar 
necessitats estructurals, que s’han vist agreujades amb 
la pandèmia. Es va firmar el CP a finals de desembre 
havent aconseguit millores importants, com l’augment 
del Servei de l’Atenció a l’Entorn Domiciliari -SAED- a 
19 euros/hora per al treballador el 2022 i acabar el 

2025 amb 21 euros/ho-
ra, i amb el compromís 
de seure ja aquest 2022 
per continuar negociant 
millores necessàries.

La reforma laboral i 
les modificacions
Cal introduir l’evidèn-
cia que els canvis 
en la reforma laboral 
estan generant noves 

dificultats per al món local, sobretot aquells ajun-
taments que volen accedir a noves fitxes i han de 
realitzar noves contractacions.

Divisió d’un sol CP en tres CP
El món local no ha estat d’acord amb la divisió que s’ha 
fet: s’ha passat d’un únic CP a tres CP amb els dife-
rents departaments.
En l’actualitat això ja està generant dificultats perquè tot 
just ara comencem a negociar els canvis necessaris en 

ALGUNES CONSIDERACIONS 
A LA NOVA PROPOSTA 
SIGNADA EL DESEMBRE

“ Tot i que segurament tots i totes coincidim que el Contracte Programa 
de Serveis Socials signat in extremis a les acaballes de 2021 no és el que voldríem, 
sí que representa una millora substantiva respecte de l’anterior document ”
Alba Pijuan Vallverdú. Vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, 
presidenta de l’Àrea de Cohesió Social de l’FMC i alcaldessa de Tàrrega

“La Federació de Municipis de Catalunya agraeix els esforços fets pel Departament 
de Drets Socials de la Generalitat per poder atendre en darrera instància 

les nostres demandes, sobretot pel que fa a la necessitat de continuar 
introduïnt millores en les fitxes i fer-les efectives”

“Però el món local continua aportant més del 34% en les polítiques que depenen 
del CP, i aquest és un greuge que hem d’anar reconduïnt al més aviat possible”
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les fitxes que depenen d’aquests altres departaments 
i que tindran impacte al 2022. Els ens locals enguany 
tindran poc marge de temps per aplicar-lo i justificar-lo.

Calendari
Continuarem treballant en l’avaluació del Contracte 
Programa (es va celebrar una reunió tècnica el passat 4 
de març).
Tractarem les fitxes sobre pobresa energètica, sen-
sellarisme, indicador sintètic social, IRER, o el servei 
de cures 0-14 anys amb el Departament de Drets 
Socials, i d’altres amb el Departament d’Empresa i el 
Departament d’Igualtat i Feminismes.

(extracte de la intervenció d’Alba Pijuan Vallverdú a la 
taula rodona sobre l’aplicació pràctica del CP 2020-
2025, dins de la ‘Jornada sobre Serveis Socials: Cap 
on anem?’ , celebrada el 2 de març i organitzada per 
CCOO)

Municipi de 287 habitants, amb una extensió 
de 30,11 km2. Està situat al sud de la comar-
ca de la Segarra.
L’alcalde actual és Ramon Trullols Bergadà.
http://www.talavera.cat

Talavera

Noves adhesions a l’FMC

Municipi de 1.209 habitants i amb una exten-
sió de 92,01 km2. Està situat al situat a l’ex-
trem nord-oriental de la Segarra.
L’alcalde actual és Magí Coscollola Andreu.
http://www.tora.cat

Torà

Municipi de 235 habitants i amb una extensió 
de 8.18 km2. Està situat a la comarca del Baix 
Empordà.
L’alcaldessa actual és Glòria Marull Coll.
http://www.serradedaro.cat

Serra de Daró



La presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya 
i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, acom-
panyada de l’alcaldessa impulsora de la Comissió 
d’Ocupació de l’FMC, Imma Ferret (Santa Margarida 
i els Monjos), i l’alcalde impulsor de la Comissió de 
Comerç i Turisme, Adam Tomàs (Amposta), va mante-
nir una reunió el 13 de gener amb el conseller d’Em-
presa i Treball, Roger Torrent, en la que va posar sobre 
la taula la preocupació del món local en temes tan im-
portants com la concertació territorial, el SOC o els ajuts 
al sector de l’oci nocturn.
Així, pel que fa a la concertació territorial, el municipa-
lisme ha estat molt crític fins a l’actualitat i ara restem 
a l’espera d’encetar noves negociacions. Les entitats lo-
cals volem ser un actor principal i, per això, hem elabo-
rat un document que conté les bases que considerem 
imprescindibles per a un bon desplegament.

Quant a la planificació de les convocatòries i resolu-
cions del SOC, des de l’FMC vàrem manifestar el nostre 

malestar perquè sense elles és molt dificultós que les 
entitats municipalistes hi puguin participar i vàrem plan-
tejar crear una comissió mixta per parlar de tots aquests 
temes, que permeti mantenir un diàleg obert entre les 
administracions públiques responsables d’aquest àmbit 
i resoldre moltes qüestions que afecten les adminis-
tracions locals de forma directa. “La interlocució entre 
administracions ha de ser fluida i estructurada, ja que 
defensem interessos comuns”.
L’FMC va reclamar també la consolidació dels serveis 
locals d’ocupació, orientació i intermediació laboral, ja 
que són serveis de primer nivell i prioritaris en l’acom-
panyament de les persones i les empreses en el terri-
tori. És necessari reconèixer la seva tasca i finançar-los 
adequadament.
Pel que fa a la previsió de les convocatòries d’ajuts al 
sector de l’oci nocturn, des del govern català es van 

prometre ajuts pel tancament 
obligat. En aquest sentit, els 
ajuntaments estem rebent 
moltes peticions ja que hi ha 
molta preocupació i angoixa 
per part del sector, i així se li 
va traslladar al conseller.
Els representants de l’FMC 
també van parlar sobre la 
reindustralització del país i 
van fer avinent que des de fa 

molt de temps és necessària la urgència de desenvo-
lupar aquest pla. En aquest sentit, vàrem mostrar una 
total predisposició per treballar en la Taula pel Pacte 
Nacional per a la Indústria 2022-2025: “volem ser-hi 
per ajudar i anticipar-nos a les dificultats que hi ha al 
territori”.
En relació als plans extraordinaris de sostenibilitat turís-
tica, des de l’FMC hem expressat la nostra queixa per 
com s’han tramitat, sobretot pel que fa al calendari. 
Reclamem resposta a les al·legacions presentades.
En el tema de les àrees de promoció econòmica urbana 
(APEUs), l’FMC té el compromís de donar suport al go-
vern català amb la llei per tal de continuar treballant per 
a la promoció d’aquestes àrees.
Finalment vàrem demanar que no es demori la nego-
ciació de l’Acord Marc del Contracte Programa provi-
nent de serveis socials.

L’FMC TRASLLADA AL GOVERN LES INQUIETUDS 
LOCALS PEL QUE FA A LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ  
I ALS AJUTS A L’OCI NOCTURN
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Actualitat de l’FMC
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“Olga Arnau va destacar la bona acollida per part del govern de totes 
les preocupacions municipals que se li van transmetre i que es va obtenir 

el compromís de continuar treballant més i millor.
El conseller va compartir amb l’FMC la importància de la implicació municipal en 

la recuperació econòmica i va afirmar que la sortida de la crisi ha d’estar centrada 
en les persones i ningú està més a prop d’elles que els ajuntaments”
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“Cal seguir sumant amb el govern català i treballar conjun-
tament davant de totes les violències masclistes”. Així se li 
va fer saber a la consellera d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat, Tània Verge, en una reunió celebrada el 18 de 
gener en la qual hi van assistir la presidenta de la Federació 
de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
Olga Arnau, i la vicepresidenta de l’FMC i alcaldessa de 
Tàrrega, Alba Pijuan.
En la reunió també es va parlar de la negociació de l’Acord 
marc del Contracte Programa provinent de serveis socials: 
reclamem disposar del contingut de les fitxes per poder-hi 
treballar i conèixer el seu finançament. La consellera va agrair 
que l’FMC signés el contracte programa i va afegir que procu-
raran que les fitxes no siguin tan hermètiques, que permetin 
oferir una certa flexibilitat als ens locals i que hi ha prevista 
una millora econòmica substancial.
També es va parlar del programa ‘Corresponsables’, que és 
un projecte pilot que té com a objectiu crear una xarxa de 
persones cuidadores que aten-
guin els menors de 14 anys 
als domicilis o en llocs públics 
habilitats quan els seus proge-
nitors estan treballant. Els go-
verns autonòmics són els enca-
rregats de promoure aquest pla 
que està finançat pel Ministeri 
d’Igualtat.
Per part de l’FMC ens vam em-
plaçar a col·laborar en la seva 
posada en marxa i a traslladar 
als ens locals la resolució dels 

dubtes sobre les qüestions econòmiques i d’aplicació de les 
accions que l’afecten.
Quant a la consolidació del Protocol contra l’assetjament 
sexual i la discriminació de gènere, l’FMC considera que el 
protocol és imprescindible com a instrument indispensable 
que garanteix a les dones el suport, el seguiment i la solució 
a les possibles incidències que es puguin produir en l’àmbit 
laboral.
Sobre el dret d’asil i refugi, els representants municipalistes 
vàrem dir que des de l’FMC estem donant suport a les políti-
ques municipals de defensa del dret d’asil i refugi i els plans 
d’acollida de persones refugiades, però que calen més re-
cursos per acompanyar els ajuntaments en aquests accions i 
més vies de finançament per impulsar polítiques de convivèn-
cia, ja que moltes ciutats han hagut de cobrir els dèficits dels 
òrgans supramunicipals destinant recursos propis.
L’FMC també va infomar que estem treballant per reactivar 
el Pacte Nacional per a la Interculturalitat, per aconseguir 

una Catalunya oberta i diversa, 
però per a fer-ho els municipis 
necessiten recursos humans i 
econòmics.
En relació amb la Llei d’estran-
geria, vàrem demanar informació 
actualitzada, ja que cal millorar i 
ajustar les necessitats reals.
I finalment vam reclamar 
organitzar de nou reunions 
mensuals de la Comissió de 
Coordinació de la Violència 
Masclista.

DEMANEM MÉS SUPORT PER A LES POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT I FEMINISMES ALS MUNICIPIS

Rosa Català, tècnica de la Comissió de la Dona de la Federació de Municipis de Catalunya, va assistir l’1 de febrer a la reunió 
del Grup de Treball per a l’Impuls del Pacte Nacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, en la que es va presentar 
el Pacte, que compromet a revisar i actualitzar els protocols contra l’assetjament i altres formes de violència masclista, així com 
generar un espai de corresponsabilitat en la seva lluita. Amb el Pacte es reafirma el compromís de tothom per reaccionar i 
lluitar davant aquesta xacra i blindar el consens social per avançar en el dret de les dones a viure lliures de violències, conso-
lidar l’abordatge integral de les violències masclistes i assegurar l’existència de recursos, instruments i estructures per abordar 
aquesta qüestió en tots els nivells territorials. La reunió va estar presidida per la consellera Tània Verge i hi van participar també 
la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda Lorenzo; la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, 
Laia Rosich Solé; representants dels grups parlamentaris, entitats feministes, associacions municipalistes, sindicats i patronal.

Signat el Pacte Nacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes

SUMEM ESFORÇOS CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES



Per la seva banda, en la sessió plenària extraordinària 
de la Comissió d’Educació de l’FMC, el passat 21 de 
desembre, vam poder comptar amb la presència de 
Patricia Gumà, secretària general del Departament 
d’Educació; Núria Mora, secretària de Transformació 
Educativa, i Raquel García, directora general d’Atenció 
a la Família i Comunitat Educativa.
Gumà va explicar que el mes d’agost el Departament 
va publicar un acord de govern amb la delegació de 
competències en transport i menjador escolar, però que 
aquest va generar alguns posicionaments en contra per 
part del món municipal, ja que fins aleshores havien 
estat en forma de conveni. La secretària va explicar que 
no poden allargar més els convenis i que per això ara 
es feia per delegació de competències. No obstant això, 
tenint en compte el punt de vista municipal, havien en-
viat un nou esborrany a les diferents entitats municipa-
listes amb un annex amb el conveni tipus sobre men-
jador, que l’FMC està analitzant. Pel que fa al transport, 
continuen treballant en l’elaboració d’un esborrany.
Núria Mora va informar que des del Departament s’ha 
posat en marxa un pla pilot per revertir el retrocés en l’ús 

de la llengua a escoles i instituts. El Departament vetllarà 
perquè tots els centres tinguin un grup impulsor i un re-
ferent en l’ús de la llengua catalana i, en la mesura que 
es pugui, s’incorporaran vetlladors i monitors per fomen-
tar-ho. Així mateix, demanen el suport dels municipis a 
l’hora de vetllar també en activitats fora de l’escola per tal 
que els nens i les nenes no canviïn de llengua.
Raquel Garcia va repassar el Decret d’admissió, aprovat 
el febrer de 2021, i va mencionar-ne les mesures, al-
gunes ja desplegades al curs passat i algunes de noves 
a desplegar enguany. S’està treballant des de les dife-
rents OME i comissions de garanties sobre preinscripció 
i matrícula per lluitar contra la segregació escolar. 
També va explicar que s’han posat en marxa les taules 
de planificació i les comissions de participació i que els 
centres concertats només poden participar a les comis-
sions de participació, com recull el decret.
El món local va sol·licitar al Departament que si hi ha 
recursos per posar més vetlladors/es per al tema del ca-
talà, s’analitzi si es poden posar també per a altres situa-
cions, com l’espai de migdia, tenint clar que el tema del 
català no ha de comportar més feina per als centres.

El Decret d’admissió d’alumnes i la situació del català, 
també a la Comissió d’Educació de l’FMC
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En la reunió extraordinària de la Comissió d’Educació 
de la Federació Municipis de Catalunya, celebrada el 24 
de març, tot i valorat com a positiu l’objectiu de fons 
que es persegueix amb aquesta mesura, es van expo-
sar dubtes i incerteses que encara genera la darrera 
proposta traslladada pel Departament d’Educació. En 
aquest sentit, es va acordar sol·licitar una nova con-
vocatòria de la comissió mixta per traslladar aquestes 
qüestions i resoldre-les abans de l’inici de les preins-

cripcions. Amb aquesta proposta, el govern català vol 
posar en marxa la gratuïtat i no universalitat del segon 
curs a les escoles bressol, la I-2. En aquesta trobada 
extraordinària convocada per l’FMC es va explicar el 
compromís del Departament d’Educació de crear una 
comissió de seguiment del possible acord que vetlli pel 
seu compliment, en la línia del que ja es va fer en el 
Contracte Programa de drets socials i sempre que una 
de les parts així ho demani. El que va quedar clar és 
que la Generalitat vol finançar la part de les famílies de 
l’horari lectiu i no la resta dels serveis complementaris, 
com l’acollida al matí o el menjador al migdia.
La vicepresidenta Alba Pijuan, que va presidir el ple-
nari, va dir que “és un primer pas cap a la universalitat 
que s’hauria d’estendre a la resta de cursos de les esco-
les bressol. És un avenç respecte al que teníem fins ara i 
ens garanteix el finançament fins al 2026. Traslladarem 
de nou els dubtes d’aquells consistoris que no ho veuen 
clar, però la realitat de cada municipi és diferent”.

DEBAT A L’FMC SOBRE EL FINANÇAMENT 
DE LES ESCOLES BRESSOL
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En una altra reunió amb el conseller 
Giró, a la que hi va assistir també el 
vicepresident de l’FMC i alcalde de 
Martorell, Xavier Fonollosa, se’ns va 
explicar que el govern català promourà 
una proposició de llei estatal per garan-
tir el servei de caixer automàtic en els 
municipis en risc d’exclusió financera. 
Aquesta proposta pretén regular la ins-
tal·lació voluntària dels caixers per part 
de les entitats i preveu una instal·lació 
obligatòria on actualment no n’hi ha.
L’FMC va fer una valoració positiva de 
la reunió. Xavier Fonollosa, acompan-
yat per la secretària general adjunta de 

l’FMC, Roser Colomé, va afirmar que 
“creiem que és un problema molt greu 
i des de molts ajuntaments ja estem 
aprovant mocions en aquest sentit. 
Aquesta iniciativa és molt interessant i 
pot resoldre dos problemes: un és que 
la gent gran tingui accés als serveis 
financers de les entitats financeres i 
l’altre és que posant caixers automàtics 
potser es frenaria el despoblament que 
hi ha als petits municipis.”
El finançament de la instal·lació, el fun-
cionament i manteniment del caixer i 
les actuacions corresponents aniran a 
càrrec d’un fons de nova creació.

TREBALLEM PER RESOLDRE 
EL PROBLEMA DELS CAIXERS AUTOMÀTICS

La Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i l’Associació de 
Micropobles de Catalunya mostren 
la seva preocupació per la situació 
d’exclusió financera en què es troba 
la gent gran del nostre país, i en una 
moció conjunta denunciaven entre 
altres qüestions la gestió feta per 
part de les entitats financeres, que 
no han incorporat a la gestió de les 
seves entitats el dret a la inclusió 
financera tant de persones com de 
territoris.

MOCIÓ CONTRA 
L’EXCLUSIÓ 
FINANCERA

La demanda municipalista es va posar damunt la taula del 
conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, en una reunió 
que va tenir lloc el 17 de març a la seu del Departament, on 
també es van exposar altres reivindicacions dels governs lo-
cals per millorar el finançament econòmic. Des de l’FMC es va 
posar èmfasi en la tramitació d’una llei pròpia de finançament 
local per part del Parlament de Catalunya aprofitant que, tal i 
com marca l’Estatut d’autonomia, es disposen de les compe-
tències exclusives en aquesta matèria.
La presidenta Olga Arnau va reclamar al conseller Giró que la 
Generalitat actualitzi el fons de cooperació, el qual, malgrat ser 
més elevat aquest 2022, no s’ha incrementat des del 2010: 
“som l’administració més propera i que respon en primera lí-
nia i s’han de tenir en compte les despeses afegides a moltes 
competències que ens delega la Generalitat”. El conseller Giró 
va valorar l’esforç de tots els ajuntaments i va reconèixer l’in-
frafinançament dels ajuntaments, reconegut fins i tot per part 
del govern espanyol. Des de l’FMC, la presidenta va lamentar 
que el fons estatal de rescat COVID promès el 2020 encara no 
hagi arribat als ajuntaments tot i l’increment considerable de 
la despesa generada per la gestió de la pandèmia. Durant la 
reunió també es va parlar de la convocatòria dels ajuts Feder, 
dels fons europeus Next Generation i de les repercussions que 
té sobre la població el tancament massiu d’oficines bancàries.

El conseller Giró va mostrar la predisposició del govern català de 
treballar de la mà dels ajuntaments els projectes que cada mu-
nicipi vulgui presentar a les convocatòries dels fons europeus.
Per la seva banda, el vicepresident de l’FMC Xavier Fonollosa 
en general va fer una valoració positiva de la reunió, tot i que 
va afirmar que “la millora del finançament local passaria per-
què en les competències delegades a l’administració local per 
part del govern català es pagués també la despesa conjuntural 
i no només la despesa estructural com fins ara. En aquests ca-
sos, els ajuntaments sempre hi hem de posar diners”. També es 
va reafirmar en la reclamació d’una llei pròpia de finançament 
local, amb el més gran consens possible: “és una reclamació 
que ja venim fent des de l’any 2006”.

L’FMC RECLAMA A LA GENERALITAT UN MILLOR 
FINANÇAMENT PER ALS AJUNTAMENTS
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El govern de la Generalitat, la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’ACM, l’Ajuntament de Barcelona, les 
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i 
el Consorci AOC, en un acte que va tenir lloc al Palau 
Robert presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Roger 
Torrent, van signar un conveni que té per objectiu la 
coordinació i cooperació entre les diferents administra-
cions públiques catalanes i les entitats representatives 
del món local per fer evolucionar el model de Finestreta 
Única Empresarial (FUE).
El conveni signat pretén impulsar canvis organitzatius 
i adaptar plataformes tecnològiques que facin possible 
transformar el funcionament de les administracions 
públiques o optimitzar el temps de finalització dels pro-
cediments que tenen uns temps de gestió especialment 
llargs. Es pretén també fomentar que les administra-
cions locals puguin portar a terme els seus plans d’ins-
pecció i verificació anuals de forma proporcional, tenint 
present l’interès general que els justifica i la publicació 
d’aquests plans de control posteriorment a les activitats.
En resum, es pretén agilitzar així el marc d’intervenció 
pública, coordinant serveis i col·laborant per al desple-
gament als ens locals de Catalunya de la FUE, establint 
un punt de relació únic entre autònoms, empreses i 
administracions, que faciliti, simplifiqui i integri tots els 
tràmits vinculats a l’activitat econòmica.
Des de l’FMC col·laborarem en l’evolució del model de 
FUE per part de les administracions locals i fomentarem 
l’adopció del model de tràmits estàndard i els serveis 
electrònics, les solucions tecnològiques que ofereixen 

l’AOC i les diputacions per integrar els diferents siste-
mes d’informació i tramitació dels ens locals amb el 
Canal Empresa.
En paraules de la presidenta de l’FMC: “amb aquesta 
signatura hem fet un gran salt, ja que dins d’aquest 
Canal Empresa hi afegim totes les administracions; és 

cert que encara no hi són tots els municipis del país, i 
s’està treballant per incloure els 11 que falten, però és 
un gran pas per simplificar tots els tràmits i unificar-los 
en una única finestreta empresarial”. El conseller, per 
la seva banda, va posar en valor l’acord entre totes les 
entitats aprofitant el moment de recuperació econòmica 

per fer la transformació 
del model productiu que 
necessita i va precisar 
que “aquest acord permet 
arribar gairebé a la totalitat 
de les empreses del país, i 
concretament al gruix més 
important del teixit empre-
sarial, que són les pimes. 
De fet, aquesta finestreta 

la podran utilitzar 650.000 empreses i els suposarà un 
estalvi de prop de 40 milions d’euros (en temps, en 
tràmits, en burocràcia...)”. I finalment va agrair el com-
promís de totes les entitats que han signat perquè amb 
aquest instrument podrem agilitzar les nostres adminis-
tracions i facilitar el benestar compartit entre tothom.

APOSTA DE L’FMC PER SIMPLIFICAR I FACILITAR 
ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS
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“Olga Arnau va afirmar que el nostre objectiu és que la Finestreta Única 
Empresarial es desplegui plenament al món local i, d’aquesta manera, les persones 

que siguin titulars d’una activitat econòmica puguin fer tots els tràmits necessaris 
d’una manera àgil, eficient i ràpida, incorporant les dades una única vegada, 

independentment de quina sigui l’administració competent”
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L’Associació Catalana de Professio- 
nals de Joventut (ACPJ) es va reunir 
el 28 de gener amb les entitats muni-
cipalistes FMC i ACM per posar sobre 
la taula l’actual neguit en relació amb 
la situació de la figura de referent 
d’ocupació juvenil, així com tractar 
altres qüestions que afecten les políti-
ques de joventut. L’ACPJ treballa pels 
drets i el reconeixement del col·lectiu 
de professionals de joventut i busca 
promoure la rellevància de la seva 
tasca davant les institucions.
Àlex Muñoz, tècnic de referència de 
la Comissió de Joventut de l’FMC; i 
Susanna Mérida, secretària general 
de l’FMC; van escoltar de primera mà 
els problemes en què es troben els 
referents d’ocupació juvenil. Molts 
ajuntaments han hagut de prescindir 
d’aquesta figura per la impossibilitat 
d’accedir a la darrera convocatòria. 
L’FMC ja va expressar aquesta queixa 
en la reunió mantinguda amb el con-
seller d’Empresa i Treball.
En la reunió també es va parlar de 
la situació dels dinamitzadors cívics 
amb l’aprovació del nou Contracte 
Programa; es va apuntar la necessi-
tat de fer més pedagogia sobre les 
polítiques de joventut i l’impacte que 
tenen en la societat.
Totes les entitats presents, FMC, 
ACPJ i ACM, es van emplaçar a 
continuar mantenint la col·laboració 
per poder treballar conjuntament 
en totes aquelles qüestions que en 
matèria de joventut afecten les admi-
nistracions locals.

L’FMC CONSIDERA 
NECESSSÀRIA 
LA FIGURA DEL 
REFERENT 
D’OCUPACIÓ 
JUVENIL 
ALS MUNICIPIS

En un acte celebrat al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona l’1 de febrer, 
i després de gairebé set anys d’inacti-
vitat, el Consell de Governs Locals va 
reprendre el seu camí com a eina de 
participació de municipis i vegueries 
en les tramitacions de lleis del govern 
català que afecten directament les ad-
ministracions locals. En els seus orígens, 
el 2011, aquest òrgan es va crear en 
mans de les dues entitats municipalistes 
(FMC i ACM); ara, però, ja s’ha decidit 
dotar-lo d’una estructura pròpia, amb el 
Ple, la Presidència, la Vicepresidència, 
la Secretaria i la Comissió Permanent.
Tal com va afirmar la presidenta de 
l’FMC i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
Olga Arnau, s’espera la dotació pressu-
postària pròpia perquè “pugui desenvo-
lupar les polítiques necessàries, conjun-
tament amb les entitats municipalistes, 
per al progrés de qualsevol municipi del 
nostre país”.
L’objectiu del Consell de Governs Locals 
és participar en els tràmits d’iniciatives 
de lleis i normes que afecten de manera 
específica els governs locals i defensar 

l’autonomia local. Així, podrà fer pro-
postes i instar diverses institucions a fer 
determinades actuacions en benefici de 
l’autonomia local i de l’àmbit local en 
general.
L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, 
va estar elegida presidenta del Consell 
de Governs Locals. En la seva primera 
intervenció, Lladó va reivindicar el paper 
fonamental que han jugat els ajunta-
ments durant la pandèmia per cobrir les 
necessitats de la ciutadania.
Per la seva banda, la consellera de 
Presidència, Laura Vilagrà, va agrair el 
consens polític assolit per a la compo-
sició d’aquest consell que està format 
per 100 membres, entre els quals la 
presidenta de l’FMC, Olga Arnau, re-
presentants de les quatre diputacions, 
l’ACM i 93 alcaldes i alcaldesses dels 
ajuntaments catalans.
Entre els vicepresidents escollits del 
Consell de Governs Locals es troben 
l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, 
i l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís 
Mijoler, que són també vicepresidents 
de l’FMC.

ES CONSTITUEIX EL CONSELL 
DE GOVERNS LOCALS 
AMB LA PRESÈNCIA DE L’FMC 
COM A MEMBRE NAT
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La tarda del dimarts 1 de març va concentrar milers 
de persones davant la porta dels seus ajuntaments, 
seguint la crida en defensa de la pau a Ucraïna feta per 
la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM, el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya.
En la declaració institucional de suport a la societat 
ucraïnesa s’exigia el cessament immediat de les hostili-
tats abans que es multipliqui el nombre de víctimes i es 

demanava retrobar el diàleg per a la construcció de pau 
i s’apel·lava la comunitat internacional, en especial la 
Unió Europea, a adoptar un paper de mediació per pre-
servar la vida i els drets humans de tota la ciutadania 
de la regió. Des de l’FMC ens reafirmem que la guerra 
mai és la solució als conflictes i que el diàleg regeix dia 
a dia la nostra forma de solucionar els conflictes i la 
construcció de la pau en les nostres vides i en les dels 
nostres pobles i ciutats.

CLAM MASSIU DELS AJUNTAMENTS EN FAVOR DE LA PAU

L’A
CT

U
AL

IT
AT

Així ho van acordar el passat 9 de març representants de la Generalitat de Catalunya, la Delegació del Govern a Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona, les diputacions de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
l’Associació de Micropobles de Catalunya, en una reunió per coordinar l’acollida de persones refugiades que fugen de la guerra 
d’Ucraïna. L’objectiu de la trobada va ser treballar de manera coordinada en la recepció i assistència de les persones d’origen 

ucraïnès que ja han començat a arribar i que es preveu que conti-
nuïn arribant en les properes setmanes. Totes les administracions 
públiques i entitats municipalistes participants a la reunió van coin-
cidir en subratllar la importància de coordinar les diferents compe-
tències i recursos i es van emplaçar a mantenir reunions tècniques 
de treball de manera periòdica.
La Federació de Municipis de Catalunva va oferir col·laboració i va 
demanar instruccions concretes per poder encarar aquesta crisi 
humanitària. Per part de l’FMC hi van assistir el vicepresident i al-
calde del Prat, Lluís Mijoler, el vicepresident i alcalde de Mollerusa, 
Marc Solsona, i la secretària general adjunta, Susanna Mérida.

S’OBRE UN ESPAI DE COORDINACIÓ PER A L’ACOLLIDA 
DE PERSONES REFUGIADES UCRAÏNESES
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Una delegació de la Federació de 
Municipis de Catalunya va poder trans-
metre a la consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Teresa 
Jordà, en una reunió celebrada el 9 de 
febrer, els problemes més importants i 
que més preocupen els governs locals a 
l’hora d’aplicar polítiques en matèria de 
medi ambient i sostenibilitat.
En relació a la nova Llei de residus, des 
de l’FMC “estem molt esperançats perquè 
creiem que aquesta llei pot i ha de can-
viar moltes coses. És una gran oportunitat 
per avançar però cal anar de la mà amb 
el món municipal”. La consellera va agrair 
el suport de molts municipis al cànon de 
residus català. Pel que fa al pla de tanca-
ment d’incineradores, l’FMC va demanar 
consens amb el món local afectat per 

evitar que el rebuig que es gestiona ac-
tualment vagi a parar a abocadors.
En relació a la mobilitat sostenible, des 
de l’FMC vàrem demanar “buscar els ele-
ments comuns per tot el territori a l’hora 
de definir les zones de baixes emissions”, 
i va afegir que “cal que aquesta regulació 
vagi acompanyada de millores clares en 
el transport públic urbà”.
També es va parlar dels problemes que 
tenen els ajuntaments amb la retirada 
d’amiant als edificis: l’FMC va demanar 
més recursos per poder portar a terme 
aquesta retirada amb total seguretat.
En relació a l’agenda rural, se’ns va dir 
que l’objectiu és que es puguin igualar 
al màxim les condicions de vida dels es-
pais rurals amb els urbans; i, per a això, 
cal coordinar l’agenda rural i la urbana.

L’FMC PORTA AL DEPARTAMENT 
D’ACCIÓ CLIMÀTICA DEL GOVERN 
LES INQUIETUDS DELS MUNICIPIS

El Pacte, que aposta per una 
transformació del sector del tèxtil a 
Catalunya cap a l’economia circular, 
es començarà a desplegar el pri-
mer trimestre de 2022 i l’impulsen 
diferents agents de la cadena de 
valor del tèxtil acompanyats per la 
Generalitat de Catalunya i les admi-
nistracions locals.
Des del passat febrer del 2021, una 
trentena d’entitats públiques i priva-
des han estat treballant en el marc 
d’un grup impulsor del Pacte per de-
finir els seus continguts i establir les 
seves bases, del qual la Federació de 
Municipis de Catalunya n’ha format 
part. Aquest procés obert i participa-
tiu va culminar el  20 de gener amb 
el segon plenari del Pacte on s’hi van 
aprovar els continguts.
Els impulsors volen posar en valor el 
caràcter pioner d’aquesta iniciativa, 
que ha estat considerada com a 
acció pilot per part de la Comissió 
Europea en el marc del Projecte 
Interreg CircE (2017-2020).

EL PACTE PER LA 
MODA CIRCULAR 
DE CATALUNYA 
COMENÇA EL SEU 
CAMÍ

L’FMC SUBSCRIU L’ACORD 
PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
DE L’AIRE A CATALUNYA
Aquest acord conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de 
l’aire al país, segons el qual s’ampliaran les Zones de Baixes Emissions 
a tots els municipis de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 
2025 i s’incorpora com a principi rector del nou Pla de millora de la 
qualitat de l’aire de Catalunya. L’acord es va subscriure el 18 de març en 
un acte al Palau de Pedralbes, al que hi va assistir, en representació de 
l’FMC, Xavier Fonollosa, vicepresident de l’entitat i alcalde de Martorell.
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La Federació de Municipis de Catalunya va participar 
en la presentació de l’informe ‘Un marc sociolingüístic 
igualitari per a la llengua catalana’, dins l’àmbit del 
Pacte Nacional per la Llengua.
L’acte es va celebrar el 23 de febrer al Palau de la 
Generalitat i el va presidir el president de la Generalitat, 
Pere Aragonès. La presentació d’aquest informe ha 
suposat el tret de sortida del procés participatiu del 
Pacte Nacional per la Llengua, que neix amb la voluntat 
d’aconseguir un acord de gran consens i suport. Els ob-
jectius del Pacte són incrementar els nivells de coneixe-
ment col·lectiu de la llengua; facilitar al màxim el seu ús 
en tots els sectors i potenciar l’adopció del català entre 
les persones que no el tenen com a llengua de partida.
Una vegada presentat l’informe, s’inicia el procés parti-
cipatiu que consta de diferents fases. La previsió és que 
a la tardor d’enguany s’assoleixi un acord en el marc 
del grup de treball pel Pacte Nacional per la Llengua. 
Aquest procés ha de conduir a la signatura el desembre 
del Pacte Nacional per la Llengua, que serà la base per 
al futur pla de política lingüística pluriennal.
En aquest full de ruta és imprescindible la màxima impli-
cació en el procés participatiu, per recollir totes les veus 
de la societat civil. Els ajuntaments, com a administració 
més pròxima a la ciutadania i la que coneix millor la rea-
litat social del territori, hi juguen un paper protagonista. 

És per això que l’FMC va oferir la seva col·laboració per 
garantir, a través dels ens locals, la màxima difusió i 
participació en aquest procés que ha d’esdevenir en el 
Pacte Nacional per la Llengua. El futur del català dema-
na un debat constructiu perquè les bases lingüístiques 
del futur de Catalunya i de tota la comunitat lingüística 
siguin compartides tan àmpliament com sigui possible. 
En aquest sentit, l’FMC, juntament amb altres entitats, 
organitzacions, forces polítiques i també de tota la pobla-
ció, hi participa i es compromet pensant en la situació 
del català ara i en un futur i en com actualitzar les eines 
que l’han fet progressar fins ara, per tal d’assolir un 
Pacte Nacional per la Llengua que garanteixi la continuï-
tat del català com a llengua completa.

Així ho va afirmar la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, 
en la segona jornada telemàtica de municipis, que amb el títol ‘L’aplicació de mesures efectives per combatre la segregació 
escolar a escala municipal’ va organitzar el 3 de març el Síndic de Greuges i el Departament d’Educació, amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelona, l’FMC i l’ACM. “Els ens locals hem de continuar tenint un paper actiu per poder fer front 
a aquesta problemàtica i ens hem de dotar dels recursos necessaris, per part de l’administració competent, perquè la nostra 
lluita contra la segregació no decaigui”, va afegir. Ara fa tres anys va ser aprovat el Pacte Contra la Segregació Escolar a 
Catalunya, que va comptar amb el suport de la majoria d’administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants 
i d’agents de la comunitat educativa. L’acord partia de la convicció compartida que a Catalunya hi ha la necessitat de com-
batre la segregació escolar perquè suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i també que cal fer-
ho amb la corresponsabilitat i la implicació de tots els agents de la comunitat educativa.
Segons paraules d’Olga Arnau: “Durant aquest temps hem anat avançant, amb la complicitat de tota la comunitat educa-
tiva, de totes les administracions, però encara ens queda molt camí per recórrer. Els ajuntaments continuem demanant al 
Departament major corresponsabilitat i protagonisme en la planificació i les polítiques educatives, tant per a aquesta lluita 
contra la segregació escolar com per a una millor educació dels nostres infants, adolescents i joves”.

L’FMC DESTACA EL PAPER DEL MÓN LOCAL PER ACONSEGUIR 
UN MARC IGUALITARI PER A LA LLENGUA CATALANA

ELS AJUNTAMENTS, CLAUS EN LA LLUITA 
CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
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La Federació de Municipis de Catalunya 
en aquest trimestre ha celebrat tres reu-
nions ordinàries del seu Comitè Executiu: 
el 31 de gener, el 21 de febrer i el 21 
de març (ja presencial), en les que, a 
més d’aprovar els comptes anuals i el 
pressupost de l’entitat per al 2022, tam-
bé ha ratificat el pla formatiu de l’entitat 
per a aquest any, que continua en línia 
ascendent: el pressupost s’incrementa, 
s’executen més accions i edicions forma-
tives que l’any 2021 i s’afegeixen noves 
temàtiques d’interès local.
En el decurs de les tres reunions, la 
Presidència 
i la Vicepre-
sidència van 
explicar als 
assistents qui-
nes han estat 
les accions 
més impor-
tants portades 
a terme per 

l’FMC, de les que podem destacar es-
pecialment les negociacions en l’àmbit 
de l’educació (cost de les places de llar 
d’infants), la guerra a Ucraïna (instruc-
cions per tractar l’acollida de manera 
eficaç), les negociacions dels acords 
marc del Contracte Programa, els Plans 
d’Ocupació i la valoració sobre les 
propostes d’Informe de Risc d’Exclusió 
Residencial. La negocació de moltes 
d’aquestes qüestions es manté oberta.
Com és habitual, també es van aprovar 
els corresponents informes d’activitats i 
de gestió de l’entitat, es van ratificar els 

diversos no-
menaments de 
representants 
de l’FMC a di-
ferents òrgans 
i es va donar 
compte de les 
observacions 
fetes a projec-
tes normatius.

EL COMITÈ EXECUTIU DE L’FMC 
CELEBRA AQUEST MES DE MARÇ 
LA PRIMERA REUNIÓ PRESENCIAL

El Congrés, celebrat en format hí-
brid al TecnocCampus de Mataró 
del 17 al 19 de març, estava 
concebut amb l’objectiu d’acon-
seguir arribar a totes les persones 
adolescents i joves, que fos partici-
patiu, i que ajudés a construir les 
futures polítiques de joventut. Es va 
adreçar a les entitats juvenils, per-
sones joves, representants polítics i 
professionals de joventut i persones 
expertes i, en general, obert a tot-
hom, en què es va posar en valor 
la co-creació de les polítiques de 
joventut.
En paraules d’Eduard Rivas, vi-
cepresident de la Federació de 
Municipis de Catalunya i alcalde 
d’Esparreguera, que va participar 
en l’acte de presentació, “aquest 
Congrés ha de fer front a alguns 
reptes estructurals com són la taxa 
d’atur, o d’emancipació entre els 
joves, que s’han vist especialment 
agreujats per la pandèmia. I a més 
també ha de fer front a la nova si-
tuació epidemiològica i l’impacte en 
la salut mental del jovent”.
El Congrés de la Joventut va in-
cloure un total de 21 activitats 
entre ponències, tallers, taules 
rodones, sessions lúdiques, una 
fira internacional d’entitats, la pre-
sentació d’experiències i l’exposició 
de les conclusions dels 6 espais de 
reflexió, debat i co-creació que es 
van dur a terme des del passat no-
vembre, en un total de 20 activitats 
pre-Congrés. D’aquesta feina han 
de sorgir les bases per al nou Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya. 
En la inauguració del Congrés hi va 
intervenir el vicepresident de l’FMC, 
David Bote, com a alcalde amfitrió. 

L’FMC PARTICIPA 
EN EL CONGRÉS 
DE LA JOVENTUT 
DE CATALUNYA

El 15 de març, en la reunió plenària de 
la Comissió de Desenvolupament Local 
i del Territori de l’FMC, es va convidar la 
directora general d’Indústria del govern 
de la Generalitat, Natàlia Mas, perquè 
presentés i informés del contingut i la 
territorialització del Pacte Nacional per 
a la Indústria 2022-2025 (PNI). Per 
part de l’FMC es va demanar una major 
presència de l’Administració local en la 
negociació del Pacte i es va reivindicar 
un pressupost propi i suficient per a una 
reindustrialització innovadora i competi-

tiva de Catalunya, entre d’altres reivindi-
cacions. A més, es va posar de manifest 
la manca de sòl industrial i les dificultats 
per qualificar-ne de nou, i que cal pro-
moure plans comarcals -territorials- de 
reactivació industrial o reindustrialització.
Per part del govern es va prendre nota 
de les nostres reclamacions, es van 
oferir més canals de coordinació entre el 
departament i els ens locals i es va afir-
mar que estan oberts a rebre propostes, 
sempre tenint en compte que encara no 
és definitiva la resolució del PNI.

PRESENTAT A L’FMC EL PACTE NACIONAL 
PER A LA INDÚSTRIA 2022-2025
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L’Associació Eines de Repoblament Rural, represen-
tada pels alcaldes dels municipis de Rialp, Montgai, 
Puigverd d’Agramunt i de Castelló de Farfanya, va pre-
sentar les seves reivindicacions en la reunió mantingu-
da el 22 de febrer amb el vicepresident de la Federació 
de Municipis de Catalunya i alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, i l’alcalde de Vilaplana, Josep Bigorra, membre 
del Comitè Executiu.
El col·lectiu, que agrupa actualment un total de 509 
municipis, va néixer per defensar els interessos del món 
rural i per aconseguir que s’aprovi un estatut del muni-
cipi rural, amb la intenció que els pobles petits siguin 
tinguts en compte en la legislació i en la normativa que 
s’aprovi a Catalunya. Un estatut que hauria de recollir 
totes les singularitats pròpies com a punt de partida per 
a aquells municipis de menys de 2.000 habitants.
L’objectiu és treballar colze a colze i “posar la ruralitat 
en el centre del debat polític”, va dir Jaume Gilabert, 
alcalde de Montgai. Les demandes que plantegen les 
fan de manera propositiva, detectant els problemes 
del món rural i aportant solucions: “volem solucions 
polítiques i administratives, lleis des del territori i no 
per al territori”.
Marc Solsona va fer un balanç molt positiu de la tro-
bada durant la qual va oferir l’FMC per fer possible 

l’estatut del municipi rural. “Volem ser-hi, no només per 
acompanyar els pobles més petits sinó per col·laborar i 
decidir”, va afirmar, i també va recordar que la ruralitat 
representa prop del 90% dels municipis de Catalunya. 
Per a Solsona, l’estatut del municipi rural no és una 
reivindicació menor. A dia d’avui, des de l’FMC ja parti-
cipem en totes les taules de debat i ara cal reconèixer 
l’especificitat, “els alcaldes i les alcaldesses han de 
poder recuperar el seu poder de decisió”.
Josep Bigorra va defensar un “front comú de totes les 
entitats municipalistes, FMC, ACM i Micropobles, per 
poder blindar les necessitats del món rural i afrontar la 
problemàtica del despoblament”.
Tant els representants de l’FMC com d’Eines consideren 
que cal treballar en els valors de l’equitat i l’equilibri 
territorial i millorar el finançament i l’autonomia dels 
governs locals.

L’FMC, AL COSTAT 
DEL MÓN RURAL
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Un any més, la Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM han elaborat conjuntament 
un Manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, per reivindicar 
el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes.
Des del món local volem reconèixer que som beneficiàries de dones generoses que 
ens han precedit, dones que van desplegar els fonaments d’una transformació eficaç 
per millorar les nostres vides en clau d’oportunitats, de drets, de recursos, d’inclusió 
civilitzatòria. I cal que aquest moviment no s’aturi. Les dones formen part de la socie-
tat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament del futur. Per poder avançar, 
com a comunitat, s’ha de tenir en compte a totes les persones, indistintament del se-
xe, gènere, identitat o orientació que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat 
imperiosa, perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, 
tornem a alçar-nos i a manifestar-nos i ho farem sempre. Sempre per aconseguir una 
societat justa i igualitària.
Aquest és el gran repte que tenim al davant i l’hem d’assolir amb la complicitat de 
totes les institucions i agents socials, sumant els talents i les potencialitats de cada per-
sona vinculada als nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat.

MANIFEST CONJUNT FMC-ACM 
PER AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones 
i les Nenes en la Ciència, 
el Departament d’Igualtat i 
Feminismes va organitzar el 
10 de febrer una taula rodo-
na, moderada per la perio-
dista Montse Virgili Treig, en 
la que es va reflexionar sobre 
els principals reptes que 
planteja l’àmbit de la recerca 
i la docència universitària pel 
que fa a l’equitat de gènere, i 
a la que l’FMC hi va assistir.

L’FMC, a la taula 
rodona ‘Universitats 
i ciència de totes 
i per a totes’
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La consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Teresa 
Jordà, va presidir l’1 de març la reunió 
de constitució de la Taula de Diàleg 
Social de les Energies Renovables, 
en la que hi pren part la Federació de 
Municipis de Catalunya.
Lídia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu 
de Llobregat i impulsora de la Comissió 
de Medi Ambient i Mobilitat de l’FMC, 
que va assistir a aquest acte de consti-
tució celebrat al Palau de Pedralbes, va 
afirmar que “la veu del municipalisme 
ha d’estar present en el canvi de model 
energètic del nostre país” i va afegir 
que “des de l’FMC agraïm la feina que 

s’està portant a terme des del govern 
català i reafirmem que cal la participa-
ció dels governs locals en totes aques-
tes mesures de transició energètica per 
lluitar contra el canvi climàtic que tant 
ens preocupa i que són tan necessàries 
al nostre territori”.
La Taula aplega una cinquantena 
d’agents socials de tots els àmbits, 
que van des del món municipal fins 
a l’acadèmic o l’econòmic, i neix amb 
l’objectiu de definir mecanismes que 
corresponsabilitzin les zones urbanes 
densament poblades en la instal·lació 
d’energies renovables i que contribuei-
xin a millorar el benestar i el nivell de 

vida dels territoris rurals. 
D’aquesta manera, també 
es pretén incentivar que 
les grans àrees urbanes del 
país maximitzin les políti-
ques locals d’implantació 
d’energies renovables, i 
compensin aquells territoris 
excedentaris en la genera-
ció d’electricitat d’origen re-
novable per l’esforç d’acollir 
instal·lacions eòliques o 
fotovoltaiques per sobre de 
les seves necessitats.

L’FMC PARTICIPA EN LA TAULA 
DE DIÀLEG SOCIAL DE 
LES ENERGIES RENOVABLES

La consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà Pons, va anunciar el 3 
de març, en una trobada a Clariana 
de Cardener amb representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya, 
l’ACM, l’Associació de Micropobles 
de Catalunya i el col·lectiu Eines de 
Repoblament Rural, la imminent 
constitució del Consell Català de 
Petits Municipis. Aquest òrgan per-
metrà una interlocució permanent 
entre els municipis rurals o petits i el 
govern català en tots aquells temes 
que els preocupen.
La consellera va apuntar que el go-
vern vol establir amb aquest consell 
el marc institucional de relació amb 
els municipis amb menys habitants 
i va anunciar també que s’han ini-
ciat els treballs de redacció i debat 
de l’Estatut de Micropobles amb la 
col·laboració dels col·lectius i asso-
ciacions dels municipis rurals.
Josep Bigorra, alcalde de Vilaplana, 
membre del Comitè Executiu de 
l’FMC i impulsor de la Comissió de 
Transparència de l’FMC, va assistir 
a la trobada en representació de la 
nostra entitat. En paraules seves, 
“des de l’FMC sempre hem estat 
al costat de tots els pobles i ara, 
més que mai, dels més petits, tot 
donant-los suport per lluitar i buscar 
solucions a totes les problemàtiques 
en l’àmbit rural amb què es troben”.

EL CONSELL 
CATALÀ DE PETITS 
MUNICIPIS,
A PUNT

Marc Solsona, vicepresident de la 
Federació de Municipis de Catalunya i 
alcalde de Mollerussa, va assistir el 9 de 
març a la presentació oficial d’aquest 
Pla, que arriba amb la voluntat d’en-
fortir el sector. Elaborat per la Direcció 
General de Comerç i pel Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

(CCAM), el Pla serà una eina al servei 
del sector, que ajudarà a enfortir el nos-
tre comerç, l’artesania i la moda.
La presentació, que va tenir lloc al 
Recinte Modernista de Sant Pau, va 
anar a càrrec del conseller d’Empresa i 
Treball, Roger Torrent, i del director ge-
neral de Comerç, Jordi Torrades.

L’FMC, A LA PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA 2022-2025
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El cànon i el retorn del cànon de residus municipals ha 
estat un instrument econòmic que s’ha mostrat molt efi-
cient en la millora de la gestió dels residus municipals.
En aquest sentit, el vicepresident de la Federació de 
Municipis de Catalunya i alcalde de Mataró, David 
Bote, va signar el 21 de gener la Guia d’orientació 
als ens locals sobre l’aplicació del retorn dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus municipals 
per a l’any 2022, que estableix els mecanismes de 
retorn aprovats per la Junta de Govern del Fons de 
Gestió de Residus.
L’adequació del cànon a la jerarquia de gestió de re-
sidus afavoreix la prevenció i la valorització material 
dels residus i desincentiva les opcions ambientalment 
menys adequades; alhora que s’utilitza per finançar 

infraestructures de gestió de residus municipals.
Han transcorregut 15 anys des de l’aplicació del cà-
non sobre la deposició dels residus i ara, amb aquesta 
guia, es presenten els conceptes i criteris objecte de 
retorn ja revisats.

ELS AJUNTAMENTS I 
L’APLICACIÓ DEL CÀNON 
DELS RESIDUS
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El vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya i al-
calde de Mataró, David Bote, va assistir el 4 de març a l’acte de 
suport al cànon de residus de Catalunya, encpçalat pel president 
del govern, Pere Aragonès, i en el que es va signar el manifest 
‘En defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya’, 
impulsat pel govern i subscrit per una llarga llista d’entitats, entre 
les quals hi ha l’FMC.
El cànon sobre la disposició de residus municipals s’ha retornat al 
ens locals segons la següent distribució: 170 milions d’euros han 
estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de resi-
dus municipals, que han contribuït al desenvolupament de la ca-

pacitat actual de tractament i valorització sobretot de les fraccions resta i FORM; i tota la resta, és a dir més de 450 milions 
d’euros, han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, 
afavorint que la recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la fracció resta 
i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta. En aquest sentit, s’han retornat directament als 
ens locals que realitzen la recollida selectiva de la fracció orgànica més de 280 milions d’euros, que han permès afavorir la 
valorització material fins arribar l’any 2020 a recollir i valoritzar més de 400.000 tones de residus orgànics.
El Manifest reclama que la futura norma espanyola blindi un model de fiscalitat ambiental que ha esdevingut “un referent 
a nivell europeu” i una “eina clau” per a la transformació verda. Estem avui a Catalunya, gràcies fonamentalment al cànon, 
en uns nivells de recollida selectiva del 46%, quan l’any 2004, any d’inici de l’aplicació del cànon, estàvem en un 30%.
És més, la progressió del cànon en els propers anys incentiva que els municipis, i tot el sector productiu, s’esforcin de 
forma explícita cap a la millora dels seus sistemes de recollida i gestió de residus per assolir, l’any 2035, un reciclatge del 
65% dels residus municipals que es produeixin i que no vagi a disposició més del 10%.

L’FMC SUBSCRIU EL MANIFEST EN DEFENSA DEL CÀNON 
SOBRE LA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A CATALUNYA
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Representants de l’Associació de Guàrdies, 
Agents i Vigilants Municipals de Catalunya 
(AGAVMCAT) en una reunió el 22 de febrer 
amb el vicepresident de la Federació de 
Municipis de Catalunya i alcalde de Mataró, 
David Bote; i amb l’alcalde de Lliçà d’Amunt 
i impulsor de la Comissió de Seguretat i Pro-
tecció Civil de l’FMC, Ignasi Simón, acom-
panyats per la secretària general adjunta de 
l’FMC, Susanna Mérida, van posar sobre la 
taula les reivindicacions que aquest col·lec-
tiu demana per poder tenir totes les garan-
ties jurídiques i laborals pròpies del servei 
públic que presta.
Els canvis que ha experimentat la societat en 
els darrers trenta anys i les noves demandes 
dels ajuntaments on presten servei fan que 
la figura del vigilant municipal hagi quedat 
obsoleta i en un buit legal que porta a la in-
defensió jurídica dels i les professionals que 
no són reconeguts com a policia, però que ho 
són a la pràctica. Des de l’associació tenen 
propostes per acabar amb la indefensió jurí-
dica que pateix el col·lectiu i així ho han fet 
evident en la reunió amb l’FMC.
Carlos Delgado, president de l’AGAVMCAT, 
i Josep M. Magriñá, van exposar que des de 
la seva associació treballen per ser la veu i el 
llaç de cohesió de tot el col·lectiu de vigilants, 
guàrdies i agents de Catalunya. En l’actualitat 
la Llei de les policies locals regula la figura 

dels guàrdies, agents i vigilants municipals, 
però amb un insuficient desenvolupament re-
glamentari que els deixa en una situació pre-
cària, com per exemple, sense una formació 
garantida i sense eines adients per exercir les 
funcions policials encomanades.
Els i les guàrdies, agents i vigilants munici-
pals estan presents en 150 ajuntaments i 
són un col·lectiu de més de 500 professio-
nals que cada dia garanteixen la seguretat en 
municipis amb una població inferior a 10.000 
habitants on no existeix policia local.
L’AGAVMCAT és una entitat jurídica formada 
per aquests professionals de la seguretat pú-
blica. En aquests moments representen el 60 
per cent dels agents del col·lectiu i reivindi-
quen eliminar la figura del vigilant municipal 
i convertir en policia local els cossos existents 
arreu de Catalunya, per garantir la continuïtat 
del servei amb totes les garanties jurídiques 
i laborals pròpies del servei públic que real-
ment presten.
Els representants de l’FMC, David Bote i Ig-
nasi Simón, es van mostrar sensibles a la 
necessitat de regularitzar i professionalitzar 
la seva situació i es van comprometre a tras-
lladar els seus plantejaments al Departament 
d’Interior, en qualsevol dels casos, i a una 
futurible nova llei del sistema de seguretat, en 
el moment en què s’impulsi des del Govern 
de la Generalitat de Catalunya.

L’FMC ESCOLTA REIVINDICACIONS
PER A LA MILLORA DEL SISTEMA
DE SEGURETAT PÚBLICA

El passat 13 de gener va tenir lloc 
la constitució del Consell Rector del 
Fòrum de les Arts a l’Educació, que, 
impulsat pel Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (CoNCA), aple-
ga una trentena de representants 
dels departaments d’Educació, de 
Cultura i de Recerca i Universitats 
de la Generalitat, de les quatre 
diputacions catalanes, l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Federació 
de Municipis de Catalunya, l’ACM, 
la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, la Fundació Jaume 
Bofill i la Fundació Interarts.
El Consell Rector té l’objectiu de po-
sar les bases de les línies de treball 
fins a la celebració del Fòrum, que 
tindrà lloc els dies 1 i 2 d’abril, i amb 
el que es pretén impulsar una major 
presència de les arts com a llenguat-
ge i com a competència transversal 
a l’educació obligatòria, a la llum de 
les experiències més innovadores 
existents. 
Per part de l’FMC, hi van assistir 
Eduard Rivas, president de l’Àrea 
de Serveis a les Persones i alcalde 
d’Esparreguera; i Alba Pijuan, vice-
presidenta de l’Àrea de Serveis a les 
Persones i alcaldessa de Tàrrega.
Els integrants del Consell Rector van 
mostrar la seva coincidència amb els 
objectius del Fòrum i en què ha de 
ser l’inici d’un procés que comptarà 
amb la complicitat i el compromís 
entre les diferents administracions 
i entre els àmbits de la cultura i de 
l’educació.

L’FMC, PRESENT EN 
LA CONSTITUCIÓ 
DEL CONSELL 
RECTOR DEL FÒRUM 
DE LES ARTS A 
L’EDUCACIÓ
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VAM TANCAR EL 2021 AMB LES SIGNATURES DELS ACORDS MARC 
AMB ELS DEPARTAMENTS D’EMPRESA I TREBALL I D’IGUALTAT I FEMINISME

RECOLLIM LES INQUIETUDS DE 
LA RESTAURACIÓ I EL TURISME

El 29 de desembre es va signar l’Acord marc de 
cooperació entre el Departament d’Empresa i 
Treball, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’ACM per a l’impuls de projectes adreçats a l’orien-
tació, l’acompanyament i el suport a l’ocupació.
I el 30 de desembre es va signar l’Acord marc 

de cooperació entre el Departament d’Igualtat i 
Feminismes, l’FMC i l’ACM per a l’impuls de políti-
ques de promoció de la igualtat i el feminisme amb 
els governs locals.
Es negociaran el seus respectius continguts durant 
l’any 2022.

ENS REUNIM AMB LA DG DE TURISME 
PER SABER COM ENCARAR LA NOVA 
TEMPORADA I COM APROFITAR ELS 
FONS NEXT GENERATION

Comencem a encarar una nova temporada turística i 
les administracions hem d’abordar conjuntament as-
pectes rellevants per a la transformació i millora de 
la competitivitat de les nostres destinacions.
Per parlar de tot això, el 15 de febrer la secretària 
general adjunta de la Federació de Municipis de Ca-
talunya, Roser Colomé, es va reunir amb la directora 
general de Turisme, Marta Domenech.

REPRESENTACIÓ DE L’FMC A 
LA CONCENTRACIÓ DE MAIANS 
PER LES IMMATRICULACIONS

El vicepresident de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Manlleu, Àlex Garrido; i 
Josep Bigorra, alcalde de Vilaplana i impulsor de la 
Comissió de Transparència de l’FMC, van assistir, el 
passat 16 de febrer, en representació de l’entitat, a 
la concentració organitzada a Maians per l’Associa-
ció de Micropobles i la Unió de Pagesos amb l’ob-
jectiu d’exigir i reclamar que l’Església retorni tots 
els béns afectats per immatriculacions.

El sector, un dels que més ha rebut l’impacte econò-
mic negatiu de la pandèmia, té l’oportunitat de tor-
nar amb força. Així es va evidenciar en la reunió que 
la presidenta de la Federació de Municipis de Cata-
lunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, 
va mantenir el 26 de gener amb representants de la 
Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i 
Turisme (FIHRT), que agrupa 46 gremis de les ve-
gueries de Barcelona, Catalunya Central, Penedès, 
Terres de l’Ebre i Tarragona. L’FMC es va comprome-
tre a continuar treballant i vehicular totes les inquie-
tuds a través des les administracions competents.
(Actualment moltes de les mesures adoptades per 
frenar el contagi han estat ja modificades o retirades).

ASSISTIM A L’ACTE DE CONSTITUCIÓ 
DEL CONSELL CATALÀ DE COGESTIÓ 
MARÍTIMA, A FAVOR D’UN MILLOR 
DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 
EN L’ESPAI MARÍTIM

El 17 de març, el vicepresident de l’FMC i alcalde del 
Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, va assistir a l’acte de 
constitució del Consell Català de Cogestió Marítima.
En paraules seves: “Des del municipalisme treba-
llarem en aquest espai de cogestió amb un doble 
objectiu: en primer lloc, perquè el mar contribueixi 
a un desenvolupament econòmic, equilibrat i just i, 
també, per estudiar vies perquè sigui una font d’ener-
gia renovable; i, en segon lloc, per defensar el litoral 
davant l’amenaça que representa el canvi climàtic i 
garantir el bon estat ambiental del mar”.
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L’FMC TREBALLA PER AL FUTUR 
DEL COMERÇ LOCAL

L’FMC, A LA JORNADA PER ABORDAR 
L’AVANTPROJECTE DE L’EAPC

El dimarts 1 de març l’FMC va traslladar les in-
quietuds del municipalisme al director general de 
Comerç, Jordi Terrades, i a la directora del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Agnès 
Russiñol, i vam poder escoltar les propostes per al 
futur del comerç al nostre país. Per part de l’FMC hi 
van assistir el vicepresident i alcalde de Mollerussa, 
Marc Solsona; Adam Tomàs, alcalde d’Amposta 
i impulsor de la Comissió de Comerç i Turisme; i 
Roser Colomé, secretària general adjunta.

Des de l’FMC aportem la visió local en la construcció 
del nou Indicador Sintètic Social, que ens ha d’aju-
dar a valorar la vulnerabilitat i els recursos que ne-
cessiten les Àrees Bàsiques de Serveis Socials. Per 
això, el passat 24 de gener, Josep Lluís Bonet, tècnic 
assessor de la Comissió de Benestar Social de l’FMC 
i la secretària general adjunta de l’FMC, Susanna Mé-
rida, es van reunir amb Josep Maria Forné, director 
general de Serveis Socials, i altres actors implicats.

Compartim aportacions i busquem sinergies entre 
diputacions i entitats municipalistes en la jornada 
de treball sobre l’Avantprojecte de llei de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, celebrada el 
17 de febrer, en la que hi van participar el vicepre-
sident de la Federació de Municipis de Catalunya 
i alcalde de Manlleu, Àlex Garrido; i la secretària 
general adjunta de l’FMC, Susanna Mérida. La nova 
llei hauria de centrar la posició de l’EAPC dins el 
marc institucional català, contribuir a desplegar una 
administració eficient, professional i excel·lent al 
servei de les persones en compliment dels principis 
bàsics del bon govern i garantir el paper de l’Escola 
en la vertebració d’una estratègia de formació de 
l’ecosistema de governança pública de les adminis-
tracions catalanes, entre d’altres objectius.

PARTICIPACIÓ DE L’FMC EN 
LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
INDICADOR SINTÈTIC SOCIAL

Josep Desquens, director general de Cooperació al 
Desenvolupament, es va reunir amb representants 
de l’FMC el passat 1 de març per aprofundir en 
diferents àmbits de cooperació des del món local, 
com per exemple les finances ètiques o l’actual crisi 
a Ucraïna. La delegació de l‘FMC la formaven els 
vicepresidents Lluís Mijoler, alcalde del Prat, i Marc 
Solsona, alcalde de Mollerussa; Manuel José Pérez, 
tècnic de la Comissió de Cooperació, i Susanna Mé-
rida, secretària general adjunta.

REUNIÓ DE L’FMC PER PARLAR DEL 
PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS 
EN TEMES DE COOPERACIÓ

El vicepresident de l’FMC i alcalde de Martorell, Xa-
vier Fonollosa, va assistir a la presentació d’aquesta 
Càtedra el passat 28 de febrer. La Càtedra s’ha 
creat, d’una banda, amb la voluntat de concen-
trar el talent acadèmic de diferentes disciplines 
relacionades amb el problema de l’accés a l’ha-
bitatge i, d’altra banda, per impulsar la docència i 
la investigació en matèria de polítiques públiques 
d’habitatge i rehabilitació que donin resposta als 
principals reptes actuals i de futur.

L’FMC ASSISTEIX A LA PRESENTACIÓ 
DE LA CÀTEDRA BARCELONA 
D’ESTUDIS D’HABITATGE

CAL TRASLLADAR ELS VALORS 
EUROPEUS A LA CIUTADANIA

El Col·lectiu Schuman té com a objectiu afavorir la 
construcció europea des dels municipis. En aquest 
sentit, el passat 15 de març van visitar l’FMC per 
presentar-se i traslladar les seves propostes per fer 
i construir Europa des dels municipis i les comar-
ques. Ambdues entitats s’emplacen per continuar 
treballant i defensant des dels governs locals els 
nostres drets com a ciutadania europea.
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La Federació de Municipis de Catalunya, 
en qualitat de promotor de formació de 
l’Administració Local, pren tradicional-
ment un paper complementari o especia-
litzat en relació al que puguin prestar al-
tres promotors de formació al territori de
Catalunya, i assumeix aquelles necessi-
tats formatives que no han estat satisfe-
tes per altres operadors o aquelles que 
poden ser complementades o ampliades 
en els seus continguts.
Per aquest motiu el Pla de formació de 
l’FMC d’enguany continua cercant diver-
sos objectius:
a) Proporcionar formació per a noves 
necessitats i oferir aquella formació ne-
cessària, d’una banda per aplicar efecti-
vament les tecnologies de la informació 
i de la comunicació a l’organització del 
treball amb la finalitat de cobrir les ne-
cessitats formatives derivades de la ma-
teixa cultura organitzativa de cada entitat 

local i dels codis ètics dels empleats pú-
blics, i de l’altra banda per a la gestió de 
les relacions d’ocupació en conjuntures 
econòmiques difícils i la gestió econòmi-
ca dels serveis públics en situacions de 
dèficit fiscal i pressupostari.
b) Proporcionar formació “sectorial” i 
especialitzada i aportar coneixements als 
empleats públics que es troben en sec-

tors tan canviants com el medi ambient, 
la sostenibilitat, la funció pública o l’urba-
nisme, fent especial èmfasi en aquest pla 
en temes cabdals com la sostenibilitat 
pressupostària i l’administració electròni-
ca i l’e-govern.
c) Proporcionar aquella formació que es 
considera estratègica dins del Pla d’ac-
tuació de la nostra entitat.

PLA DE FORMACIÓ DE L’FMC 2022

Transparència i bon govern

Per a l’FMC els principis de transparència i bon govern esdevenen fonamen-
tals i necessaris per dur a terme las tasca diària dels empleats i responsables 
públics. I és precisament en l’exercici d’aquestes funcions que resulta impres-
cindible l’adequació constant a les normes jurídiques i procedimentals que 
garanteixin una impecable i rigorosa execució.
Així doncs, el pla estratègic de l’FMC per al 2022 se centra, fonamentalment, 
en continuar proveint els treballadors i les treballadores de l’administració local 
de la formació necessària per:
- encarar amb total garantia els processos derivats de la gestió econòmica, la 
gestió de personal i la contractació de serveis per part de les entitats locals;
- aportar eines i coneixements sobre la legislació vigent en matèria de projectes 
i programes de finançament europeu i de protecció de dades i drets digitals;
- garantir els instruments necessaris per fer front a qüestions cabdals com 
l’emergència climàtica o la violència de gènere:
- afavorir la promoció i la carrera professional dels treballadors i treballadores 
públics aportant eines necessàries per facilitar el desenvolupament professio-
nal i el progrés de manera individualitzada;
- promoure una constant actualització de coneixements que permeti millorar 
la comunicació, les habilitats d’atenció a la ciutadania, així com l’avaluació i 
anàlisi de sistemes i circuits que comporti una millora de la gestió de l’entorn 
organitzatiu i un increment del rendiment del sector públic.
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El Pla de formació de l’FMC de 2022 té 
previst desenvolupar un conjunt d’accions 
vinculades a la promoció professional i al 
desenvolupament de la carrera professio-
nal. Algunes d’aquestes accions tenen ja 
una llarga trajectòria en el temps, atès l’in-
terès estratègic de la nostra entitat a man-
tenir-les. La seva consolidació en el temps 
ha propiciat que siguin expressament 
reconegudes com un mèrit professional 
específic en el desenvolupament de la ca-
rrera i de la promoció professionals.
En concret ens referim als Seminaris que 
l‘FMC organitza directament i que són:
1 Seminari Tècnic Local: amb nou ses-
sions al llarg de l’any; i,
2 Seminari de Relacions Col·lectives: qua-
tre sessions, més una sessió especial dedi-
cada a la reforma laboral per a l’estabilitat 
en l’ocupació i la transformació del mercat 
de treball: afectació en l’àmbit de la gestió 
de personal a l’Administració local.
Durant l’any 2022 hem previst, també, dur 
a terme les següents accions formatives:
3. La contractació pública local: bones 
pràctiques per a millorar la legalitat, l’efi-
càcia i l’eficiència.
4. Aplicació pràctica de la nova llei 
sobre l’estabilització d’ocupació en el 
sector públic.

5. La gestió de plantilles, llocs de tre-
ball, carrera i retribucions a les entitats 
locals.
6. Violències familiars: Infància, parella i 
persones grans. Aprofundiment des del 
treball interdisciplinari.
7. Parlar o comunicar?
8. Gestió de la diversitat en entorns pro-
fessionals.
9. Preparació per a llocs de secretaria.
10. Atenció i tractament de queixes i re-
clamacions.
11. Camí a l’excel·lència: Tècniques de 
millora per aconseguir organitzacions més 
eficients.
12. Tècniques de simplificació i millora 
de procediments.
13. Gestió de l’estrès. Millora de la qua-
litat de vida professional en temps de 
pandèmia.
14. Disseny, elaboració i gestió de projec-
tes europeus.
15. El cicle de vida de les il·luminacions 
públiques singulars.
16 .Perfeccionament del personal admi-
nistratiu de les entitats locals.
17. Carrera administrativa i condicions de 
treball dels empleats públics.
18. Màrqueting institucional per a entitats 
locals.

19. Llei orgànica de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets digitals 
(LOPD): El Tractament de les dades per-
sonals a l’administració local.
20. Agilitat i fluïdesa a les administracions 
públiques.
21. Compliance a l’administració local.
22. Agendes Urbanes.
23. Ciberseguretat, Hacking ètic, pentes-
ting i Seguretat de Computadors.
24. Governança de la Seguretat informàti-
ca, Ciberseguretat i Gestió de riscos.
25. Data driven.
26. Integritat i ètica pública.
27. Habilitats socials en l’atenció a la ciu-
tadania. Avançat.
28. La cessió d’equipaments esportius 
municipals i la gestió d’esdeveniments 
esportius. Marc relacional i responsabi-
litats.
29. El manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals.
30. Curs sobre Indicadors, anàlisi i avalua-
ció en les programacions culturals locals.
Finalment, i fora del Pla AFEDAP, s’ha in-
clòs una nova edició del Seminari de Dret 
Local que enguany arriba a la seva 35a 
edició (la 34 edició s’està desenvolupant 
des de l’octubre de 2021 fins al 10 de 
juny de 2022).
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Punt i final de la segona edició del Seminari sobre Fons Europeus

HEM DONAT A CONÈIXER LES OPORTUNITATS 
DE FINANÇAMENT EUROPEU A DISPOSICIÓ 
DE LES ENTITATS LOCALS I COM ACCEDIR-HI
Després de la bona acollida que va tenir 
la primera edició el 29 de setembre 
de 2021, es va donar el tret de sortida 
a la segona edició del ‘Seminari sobre 
fons europeus, eines i oportunitats de 
finançament per als ens locals’, orga-
nitzat conjuntament per la Federació 
de Municipis de Catalunya, l’ACM i 
el Diplocat, amb la col·laboració del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya.
Durant aquests prop de 5 mesos hem 
tingut l’oportunitat de sentir més d’una 
trentena d’experts que ens han aportat 
una visió global sobre els reptes i les 
oportunitats que representen per al món 
local els fons europeus, tant pel que fa 
als fons estructurals del Marc Financer 
Pluriennal 2021-2027, com als fons 
extraordinaris per a la Recuperació 
d’Europa Next Generation EU amb 
què la Unió Europea pretén reconstruir 
l’economia després de la pandèmia de 
la COVID-19 per assolir una Europa 
més verda, digital i resilient.

De la mateixa manera que en la prime-
ra edició, gran part de l’èxit d’aquesta 
iniciativa i de la seva bona acollida ha 
estat, sens dubte, l’estreta i cordial 
col·laboració entre les diverses entitats 
organitzadores a l’hora d’emprendre 
les tasques de programació i gestió 
del Seminari; unes tasques en les que 
l’FMC hi ha posat el seu granet de so-
rra participant en diversos àmbits de 
l’organització, com la gestió de les més 
de 200 inscripcions rebudes, la partici-
pació en el Comitè de Programa enca-
rregat del seguiment, control i avaluació 
del Seminari al llarg d’aquests mesos i 

la coordinació, presentació i moderació 
d’algunes de les sessions. 
Tal i com va recordar el vicepresident 
de l’FMC i alcalde de Manlleu, Àlex 
Garrido, en l’acte de cloenda que es va 
celebrar el passat 2 de febrer, “confiem 
que aquesta acció formativa hagi estat 
de profit per a tots els i les participants 
i que hagi pogut aportar una visió global 
dels diversos fons europeus que exis-
teixen i dels mecanismes per mitjà dels 
quals s’hi pot accedir i, sobretot, de les 
oportunitats de finançament europeu que 
estan a disposició de les administra-
cions locals catalanes”.

Us recordem que des de l’FMC hem posat en marxa el Servei Info 
Europa (SIE), que ofereix als ajuntaments i als consells comarcals de 
Catalunya tota la informació actualitzada sobre els programes, els fons 
i les convocatòries d’interès local provinents d’Europa. Hem creat, tam-
bé, un punt d’assistència tècnica per resoldre dubtes en relació amb 
els fons i les convocatòries en curs i també oferim un acompanyament 
estratègic als ajuntaments que ho necessitin. En molts territoris estem 
oferint aquest servei en col·laboració amb els consells comarcals, creant 
així una gran xarxa de suport als municipis.  
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Seminari Tècnic Local
L’edició corresponent al 2022 va començar el 18 de març i acabarà 
el 16 de desembre i es dedicarà principalment a les accions 
relatives al canvi climàtic i a la transició ecològica, àmbits que 
tindran un paper primordial en les polítiques públiques locals
La programació d’aquesta edició del Seminari Tècnic Local 
2022 té la voluntat de buscar temes que d’una manera 
transversal plantegin nous enfocaments per adaptar-nos a 
nous escenaris. El canvi climàtic és un fenomen que ens 
afecta de manera transversal i que cal abordar des de tots 
els àmbits i disciplines (model urbà, energies, infraestructu-
ra verda, cicle de l’aigua, mobilitat, salut, habitatge, segre-
gació, conflictes, repte demogràfic, catàstrofes naturals...). 
Les actuacions empreses fins ara són tímides i, probable-
ment, insuficients. La transició ecològica es dibuixa, doncs, 
com un escenari no només ineludible, sinó cada cop més 
desitjat; però aquesta transició necessita d’enfocaments 
que conjuguin la globalitat de l’acció publica local, espe-
cialment en aquells elements que configuren físicament el 
nostre territori i els nostres assentaments.
D’altra banda, i donades les circumstàncies derivades de la 
pandèmia i els seus efectes, no podem obviar avui les línies 

mestre dibuixades per la Unió Europea en el marc de la 
recuperació i, en definitiva, de totes aquelles prioritats que 
l’agenda política europea estima com a elements estratègics 
(la transformació digital, la transició ecològica, la cohesió so-
cial i territorial) que els governs locals han d’adoptar com a 
pauta per a les seves accions, en major o menor mesura.
Aquesta edició del Seminari s’estructura en nou sessions 
mensuals que giraran entorn als preceptes de resiliència i 
adaptació com a concepte clau per al desenvolupament, 
diversitat temàtica vinculada a l’acció pública local, espe-
cialment en aquells aspectes que afecten el model urbà i 
territorial, adequació i conjugació d’escales i àmbits d’in-
tervenció, i alineament amb els postulats del programa de 
recuperació de la Unió Europea.
Se celebrarà en format híbrid, presencialment des de l’audi-
tori de l’UPF-BSM (a Barcelona), i en streaming per mitjà de 
la plataforma Zoom.

Seminari de Dret Local

L’any 2022 s’ha iniciat amb l’aprovació d’un seguit de modifi-
cacions legislatives que afecten la gestió de l’àmbit dels recur-
sos humans. En conseqüència, el sector públic haurà de fer 
un nou esforç per adequar la seva gestió a un nou règim re-
gulador que exigirà, de ben segur, que els responsables dels 
àmbits de personal hagin de conèixer amb detall la finalitat i 
les conseqüències que comporta el nou escenari normatiu.
Quines són les novetats i en què afecta els ajuntaments la 
reforma laboral? Més de 475 participants van conèixer de 
primera mà les novetats de la reforma laboral en la sessió es-
pecial del Seminari de Relacions Col·lectives que la Federació 
de Municipis de Catalunya va celebrar el 27 de gener.
El que l’FMC pretenia amb aquesta sessió era permetre que 
els gestors públics locals disposessin d’un espai on reflexio-
nar i comentar amb els ponents tots els problemes que els 
preocupen quan s’ha d’aplicar aquesta regulació en l’àmbit 
local i intentessin esvair els dubtes que podien tenir.

El patrimoni dels ens locals i el seu ús, la problemàtica dels 
interins a les entitats locals i les possibles vies de solució 
i un article sobre els instruments d’intervenció municipal 
en l’ocupació del domini públic, van centrar el debat del 
Seminari de Dret Local que la Federació de Municipis de 
Catalunya va celebrar el 14 de gener. Més de 200 partici-
pants van seguir aquesta sessió, la primera de 2022, que 
es va fer en format híbrid, presencialment i per mitjà de la 
plataforma Zoom.
Com afecta a nivell local el nou ingrés mínim vital i la renda 
garantida de ciutadania? En la sessió que l’FMC va organit-
zar l’11 de febrer, a més d’aquesta anàlisi del Reial Decret 
Llei 20/2020, de 29 de maig, també vàrem parlar de la con-
tractació pública responsable, de l’Impost de la plusvàlua i 
de les àrees de promoció econòmica urbana.
Finalment, l’11 de març, els temes principals van ser la pro-
tecció judicial del dret a una bona administració, la bona ges-
tió pública i la prevenció de la mala administració i la corrup-
ció; i també es va analitzar la protecció de dades personals 
i la transparència en l’ocupació pública, i la responsabilitat 
patrimonial en les anul·lacions de llicències urbanístiques.

Sessió especial 
del Seminari de 
Relacions Col·lectives
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ACTIVITAT FORMATIVA DEL PRIMER TRIMESTRE

Plans de mesures antifrau i la seva aplicació al nivell local de govern:
marc normatiu i abast
Jornada virtual

Edició única - 20 de gener de 2022

Té per objecte emmarcar l’obligació d’elaborar plans antifrau dins de les exigències del Dret de la Unió Europea, així 
com del marc normatiu bàsic vigent en el Dret estatal. Desenvolupa una anàlisi conceptual bàsica del problema a través 
d’una sèrie d’idees força que han d’actuar com a principis-eix i regir la confecció dels Plans de mesures antifrau.

Disseny, elaboració i gestió de projectes europeus. Do’s and Don’ts!
Presencial

Primera edició: 17, 24 i 31 de gener de 2022. Segona edició: 14, 21 i 28 de febrer i 7 de març de 2022. Tercera edició: 
28 de març, 4 i 25 d’abril i 2 de maig de 2022

Sessions presencials dirigides a aprofundir coneixements i a reforçar capacitats específiques en l’àmbit del disseny, pre-
sentació i execució/gestió de projectes europeus.

Aplicació pràctica de la nova Llei sobre l’estabilització d’ocupació 
en el sector públic
Presencial

Primera edició: 14 de març. Segona edició: 15 de març de 2022. Tercera edició: 24 de març. Quarta edició: 25 de març

Estructurada i desenvolupada de forma molt pràctica, tractarà sobre l’aplicació de la Llei 20/2021, de reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública. Principalment s’abordarà el contingut i la tramitació dels plans d’estabilització de 
l’ocupació pública i, en aquest context, l’àmplia i variada casuística que es dona en la realitat de les entitats locals.

La gestió de plantilles, llocs de treball, carrera i retribucions a les entitats locals
Presencial

Primera edició: 9, 10, 16 i 17 de març de 2022. Segona edició: 31 de març i 1, 5 i 6 d’abril de 2022

Pretén aportar coneixements i entrenament pràctic sobre el contingut d’una RLT, realitzada amb criteris organitzatius; l’apli-
cació dels elements de carrera; la diferència pràctica dels conceptes legals bàsics en matèria de funció pública local (la 
plaça, el lloc, la plantilla de places, la relació de llocs de treball, la plantilla pressupostària, etc.); el contingut i l’aplicació dels 
plans d’ordenació dels recursos humans o plans d’ocupació; la possibilitat i contingut dels plans de consolidació de l’ocu-
pació; i el contingut jurídic, tècnic i social de la nostra metodologia específica de valoració de llocs de treball.

Info Days SIE - Servei d’Informació Europea de l’FMC
Virtual

Segona edició: 14 de gener de 2022. Tercera edició: 25 de febrer de 2022

Es donen a conèixer les novetats del nou servei de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria de fons europeus 
(NextGen/MPF) per a governs locals i consells comarcals, conegut com Servei Info Europa (SIE). Aquest servei es va 
posar en marxa el passat mes de setembre i en aquesta sessió informativa es divulgaran els serveis que s´ofereixen, l´ac-
tivitat realitzada, els recursos disponibles i les novetats i convocatòries més rellevants per als ens locals.
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Novetats legislatives en matèria d’urbanisme i fiscalitat
Jornada per a entitats adherides. Format híbrid

Edició unica: 16 de març de 2022

Costa molt aportar dinamisme al territori. Una part important de Catalunya no participa ni dels atractius de la zona cos-
tanera ni del Pirineu i pateix el fenomen del despoblament. El territori metropolità genera més llars que parc d’habitatge 
i cal trobar el desllorigador per desbloquejar les actuacions d’abast territorial que evitin majors desajustos entre oferta i 
demanda. La mobilitat de les empreses és creixent i les oportunitats de captar grans inversions estratègiques requereix 
eines de resposta àgil i ràpida.

La Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, incorpora diver-
sos canvis normatius en matèria d’urbanisme que donem a conèixer en aquesta activitat formativa perquè ens ajudin a 
afrontar reptes com els que hem apuntat.

Línies mestre dels plans de mesures antifrau per a ajuntaments
Taller 1: 22 de març de 2022 per a municipis de menys de 5.000 habitants (híbrid) 
Taller 2: 23 de març de 2022 per a municipis d’entre 5.000 i 50.000 habitants (híbrid) 
Taller 3: 24 de març de 2022 per a municipis de més de 50.000 habitants (en línia)

Es dibuixen les línies mestre que ha de contenir un pla de mesures antifrau, es presenta una estratègia per a l’elaboració 
i desenvolupament o aplicació dels citats plans antifrau i s’aporten alguns models que puguin servir de bones pràctiques 
o de referència per a l’elaboració dels plans amb la finalitat que puguin servir de plantilla.

Ciberseguretat, hacking ètic, pentesting i seguretat de computadors 
Semipresencial

Primera edició: 23, 25, 29 i 30 de març i 5 i 7 d’abril de 2022

En tots els àmbits professionals es necessiten persones expertes en seguretat informàtica perquè gestionin i prenguin 
decisions de planificació de la seguretat informàtica de l’entitat.

No és necessari ser membre de la direcció IT, sinó que hi ha posicions que permeten tenir una influència directa sobre 
quines decisions s’han de prendre en cada moment.

No és cap sorpresa que la ciberseguretat encapçali les preferències de les entitats en els seus processos de transfor-
mació digital. La Internet de les Coses, el Big Data o el Cloud Computing són tendències que requereixen d’una bona 
ciberseguretat per resultar efectives.

Disposar d’unes comunicacions fiables i segures és fonamental en qualsevol sistema equipat amb tecnologia d’Internet. 
Per aconseguir-ho, la ciberseguretat aplica a aquests actius diverses capes de protecció en diferents nivells per assegu-
rar-ne la protecció. No en va, el 40% dels ciberatacs causen la interrupció de les operacions i els processos, mentre que 
un 39% provoquen la pèrdua d’informació confidencial.

Violències familiars: infància, parella i persones grans.
Aprofundiment des del treball interdisciplinari
Curs en línia

Primera edició: 23, 25, 29 i 30 de març i 5 i 7 d’abril de 2022

Aquest curs no vol ser una formació sobre tècniques d’intervenció professionals que cada disciplina ha d’aportar sinó 
un espai d’apro fundiment en temàtiques específiques de cadascuna de les tipologies a través de diferents activitats. En 
aquesta acció formativa es posaran en valor els coneixements i l’experiència de les persones assistents.
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S’han lliurat els Premis Ciutat Sostenible, que des de 
fa 18 anys lliura la Fundació Fòrum Ambiental, amb 
el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic i la col·laboració d’Ecoembes, com 
a reconeixement als municipis i ens locals supramuni-
cipals de l’Estat espanyol que hagin apostat per projec-
tes i actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat.
Aquest any l’ajuntament de Màlaga ha rebut el premi 
a la ciutat més sostenible pel projecte “Málaga ciudad 
sostenible”. S’hi ha desenvolupat un pla d’acció trans-
versal per millorar la qualitat ambiental total de la ciutat 
a través de projectes categoritzats per temàtiques d’ac-
tuació i un programa de sensibilització i divulgació cap a 
la ciutadania que permeti conèixer i identificar-los. S’han 
identificat més de 70 accions en els darrers anys que 
posicionen Màlaga com un referent en sostenibilitat.
Els municipis catalans premiats en aquesta setzena 
edició han estat: Deltebre, Viladecans i el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental.
L’Ajuntament de Deltebre ha estat reconegut com a 
finalista en aquesta mateixa categoria pel projecte de 
reducció de les tones de residus generats així com la 
creació de flotes mogudes per gas liquat, més soste-
nibles per a la recollida i amb planificacions de rutes i 
sistemes més optimitzats. S’han aconseguit importants 
reduccions de fracció resta, augment del reciclatge i 
una important conscienciació ciutadana.

A la categoria d’Eficiència energètica el premi ha 
recaigut en l’Ajuntament de Viladecans, pel pro-
jecte “Vilawatt” que busca involucrar la societat en 
el procés de la transició energètica mitjançant la 
renovació energètica d’edificis, promoure l’estalvi i 
l’eficiència.
El guanyador a la categoria d’Adaptació al canvi climà-
tic ha estat el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
pel projecte “Boscos del Vallès” que busca l’aprofi-
tament de la biomassa forestal i afavorir una gestió 
sostenible dels recursos forestals per disminuir-ne 
la combustibilitat i augmentar-ne la resistència. Això 
ha suposat la creació de tres infraestructures noves, 
promoure l’ús de la biomassa, creació d’associacions 
forestals amb una mobilització de biomassa de 4.300 
tones i la gestió de 200 hectàrees de pi blanc.

A la Comissió de Municipalisme del Fons Català de Cooperació al Desenvolupa- 
ment es van analitzar les novetats que comporta l’Avantprojecte de Llei de coope-
ració per al desenvolupament sostenible i la solidaritat i com les seves propostes 
afecten tant l’ecosistema de cooperació de l’Estat com els ens locals.
Malgrat que a la proposta se li reconeixen certs avenços en relació a la Llei del 
98, s’ha donat especial importància a la necessitat de remarcar la capacitat d’in-
tervenció dels ens locals en els espais de decisió de les polítiques de cooperació, 
el seu paper en la definició de plans directors, plans de país o en el suport que se 
li pot donar en el desenvolupament de les seves activitats, es valora que encara 
cal reforçar el reconeixement dels governs locals com a actors de ple dret de la 
cooperació, lloc pel que han treballat molt durant els darrers 30 anys.

LLIURATS ELS PREMIS CIUTAT SOSTENIBLE A 
LES INICIATIVES MUNICIPALS MÉS SOSTENIBLES

COM AFECTA A LA COOPERACIÓ 
ESTATAL I ALS ENS LOCALS 
LA NOVA LLEI DE COOPERACIÓ? L’Escola d’Administració de 

Catalunya (EAPC) ha publicat 
el primer espai temàtic espe-
cialitzat en el món local, amb 
el títol ‘Món local: urbanisme, 
tributs, organització i altres àm-
bits específics’, amb continguts 
actualitzats i consideracions 
d’experts sobre matèries trans-
versals de l’Administració pú-
blica, específicament centrades 
en les qüestions que afecten 
els ens locals.

L’EAPC publica un nou 
espai especialitzat 
en el món local
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La Diputació de Barcelona ha editat i ha 
posat a disposició de professionals que 
treballen amb joves, i del propi jovent, 
‘Desenreda’t, nova guia fem tec!”, amb 
l’objectiu de donar resposta a 
l’elevat temps de connexió d’un 
gran nombre de joves, situació 
que s’ha vist agreujada arran de 
la pandèmia de la COVID-19.
Aquesta guia és una invitació a 
l’acció per empoderar-se i allibe-
rar-se de la crida de les pantalles. 
En ella es proposen vuit tallers 
per treballar aspectes bàsics so-

bre l’autonomia de les xarxes i el control 
del nostre temps, a partir d’un joc de 
cartes i  vídeos que presenten situacions 
quotidianes per a molts joves.

‘DESENREDA’T’, LA NOVA GUIA 
PER PROMOURE L’AUTONOMIA I 
L’ÚS SALUDABLE DE LES XARXES 
SOCIALS ENTRE EL JOVENT

Conscients que la tecnologia 5G 
serà una peça clau de la societat 
digital i implicarà canvis que tin-
dran un impacte directe en múl-
tiples aspectes de la nostra vida, 
l’Associació Catalana d’Enginyeria 
de Telecomunicació i Tecnologies 
Digitals  (Telecos.cat) i el Consorci 
Localret han elaborat l’estudi ‘Reptes 
i oportunitats de la 5G als munici-
pis’,  promogut pel Departament de 
la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, a través de la 
Secretaria de Polítiques Digitals, i 
especialment adreçat als responsa-
bles municipals del país.
L’estudi té com a principal objectiu 
posar a disposició dels responsables 
municipals la informació bàsica 
necessària per entendre la 5G, jun-
tament amb una sèrie de recoma-
nacions que els donin eines per dur 
a terme les accions que requereix el 
seu rol, i que ho puguin fer de ma-
nera proactiva, a fi i efecte d’apro-
fitar les oportunitats que aquesta 
tecnologia oferirà als municipis: per 
exemple, entre d’altres millores, 
incrementar la possibilitat dels pe-
tits municipis de retenir població, 
oferir noves oportunitats de negoci, 
millorar l’eficiència del manteniment 
d’infraestructures, etc.

COM PODEN ELS 
AJUNTAMENTS 
APROFITAR AL 
MÀXIM LA 5G

L’oferta formativa de l’Escola per l’Art i 
la Cultura de la Diputació de Tarragona 
s’estén a totes les comarques de la 
demarcació a partir d’aquest mes de 
febrer. A Alcover, Deltebre, Falset, 
Horta de Sant Joan, l’Arboç, la Ràpita, 
Miravet, Montblanc, Mont-roig del 
Camp i Torredembarra es podran 
cursar 48 propostes formatives de dife-
rents àmbits, impartides per professio-
nals de l’art i la creació.
D’aquesta manera, es com-
pleta l’oferta que s’imparteix 
als centres educatius de la 
Diputació a Tortosa i Valls, 
seus estables de la nova 
Escola per l’Art i la Cultura.
L’Escola per l’Art i la Cultura 
de la Diputació de Tarragona 
va néixer el juny del 2021 

com a un espai de formació i alhora un 
punt de trobada del món de l’ensenya-
ment i la cultura de la demarcació de 
Tarragona. Recull l’essència de l’Escola 
d’Art de Tortosa i del Taller de Valls i 
també vol contribuir a augmentar l’oferta 
formativa i a intensificar l’activitat i la 
producció cultural i artística a les Terres 
de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el 
Baix Penedès.

L’OFERTA FORMATIVA DE L’ESCOLA PER 
L’ART I LA CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA S’ESTÉN A 10 MUNICIPIS MÉS
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La Diputació de Girona, amb el suport del Centre de 
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), 
ha creat ForestHEAT, un servei gratuït per seguir els 
consums i facilitar la gestió de les instal·lacions de 
biomassa. Es tracta d’una plataforma digital oberta als 
municipis, així com a empreses subministradores de 
biomassa o de serveis energètics. D’entrada, s’està 
desenvolupant a les comarques gironines, però la vo-
luntat és estendre-la arreu de Catalunya.
S’hi podran seguir els consums tèrmics energètics de 
les instal·lacions de biomassa, els subministraments 
de biomassa i la petjada de carboni, així com els seus 
costos econòmics a partir dels informes i els gràfics 
que se’n poden extreure. Si bé inicialment la ciutada-
nia no té accés a aquestes dades, els municipis tenen 
la llibertat de facilitar-les-hi si així ho consideren. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és crear sinergies en el 
sector de la biomassa forestal de Catalunya i conso-
lidar la producció de l’estella procedent de la gestió 
forestal local i sostenible, imprescindible també per a 
la prevenció d’incendis i la preservació dels boscos i 
de la biodiversitat.
Actualment, gairebé el 65 % de la superfície del país 
és forestal; per tant, l’aprofitament energètic del bosc 

a Catalunya té molt sentit i és una font d’energia al-
ternativa, renovable i de proximitat de gran capacitat 
tèrmica i preu estable. 
En aquesta primera fase, han estat 24 els ajunta-
ments gironins escollits per aplicar ForestHEAT. Són 
els següents: Darnius, Figueres, la Jonquera, Navata, 
Pont de Molins i Roses (l’Alt Empordà); Palafrugell (el 
Baix Empordà); Fontanals de Cerdanya (la Cerdanya); 
Besalú i Mieres (la Garrotxa); Aiguaviva, Bordils, 
Cassà de la Selva i Celrà (el Gironès); Vilademuls (el 
Pla de l’Estany); Campdevànol (el Ripollès); i Breda, 
Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Sant Hilari 
Sacalm, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Santa Coloma 
de Farners, Vidreres i Vilobí d’Onyar (la Selva).

La FEMP, juntament amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, ha atorgat els premis del VI Concurs de Bones 
Pràctiques Municipals en la Prevenció i Intervenció davant l’Absentisme i en la millora de la Convivència Escolar. Amb 
aquests guardons es volen compartir les millors pràctiques locals i fomentar el diàleg sobre aquests reptes educatius. En 

aquesta nova edició s’han reconegut a 18 projectes de 16 en-
titats locals, entre les que hi ha els ajuntaments de Badia del 
Vallès, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.
En la seva sexta edició, aquest guardó ha canviat el seu nom 
i ha passat de buscar pràctiques contra l’assetjament escolar 
a experiències per la convivència escolar, perquè aprendre a 
conviure i resoldre els conflictes que sorgeixen és tan important 
com saber detectar els casos de trencament de la convivència 
i actuar amb agilitat i rapidesa. A més, aquest guardó ja s’ha 
marcat com a objectius per a la seva pròxima edició atendre 
com s’han adaptat aquests programes a les experiències edu-
catives semipresencials o a distància a les que ha forçat la 
COVID-19 i aprofundir en l’avaluació de l’impacte de gènere.

EINA DIGITAL PER SEGUIR ELS CONSUMS 
I GESTIONAR LES CALDERES DE BI0MASSA

RECONEIXEMENT A L’ACCIÓ LOCAL PER LA CONVIVÈNCIA 
I CONTRA L’ABSENTISME ESCOLAR
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‘Claus jurídiques sobre violències mas-
clistes digitals’, un nou recurs en línia 
de la Diputació de Barcelona, adreçat a 
professionals en l’àmbit de l’atenció a les 
violències masclistes amb recomanacions 
jurídiques per fer front a l’atenció de 
víctimes de violència masclista digital, ha 
resultat guanyador en la categoria de mi-
llor iniciativa com a administració pública 
dels Premis de l’Observatori Català de la 
Justícia en Violència Masclista.
L’eina l’ha elaborat l’advocada pena-
lista experta en igualtat de gènere i 
drets humans, Laia Serra, i s’inscriu 
en el marc d’un projecte iniciat durant 
el confinament per la COVID-19 per 
aportar eines i suport al personal dels 
serveis municipals que treballen amb 
persones que pateixen algun tipus de 
violència masclista.

Aquest recurs digital, promogut en 
col·laboració amb l’Associació Dones 
Juristes, s’estructura en cinc apartats 
de fàcil lectura, que tenen l’objectiu 
de saber distingir com operen aquests 
tipus de violències masclistes, conèixer 
el marc legal que les regula, oferir claus 
professionals a l’hora de denunciar i 
poder consultar enllaços que amplien 
la informació des dels àmbits interna-
cional i estatal.

PREMIADA UNA EINA DE SUPORT 
JURÍDIC A L’ATENCIÓ DE VÍCTIMES 
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DIGITAL

El projecte ‘Patrimoni XXI’, d’elabo-
ració d’un mapa interactiu del patri-
moni cultural de les comarques de 
Lleida, té l’objectiu de conèixer i va-
loritzar el territori de la demarcació 
de Lleida a través del seu patrimoni 
cultural, amb epicentre en el patri-
moni fortificat i en la relació d’aquest 
amb les vies de comunicació, siguin 
naturals o antròpiques, així com el 
patrimoni que es genera a partir 
d’aquestes vies. El projecte, dirigit 
per l’àrea d’Arqueologia de Serveis 
Tècnics de la institució, permetrà 
veure, d’una forma senzilla, els es-
pais de frontera i de comunicació 
que hi ha hagut a la demarcació de 
Lleida al llarg de la història.
‘Patrimoni XXI’ servirà per expli-
car-nos com a societat, per mostrar 
quina ha estat l’evolució de les 
comarques, de la plana al Pirineu, 
i poder fer-ho massivament púbic 
amb les eines de difusió del segle 
XXI, amb la creació d’un mapa 
interactiu d’accés públic en el qual 
es podrà resseguir l’adaptació dels 
nuclis humans a l’entorn de les 
comarques des de les primeres forti-
ficacions, datades l’any 1200 abans 
de Crist, fins a l’acabament de la 
Guerra Civil espanyola.
Es tracta d’entrellaçar diferents 
capes d’informació, amb un format 
dinàmic, que gairebé com una 
experiència lúdica permeti l’usuari 
establir eines per comprendre i 
estimar el territori, el seu patrimoni, 
i, en definitiva, la història de les co-
marques de Lleida.

MAPA INTERACTIU 
DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I 
ARQUEOLÒGIC DE 
LES COMARQUES 
DE LLEIDA

L’AMB publica aquesta guia de criteris 
bioclimàtics, la qual inclou els criteris 
de disseny i actuació als espais verds 
urbans que poden potenciar i millorar 
de manera notable la regulació tèr-
mica d’aquests espais, tant a escala 
local (dins de les zones d’ús de l’espai 

verd), com a escala de ciutat (entorn 
de l’espai verd).
Així mateix, s’inclou un annex amb les 
espècies d’arbres que es poden fer 
servir en vies urbanes i zones verdes. 
És important tenir en compte que 
aquesta llista és orientativa i la idoneï-

tat dependrà de les carac-
terístiques i necessitats de 
cada espai.
Convé recordar que els 
criteris proposats no fun-
cionen com a solucions 
aïllades, sinó com un 
conjunt de solucions que 
s’han de plantejar de ma-
nera integral als espais on 
s’intervingui.

CRITERIS BIOCLIMÀTICS PER MILLORAR 
LA QUALITAT DELS ESPAIS VERDS URBANS
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La ministra Raquel Sánchez va anunciar un acord po-
lític entre l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità 
i el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana 
per construir habitatge de lloguer assequible, en el 
decurs d’una trobada que va tenir lloc a Sabadell el 
passat desembre, centrada en l’anàlisi de la situació 
de l’habitatge i les oportunitats i reptes de futur.
La signatura del protocol es farà en els pròxims mesos. 
Tal com va afirmar la ministra Raquel Sánchez, “els 
objectius de l’Associació estan totalment alineats amb 
els del Ministeri: la reducció d’emissions, les infraes-
tructures de transports i l’habitatge. És aviat per posar 
una quantitat i un nombre d’habitatges, però comen-
cem a treballar des d’avui mateix. Hem de veure les 
necessitats de cada municipi i els recursos que podem 
aportar els uns i els altres i esperem poder signar en 
pocs mesos un protocol com els que vam signar fa 
un any amb l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament de 
Barcelona”. Es tracta de dos protocols signats l’any 
passat per a la construcció d’habitatge de lloguer so-
cial: 5,4 milions d’euros per a la construcció de 287 

habitatges a l’Àrea Metropolitana i 11 milions d’euros 
per a la construcció d’altres 651 habitatges a la ciutat 
de Barcelona.
L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità va ser 
constituïda el passat mes d’abril pels municipis de 
Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, 
Rubí, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i 
Martorell. L’entitat pretén unir allò que s’anomena sego-
na corona de Barcelona. L’Associació busca establir una 
estratègia conjunta i coherent de tot aquest àmbit terri-
torial, així com cercar sinergies i treballar conjuntament 
per enfortir el territori, garantir una bona qualitat de vida 
als seus ciutadans i ciutadanes i dotar les ciutats de bo-
nes infraestructures i connexions entre elles.
Posteriorment, al febrer, representants d’aquesta as-
sociació es van reunir amb el vicepresident del Govern 
i conseller de Polítiques Digitals i de Territori, Jordi 
Puigneró, per exposar els seus objectius i àmbits de 
treball dins la voluntat de reforçar la veu dels municipis 
de la segona corona en la presa de decisions tant de la 
Regió Metropolitana com del conjunt del territori.

La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 és l’informe que analitza les possibles evolucions del sistema energètic 
català i defineix les estratègies necessàries per materialitzar la transició energètica. És un exercici prospectiu i una eina 
indispensable per a definir alguns aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini. L’estudi es proposa assolir 
l’escenari objectiu garantint la sobirania energètica, un sistema energètic renovable, la mínima ocupació del territori i uns 
preus energètics competitius. PROENCAT 2050 permet valorar adequadament les possibles evolucions futures del sistema 
energètic català, atenent els seus avantatges i inconvenients, tant des del punt de vista tècnic, com econòmic i ambiental. 
La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 s’ha elaborat atenent 12 principis vertebradors, que són els que alineen el 
document amb el marc normatiu vigent, determinat per la normativa 
comunitària, la Llei del canvi climàtic i les bases del Pacte Nacional 
per la Transició Energètica.
Aquests principis són: assolir la neutralitat climàtica en el 2050; 
abandonar el model energètic fòssil-nuclear; aconseguir la sobirania 
energètica amb energies renovables; minimitzar l’ocupació del territo-
ri; apoderar ciutadans i empreses i impulsar la transformació social; 
desenvolupar una economia pròspera, moderna, competitiva i circu-
lar; posar en primer lloc l’eficiència energètica; no deixar ningú enre-
re; aplicar el principi de neutralitat tecnològica cost-eficient; assegurar 
un subministrament energètic assequible i segur; dissenyar un nou 
sistema elèctric i el seu funcionament; i apostar decididament per la 
recerca, el desenvolupament i la innovació.

RAQUEL SÁNCHEZ ANUNCIA LA SIGNATURA D’UN ACORD 
AMB ELS AJUNTAMENTS DE L’ARC METROPOLITÀ PER 
CONSTRUIR HABITATGE PÚBLIC DE LLOGUER ASSEQUIBLE

PROSPECTIVA I PLANIFICACIÓ ENERGÈTICA (PROENCAT 2050)

L’A
CT

U
AL

IT
AT





Servei Info Europa

38

Programa Horizon Europe

PREMI CIUTAT EUROPEA 
INNOVADORA EMERGENT 2022
Oberta la convocatòria Premis Capital Europea 
de la Innovació. Pretenen reconèixer aquells mu-
nicipis que actuen com a catalitzadors dels eco-
sistemes locals d’innovació a més de reconèixer 
aquells gestors locals que hagin obert les seves 
pràctiques de governança a l’experimentació i a 
l’impuls de la innovació.
La data límit per presentar les sol·licituds és fins 
al 30 de juny de 2022, a les 17:00 hores (hora de 
Brussel·les).

Programa Horizon Europe

PREMI PER A DONES INNOVADORES
Aquest premi encoratja les dones emprenedores que hi ha al 
darrere de les innovacions que canvien el joc. S’atorga a les 
dones que han creat l’impacte més gran en l’ecosistema d’in-
novació de la UE en transformar idees en productes i serveis 
nous i avançats per beneficiar les persones i el planeta.

El premi augmentarà la cons-
cienciació del públic sobre 
el potencial, la importància i 
la contribució de les dones a 
l’ecosistema d’innovació de la 
UE, i crearà models sòlids i 
inspirarà més dones a conver-
tir-se en innovadores.
La data límit per presentar 
les sol·licituds és fins al 18 
d’agost de 2022, a les 17:00 
hores (hora de Brussel·les).

Aprovades les condicions d’accés

AJUTS A LES ACTUACIONS 
DE REHABILITACIÓ
El Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilita-
ció a nivell de barri té com objecte el finançament 
de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en 
edificis d’ús predominantment residencial i habitat-
ges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d’urba-
nització o reurbanització d’espais públics dins dels 
àmbits d’actuació denominats Entorns Residencials 
de Rehabilitació Programada (ERRP), prèviament 
delimitats en municipis de qualsevol mida de pobla-
ció, els quals podran 
tenir caràcter continu 
o discontinu. Poden 
presentar propostes 
els municipis que ja 
hagin delimitat els 
ERRP i compleixin 
amb els requisits 
dels punts 5 i 6 de la 
resolució.

Per a la construcció d’habitatges socials de lloguer

ELS FONS DEIXEN A CATALUNYA 
80 MILIONS D’EUROS
S’ha anunciat el traspàs de 500 milions d’euros a les co-
munitats autònomes per a la construcció de 10.000 habi-
tatges socials. Catalunya rebrà en concret una partida de 
80.815.000 euros, un 16,16% del total, que gestionarà la 
Generalitat. Així s’ha indicat en aquesta informació sobre 
l’anunci de 10.000 milions d’euros d’inversió per als qua-
tre anys vinents.

dels fons europeus
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CALENDARI 
 
Convocatòries previstes 
del Pla de 
Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència 
(abril-juny de 2022)

El Govern de l’Estat ha incorporat un nou apartat a la 
pàgina web del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), en el que informa amb antelació 
de les convocatòries previstes per als pròxims mesos. 
L’objectiu és que ciutadania, empreses -i especialment 
pimes-, a més de governs locals disposin d’informa-
ció anticipada sobre com es canalitzaran els fons del 
PRTR i puguin identificar amb temps les licitacions i 
concursos del seu interès. S’hi poden consultar les fu-
tures convocatòries, ordenades per trimestre, així com 
els sectors als quals s’adrecen i els seus destinataris. 
Aquesta previsió s’actualitza periòdicament. La nova 
eina que incorpora la web aporta així certitud i trans-
parència als beneficiaris del PRTR.
Les convocatòries previstes en el primer semestre 
de 2022, i que mobilitzaran més de 24.600 milions 
d’euros, inclouen les convocatòries procedents de l’Ad-
ministració General de l’Estat i les de les Comunitats 
Autònomes (a les quals les quantitats els són transfe-
rides per als diferents objectius acordats en les con-

ferències sectorials). Els ajuntaments són també actors 
clau en l’execució d’aquests fons: durant els primers sis 
mesos de 2022 es posa a la disposició de les entitats 
locals més de 6.000 milions d’euros.
A continuació, us avancem les més importants:
· Ajudes per a la digitalització de petites empreses, 
microempreses i persones en situació d’autoocupació 
(Programa Kit Digital).
· Ajudes a la cadena de valor de l’hidrogen renova-
ble, incloses les subvencions per a projectes pioners 
en aquest camp.
· Programa de construcció d’habitatges en lloguer 
social per a l’increment del parc públic d’habitatges 
energèticament eficients destinats al lloguer social o 
a preu assequible.
· Ajudes a la rehabilitació energèticament eficient 
d’edificis.
· Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, per a 
impulsar la transformació de les destinacions turísti-
ques espanyoles cap a la sostenibilitat.

Cliqueu aquí per accedir a les convocatòries previstes en el primer semestre de 2022: https://ja.cat/9R1Ib
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El projecte RESET (RESults Enabling Transitions: ma-
pping, synthesising and mainstreaming sustainable, 
green and circular business support achievements in 
the MED region, for replication and policy-making) vol 
analitzar les pràctiques amb més èxit en la creació de 
negocis verds per a la seva optimització a escala local, 
nacional i regional a la Mediterrània. El projecte tindrà 
24 mesos de durada, durant els quals es perseguirà 
oferir suport als ecosistemes empresarials i iniciatives 
de promoció de l’emprenedoria sostenible i circular, a 
través d’accions d’acompanyament, formació i assistèn-
cia tècnica.
El Centre d’Activitat Regional pel Consum i la 
Producció Sostenible (SCP/RAC), adherit a l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC), del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, liderarà 
un nou projecte europeu per donar suport a la creació 
de negocis verds i sostenibles al Mediterrani, amb 
l’objectiu de catalitzar els impactes econòmics, am-

bientals i socials de negocis verds i circulars a través 
del desenvolupament de capacitats dels ecosistemes 
de suport locals, nacionals i regionals.
RESET està finançat per la Unió Europea a través del 
programa de cooperació transfronterera ENI CBC MED, 
i el gestionaran cinc socis ubicats a diferents països del 
nord i el sud de la conca mediterrània.

NEIX RESET, UN PROJECTE EUROPEU 
PER FACILITAR LA CREACIÓ DE NEGOCIS VERDS 
I SOSTENIBLES AL MEDITERRANI
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Fa anys que vivim una crisi d’acollida que provoca que milers de persones que es veuen forçades a migrar i que busquen 
protecció en d’altres països es topin amb una Europa hostil que no garanteix els seus drets.
En aquest escenari hostil, és molt important la implicació dels municipis per denunciar aquesta situació i evitar que la co-
munitat internacional s’inhibeixi a l’hora de defensar els drets humans. El 2015 el Fons Català de Cooperació va engegar 
la campanya Món Local Refugi per donar suport a la població refugiada i desplaçada forçosament tant en països d’origen 
i primera acollida com en les rutes de fugida. S’ha convertit en la campanya d’emergència amb més aportacions dels ens 
locals socis en tota la història del Fons Català.
El 2021, en el marc de la pandèmia de la Covid-19 i amb una accentuació de la crisi d’acollida, el Fons Català va obrir 
una nova fase de la campanya Món Local Refugi sota el nom ‘Obrim Escletxes a l’Europa Fortalesa’ per poder donar una 
major cobertura i suport a les persones en moviment. S’han incorporat nous projectes als ja existents i s’ha ampliat el 
radi d’acció: s’ha començat a donar cobertura a la Frontera Occidental Euroafricana, a la Frontera Sud, s’ha reforçat la 

feina a la ruta dels Balcans i a Grècia i s’ha començat a treballar 
en un projecte d’educació a l’Afganistan amb dones i nenes que 
viuen sota el règim talibà.
En el període 2020-2021 la campanya ha comptat amb apor-
tacions de 48 ajuntaments, que han sumat 614.215,48 euros 
i han anat destinades a 16 projectes situats a 8 països amb un 
important número de persones en moviment que pateixen vulne-
racions de drets humans.

MÓN LOCAL REFUGI, LA CAMPANYA D’EMERGÈNCIA 
DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AMB MÉS APORTACIONS
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El projecte Life CLIMARK té com a prin-
cipal objectiu contribuir a la mitigació 
del canvi climàtic i augmentar la capaci-
tat d’embornal dels boscos mediterranis 
promovent la seva gestió forestal mul-
tifuncional i mitigadora amb la creació 
d’un mercat de crèdits climàtics. La 
gestió forestal multifuncional promoguda 
gira fonamentalment sobre tres eixos: el 
carboni, l’aigua i la biodiversitat. El pro-
jecte s’aplica a Catalunya i es replica a 
la regió del Vèneto (Itàlia).
El projecte pretén mantenir i millorar 
la capacitat mitigadora dels boscos de 
l’Europa mediterrània, dissenyar un mer-
cat local de “crèdits climàtics” com a 
eina per a incentivar una gestió forestal 
multifuncional mitigadora i sensibilitzar, 
capacitar i proveir d’eines tots els actors 
interessats en la compensació d’emis-
sions mitjançant “crèdits climàtics”.
El Parc Natural de la Serra de Collserola, 
principal pulmó verd de la metròpolis de 
Barcelona, és un dels cinc escenaris de 
Catalunya escollits per dur-hi a terme 
una prova pilot centrada en la prevenció 

d’incendis forestals que es farà dins del 
programa europeu. A part de Collserola, 
també s’està treballant en la realització 
de quatre proves pilot més:  AFG de 
Les Arenes (el Vallès Occidental), conca 
Segre-Rialb (la Noguera i l’Alt Urgell), 
serra de Miralles-Orpinell (l’Anoia) i Vall 
de Lord (el Solsonès).
La primera fase del projecte ha servit 
per definir els projectes forestals per a 
la mitigació i adaptació al canvi climàtic 
(PROMACC), uns projectes operatius 
promoguts des del territori en els quals 
s’identifiquen actuacions forestals que 
aporten beneficis en relació a la mitiga-
ció o adaptació al canvi climàtic, per a 
un paisatge concret. També s’ha elabo-
rat una metodologia, consensuada amb 
experts, per poder quantificar aquests 
beneficis.
La segona fase consisteix en aquestes 
cinc proves pilot que serviran per ava-
luar cadascuna de les fases d’implanta-
ció del futur mercat de crèdits climàtics, 
de cara a la seva eventual posada en 
marxa a finals del 2022.

PROJECTE DE GESTIÓ FORESTAL 
INTEL·LIGENT PER LLUITAR 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

‘Arbres per a la vida’ (Trees for 
Life), s’ha presentat fent una crida 
a l’acció per a tots els membres 
del Comitè Europeu de les Regions 
(CdR), però també per a ciutats i 
regions de la UE, perquè compartei-
xin els seus projectes en curs i els 
nous compromisos en matèria de 
reforestació i d’ambientalització de 
les zones urbanes.
El compromís és plantar com a 
mínim 3.000 milions d’arbres ad-
dicionals a la UE per a l’any 2030. 
Aquesta és una de les 10 crides a 
l’acció de la campanya Green Deal 
Going Local del CdR, que té l’objec-
tiu de situar les ciutats i les regions 
al centre de la transició de la UE cap 
a la neutralitat climàtica i proporcio-
nar a les autoritats locals i regionals 
eines de primera mà per participar i 
accelerar la implementació del Pacte 
Verd Europeu a tots els territoris.
Segons l’Organització de les 
Nacions Unides per a l’Agricultu-
ra i l’Alimentació, els boscos són 
essencials per a la nostra salut i el 
benestar del planeta, són rics en 
biodiversitat i són molt importants 
en la lluita contra el canvi climàtic, 
a més de refredar l’aire entre 2 °C 
i 8 °C quan es planta estratègica-
ment en zones urbanes i propor-
cionar aliments, hàbitat i protecció 
a plantes i animals, i augmentar la 
biodiversitat urbana.

‘ARBRES PER A LA 
VIDA’: PLANTAR 
3.000 MILIONS 
D’ARBRES EL 2030

FMC



A mesura que les nostres societats s’han fet cada cop més urbanes, 
el pes polític de les ciutats i les àrees metropolitanes ha minvat i les 
seves relacions estan infrarepresentades en el context geopolític ac-
tual. L’armadura urbana dels territoris ha deixat de ser rellevant en 
aquests darrers vint anys i el protagonisme de les regions urbanes 
-de caràcter policèntric com la nostra- és avui marginal dins l’agen-
da política oficial.
Així, mentre que a la riba mediterrània de la península ibèrica ha 
anat afermant-se una regió policèntrica de base urbana molt relle-
vant (tan sols entre Barcelona i Almeria trobem una dotzena de ciu-
tats de més de 100.000 habitants), pocs governs supramunicipals hi 
pensen en clau integrada. I això té conseqüències perjudicials, com ara la persistència de mecanismes de confrontació i no 
de cooperació. La construcció del corredor ferroviari mediterrani ofereix la possibilitat de fer que els lligams siguin més sen-
zills, còmodes i intensos. Aquesta via urbana de relació pot esdevenir, doncs, la columna vertebral d’altres visions territorials 
de major abast, com ara una Euroregió mediterrània, una megaregió funcional o una commonwealth mediterrània.
https://ja.cat/evR6D
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EL CORREDOR MEDITERRANI, 
DORSAL D’UN SISTEMA DE CIUTATS

L’estratègia per aconseguir ciutats i barris realment soste-
nibles no és fer anar els cotxes més a poc a poc o imposar 
els vehicles elèctrics, sinó reduir-los tots al mínim. L’objectiu 
que cal perseguir, doncs, és el de revertir el ‘cotxecentris-
me’ que ha dominat el disseny urbanístic des de principis 
del segle XX, transformant-lo en un ‘vianantcentrisme’, 
gràcies al qual les ciutats recuperin la vida als carrers i els 

mitjans actius de desplaçament esdevinguin els sistemes de 
mobilitat predominants.
Això requereix un pla de transformació gradual però am-
biciós, que inclogui convertir moltes de les actuals vies ur-
banes (inclús vies ràpides i viaductes) en grans carrils bici, 
convertir en zona de vianants els barris al màxim que sigui 
possible, convertir molts carrers en un “cul de sac” i elimi-
nar bona part dels aparcaments urbans de superfície.
Potser és un canvi que pot fer témer un gran rebuig per part 
de l’opinió pública a causa de l’augment descontrolat de les 
congestions, però allà on s’ha provat ha demostrat que la 
disconformitat dels veïns i les veïnes evoluciona ràpidament 
en satisfacció ja que, lluny de provocar un gran caos, afavo-
reix una notable millora de la qualitat de vida de la ciutada-
nia sense incrementar de manera significativa els embussos; 
de fet, de la mateixa manera que la construcció de més ca-
rrils per a la circulació acaba ocasionant un augment de l’ús 
del cotxe, la seva reducció es tradueix en una “evaporació” 
de bona part dels desplaçaments en vehicle privat.
https://ja.cat/U2m11

OBLIDEU-VOS DE BARRIS AMB 
EL TRÀNSIT PACIFICAT, LES CIUTATS 
NECESSITEN CARRERS SENSE TRÀNSIT
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APROFITAR LES XARXES 
SOCIALS, LA INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL I LA 
GEOLOCALITZACIÓ 
EN LA PLANIFICACIÓ
URBANÍSTICA

L’any 2020 va suposar un punt d’inflexió en 
el món urbà: va marcar l’inici de la darre- 
ra dècada per assolir els objectius de desen- 
volupament sostenible i va marcar també 
l’inici d’una pandèmia mundial, predomi-
nantment urbana, que ha provocat una 
frenada en el ritme de progrés en alguns 
dels reptes de sostenibilitat i una millora en 
d’altres.
A l’espera de l’impacte que provocarà el co-
ronavirus en les tendències de distribució de 
la població sobre el territori, les dades con-
tinuen mostrant la tendència al creixement 
de les ciutats arreu del món. Però aquest 
escenari urbà té molts deures pendents, 
cosa que reforça el valor dels models de de- 
senvolupament sostenible i inclusiu.
De fet, l’exemple de moltes ciutats posa de 
manifest que la urbanització no té perquè 
anar associada a l’augment de les xifres 
de pobresa ni a l’amenaça per als entorns 
naturals, sinó que pot esdevenir un motor 
de prosperitat inclusiva i respectuosa amb 
el medi ambient. Però per aconseguir-ho cal 
voluntat i una bona planificació: preveure 
mesures per afavorir una distribució equi-
tativa de les oportunitats, renaturalitzar els 
entorns urbans, prioritzar les infraestructu-
res verdes per davant de les grises, protegir 
els col·lectius més vulnerables, aprofitar les 
possibilitats de les noves tecnologies des 
d’un enfocament socialment equitatiu, etc.
https://ja.cat/QDl6s

EL VALOR DE LA 
URBANITZACIÓ 
SOSTENIBLE

FMC

Les xarxes socials han esdevingut un valuós jaciment de dades que, 
de fet, les empreses privades ja fa temps que aprofiten. El repte de 
totes les administracions és trobar la manera d’explotar aquesta font 
d’informació en benefici de l’interès públic i l’exemple exposat en 
aquesta publicació n’és un bon exemple aplicat a l’àmbit de la planifi-
cació urbanística.
Concretament es tracta d’un sistema d’intel·ligència artificial, desenvo-
lupat a la ciutat de Nairobi, que rastreja les xarxes socials per recopilar 
informació sobre accidents de trànsit (greus i lleus) i els geolocalitza. 
Això ha permès a les autoritats municipals obtenir una fotografia sobre 
la distribució espaial i horària de tots els incidents ocorreguts, una in-
formació de gran valor per dissenyar millores de seguretat viària aplica-
des als punts més perillosos i a les franges horàries de més risc.
I anant més enllà d’aquesta utilitat concreta, la recopilació automàtica 
de dades geolocalitzades de plataformes en línia o d’altres fonts d’infor-
mació (aplicacions d’e-comerç, d’activitat física, de navegació GPS, de 
lloguer turístic, de valoració d’establiments hotelers o de restauració, 
xarxes socials, trucades als telèfons de violència domèstica, consultes 
als buscadors d’Internet, etc.) es revela com una eina de prospecció 
eficaç, assequible i a temps real de gran valor per a moltes altres fun-
cions (coneixement sobre hàbits de consum, dinàmiques de mobilitat 
del municipi, temes que més preocupen a la ciutadania, millora de 
la seguretat, manteniment de la via pública, etc.) i per a molts altres 
departaments de l’ajuntament: emergències, urbanisme, transports, 
desenvolupament econòmic, fiscalitat, salut pública, cossos policials, 
serveis socials, etc.
https://ja.cat/DKJ0C
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Bones pràctiques

Ajuntament de Barberà del Vallès

PLA DE SALUT
El pla de Salut de Barberà del Vallès, vigent al municipi 
des del 2019 fins al 2026, busca generar una nova sèrie 
de polítiques i accions que incideixin sobre les necessitats 
de salut de la població fent èmfasi en la coordinació inter-
departamental i la participació de la comunitat. Per dur-ho 
a terme, des dels primers passos de disseny del Pla s’han 
dirigit esforços en mobilitzar tots aquells agents del municipi 
que tinguin implicació directa i indirecta sobre la salut, tant 
organismes públics com entitats privades i tercer sector; i 
donant veu al conjunt de la ciutadania, especialment als col.lectius amb més risc de ser exclosos, per a què 
facin visibles les seves necessitats.
Aquest abordatge de la salut ha donat com a resultat un conjunt d’accions que adrecen les necessitats de 
salut no només a nivell de l’individu, sinó també del seu entorn social i geogràfic; a més de promoure siner-
gies entre polítiques de salut i d’altres àmbits per a què la promoció de la salut estigui present en accions 
d’altres àrees de l’ajuntament.

Consell Comarcal del Baix Llobregat

ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ PER AL SECTOR 
TURÍSTIC EN TEMPS DE PANDÈMIA
Arran de la pandèmia de la COVID-19, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat va optar per reorien- 
tar l’estratègia de promoció turística de la comarca per tal d’ajudar les empreses del sector. En pa-
ral·lel, calia mantenir present l’oferta turística de la zona i adaptar-ne la comunicació amb accions de 
contingut inspiracional i de fidelització, per a què, un cop relaxades les mesures, la ciutadania conti-
nués visitant el Baix Llobregat i hi descobrís nous racons. A banda de generar nous continguts pen-

sats per entretenir la ciutadania, 
també es va adaptar l’estratègia 
de promoció a les necessitats de 
l’hostaleria, l’alimentació, la pa-
gesia... Tot i que es tracta d’una 
experiència que va sorgir de 
forma reaccionària, moltes de les 
nombroses actuacions realitzades 
s’han consolidat i formen part 
del Pla d’Actuacions Comarcal 
del Baix Llobregat 2020-2023, 
del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb una estratègia 
molt clara cap al consum de 
proximitat i el turisme sostenible.
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Ajuntaments de Caldes de Montbui, la Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua 
de Mogoda i Sentmenat

COMPRAPROP! MARKETPLACE TERRITORIAL 
DE L’EIX RIERA DE CALDES
L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC) ha elaborat la plataforma web 
Compraprop perquè els comerços dels sis municipis que formen aquest àmbit territorial puguin disposar 
d’un espai digital sense cap cost econòmic per vendre en línia tots els seus productes o serveis. Aquest 
marketplace de la Riera de Caldes possibilita la seva pròpia botiga digital i la personalitza amb les ex-
plicacions de qui són i quins són els seus trets distintius. En paral·lel a la creació de la plataforma web, 

s’ha dissenyat un itinerari formatiu 
per tal d’acompanyar els comerços 
en la digitalització dels seus negocis. 
Entre altres accions, s’han impartit 
formacions en gestió d’e-commerce, 
fotografia creativa de productes, mo-
dalitats de pagament per a una botiga 
en línia i requisits legals i fiscals de la 
venda en línia. 

Ajuntament d’Esparreguera

UNITAT D’ATENCIÓ TRANSVERSAL. 
ACOMPANYAMENT EN LA REALITZACIÓ 
DE TRÀMITS ADMINISTRATIUS
La UAT (Unitat d’Atenció Transversal) és una iniciativa que busca oferir un servei integral, polivalent, 
proactiu i eficient d’atenció amb voluntat de resoldre qualsevol necessitat informativa, consulta o tra-
mitació administrativa amb el propòsit de fer les gestions municipals més clares i àgils. La UAT té com 
a objectiu inicial superar les tramitacions pròpies de l’ajuntament i assumir orientació i assistència per 
realitzar tràmits online obtenint documentació d’altres administracions, en una època en què aques-
tes es troben tancades al públic (per exemple: tramitació prestació atur, obtenció de documentació, 
sol·licitud ingrés mínim vital... ). Tot i que 
es tracta d’una actuació conjuntural per 
pal·liar els efectes de la COVID-19, la 
UAT pretén servir com a base i eina de 
projecció de la futura Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania de l’Àrea de Drets Socials 
i Ciutadania de l’Ajuntament d’Espa-
rreguera, una oficina d’atenció que 
incorpori els valors adquirits en aquesta 
experiència: transversalitat, polivalència, 
proactivitat, proximitat i eficiència.
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Més informació a la pàgina web www.localret.cat

El passat 3 de febrer es va presentar l’informe ‘Reptes i oportunitats de la 5G als municipis”,
document promogut per la Generalitat i elaborat pel Consorci Localret i Telecos.cat, amb l’objectiu 
de posar a diposició dels responsables municipals la informació bàsica necessària per entendre
la 5G, juntament amb una sèrie de recomanacions que donin eines per dur a terme les accions
possibles per part dels ajuntaments, i que ho puguin fer de manera proactiva, a fi i efecte
d’aprofitar les oportunitats que aquesta tecnologia els pot oferir

El document aporta una visió global i de conjunt dels 
temes que poden interessar als municipis: qüestions 
com què ofereix la 5G, aspectes tecnològics, aspectes 
jurídics, els requeriments per al desplegament de la 
xarxa i els impactes que la 5G tindrà, tant en la gestió 
municipal, com en la ciutadania i les empreses.
L’informe té molt present que la realitat municipal a 
Catalunya és molt diversa i és per això que també apor-
ta tota una sèrie de recomanacions segons la tipologia 
dels municipis.
En aquest sentit, l’estudi incorpora els resultats més 
destacats d’una enquesta realitzada per Localret a partir 
de les dades obtingudes dels 444 ajuntaments que hi 
van participar. L’informe està a la vostra disposició a la 
nostra web.

Localret

Programa Executiu en Transformació Digital
En el marc de col·laboració entre el Consorci Localret i 
La Salle – Universitat Ramon Llull, l’any passat vam or-
ganitzar el Programa Executiu en Transformació Digital 
edició especial per a municipis. Un programa adreçat al 
món local amb l’objectiu de formar equips de persones 
per tal de liderar, planificar i executar la transformació 
digital dels seus municipis.
En aquella primera edició van participar fins a nou 
ajuntaments amb una valoració molt positiva per part 
de les persones participants. 
Us anunciem  la celebració de la segona edició del 
Programa Executiu, que té com a característica diferen-

ciadora el fet que es proposin equips de tres persones 
per ajuntament amb l’objectiu que siguin perfils com-
plementaris: responsable polític, gerencial i TIC, per tal 
de garantir l’èxit dels processos de transformació digital 
dels municipis.
Els continguts i la metodologia fan que en finalitzar la 
formació, cada ajuntament surti amb un pla de trans-
formació digital d’una àrea o projecte que triï. 
L’inici del curs està previst per al proper 6 de maig i el 
nombre de participants serà entre 7 i 10 ajuntaments. 
En breu us farem arribar tota la informació del progra-
ma i com poder fer-ne la inscripció.

Aportant coneixement als ajuntaments



www.amb.cat

Entre el benestar de la gent i una 
metròpolis sostenible per a tothom,  
hi ha la gestió de l’AMB

5.000 habitatges  
de promoció pública

Fons de 30 milions 
d’euros per al Pla de suport  
a les polítiques socials 
municipals 2020-2023

Fons de 16,6 milions 
d’euros pel Pla ApropAMB 
2020-2022, per a actuacions  
en  un context afectat per  
la pandèmia de la COVID-19

Més de 630.672 
persones es beneficien  
de la tarifació social que els 
facilita l’accés al servei de 
transport públic

Més de 71.643 
participants
en 1.784 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 3,3 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.



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.


