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EL MISSATGE ÉS ANTIC. 
EL CANVI ÉS MÉS URGENT QUE MAI.

NO SEPARAR 
augmenta la contaminació i els gasos d’efecte 
hivernacle, estimula la producció industrial i el 
consum de combustibles fòssils i destrueix els 
nostres hàbitats naturals. Encara penses que el 

canvi no és necessari?

REPETINT EL MATEIX 
DES D’ABANS QUE 

NASQUÉS LA ROSALIA.

SEPAREM.



EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA 
LOCAL

Jordi Seguer
Secretari general de l’FMC

En la reunió del Comitè Executiu de la Federació de 
Municipis de Catalunya del passat 30 de maig vaig ser nome-
nat nou secretari general de l’entitat.
Un repte que he assumit amb la voluntat de continuar mi-
llorant el servei que l’FMC ofereix des de fa més de 40 anys 
a 641 ens locals adherits i a treballar de manera conjunta, 
amb cohesió, pluralitat i en favor de l’interès general dels 
nostres pobles i ciutats.
Falta poc menys d’un any per finalitzar l’actual legislatura i 
els ajuntaments afronten aquest darrer tram amb l’objectiu 
d’executar les accions previstes als seus plans de mandat.
Però aquests darrers anys han estat molt diferents, la pan-
dèmia de la COVID-19 ha condicionat el dia a dia de la ges-
tió i avui encara patim les conseqüències socials i econòmi-
ques. Tampoc podem oblidar com els efectes de conflictes 
bèl·lics tenen, en un món tan globalitzat, una repercussió 
impensable fa unes dècades.
Des de l’FMC continuarem promocionant l’autonomia local 
els propers mesos. Serem una de les veus autoritzades per 
defensar els interessos de les administracions locals en la 
negociació amb la Generalitat de tots els contractes progra-
ma i dels acords marc.
Som la garantia que la veu dels nostres pobles i ciutats serà tin-
guda en compte en tot allò que decideixi el govern català; veu, 
de vegades crítica, però que valora la predisposició per treballar 
de manera conjunta i per avançar en els grans temes de país.
A més, finalitzarem el mandat de l’actual Comitè Executiu 
posant les bases per tal que el municipalisme català tingui 
en el futur una sola veu. L’FMC i l’ACM hem actuat plegats 
i de manera coordinada com mai s’havia vist i confiem que 
molt aviat tot això doni els seus fruits. Però no oblidem que 
aquests esforços hauran d’anar acompanyats també d’un 
replantejament general del sentit que pot tenir el fet que, 
mentre que les dues grans entitats municipalistes treballen 
per a la seva fusió i/o integració, alhora es vagin creant al-
tres associacions i entitats sectorials amb objectius similars: 
la defensa dels interessos municipals.
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EL NOU MARC 
NORMATIU 
dels residus
El context normatiu de la gestió de residus ha estat objecte 
de canvis molt significatius al llarg dels darrers anys per tal 
d’incorporar els principis d’economia circular i l’ús eficient 
dels recursos.
De fet, un àmbit de servei públic històricament poc valorat 
i conegut (quan no directament utilitzat com a eina grollera 
d’enfrontament polític), com és el de la gestió de residus, 
porta ja temps en transició per esdevenir una de les grans 
esperances a les quals, com a espècie suposadament 
racional que habita el planeta, ens agafem per afrontar les 
greus emergències ambientals que tenim.
Per acabar-ho d’amanir, el món que vivim ha canviat 
dràsticament des d’inicis de 2020. Les conseqüències de 
la pandèmia, encadenades amb els efectes de la invasió 
d’Ucraïna, han accelerat enormement situacions sobre els 
recursos materials i energètics que, encara que previsibles 
i irremeiables, tots visualitzàvem en un escenari temporal 
molt més llunyà. Sense esperar-ho ja tenim aquí el moment 
en què la transició ja no és motiu de bon relat discursiu, 
sinó de necessitat vital.
Tot i que la visió que incorpora el concepte d’economia 
circular no és ni molt menys nova, sí és cert que l’adopció 
decidida del terme per la part de la Comissió Europea l’ha 
portat a ser identificat com el concepte que millor reflecteix 
una necessitat òbvia: o canviem el sistema econòmic actual 
o estem condemnats.
La Directiva Marc europea del 2008, la Directiva 2008/98 
sobre residus, va suposar un punt d’inflexió en la política 

europea de gestió de residus a l’incorporar, entre d’altres, 
el principi de la jerarquia de residus amb caràcter legal, 
així com uns objectius de reciclatge per al 2020 (50% dels 
residus municipals) que en aquells moments ja ens sem-
blaven molt ambiciosos.
Amb posterioritat, la UE ha volgut ser la punta de llança 
mundial del concepte d’economia circular, ha buscat una 
millor harmonització entre els Estats membres i ha establert 
uns objectius a mitjà i llarg termini que no deixin dubte so-
bre l’ambició en l’ús eficient dels recursos.
Així, l’any 2015 la Comissió Europea aprovava el Pla d’Acció 
en matèria d’Economia Circular (COM (2015) 614 final), que 
incloïa un conjunt de mesures entre les quals l’aprovació 
d’un paquet normatiu que revisava les Directives clau de la 
UE relatives a residus. D’aquesta manera, el 2018 s’aprovava 
la Directiva 2018/851, que modifica la Directiva Marc, i que 
determina les exigents noves regles de joc que haurem de 
complir en diferents escenaris temporals fins a 2035.
Posant el focus en una de les fraccions més problemà-
tiques i sensibles a nivell de contaminació, la Comissió 
Europea va aprovar el gener de 2018 l’Estratègia Europea 
per al Plàstic en una Economia Circular. En el marc 
d’aquesta estratègia s’aprovava la famosa Directiva 
2019/904, coneguda com la Directiva dels plàstics d’un sol 
ús (Directiva SUP).
De forma contemporània, i en el marc de l’European Green 
Deal presentat al desembre de 2019, la Comissió va adoptar 
el març de 2020 el Nou Pla d’Acció d’Economia Circular, la 
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nova agenda europea en el camí cap al manit creixement sostenible 
que sempre han defensat les institucions europees.
Per tal de transposar aquestes directives i posar solució a les repeti-
des alertes que feia temps arribaven des de la Comissió pel possible 
incompliment d’objectius de l’Estat, la nova Llei espanyola de residus, 
la Llei 7/2022, va veure la llum, després de mesos de tramitació no 
excessivament complexa políticament, al BOE del 09/04/22.
Més enllà de la incorporació al marc le-
gal espanyol dels objectius europeus fins 
a 2035, amb la corresponent delegació 
d’obligacions cap a les CCAA, la llei 
espanyola destaca per implantar dues 
obligacions que fora de Catalunya ge-
neren un canvi de paradigma de gestió 
i econòmic per al món local: l’obligació 
de la recollida separada d’orgànica i 
la fiscalitat al destí finalista (abocador i 
incineració).
A Catalunya, un cop el canvi polític en el 
Departament, després que les eleccions 
de febrer 2021 van truncar el proce-
diment iniciat el 2109 per disposar de 
l’avantprojecte de nova llei catalana, ens 
trobem ja en disposició des de de fa unes poques setmanes d’un 
primer esborrany de la nova llei.
Una llei molt centrada en la prevenció i les etapes altes de la je-
rarquia, que intenta accelerar processos de canvi en els models 
de recollida i els sistemes de taxes municipals, l’anomenada taxa 

justa, per tal que els resultats estiguin alineats amb els objectius 
europeus i fins i tot superar-los.
En aquest sentit, les mitjanes i grans ciutats constitueixen cla-
rament l’objectiu, ja que és on les anomenades recollides d’alta 
eficiència tenen encara molt marge de captació de fraccions que 
actualment, en recollir-se com a fracció resta, no entren en un cir-
cuit d’aprofitament de qualitat.

Des del món local necessitem un marc regulatori ambiciós, però 
alhora realista, que entengui estratègicament els nous escenaris 
actuals i de futur i, per suposat, dotat de recursos. No perdem 
aquesta oportunitat.
(Carles Salesa, assessor de l’FMC en matèria de residus)

“Molta feina a fer des del món local, 
però que ha de veure’s acompanyada 
d’uns recursos econòmics i finançament 
per evitar incórrer en el descens de res-
ponsabilitats i obligacions fins arribar al 
món local, com estem tan acostumats a 
veure en l’àmbit de la gestió de residus



LA RECOLLIDA PORTA A PORTA
El model porta a porta té una llarga  trajectòria a Catalunya. Va néixer l’any 2000 als municipis de Tiana, Tona i 
Riudecanyes. Actualment es continua estenent: hi ha uns 270 municipis amb aquest model de recollida i es pre-
veu que uns 110 altres municipis l’implantin properament.

La recollida porta a porta proporciona resultats de recollida selectiva molt elevats, d’entre el 60 i el 90%. A més, 
aconsegueix un augment de la recollida de la fracció orgànica, peça clau dels residus municipals, la millora de la 
qualitat de la fracció orgànica i una petjada de carboni molt inferior al sistema tradicional de contenidors a la via 
pública.
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PRADELL DE LA TEIXETA: PEL NOSTRE BÉ 
I EL DEL NOSTRE PLANETA

A Pradell de la Teixeta, un micropoble de la 
comarca del Priorat, des de l’any 2007 han 
instaurat el servei de recollida porta a porta 
d’escombraries i de residus sòlids urbans 
per a tots els veïns i les veïnes. En ser un 
poble tan petit, aquest servei es realitza de 
manera molt propera i àgil: el fa l’agutzil de 
l’ajuntament, acompanyat d’una ajudant, 
amb un tractor remolc equipat amb els 
contenidors corresponents.
El servei es porta a terme tres dies a la set-
mana, a primera hora del matí (els dilluns, 
la recollida de paper i cartró, orgànica i re-
buig; els dimecres, el vidre i l’orgànica; i els 
divendres, el plàstic, l’orgànica i el rebuig), i 

també cada primer dilluns de mes es realit- 
za la recollida d’andròmines per portar-les 
a la deixalleria de Falset. Tots els residus es 
porten a una àrea de transferència on cada 
fracció va al contenidor corresponent (con-
tenidors d’orgànica, plàstics, paper, vidre i 
mobles i trastos vells) i després es traslla- 
den al Consorci per a la Gestió dels Residus 
Municipals de la Ribera d’Ebre, el Priorat i 
la Terra Alta, que té entre les seves funcions 
la de realitzar la recollida i el transport dels 
residus municipals de les comarques que 
integren el consorci, així com la resta d’ac-
tuacions de valorització i minimització que 
suposin una millora en la seva gestió.

Val a dir que en el moment de la imple-
mentació d’aquest servei de recollida, la 
posada en pràctica entre la població va 
costar una mica, però en trobar-hi molts 
avantatges i constatar les millores es va 
anar veient de més bon grat.
Malgrat això, hi ha algunes accions que 
encara s’han d’acabar de perfilar per pod-
er millorar el servei, com el fet de poder 
repartir a la gent del municipi cubells 
particulars per a cada fracció. I tampoc 
podem deixar de banda que darrerament 
ens hem trobat amb problemes d’inci-
visme al nostre municipi, concretament 
de robatoris a l’àrea de transferència de 
les portes de ferro; sumat als problemes 
que patim per l’acumulació de residus 
d’altres municipis dins de la nostra àrea, 
que repercuteixen en l’alça del cost de 
la recollida d’escombraries. Actualment 
estem intentant buscar-hi solucions, 
com podria ser el plantejament d’un 
tancament 
d’aquesta àrea.
Des d’aquí, 
encoratgem a 
tots els ajun-
taments de 
municipis petits, 
i també grans, a 
què sigueu uns 
bons ambaixa-
dors per tal 
que la gent 
faci un bon 
RECICLATGE.

Lourdes Aluja Matas
Alcaldessa de Pradell 

de la Teixeta



Des que es va posar en marxa el sistema de recollida de residus 
porta a porta a la Garriga, el passat 29 d’abril, la recollida selectiva 
ha passat del 43% al 80%. I, tot i que encara falta conèixer el grau 
de qualitat de la separació, l’evidència és que els índex han millorat 
i superat amb escreix els objectius que marca la Unió Europea, 
que obliga a assolir un 65% de recollida selectiva l’any 2030.
Per fraccions, l’orgànica és la que experimenta l’augment més 
significatiu, d’un 12 a un 36%. El paper i el cartró passa del 7 
a l’11% i els envasos pugen del 4 al 9%. Com a conseqüència 
d’això, també disminueix de manera destacable la recollida de la 
resta: d’un 57 a un 22%.
A banda d’això, el porta a porta també aconseguirà una estabilit-
zació dels costos de tractament de la fracció resta, que s’ha incre-
mentat en un 380% en 10 anys. L’any 2022, el cànon de tracta-
ment de residus té un cost de 59,10 euros i incinerar-los, un cost 
de 26,50 euros per tona. L’any 2024 aquests preus augmentaran 
fins a 71,60 i 35,80 euros respectivament.
I així any rere any.

El deure de transformar
Però no tot són números. Les persones que tenim l’encàrrec de 
gestionar els recursos de tothom hi som per millorar la vida de la 
gent. Això implica pensar en el bé col·lectiu i prendre decisions 
en aquest sentit. Com a republicana, em guia la idea d’assolir la 
màxima equitat entre tota la ciutadania: treballar per la igualtat 
d’oportunitats.
En el cas de la recollida porta a porta ens ha motivat el bé col·lectiu 
i hem demanat la col·laboració de tothom. El bé col·lectiu és com-
plir les exigències administratives de reducció de residus i de la 
seva separació; el bé col·lectiu és estalviar diners dels contribuents 
perquè la Garriga no rebi sancions per recollir malament les deixa-

lles; el bé col·lectiu és reduir l’impacte de l’activitat humana al nos-
tre entorn natural. I l’únic que cal com a contrapartida és un canvi 
d’hàbits. Això a vegades genera reticències.
Tots els grups municipals de la Garriga van donar suport i han es-
tat d’acord amb la implantació del porta a porta. I la ciutadania ha 
respost de forma exemplar a l’esforç que se li ha demanat, i està 
demostrant una gran maduresa cívica i una mirada àmplia, per da-
munt de les inquietuds particulars. Entenc que aquest és un factor 
més que ens fa sentir més ciutadans i ciutadanes perquè partici-
pem amb responsabilitat del bé comú. 
En aquest sentit, a començament del mes de març es va engegar 
un grup de seguiment del porta a porta on hi ha representades les 
diferents sensibilitats del municipi: entitats, associacions de barris, 
comerç, grups polítics municipals i AFAs dels centres educatius. 
L’objectiu és informar de manera directa i exhaustiva del dia a dia 
de la implantació i escoltar les propostes de millora de cada un 
dels col·lectius esmentats. De fet ja s’han introduït alguns canvis 
sorgits d’aquestes trobades de treball. D’aquesta manera, el nou 
sistema de recollida és prou obert per 
trobar solucions a les casuístiques per-
sonals excepcionals.
Acabo. Hi ha dues maneres de gestio-
nar allò públic: la més còmoda és no 
canviar gairebé res i administrar el dia 
a dia sense ofendre ningú. Sembla que 
és la tendència a moltes democràcies 
del món. L’altra és fer polítiques trans-
formadores que tinguin com a objectiu 
millorar el comú de les nostres vides. 
Aquesta és l’opció arriscada. I aquí 
sempre m’hi trobareu.

Del 43% al 80% en un mes

LA GARRIGA, RESIDU ZERO

Dolors Castellà i Puig
Alcaldessa de la Garriga
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Cada vegada és més important tenir pre-
sent que cal portar a terme actuacions 
per abordar la problemàtica dels residus 
i el seu impacte en el medi natural, que 
causa nombrosos problemes ambientals i 
contamina tant la flora com la fauna (el 70 
per cent de les escombraries marines són 
d’origen terrestre).
La campanya Let’s Clean Europe conjunta 
a tota Europa, i que el 2022 es va celebrar 
els dies 6, 7 i 8 de maig, té l’objectiu de 
conscienciar de la gran quantitat de resi-

dus que llancem a la natura de manera 
incontrolada i promoure accions de sensi-
bilització a través de la recollida de brossa 
abocada incontroladament a rius, platges, 
boscos i camps. En l’edició de 2021 al 
nostre país es van recollir 83,5 tones de 
residus en 484 accions diferents.
A Catalunya, més de 20.000 voluntaris, 
carregats amb bosses per classificar els 
residus i equipats amb guants per recollir 
la brossa, van poder participar en aquesta 
iniciativa col·laborant en qualsevol de les 

activitats que es van oferir en els entorns na-
turals pròxims al lloc on viuen. Van ser més 
de 630 activitats, repartides per unes 40 co-
marques i organitzades per un total de 529 
entitats que volien aconseguir la implicació 
del major nombre de persones possible.
A més, recordem que la setmana del 19 al 
27 de novembre se celebrarà la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus, inicia-
tiva que promou dins i també fora d’Europa 
accions de sensibilització sobre els recur-
sos sostenibles i la gestió de residus.

NETEGEM ELS ESPAIS NATURALS
Els municipis catalans han aconseguit un nou rècord d’actuacions de neteja 
en la setmana Let’s Clean Europe. El cap de setmana del 6 al 8 de maig a Catalunya 
es van organitzar més de 630 activitats de neteja al medi natural



La quarta edició de l’Ultra Clean Marathon (UCM), la cursa de 
plogging amb més impacte a Catalunya, va viure una nova jornada 
de conscienciació ambiental per mitjà de l’esport. Un total de 23 
equips i 180 corredores i corredors 
van participar a la prova, que va 
arrencar a Terrassa i va finalit-
zar al Parc de la Barceloneta de 
Barcelona.
Durant tot el trajecte, les persones 
participants van anar recollint resi-
dus, pràctica que es coneix amb el 
nom de plogging. En aquesta moda-
litat, el temps final de cada equip es 
pondera entre el temps de cursa i 
els quilograms de residus recollits al 
llarg del recorregut. Gràcies a aques-
ta pràctica es va donar visibilitat a 
la problemàtica dels residus aban-
donats al medi natural de manera 
incontrolada. Entre els equips que hi van participar i el voluntariat 
de les diferents neteges de platges es van recollir 550 quilograms de 
residus. 150 corresponien a envasos lleugers, gairebé 90 a paper i 
cartró, 52 van ser residus de vidre i 330, diversos: residus d’aparells 
elèctrics i electrònics, ferralla, tovalloletes, burilles, etc.
El vincle que s’estableix entre participants i entitats ambientals és un 
dels elements més valorats de l’UCM. També cal destacar que 4 dels 
23 equips inscrits van participar a la cursa amb la modalitat “Dorsal 
Verd”, que consisteix en fer un donatiu a una de les causes ambien-
tals que formen part de l’UCM però sense participar a la cursa.
Durant el lliurament dels premis, el director de l’Agència de Residus 
de Catalunya, Isaac Peraire, es va referir a la importància d’accions 
com aquesta per visibilitzar el problema d’embrutar la natura i va 
explicar que “el mur que s’ha construït amb els residus recollits 

durant la jornada ens ha d’ajudar a fer-nos a totes i a tots més 
conscients de la problemàtica que vivim quan no gestionem correc-
tament els residus que generem”.

L’acollida dels ecorunners a l’arribada de l’Ultra Clean Marathon, al 
Parc de la Barceloneta, va tenir lloc en el marc de la festa “Mou-te 
pel Clima”, en la qual es van celebrar diverses accions de volunta-
riat ambiental a les platges i al mar de Barcelona com ara tallers, 
conferències i elements lúdics i festius per celebrar el canvi cap a 
una forma de viure més sostenible.
Una novetat d’aquesta edició de l’UCM és que va incorporar la tec-
nologia blockchain per aportar valor, tant a l’esdeveniment com a 
les diferents causes ambientals que hi participen.
L’UCM és una iniciativa impulsada des de l’Agència de Residus de 
Catalunya, la Xarxa per a la Conservació de la Natura i l’Ajuntament 
de Barcelona. En l’organització també hi van col·laborar, entre d’al-
tres, els ajuntaments de Terrassa, Rubí i Sant Cugat.
(font: ARC)

Va celebrar-se el passat 11 de juny

L’ULTRA CLEAN MARATHON ACONSEGUEIX
RECOLLIR 550 KG DE RESIDUS

“L’UCM és una iniciativa esportiva 
per a qui estima la natura i vol actuar 
en favor de la seva conservació.
Cada equip corre en favor 
d’una de les entitats ambientals 
que treballen a Catalunya
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Som de ple en el segle XXI. Ja no són vàlids els antics paradig-
mes d’usar-llençar i les muntanyes de residus sense reciclar 
han de ser cosa del passat. A Catalunya ja hem fet molts canvis 
envers la sostenibilitat i ara, amb la nova Llei de residus, volem 
fer-ne encara més. Entendre els residus no pas com a quelcom 
desagradable que s’ha de fer desaparèixer a qualsevol preu, sinó 
com un recurs valuós que es pot recuperar per tornar a entrar en 
el cicle productiu.
L’esborrany de la nova Llei de residus de Catalunya pretén incorpo-
rar un nou sistema productiu basat en l’economia circular, que ga-
ranteixi l´ús racional dels recursos i prioritzi els productes i sistemes 
de reciclatge i reutilització. Per arribar a aquests objectius, volem 
implicar tots els sectors de la societat per implantar les estratègies 
de prevenció de residus i ús eficient dels recursos. Les mesures 
que s’adoptin hauran de ser coherents amb les estratègies de lluita 
contra el canvi climàtic i de residu zero.
És molt important la implicació dels ens locals. Sense ells i el seu 
esforç mediambiental no hi ha assoliment dels objectius europeus 
de reciclatge. De cara a l’any 2025 caldria arribar a un mínim de 
reciclatge dels residus municipals del 55%; actualment la xifra esti-
mada a Catalunya se situa en el 39%.
Com a govern tenim clar que les administracions locals han de fa-
cilitar a la ciutadania sistemes de recollida selectiva que funcionin i 
garanteixin una elevada recuperació de materials.
És impossible assolir els objectius de reciclatge de residus mu-
nicipals derivats de la Directiva Marc de Residus amb el sistema 
tradicional de contenidors 
oberts a la via pública. Per 
això, s’hauran de definir dos 
aspectes clau en la nova llei:
1. Els ens locals haurien d’op-
tar per sistemes de recollida 
selectiva d’alta eficiència (re-
collida porta a porta o sistema 
de contenidors tancats).
2. Els ens locals caldria que 
apliquessin la taxa justa com 

a mecanisme econòmic i fiscal que incentivi la prevenció i la cor- 
recta separació en origen i participació en la recollida selectiva 
dels residus als usuaris als quals presta el servei.
I el que és més important, en el procés de canvi que faran molts 
ajuntaments per implantar sistemes eficients, el govern estarà al 
seu costat. Ho farà acompanyant-los en l’adopció del model que 
triin davant dels veïns i les veïnes i amb l’assessorament tècnic i 
la informació que necessitin, així com ajuts econòmics. A aquest 
efecte, la llei preveu subvencions per als ens locals per promoure 
la prevenció de residus i els sistemes de recollida selectiva, així 
com per adaptar les infraestructures necessàries.
Afortunadament, la recollida porta a porta Catalunya ha anat fent 
camí i és un model que es continua estenent. Hi ha uns 270 mu-
nicipis amb aquest model de recollida i al voltant d’uns 110 altres 
municipis l’implantaran properament.
El document inicia ara el procés de socialització amb la voluntat 
que el text final incorpori aportacions d’entitats, ens locals, indús-
tria i ciutadania de manera àmplia. Per això, des de l’Agència de 
Residus apel·lem a la participació global. 
És, per tant, molt necessària la col·laboració de les empreses i el 
teixit productiu i de distribució. Per treballar amb ells colze a colze, 
ens plantegem l’establiment de nous Sistemes de Responsabilitat 
Ampliada del Productor per un seguit de nous productes, com ara 
olis vegetals o el paper i plàstic que no són envasos. També, en 
cas de residus que es troben massa sovint dispersos en el medi 
ambient, volem instaurar Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn 

per a productes com 
les piles, els envasos 
de vidre o les burilles 
de cigarreta.
Aquestes mesures i 
moltes d’altres s’hau-
ran d’implantar a partir 
d’un any de l’entrada 
en vigor de la llei. 
Tenim pressa, el plane-
ta no ens espera.

UNA NOVA LLEI DE RESIDUS PER AVANÇAR 
CAP A SISTEMES EFICIENTS DE RECOLLIDA

“ El text de l’avantprojecte de llei de prevenció de residus i gestió de recursos 
de Catalunya ha iniciat ja el seu tràmit.
Una llei que vol ser adoptada amb màxim consens, i que demana als ens locals 
que optin per sistemes de recollida selectiva d’alta eficiència ”
Isaac Peraire Soler
Director de l’Agència de Residus de Catalunya

“L’aprovació de la llei cal 
que impliqui tots els sectors de 
la societat per tal d’aconseguir 
el màxim consens



Va entrar en vigor el 10 d’abril de 2022

UNA LEGISLACIÓ ESTATAL IMPLEMENTA 
NOVES POLÍTIQUES EN MATÈRIA DE RESIDUS
El passat mes d’abril es va publicar al BOE la 
Llei de residus i sòls contaminants per a una 
economia circular amb l’objectiu, d’una banda, 
d’implementar polítiques en matèria de residus 
per reduir al mínim els efectes negatius de la 
generació i gestió dels residus en la salut hu-
mana i el medi ambient i, per altra banda, com 
fer un ús eficient dels recursos, amb una apos-
ta estratègica decidida del conjunt de les ad-
ministracions públiques, així com la implicació 
i el compromís d’agents econòmics i socials. 
Amb aquesta llei es pretenen implementar 
noves polítiques sobre residus a les administra-
cions públiques i, per tant, a les entitats locals. 
Encara que la llei ja està en vigor, el títol relatiu 
a les mesures fiscals per a incentivar l’econo-
mia circular ho farà l’1 de gener de 2023.
En la llei s’inclou expressament per primera 
vegada l’obligació que les entitats locals dis-

posin, en el termini de tres anys, d’una taxa 
o, si escau, d’una prestació patrimonial de 
caràcter públic no tributària, diferenciada i 
específica per als serveis que han de prestar 
en relació amb els residus de la seva com-
petència, taxes que haurien de tendir cap al 
pagament per generació de residus.
Dins de les competències en matèria d’econo-
mia circular de les entitats locals, es defineix 
com a servei obligatori, en tot el seu territori, 
la recollida, el transport i el tractament dels 
residus domèstics segons estableixin les seves 
respectives ordenances, havent de disposar 
d’una xarxa de recollida suficient que inclogui 
punts nets o de lliurament alternatius. També 
s’hauran d’aprovar programes de gestió de re-
sidus per a les entitats locals amb una població 
superior a 5.000 habitants, de conformitat amb 
els plans autonòmics i estatals de gestió de 

residus. A més, hauran de recopilar, elaborar 
i actualitzar la informació per al compliment 
de les obligacions derivades de la legislació 
en residus, subministrar-la a les comunitats 
autònomes i exercir la potestat de vigilància i 
inspecció i la potestat sancionadora en l’àmbit 
de les seves competències. Així mateix, po-
dran elaborar estratègies d’economia circular, 
programes de prevenció i, per a ajuntaments 
de menys de 5.000 habitants, programes de 
gestió dels residus de la seva competència; i 
també podran gestionar els residus comercials 
no perillosos segons les seves ordenances. 
Finalment, també podran dur a terme activitats 
de gestió de residus directament o mitjançant 
altres formes de gestió segons la legislació 
de règim local. Les activitats es podran dur a 
terme de manera independent o per associació 
de diverses entitats locals.



El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de 
Catalunya, reunit el 30 de maig, va acordar nomenar Jordi 
Seguer Romero com a nou secretari general de l’entitat. 
Seguer s’ha marcat el repte de continuar millorant el servei 
que s’ofereix als 640 ens locals adherits i a treballar de ma-
nera conjunta, amb cohesió, pluralitat i en favor de l’interès 
general dels nostres pobles i ciutats
En la reunió també es va aprovar donar suport a la proposta 
de canvi legislatiu que promou l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) per impulsar eines que 
facilitin la gestió directa dels serveis. Unes modificacions 
que van en favor de l’autonomia municipal, afavoreixen la 
possibilitat de triar qualsevol model de gestió del cicle de 
l’aigua, no restringeixen cap possibilitat en relació al model 
concessional o de contractes de serveis i per contra elimi-
nen dificultats per a la gestió directa.
A més, es va ratificar definitivament Marc Solsona Aixalà, al-
calde de Mollerussa, com a vocal del Comitè Executiu i com 
a vicepresident de l’FMC, i es va agrair la tasca realitzada en 
l’entitat per Montserrat Candini, exalcaldessa de Calella.
També es va aprovar formalitzar un conveni de col·labo-
ració i la realització d’una jornada formativa amb la Xarxa 
de Municipis per l’economia social i solidària, es va incor-
porar al pressupost de l’FMC del 2022 el Fons de Residus 
Municipals provinent de l’Agència de Residus de Catalunya 
(119.247,62 euros) i es va informar de la compareixença 
parlamentària del vicepresident i alcalde de Mataró, David 
Bote, en relació a la proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles.

Els assistents van ratificar l’adhesió de l’FMC al Pacte per a 
la Moda Circular i a la Moció del Dia d’Europa 2022 amb el 
col·lectiu Schuman i a la Declaració promoguda pel Consell 
Català del Moviment Europeu.
El Comitè Executiu de l’FMC també va ratificar una moció en 
defensa dels Jutjats de Pau. Un text elaborat conjuntament 
amb l’ACM en el que, entre d’altres, rebutgem l’eliminació 
dels Jutjats de Pau i on defensem la seva permanència en 
els municipis per la important tasca activa de mediació que 
exerceixen i reivindiquem la rellevant funció de justícia de 
proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la 
demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa 
administració de justícia.
Per últim, i després d’un intens debat, es va acordar as-
sumir com a pròpia una moció sobre l’ocupació il·legal 
d’habitatges elaborada pels municipis de l’Arc Metropolità 
de Barcelona.

Nomenat pel Comitè Executiu el passat 30 de maig

JORDI SEGUER, NOU SECRETARI GENERAL 
DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA
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La Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 és una xarxa de la Federación Española de Municipios y Provincias inte-
grada per governs locals compromesos a implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 
2030 en les seves polítiques públiques, amb l’objectiu d’afavorir la coordinació d’actuacions, promoure el coneixement i la 
implantació dels ODS, enfortir i legitimar el paper estratègic que hi juguen les autoritats locals, actuar com a fòrum d’inter-
canvi, oferir assessorament i assistència i treballar línies d’actuació concretes per donar una resposta en el territori alineada 
amb l’Agenda 2030, entre altres objectius. En aquest sentit, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, 
reunit el 25 d’abril, va aprovar la incorporació a la Xarxa de la nostra entitat com a soci observador.
En aquesta sessió també es van aprovar, entre d’altres, les aportacions que la nostra entitat va fer a la proposta de protocol 
de coordinació interadministrativa en matèria de desallotjaments.

EL COMITÈ EXECUTIU, EN LA SEVA SESSIÓ DE 25 D’ABRIL, 
VA ACORDAR QUE L’FMC PARTICIPÉS EN LA XARXA D’ENTITATS LOCALS 
PER A L’AGENDA 2030 COM A SOCI OBSERVADOR



La presidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya, Olga Arnau, acompanyada pels 
vicepresidents Lluís Mijoler i Marc Solsona, la 
secretària general adjunta, Susanna Mérida, i 
el cap de Presidència, Jordi Seguer, van man-
tenir una reunió amb la consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, Eusebi Campdepadrós, secre-
tari per a l’Administració de Justícia, i Jordi 
Font, cap de gabinet de la consellera, que va 
servir per exposar diverses preocupacions dels 
ajuntaments en temes tan importants com els 
llançaments judicials, el lloguer de les zones 
tensionades, la situació dels menors no acom-
panyats o les immatriculacions.
Pel que fa als llançaments judicials, des de 
l’FMC vàrem mostrar al Departament la neces-
sitat que en tots els protocols que hi tenen a 
veure es compti amb els ajuntaments, concre-
tament amb els serveis socials municipals que 
són els que fan els informes de vulnerabilitat 
social. També cal posar en valor la mediació, 
sempre acompanyada dels recursos adients. 
I vam afegir que, per contra, en tots aquells 
procediments en què no hi hagi vulnerabilitat, 
en concret les ocupacions il·legals, fins i tot 
les que tenen a veure amb activitats il·lícites, 
s’haurien d’executar els llançaments al més 
aviat possible.
Quant al lloguer de les zones tensionades, 
demanem canvis legislatius en el sentit que 
el Projecte de llei estatal pel dret a l’habitatge, 
que es troba en tramitació parlamentària, 
hauria de regular el règim de contenció de 
rendes en els contractes 
d’arrendament d’habi-
tatge, així com modifica-
cions en el Codi Civil es-
panyol, concretament en 
l’articulat que fa referèn-
cia a l’establiment per 
part dels contractants 
dels pactes, clàusules i 
condicions que consi-
derin convenients amb 
els límits de les lleis, la 
moral i l’ordre públic.

Sobre la situació de menors no acompanyats 
vam constatar que és necessari redissenyar 
un model d’intervenció entre les administra-
cions i entre els diversos sectors, que hauria 
d’estar més centrat en la persona, amb ga-
ranties d’empoderament dels joves migrats 
sense referents familiars i també s’hauria de 
reconduir el sistema actual d’acollida i apostar 
per la formació i adquisició d’hàbits, amb un 
seguiment i un acompanyament amb compro-
mís de totes les administracions i els agents 
socials i econòmics. Des de l’FMC considerem 
que s’han de preveure totes aquelles actua-
cions per abordar el sensellarisme orientades 
a adolescents i joves migrats que queden fora 
de qualsevol sistema i passen a viure en una 
situació de vulnerabilitat severa.
Finalment, pel que fa al tema d’immatri-
culacions, vam traslladar les reclamacions 
fetes per les agrupacions de micropobles i la 
Unió de Pagesos, amb la col·laboració de les 
entitats municipalistes, en el sentit de la ne-
cessitat de poder identificar totes les finques 
immatriculades de Catalunya. Per treballar 
aquest tema, des de l’FMC reivindiquem la 
creació d’una comissió mixta entre els depar-
taments de Cultura i de Justícia amb les enti-
tats municipalistes i mantenir una reunió amb 
la Comissió de Justícia del Parlament.
La consellera va explicar l’estat d’elabora-
ció del Pacte Nacional per la Justícia, que 
s’espera que d’aquí a un any ja podria estar 
confeccionat.

En una reunió telemàtica celebrada el 
3 de maig, des del món municipal es 
va demanar una major autonomia dels 
ajuntaments ‘amb consens i autorit-
zació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA)’ per fer el manteniment de les 
lleres dels rius i que l’ACA aporti el 
finançament necessari.
Els representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya, a més, van 
traslladar als responsables de l’ACA 
altres preocupacions del món local 
com ara la gestió de fangs, on hi ha 
previst invertir 137 milions d’euros; 
van fer avinent les necessitats de les 
xarxes de clavegueram als municipis, 
on l’ACA va reconèixer que tot i que 
actualment no poden destinar diners a 
inversió, sí que es plantegen convocar 
una línia de subvenció per a estudis 
de bancs integrals de sanejament i 
drenatge urbà. Finalment des de l’FMC 
també es van fer avinents a la direcció 
de l’ACA les peticions de la comunitat 
de regants que dies enrere van tras-
lladar al si de la Vicepresidència de 
l’entitat local.
Pel que fa al manteniment dels trams 
urbans de les lleres, que actualment 
va a càrrec dels ajuntaments, i els no 
urbans els assumeix l’ACA, el director 
general de l’Agència, Samuel Reyes, 
va reconèixer que des de l’ACA els 
agradaria invertir molts més recursos 
però que es troben en una situació de 
prioritzar accions per tal de poder fer 
front a tot.
La trobada va finalitzar amb el com-
promís mutu d’establir canals de coor-
dinació i seguir treballant de forma 
conjunta i continuada entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua i el món local.

Reunió amb l’ACA

EXPLIQUEM 
ELS PROBLEMES 
DELS ENS LOCALS 
PER MANTENIR 
ELS TRAMS
URBANS DE
LES LLERES

La trobada es va celebrar el 10 de maig

L’FMC EXPOSA A 
LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA 
LES PREOCUPACIONS 
DELS GOVERNS LOCALS



Compromís de l’administració local amb l’Agenda 2030: 
així es va palesar el passat divendres en la primera reunió 
de l’Aliança Catalunya 2030, en la que hi va participar la 
Federació de Municipis de Catalunya. Algunes de les entitats 
participants que s’hi han incorporat van signar l’Acord nacional 
per a l’Agenda 2030 a Catalunya, amb l’objectiu d’accelerar 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
El vicepresident de l’FMC i alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, va 
participar en aquesta primera trobada de l’Aliança en la que 
es va definir el calendari de reunions i el pla de treball, que 
inclou la participació de l’Aliança en la definició dels 10 reptes 
per al desenvolupament sostenible de Catalunya que, des 
d’aquest 2022, proposarà anualment el Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible, identificant quins són els rep-
tes prioritaris per a la sostenibilitat del nostre país i proposant 
polítiques transformadores que permetin superar un dels 10 reptes 
que s’acabin acordant.
Des de la seva constitució, el febrer de 2020, l’Aliança ha incorpo-
rat 25 nous membres, alguns dels quals van signar el divendres 
l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya.
L’Aliança Catalunya 2030 es va constituir el 21 de febrer de 2020 
a partir de la signatura de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 

a Catalunya per part del Govern i de 39 organitzacions públiques 
i privades compromeses amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.
Actualment, l’Aliança Catalunya està constituïda per més de 60 
membres, inclosos el Govern de Catalunya i organitzacions repre-
sentatives del món local, l’àmbit de l’educació i la recerca, l’àmbit 
empresarial i sindical, el tercer sector ambiental i social i òrgans de 
consulta i participació de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

A les jornades del 25 d’abril “Cures en la comunitat: innovació i transformació des de 
les polítiques locals” l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, 
juntament amb les entitats municipalistes, va presentar la Declaració per a uns 
Municipis i Comunitats Cuidadores.
Amb aquesta declaració volem posar en valor les cures com a dret social i el paper dels 
municipis i de les polítiques locals en l’atenció a les cures en la comunitat, des de la 
corresponsabilitat i la innovació social.
Les ciutats, els barris i els pobles hem d’esdevenir entorns de cura a través de serveis i 
recursos, espais d’interacció quotidiana i un teixit social de proximitat.

Primera reunió de l’Aliança Catalunya 2030

EL MUNICIPALISME, AMB L’AGENDA 2030

L’FMC se suma a la Declaració

PER A UNS MUNICIPIS I 
COMUNITATS CUIDADORES
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ACTIVITAT FMC

L’FMC mostra el seu compromís i de-
dicació any rere any en aquesta ini-
ciativa. Des de 2012, l’Ajuntament 
de Sabadell, conjuntament amb 
altres institucions, entre les què hi 
ha l’FMC, impulsa el Memorial amb 
l’objectiu de reconèixer persones i 
col·lectius compromesos amb la con-
vivència, el respecte a la diversitat 
de cultures i de creences. L’FMC va 
assistir a una reunió del jurat el 22 
de juny. El lliurament de premis està 
previst per al 29 de setembre.

L’FMC, jurat del Memorial 
Àlex Seglers

Reunits el 4 d’abril amb la directora 
del Pacte Nacional de Salut Mental, 
Magda Casamitjana. Ens posem a dis-
posició per treballar conjuntament.

Plane perpsiacx sius

Pacte de Salut Mental



La Federació de Municipis de Catalunya vol 
que els ensenyaments artístics i les arts 
estiguin més presents en l’educació, com 
a espais de coneixement i d’experiències 
inspiradores. Així es va afirmar en el primer 
Fòrum de les Arts a l’Educació, al qual van 
assistir els vicepresidents de l’FMC, Alba 
Pijuan, a l’acte d’inauguració, i Eduard 
Rivas, a l’acte de cloenda.
El Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts (CoNCA) va emprendre l’organització 
d’aquest Fòrum per impulsar la presència 
de les arts en l’educació. Aquest esde-
veniment va anar de la mà també dels 
Departaments de Cultura, Educació i 
Universitats, així com l’FMC, l’ACM, les qua-
tre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona 
i les fundacions que treballen en aquest 
camp, totes elles aplegades sota el Consell 
Rector del Fòrum.
La finalitat del Fòrum és promoure la incor-
poració de les arts en l’educació obligatòria, 
com a via per assolir un nivell suficient 
d’alfabetització artística de la ciutadania, de 
manera que se’n pugui garantir la capacitat 
d’accés crític a les arts (amb l’increment 
consegüent de públics), així com la ca-
pacitat de practicar les arts i expressar-se 
creativament. L’objectiu és compartir expe-
riències i formular propostes concretes per 
avançar en les polítiques educatives sobre 
les arts. Volem que del Fòrum en surti una 

Carta de les Arts a l’Educació, amb reco-
manacions per a les administracions i amb 
compromisos per part d’aquestes i, també,  
la constitució d’un espai permanent de re-
flexió i seguiment amb els agents implicats.
En l’acte de cloenda, el vicepresident de 
l’FMC i alcalde d’Esparreguera, Eduard 
Rivas, va afirmar que “el municipalisme 
català es compromet a treballar amb les ins-
titucions del país en un espai transversal de 
governança per potenciar les arts i la cultura 
en l’educació per generar valor i créixer com 
a societat”.
El primer Fòrum de les Arts a l’Educa-
ció, en cloure les seves sessions i, amb 
elles, el procés de reflexió i elaboració 
que l’ha precedit, fa pública la Carta de 
les Arts a l’Educació, amb un seguit de 
«Recomanacions». Aquestes estan desti-
nades sobretot a incidir en les polítiques 
de govern de les diverses administracions, 
en favor d’una presència més àmplia i una 
millor qualitat de les arts a l’educació obli-
gatòria i també en favor de la incorporació 
de la mirada Educació 360 i de l’educació 
al llarg de la vida. Amb aquesta finalitat, 
s’hi propugna la consecució d’uns acords 
que donin lloc a un pla nacional sobre 
aquesta qüestió, al qual contribueixin 
cooperativament totes les administracions, 
cadascuna des del marc competencial que 
li és propi.

Per conèixer l’estat de la situació del 
Pla d’Agilització dels tràmits admi-
nistratius, el vicepresident de l’FMC i 
alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, va 
assistir el 3 de maig a la reunió amb 
el conseller d’Empresa i Treball, de 
presentació de com s’està portant a 
terme l’agilització dels procediments 
administratius de legalització de l’ac-
tivitat econòmica.
Recordem que l’FMC forma part, 
entre d’altres entitats, del Grup de 
Treball per a l’agilització, que té l’ob-
jectiu d’identificar els procediments 
amb una incidència elevada sobre 
l’activitat econòmica i que tinguin un 
termini llarg de tramitació i proposar 
les actuacions organitzatives, tec-
nològiques, jurídiques o comunica-
tives que es considerin necessàries 
per reduir-ne els terminis.

Empresa i Treball

AGILITZACIÓ DELS 
PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS

Fòrum de les Arts a l’Educació, 1 i 2 d’abril a Barcelona

L’FMC APOSTA 
PER MÉS PRESÈNCIA DE 
LES ARTS EN L’EDUCACIÓ

La vicepresidenta de l’FMC i al-
caldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, 
va participar el 13 de maig en la 
Jornada informativa sectorial ‘El ca-
talà, reptes i propostes. El futur de 
la llengua àmbit per àmbit’, impul-
sada pel Departament de Cultura, 
per parlar de l’ús de la llengua a 
l’administració local. Organitzada en 
el marc del Pacte Nacional per la 
Llengua, la jornada oferia mirades 
de qualitat sobre l’ús del català en 
determinats sectors.

Jornada el 12 i 13 de maig

L’FMC DONA 
ESTRATÈGIES 
LOCALS DE FUTUR 
PER AL CATALÀ



El diumenge 18 de desembre la Marató de TV3 dedicarà la 31a 
edició a les malalties cardiovasculars, la principal causa de mort als 
països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública 
més rellevants. Amb el lema ‘Directe al cor’, el seu objectiu princi-
pal serà la sensibilització i la divulgació sobre la salut cardiovascu-
lar, juntament amb l’impuls de la recerca científica.
En aquest sentit, el director de la Fundació La Marató de TV3 
(CCMA), Lluís Bernabé, es va reunir el 26 d’abril amb la presidenta 
de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova 
i la Geltrú, Olga Arnau, per explicar els preparatius de la celebració 
i les mobilitzacions ciutadanes que ja s’estan començant a treballar 
de cara al proper mes de desembre i va demanar la col·laboració 
de l’administració local.
De la trobada podem destacar la bona predisposició expressada per 
la presidenta Olga Arnau, que es va comprometre a fer la màxima 
difusió de tota la programació d’activitats i de les iniciatives que 
des de la Fundació La Marató es puguin endegar aquest 2022. En 
paraules de la presidenta de l’FMC, “el municipalisme, tant per part 
d’ajuntaments com altres entitats i associacions, ens aboquem cada 
any en la Marató i, com no pot ser d’una altra manera, enguany tam-
bé ens comprometem a donar-hi suport i a fer-nos partícips a tots i 
totes de tot allò que s’organitzi”.

Al llarg de les 30 edicions de La Marató s’han recollit més de 224 
milions d’euros, s’han finançat 949 projectes, s’han creat 810 llocs 
de feina i s’han format més de 3.000 investigadors. La Marató de 
TV3 activa la mobilització ciutadana, les xifres així ho reflecteixen, ja 
que un milió de persones participen cada any en les més de 4.000 
activitats que es realitzen. “I el municipalisme no pot ser aliè a 
aquest esdeveniment”.

Enguany està dedicada a les malalties cardiovasculars

L’FMC DONA SUPORT A LA MARATÓ DE TV3
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Des de l’FMC avancem de la mà de 
Drets Socials en la configuració del 
nou indicador que millori la distribució 
dels recursos en les àrees bàsiques 
de serveis socials.

Indicador sintètic social

L’FMC es reuneix el 31 de març amb 
la Xarxa de Municipis per l’Economia 
Social i Solidària per avaluar l’inici 
d’una col·laboració mútua que ha 
d’ajudar a fomentar i intercanviar ex-
periències de desenvolupament local.

Polítiques d’economia 
social i solidària

L’FMC, present a la primera reunió de 
Local Entities Against Racism Network, 
organitzada per la FEMP el 30 de març.

Plane perpsiacx sius

Projecte LEARN

La Federació de Municipis de Catalunya i el 
Col·lectiu Shuman Catalunya coincidim que 
durant la pandèmia la Unió Europea ha sa-
but estar a l’alçada i ha coordinat una res-
posta conjunta que ha permès reforçar els 
sistemes de salut pública i mitigar l’impacte 
socioeconòmic provocat per les restriccions 
per combatre el virus i, en aquest sentit, 
l’aprovació del Pla de Recuperació Next 
Generation EU va ser una altra mostra de 
com les crisis suposen un catalitzador en la 
integració europea.
A més, considerem que davant el con-
flicte que en aquests moments està vivint 
Europa amb la injustificada i criminal 
agressió de Rússia a Ucraïna, la Unió 
Europea ha actuat amb una immediata 
unitat d’acció política i ha assumit un rol 
que li dona rellevància i solidesa tant des 

del punt de vista de la seva ciutadania 
com per a la resta del món.
En definitiva, estar “units en la diversitat” 
ens permet a tota la ciutadania europea te-
nir un paper més rellevant al món.
Per això, amb motiu del Dia d’Europa el 9 
de maig les dues entitats van elaborar una 
proposta de moció en defensa d’una Unió 
Europea unida davant els nous reptes glo-
bals i locals i el conflicte a Ucraïna, en la 
que insten a continuar construint el projecte 
europeu, tant des de les estructures de la 
Unió Europea o des dels estats com també 
des de cadascun dels municipis i comar-
ques de Catalunya.
D’altra banda, l’FMC es va adherir a la 
Declaració del Dia d’Europa 2022 pro-
moguda pel Consell Català del Moviment 
Europeu.

Es va celebrar el 9 de maig

MOCIÓ DE L’FMC AMB MOTIU 
DEL DIA D’EUROPA



El vicepresident de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’FMC i alcalde 
de Mataró, David Bote, va comparèixer 
al Parlament, a la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori, per aportar la visió de la 
nostra entitat en relació amb la proposició 
de Llei de millora urbana, ambiental i social 
dels barris i viles de Catalunya.
David Bote va afirmar que “fa molt de temps 
que no disposem d’un instrument que des 
del món local considerem indispensable per 
abordar i millorar la problemàtica social i 
ambiental dels nostres barris, viles i àrees 

urbanes que requereixen atenció especial. La 
concentració de les situacions de més vulne-
rabilitat, la gentrificació sense control i els 
nous reptes que cal afrontar per combatre el 
canvi climàtic, entre d’altres, ens aboquen a 
disposar ja d’una nova llei”, va afegir.
Bote també va constatar que la proposició 
de llei que es debat té per objecte crear 
un Fons de recuperació social, urbana 
i ambiental. “Des de l’FMC considerem 
imprescindible aquest fons, sempre, però, 
amb la dotació de recursos corresponent i 
necessària. Així mateix, coincidim que cal 
delimitar les àrees d’intervenció prioritària 
i també quins han de ser els criteris a tenir 
en compte, però sempre amb la màxima 
transversalitat i la màxima cooperació entre 
tothom per arribar a resultats satisfactoris”.
I va concloure amb l’afirmació que “ens 
trobem davant d’una situació extremada-
ment delicada i les observacions de l’FMC a 
aquesta proposició de llei volen facilitar la 
disponibilitat d’un instrument legal que ens 
permeti afrontar-ho amb urgència, sense de-
mores i amb les màximes garanties”.

Alba Pijuan, presidenta de l’Àrea de 
Cohesió Social de la Federació de 
Municipis de Catalunya i alcaldessa 
de Tàrrega, va assistir el 2 de maig a 
la reunió de constitució de l’Agència 
integrada social i sanitària.
Des de la nostra entitat veiem amb 
bons ulls la constitució d’aquesta 
Agència, ja que posa en valor l’opor-
tunitat de transformar el sistema 
de drets socials i el sistema sanitari 
català i aposta decididament per 
garantir una resposta equitativa i 
de qualitat cap a les persones amb 
dependència i amb problemàtiques 
socials complexes.
Pijuan va constatar que “la pandè-
mia de la COVID-19 ens va venir a 
demostrar que allà on l’actuació va 
ser integrada és on es van obtenir 
uns millors resultats i, per tant, cal 
aprofitar aquesta experiència re-
cent”. També va afegir que des de 
l’FMC “celebrem que aquesta trans-
formació tingui lloc de la mà de les 
entitats municipalistes, que sempre 
estarem vetllant perquè la resposta 
integral que volem sigui de qualitat”. 
I va cloure la seva intervenció dient 
que “confiem que la constitució 
d’aquesta Agència s’acompanyi d’un 
increment dels recursos econòmics 
que permetin el desplegament del 
projecte i la seva implementació”.

L’FMC COL·LABORA 
EN LA CREACIÓ 
DE L’AGÈNCIA 
INTEGRADA SOCIAL 
I SANITÀRIA

Compareixença al Parlament el 5 de maig

L’FMC FA APORTACIONS A 
LA NORMATIVA PER MILLORAR 
LA VIDA ALS BARRIS 
AMB MAJOR VULNERABILITAT

POSSIBLES LÍNIES DE TREBALL 
AMB LA DELEGACIÓ DEL GOVERN 
A MÈXIC I CENTREAMÈRICA
El 14 de maig l’FMC va rebre una repre-
sentació de la Delegació del Govern de 
Catalunya a Mèxic i Centreamèrica amb 
l’objectiu de generar possibles sinergies en 
temes com l’intercanvi de bones pràctiques 
de gestió local i la cooperació descentralit-
zada intermunicipal.
En la reunió ens van plantejar la celebració 
conjunta d’una jornada per intercanviar 

projectes i experiències en seguretat o me-
di ambient. Van assistir per part de l’FMC 
la presidenta i alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, Olga Arnau, el vicepresident i alcal-
de de Mollerussa, Marc Solsona, i el cap 
de gabinet de Presidència, Jordi Seguer; 
i per part de la Delegació, el titular, Lleïr 
Daban, i Montserrat Iglesias, responsable 
de Relacions Institucionals.



Des de la Federació de Municipis de Catalunya hem elaborat con-
juntament amb l’ACM una moció en defensa dels jutjats de pau, 
en la que, entre d’altres, rebutgem la seva eliminació, defensem la 
seva permanència en els municipis per la important tasca activa 
de mediació que exerceixen i reivindiquem la rellevant funció de 
justícia de proximitat en l’àmbit municipal, que evita la demora dels 
conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de 
justícia.
L’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei 
públic de Justícia, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, 
preveu l’eliminació dels jutjats de pau. Així doncs, tots els municipis 
catalans que compten amb jutjat de pau veurien eliminada aquesta 
institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau.
L’eliminació suposaria un encariment de la justícia, a més d’incre-
mentar el col·lapse actual dels jutjats. Aquesta iniciativa legislativa 
preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes 
oficines municipals de justícia que no tindrien la mateixa proximitat 
perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials de les 
que molts municipis no disposen. Per tot això, hi ha un ampli con-
sens en blindar la figura dels jutjats de pau a Catalunya i rebutjar 
l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques 
més destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals.

Considerant tot l’anterior, des de la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis vàrem elaborar una 
moció conjunta, que us vam enviar el passat 26 de maig per si con-
sideràveu convenient aprovar-la en els vostres plens respectius.

Moció conjunta de l’FMC i l’ACM

EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU
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Plane perpsiacx sius

Manel Rodríguez i Ferran Roquer, síndics 
titulars del sector local de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, van reunir-se el 10 de 
maig amb la presidenta de l’FMC i alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, i el vicepre-
sident de l’FMC i alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, amb l’objectiu de reafirmar el compro-
mís de la nostra entitat per treballar plegats en 
pro del món local.

El sector local de la Sindicatura 
de Comptes visita l’FMC

David Bote, vicepresident de l’FMC i alcalde de Mataró, i Roser Colomé, 
secretària general adjunta de l’FMC, van assistir el dimarts 10 de maig a 
la reunió de presentació per part de la Secretaria d’Acció Climàtica de 
l’Agència de la Natura del contingut i els detalls d’aquest nou model de 
gestió que es preveu desplegar territorialment arreu del país.

El govern presenta l’Agència Catalana de 
la Natura a l’FMC

Els vicepresidents de l’FMC Àlex Garrido i Marc Solsona es van reunir el 8 
de juny amb representants del govern català per parlar de les novetats de 
l’Avantprojecte de llei de serveis funeraris que afecten els governs locals. 

Cal actualitzar la regulació del sector funerari

Per cercar vies de col·laboració per lluitar contra l’abandonament esco-
lar, el 31 de maig vàrem mantenir una reunió amb representants de la 
Fundació Bofill, que ens van mostrar el propòsit de treballar aquest tema 
els propers anys i fer-ne partícip l’ambit local. Per part de l’FMC van assis-
tir-hi la vicepresidenta de l’entitat i presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, 
Alba Pijuan, l’alcalde impulsor de la Comissió d’Educació, Albert Coberó, 
l’assessor Pere Gabern i la secretària general adjunta, Roser Colomé.

Objectiu: lluitar contra l’abandonament escolar

El professor de Turisme de la Universitat de 
Girona, José Antonio Donaire Benito, ens va 
presentar el 13 de maig l’Acord Nacional per 
un Turisme Responsable. Els representants de 
l’FMC que hi van assistir són els vicepresidents 
Àlex Garrido i Marc Solsona.

La Federació, treballant 
des dels municipis 
al costat del sector turístic



El Pacte per a la Moda Circular, que té l’ob-
jectiu de reduir el residu tèxtil a Catalunya, 
sorgeix com a revulsiu per fer avançar el 
sector tèxtil cap a la circularitat i compta 
amb la implicació i la col·laboració de di-

ferents agents de la cadena de valor del 
tèxtil i entitats públiques i privades, entre 
les que hi ha la Federació de Municipis de 
Catalunya.
L’acte de presentació del Pacte va tenir 
lloc el passat 31 de maig a l’antic recinte 
fabril Palo Alto de Barcelona, de la mà 
de la consellera d’Acció Climàtica, Teresa 
Jordà, juntament amb representants de les 
55 empreses i entitats que ja han signat 
aquest acord voluntari per afavorir una 
transformació urgent i necessària del tèxtil. 
Per part de l’FMC, entitat signatària del 
Pacte, hi va assistir el seu secretari gene-
ral, Jordi Seguer.

El passat 24 de maig es van reunir 
els presidents de l’FMC i l’ACM amb 
la presidenta de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (ACPD). Una 
trobada que va servir per tancar un 
conveni que se signarà pròximament 
i on les dues entitats municipalistes 
expressen novament la seva voluntat 
de col·laborar amb l’ACPD en dos 
àmbits diferents, el de la formació i 
el de la difusió de continguts.
De fet, a la reunió es va decidir 
posar fil a l’agulla per iniciar els tre-
balls d’actualització del Manual Guia 
sobre els impactes del Reglament 
(UE) de protecció de dades en els 
ens locals, que es va editar el 2018. 
El Reglament pot ser aplicat no 
només als ens locals catalans, sinó 
a qualsevol govern local i, amb les 
modulacions que siguin procedents, 
també a altres administracions 
públiques territorials o ens del seu 
sector públic.
La presidenta de l’FMC, Olga Arnau, 
va valorar de manera molt satisfac-
tòria la reunió i va destacar “la con-
tinuïtat en la línia de col·laboració 
per donar un bon servei al món muni-
cipalista, en qüestions que s’han de 
posar al dia, quatre anys després”.

COL·LABOREM EN 
L’ACTUALITZACIÓ 
D’UNA GUIA SOBRE 
L’IMPACTE DE 
LA PROTECCIÓ 
DE DADES EN ELS 
GOVERNS LOCALS

El Pacte per a la Moda Circular va arrencar el 31 de maig

L’FMC APOSTA PER AVANÇAR 
CAP A UN MODEL NEUTRE 
EN EMISSIONS

La vicepresidenta de la Federació de 
Municipis de Catalunya i alcaldessa de 
Tàrrega, Alba Pijuan, l’alcaldessa d’Aitona 
i impulsora de la Comissió de Benestar 
Social, Rosa Pujol, i el cap de gabinet de 
Presidència, Jordi Seguer, es van reunir 
el 25 de maig amb Juan Alamillo i Josep 
Guinot, membres de la Plataforma Unitària 
de la Gent Gran de Catalunya, que han ini-
ciat una campanya per reivindicar l’actualit-
zació de l’Índex de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC).
L’IRSC és un indicador de renda general, 
congelat des de 2010. Aquesta plataforma 
ve demanant que es posi al dia, ja que 
repercuteix sobretot en aspectes com ara 
el copagament de les places de les residèn-
cies de gent gran, la Llei de la dependència 
o en les prestacions d’habitatge, entre d’al-
tres. Segons aquest col·lectiu, l’IRSC està 
molt per sota del llindar de la pobresa i per 

això cal actualitzar-lo i incloure’l en els pres-
supostos de la Generalitat, cosa que no ha 
succeït aquest 2022. La mateixa plataforma 
considera necessària una actualització de 
totes les prestacions de la cartera de Drets 
Socials, una qüestió que ha estat comparti-
da per part de l’FMC.
La plataforma va demanar a l’FMC que tras-
lladi la seva reivindicació al Departament 
de Drets Socials i la col·laboració en la 
tasca de difusió d’aquesta situació. La 
reivindicació de la posada al dia de l’IRSC 
es ve plantejant de manera continua en 
els darrers Congressos de la Gent Gran de 
Catalunya i ara vol que arribi també al món 
municipalista.
En aquest sentit, Alba Pijuan ha estat sen-
sible a la proposta i s’ha compromès a tras-
lladar aquesta demanda a totes les reunions 
per negociar el contracte programa de drets 
socials de la Generalitat.

L’FMC ES COMPROMET A 
TRASLLADAR AL GOVERN 
L’ACTUALITZACIÓ DE L’IRSC



El secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, Jordi 
Seguer, va participar en una taula rodona del Mercat de l’Audio-
visual de Catalunya, organitzat per la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.
Amb el títol “Les ràdios de proximitat i les entitats de gestió dels 
drets de la propietat intel·lectual. Estat de la qüestió sobre les tarifes 
reclamades per AGEDI-AIE”, Seguer va recalcar la voluntat de l’FMC 
d’arribar a un acord de pagament per tal de trobar una quantitat 
“justa i equitativa, que tingui en compte la particularitat de les ràdios 
municipals catalanes”.
L’FMC, juntament amb el gabinet d’advocats de Teresa Barceló, 
presentarà una proposta a AGEDI (Entitat de Gestió de Drets de 
Propietat Intel·lectual) del que és la base d’ingressos imposable 
sobre la qual es calculi una fórmula per garantir aquesta equitat de 
pagament. AGEDI, per la seva part, també farà una proposta per 
aquest deute que consideren que hi ha i es comprometen a no ini-
ciar nous processos judicials.

Actualment funcionen unes 150 emissores municipals de ràdio a 
tota Catalunya, mitjans de titularitat municipal, que no volen posar 
en perill la seva supervivència.

Vàrem participar en una taula rodona el passat 1 de juny

L’FMC BUSCA UN ACORD AMB AGEDI 
PER GARANTIR SEGURETAT JURÍDICA 
A LES RÀDIOS MUNICIPALS CATALANES
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L’Associació d’escoles bressol priva-
des de Catalunya ens va mostrar el 
13 de maig les seves preocupacions, 
especialment focalitzades ara en l’I2, 
que també afecten l’àmbit local. Per 
part de l’FMC va assistir a la reunió el 
vicepresident Eduard Rivas. 

Plane perpsiacx sius

Preocupacions per l’I2

OLGA ARNAU: “EL BENESTAR 
DE LA CIUTADANIA PASSA 
PER ORGANITZAR MILLOR 
ELS HORARIS”
Així ho va afirmar l’1 de juny la presidenta 
de la Federació de Municipis de Catalunya, 
Olga Arnau, en l’acte organitzat per l’Ajun-
tament de Barcelona, per impulsar les polí-
tiques del temps i promoure pobles i ciutats 
més igualitàries.
Barcelona ha estat escollida com la primera 
Capital Mundial de les Polítiques del Temps 
per al període 2022-2023. Per això va orga-
nitzar virtualment el primer espai d’intercan-
vi estatal ‘Polítiques del temps al món local: 
experiències, reptes i oportunitats’, amb 
l’objectiu de compartir experiències amb 
altres ciutats.
En la seva intervenció, Olga Arnau va 

constatar que des de l’FMC valorem molt 
positivament que a Barcelona se celebri la 
primera trobada de polítiques del temps al 
món local, un espai on es poden intercan-
viar diferents experiències, reptes i oportu-
nitats en aquest àmbit.
“El nostre compromís amb les polítiques de 
la gestió del temps ve de fa anys, forma part 
de la nostra agenda temàtica i és la clara 
demostració de l’aposta decidida de canvi 
en l’organització dels horaris quotidians amb 
l’objectiu d’adequar-los a uns estils de vida 
que afavoreixin el benestar i la salut de la 
ciutadania i la bona convivència en els nos-
tres pobles i ciutats”, va afirmar.

La Barcelona Time Use Initiative 
(BTUI), abans Xarxa de Governs 
Locals i Regionals per les Polítiques 
del Temps, ens va explicar el 15 
de juny el pla de treball que tenen 
i ens van fer particips per buscar 
formes de col·laboració dels actes 
previstos per als propers mesos.

Continuem treballant 
per afavorir l’ús 
del temps al nostre país



La secretària general de l’Associació 
Catalana de Municipis, Joana Ortega, i el se-
cretari general de la Federació de Municipis 
de Catalunya, Jordi Seguer, es van reunir per 
intercanviar impressions i punts de vista so-
bre qüestions que afecten les dues entitats. 
La trobada és la primera que té lloc després 
del nomenament de Seguer com a nou se-
cretari general de l’FMC.
La reunió va estar valorada molt positivament 
per Seguer, “amb l’ACM compartim la volun-

tat de defensar els interessos del municipalis-
me català i de portar la seva veu i les seves 
reivindicacions davant de la Generalitat”.
Entre els temes abordats hi havia les ne-
gociacions amb el govern català sobre 
el Contracte Programa de Drets Socials 
o Igualtat i Feminismes, la posada en 
marxa de la gratuïtat de l’escolarització a 
I-2 a les escoles bressol municipals, les 
negociacions amb AGEDI per arribar a un 
acord en els drets d’autor que se’ls recla-
ma a les emissores de ràdio municipals, 
el procés d’estabilització del personal dels 
ajuntaments, el nou Consell de Governs 
Locals o els treballs realitzats per l’FMC 
i ’ACM perquè existeixi “una sola veu al 
municipalisme”. “Un encàrrec d’aquesta 
legislatura, que mirarem de tenir les bases 
a punt abans de les eleccions municipals de 
2023”, va dir Seguer. Des de l’FMC ja hem 
avançat en aquesta línia i vam encarregar 
a la Fundació Pi i Sunyer, una memòria del 
projecte de buidatge i mapificació de les 
institucions dedicades a l’estudi i promoció 
del govern local a Catalunya.

Aquesta iniciativa, promoguda 
per l’Agència de Salut Pública del 
Departament de Salut, enguany ha 
celebrat la seva XXIII edició sota el 
lema ‘Deixar de fumar i començar 
a sumar’. L’objectiu de la Setmana 
sense fum era sensibilitzar la po-
blació de la importància per a la 
salut del fet de no iniciar-se en el 
consum del tabac o bé abando-
nar-lo, així com poder gaudir d’un 
ambient lliure de fum.
Del 25 al 31 de maig també es 
van programar diverses activitats 
comunitàries, entre les que van 
destacar accions de recollida de 
burilles a platges catalanes, en 
col·laboració amb entitats com ‘No 
más colillas en el suelo’. Quasi el 
70% de les persones que fumen 
han rebut alguna vegada, o regu-
larment, consell d’algun professio-
nal sanitari sobre el seu consum i, 
en el cas dels estudiants, el 62% 
declaren que algun docent els ha 
recomanat alguna vegada que dei-
xin de fumar.
Aquest any els actes de la 
Setmana sense fum han inclòs 
la difusió de l’enquesta en la 
que 1.305 persones han valorat 
diversos temes relacionats amb 
el tabaquisme. Els resultats con-
firmen l’interès de la població en 
ampliar les mesures protectores de 
la salut.

L’FMC VA 
PARTICIPAR 
EN LA SETMANA 
SENSE FUM

Es va celebrar el 16 de juny a la seu de l’ACM

PRIMERA REUNIÓ ENTRE 
EL NOU SECRETARI GENERAL 
DE L’FMC I L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS

El Consell de Direcció del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha aprovat un 
document que estableix les línies estratè-
giques en polítiques d’ocupació els pro-
pers cinc anys, amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les persones, i fomentar 
la competitivitat econòmica i empresarial i 
l’emprenedoria, entre d’altres.

L’Estratègia catalana per a l’ocupació de 
qualitat 2022-2027 va rebre el passat 17 de 
juny el suport unànime dels sindicats CCOO 
i UGT; les organitzacions empresarials 
Foment del Treball i PIMEC; com a més 
representatives de Catalunya, i les entitats 
municipalistes Federació de Municipis de 
Catalunya i l’ACM.

SUPORT DE L’FMC A 
L’ESTRATÈGIA PER A L’OCUPACIÓ 
DE QUALITAT 2022-2027



Les entitats municipalistes es van reunir el 17 de juny amb el Departament d’Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat (IFE) per definir els darrers detalls de l’Acord Marc 2022-
2025 que doblarà els seus recursos per als municipis. Posteriorment, el 22 de juny, 
l’FMC va celebrar una reunió plenària de les comissions de Benestar Social, Dones i 
Interculturalitat/Diversitat, en la que es va donar compte a les persones assistents de la 

proposta d’Acord Marc 
2022-2025 IFE-entitats 
municipalistes, amb el 
prec d’elaborar les obser-
vacions i esmenes al més 
aviat possible, per tal de 
poder-les incorporar al 
text de l’acord.
Per la seva banda, el 
Comitè Executiu de l’FMC 
reunit el 27 de juny va do-
nar compte de la proposta 
d’Acord Marc. 

Jornada celebrada a la seu de l’FMC el 7 de juny

L’FMC, PER LA MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA 
I LA QUALITAT DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA

L’FMC, PER LES POLÍTIQUES 
DE PROMOCIÓ DE LA 
IGUALTAT I ELS FEMINISMES
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ACTIVITAT FMC

Plane perpsiacx sius

El 13 d’abril l’FMC va assistir a una 
nova reunió del Comitè d’Acollida 
per a les persones refugiades. La 
coordinació entre l’administració i les 
entitats és fonamental per atendre 
les necessitats de les persones que 
fugen de la guerra d’Ucraïna. Hi van 
assistir per part de l’FMC el vicepre-
sident Marc Solsona i la secretària 
general adjunta Susanna Mérida.
D’altra banda, en relació també al 
seguiment i de la recepció i l’estada 
de persones desplaçades d’Ucraïna 
al nostre país, el secretari general 
de l’FMC, Jordi Seguer, li va traslla-
dar el 9 de juny a la delegada del 
Govern a Catalunya, Mª Eugènia 
Gay Rosell, les inquietuds dels 
municipis que encara no han rebut 
cap compensació econòmica.

Acollida per a 
les persones refugiades

Impulsada pel president de l’Àrea de Bon 
Govern i alcalde de Mataró, David Bote, 
la Federació de Municipis de Catalunya va 
organitzar una jornada amb l’objectiu de 
fer un impuls per millorar la transparència 
i qualitat de la informació pública, que 
més ens locals puguin assolir el Segell 
Infoparticipa i per explicar el contingut de 
la Guia per a l’Eficàcia Comunicativa, amb 
criteris sobre com elaborar i organitzar els 
continguts dels webs de les administracions 
públiques. La Guia ha estat publicada pel 
grup de recerca de Comunicació Sonora, 
Estratègica i Transparència de la UAB.
A partir dels principis Infoparticipa, l’FMC 
va organitzar unes sessions formatives 
pràctiques territorialitzades, la primera 
de les quals va ser el 7 de juny. Per a 
aquesta reunió es van convocar els ens 
locals adherits a l’FMC de les comarques 

del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès 
Oriental i el Vallès Occidental.
Amb la jornada pretenem millorar el grau 
de llegibilitat en el procés de creació, gestió 
i transmissió de la informació publicada als 
webs i assolir el Segell Infoparticipa. La pre-
sentació de la jornada va anar a càrrec de la 
secretària general adjunta, Susanna Mérida, 
i els docents van ser Armand Balsebre, 
catedràtic de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat de la UAB i director del grup de 
recerca ComSET, i Marta Corcoy, doctora en 
Periodisme i responsable de l’equip d’ava-
luació del Segell Infoparticipa.
Per a la segona sessió del 22 de juny 
es va comptar amb la col·laboració del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. En 
aquesta ocasió es van convocar els ens 
locals adherits a l’FMC de les comarques 
de l’Alt Penedès i del Garraf.



El 8 de juny una delegació de la Federació 
de Municipis de Catalunya formada per la 
presidenta Olga Arnau, els vicepresidents 
Marc Solsona, Eduard Rivas i Lluís Mijoler, 
el secretari general Jordi Seguer i la secre-
tària general adjunta Roser Colomé, es va 
reunir amb la consellera d’Acció Exterior de 
la Generalitat, Victòria Alsina.
Durant la trobada, la consellera va donar a 
conèixer a l’FMC el primer catàleg de ser-
veis per internacionalitzar els municipis, un 
document que l’entitat municipalista haurà 
d’analitzar i, si és necessari, plantejar canvis 
a la proposta dels 10 serveis que hi estarien 
inclosos.
En aquest àmbit, la consellera Alsina va 
explicar que ben aviat la Generalitat publi-
carà una convocatòria de subvencions per 
internacionalitzar el món local, que estaria 
dotada d’un milió d’euros que serviran per 
finançar “iniciatives internacionals de relle-
vància que fan els municipis”.
Aquesta qüestió va ser valorada molt positi-
vament pel vicepresident Eduard Rivas, que 
va destacar “el nou enfoc, més propositiu 
amb el món municipal, del departament”.
Des de l’FMC, la presidenta Olga Arnau va 
demanar el compromís d’Acció Exterior per 
“involucrar els municipis en totes aquelles 

qüestions relacionades amb la formació per 
al compliment de la Llei de transparència i 
les dades obertes de les administracions”.
La consellera d’Acció Exterior va avançar 
que està treballant en una proposta de la 
primera llei de participació de Catalunya, 
que podria iniciar el procés d’elaboració 
el setembre de 2022 i “que ha de ser un 
paraigües legal per als ajuntaments i ha 
de garantir la seguretat jurídica als càrrecs 
electes i a la ciutadania que participa en 
aquests processos”.
En aquest sentit, el vicepresident Marc 
Solsona va destacar que ”aquesta nova llei 
de participació hauria d’incorporar la gran 
majoria dels reglaments de participació, ja 
existents a molts municipis de Catalunya”.
A més, l’FMC i el Departament van inter-
canviar impressions sobre l’evolució del 
conflicte a Ucraïna i les conseqüències que 
se’n deriven.
Altres peticions traslladades van ser la ne-
cessitat d’impulsar campanyes de difusió i 
sensibilització per promoure les finances èti-
ques, la creació d’una xarxa de cooperació 
a nivell territorial per fomentar la cohesió a 
tot el país i l’aportació de la nostra entitat a 
la modificació dels estatuts del Diplocat, que 
podrien estar llestos el novembre de 2022.

El passat 13 de juny, les entitats 
municipalistes, Federació de 
Municipis de Catalunya i ACM, 
i les 4 diputacions catalanes es 
van reunir amb CCOO i UGT per 
parlar, entre d’altres temes, sobre 
com implementar la Llei 20/2021 
en municipis on no hi ha repre-
sentació sindical, amb l’objectiu 
d’arribar a consensos que ajudin 
a tots els agents implicats a posar 
en marxa els processos d’estabi-
lització arreu del territori i dins del 
calendari establert.

TREBALLEM EN 
ELS PROCESSOS 
D’ESTABILITZACIÓ 
DE LA LLEI 20/21

ACCIÓ EXTERIOR ENS PRESENTA 
LA PROPOSTA DEL PRIMER 
CATÀLEG DE SERVEIS 
PER INTERNACIONALITZAR 
ELS MUNICIPIS El Parlament va acollir el 3 de juny 

un simposi sobre l’informe de la 
UNESCO “Reimaginem junts els 
nostres futurs: un nou contracte 
social per a l’educació”, acte al 
qual hi va assistir Albert Coberó, 
alcalde de Súria i impulsor de la 
Comissió d’Educació de l’FMC. 
Aquest informe pren el relleu a 
l’informe Delors de 1996 i refor-
mula el per a què, el què i el com 
de l’aprenentatge.

EL PAPER DE 
L’EDUCACIÓ EN 
LA CONFIGURACIÓ 
DEL MÓN



Es tracta d’una evolució de l’Agenda Urbana de Catalunya amb 
l’objectiu d’acordar una governança multinivell per aprofitar el repte 
de la transició verda i la transició digital per generar equilibri territo-
rial, prosperitat econòmica i equitat social. 
El 9 de juny va tenir lloc una reunió prèvia a l’Assemblea de l’Agenda 
dels Pobles i Ciutats de Catalunya, abans coneguda com a Agenda 
Urbana, a la que hi va assistir el secretari general de la Federació de 
Municipis de Catalunya, Jordi Seguer. Durant la reunió, que va tenir 
lloc a la seu del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i 
Territori de la Generalitat, el vicepresident Jordi Puigneró va presentar 
un document, elaborat a partir d’un mandat de Nacions Unides, que 
apel·la a la responsabilitats dels pobles i les ciutats a planificar el seu 
futur i afrontar tres grans reptes: el canvi climàtic, la transformació 
digital i les migracions. Aquest document és fruit d’un treball exhaus-
tiu on han pres part més de 1.500 persones i en el que l’FMC hi ha 
participat tècnicament des de l’inici fent-ne aportacions.
Jordi Seguer va agrair la possibilitat d’haver pogut participar en la 
redacció d’aquesta agenda i es va mostra d’acord amb els eixos pro-
posats i el llistat de mesures, “tot plegat permet fixar com ha de ser 
l’acció pública en el període 2030-2050”.

Finalment, el 22 de juny es va aprovar la nova denominació d’Agen-
da dels Pobles i Ciutats de Catalunya, estructurada en tres dimen-
sions (territorial, econòmica i social), quatre àmbits estratègics i 
línies d’actuació per a cada objectiu. A aquest acte hi va assistir en 
representació de l’FMC l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, tam-
bé vicepresident primer de la Diputació de Lleida.

Aquesta comissió està formada per la Presidència de la Federació de Municpis de 
Catalunya i les Vicepresidències. Es reuneix amb periodicitat mensual amb la participa-
ció també de la Secretaria General i les secretàries generals adjuntes. Dels acords que 
s’aprovin, se’n donarà compte al Comitè Executiu.
La fotografia correspon a la reunió que va tenir lloc a Tàrrega el 14 de juny.

Abans coneguda com a Agenda Urbana

ES PRESENTA LA NOVA AGENDA
DELS POBLES I CIUTATS DE CATALUNYA

LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA 
ES REUNEIX AL TERRITORI
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ACTIVITAT FMC

Plane perpsiacx sius

Des del municipalisme unim es-
forços. En aquest sentit, el passat 
21 de juny ens vam reunir per par-
lar de les àrees de mercat d’habi-
tatge tens arran de la sentència que 
implica els municipis afectats.

Treballem pels municipis 
amb àrees d’habitage tens

El 28 d’abril, el vicepresident de 
l’FMC i alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, es va reunir amb repre-
sentants de la Federació Catalana 
de Locals d’Oci Nocturn per seguir 
treballant de forma conjunta des 
dels municipis la funció social de 
l’oci nocturn. Ens vam emplaçar a 
seguir amb dinàmiques de treball 
conjuntes.

L’FMC, amb l’oci nocturn



Xavier Fonollosa, vicepresident de la 
Federació de Municipis de Catalunya i alcal-
de de Martorell, va assistir el 8 de juny a la 
reunió de la Taula Estratègica del Corredor 
Mediterrani, en la que el govern va mostrar 
la seva preocupació pel retard en l’execu-
ció del corredor. El conseller Puigneró va 
proposar una trentena de mesures que 
permetrien pal·liar les principals mancan-
ces provocades per la falta d’inversió en el 
Corredor Mediterrani.

Fonollosa també va ser present a la reunió 
de la subcomissió tècnica de la Bilateral 
d’Infraestructures Estat-Generalitat, del 17 
de juny, que va servir per analitzar el nivell 
d’execució de les inversions a Catalunya. En 
acabar, el govern català va exigir a l’Estat 
un pla per revertir els 12.383 MEUR de 
dèficit d’inversions a Catalunya, ja que con-
sidera que no hi ha cap explicació ni raons 
objectives que justifiquin que Catalunya es-
tigui a la cua d’execució en obra pública.

ASSISTIM A LA REUNIÓ 
DE LA TAULA ESTRATÈGICA 
DEL CORREDOR MEDITERRANI

La Taula del Pacte Nacional de 
Salut Mental de Catalunya és 
una taula participativa i oberta i 
estretament vinculada al sector 
de la salut mental del país, amb 
representació de les principals en-
titats i associacions, entre les que 
hi ha la Federació de Municipis de 
Catalunya, així com la Taula del 
Tercer Sector, passant per familiars 
i primeres persones o especialistes 
en salut mental. La seva constitu-
ció va tenir lloc el 14 de juny.
Recordem que el Pacte Nacional 
de Salut Mental ha de ser un pas 
endavant per garantir l’accés i 
el dret de tothom a gaudir d’una 
bona salut mental. És una eina 
participativa i oberta, vinculada al 
sector de la salut mental del país.
Tal i com va dir el president de 
la Generalitat, Pere Aragònes, 
en la constitució de la Taula del 
Pacte, és una prioritat de país que 
necessita tota la força social i de 
recursos. També va reivindicar el 
Pacte com una eina adreçada a 
les persones afectades, però tam-
bé a les famílies i entorns més pro-
pers, als professionals i als agents 
prestadors de serveis, per impulsar 
el canvi de mirada i assumir els 
grans reptes del sector.
La tasca de la Taula a partir d’ara 
serà definir l’estratègia de salut 
mental que ha de donar forma al 
pacte, fer el seguiment, coordi-
nació i validació de les propostes 
d’actuació elaborades pels dife-
rents grups de treball i vetllar per 
les propostes que van sortir del Ple 
del Parlament sobre la salut men-
tal del passat mes de desembre.

PAS ENDAVANT 
PER ABORDAR 
POLÍTIQUES EN 
L’ÀMBIT DE LA 
SALUT MENTAL

Municipi de 230 habitants, amb una extensió de 17 km2. Està situat a la comarca de 
l’Urgell. L’actual alcalde és Joan Eroles Samarra.
www.puigverdagramunt.cat

L’AJUNTAMENT DE
PUIGVERT D’AGRAMUNT 
S’ADHEREIX A L’FMC



En les tres sessions de la 34a edició del Seminari de Dret Local de l’FMC 
que s’han celebrat aquest trimestre, ens hem centrat en analitzar les societats 
mercantils i la transparència, la normativa estatal dels lobbies locals, 
l’habitatge assequible i la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa

8 d’abril 
En aquesta sessió, amb gairebé 200 participants, es va 
aprofundir en les societats estatals i el bon funcionament 
de l’empresa pública, la Llei catalana de transparència, 
l’accés a la informació pública i bon govern, les conseqüèn-
cies jurídiques de la compatibilitat entre el procés penal i el 
procediment de responsabilitat comptable i la Llei de facili-
tació de l’activitat econòmica.
El primer ponent, Julio González García, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat Complutense, va donar una 
visió de la situació de les empreses públiques dependents 
de l’Administració general de l’Estat, va explicar l’organitza-
ció de la vida 
societària, va 
aprofundir en 
la contractació 
pública i va 
detallar com 
s’han d’aplicar 
les regles de 
gestió de per-
sonal de les 
administracions 
públiques, què 
és l’organisme 
de tutela i fins 
on arriba la 
capacitat d’en-
deutament i el 
seu control.
Per la seva 
banda, Josep 
Mir i Bagó, professor de Dret Administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra i membre de la GAIP, va parlar del regla-
ment de desenvolupament de la part de transparència de la 
Llei 19/2014 i va posar  de relleu alguns dels seus aspectes 
més destacats.
A continuació, l’advocat Rafael Entrena Fabré, va expli-
car la compatibilitat del procés penal i el procediment de 
responsabilitat comptable i quines són les conseqüències 
jurídiques.
Finalment, Montse Escudé i Mestre, responsable jurídica 
de l’Oficina d’Activitats Regulades i Programes en Protecció 
Civil de la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la 
Diputació de Barcelona, va analitzar la Llei de facilitació de 

l’activitat econòmica. En aquest sentit, va explicar quines 
són les normes que regulen el règim d’intervenció de les 
activitats i va fer una breu explicació de la llei.

6 de maig 
Javier Bermúdez Sánchez, professor de Dret Administratiu 
de la Universitat Autònoma de Madrid, en la seva ponència 
que portava per títol ‘Els lobbies o grups d’interès en l’àmbit 
local i la nova normativa estatal’, va parlar dels problemes 
que plantegen tant la regulació local com l’autonòmica, 
quines són les competències locals, els àmbits objectiu i 
subjectiu, l’obligatorietat de registrar-se, el dret a ser rebuts, 

amb una atenció es-
pecial a la regulació 
a l’Ajuntament i la 
Comunitat de Madrid 
i la legislació de 
Castella-La Manxa, i 
quines són les refor-
mes pendents de la 
regulació estatal.
A continuació, per 
parlar de la transpo-
sició de la Directiva 
(UE) 2019/1937, 
de 23 d’octubre 
de 2019, relativa 
a la protecció de 
les persones que 
informen sobre in-
fraccions del Dret 
de la Unió (Directiva 

Whistleblowing), ens va acompanyar José Luís Piñar 
Mañas, president de la Secció de Dret Públic de la 
Comissió de Codificació del Ministeri de Justícia. La col·la-
boració ciutadana resulta indispensable per a l’eficàcia del 
Dret. Aquesta col·laboració no només es manifesta en el 
correcte compliment personal de les obligacions que a ca-
dascú corresponen, sinó que també s’estén al compromís 
col·lectiu amb el bon funcionament de les institucions pú-
bliques i privades. Recordem que aquesta normativa atorga 
protecció adequada davant les represàlies que poden patir 
les persones físiques que informen, a través de procedi-
ments previstos en ella, alguna de les accions o omissions 
a què es refereix l’article 2.b) (Transposar a l’ordenament 

“Amb l’SDL pretenem afavorir 
un pensament obert i ampli i 
oferir eines d’utilitat per afrontar 
diferents problemes jurídics,
alguns ja existents ara i d’altres 
que, amb el bagatge adquirit, 
es podran encarar
autònomament en el futur
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intern de la Directiva (UE) 2019/1937...).
Finalment, en els grups de treball, Alfredo Galán Galán, catedràtic 
de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, va explicar 
quins són els problemes pendents de la revisió d’ofici a la llum 
de la doctrina dels òrgans consultius; i Joan Manel Fernández 
Barrios, lletrat consistorial dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 
Barcelona, va analitzar els edificis i usos fora d’ordenació o amb 
volum disconforme, amb la darrera reforma del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme mitjançant la Llei 2/2021 de 2 de del 29 de desembre, 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

10 de juny, sessió de cloenda 
Per parlar de l’habitatge, ens van acompanyar Montserrat Pareja 
Eastaway, professora d’Economia de la UB i vicepresidenta de 
la Xarxa Europea per a la Investigació de l’Habitatge (ENHR), i 
Javier Burón Cuadrado, gerent d´Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona. En la ponència ens van parlar del mercat de lloguer 
a Espanya, les mesures pal·liatives, el control de lloguers i el fi-
nançament d’habitatge assequible i ens van fer reflexionar sobre 
com es pot potenciar l’àmbit local perquè generi recursos adreçats 
a la provisió habitatge assequible, entre altres qüestions.
Luis Martín Rebollo, catedràtic de Dret Administratiu i professor 
emèrit de la Universitat de Cantàbria, va parlar de la Llei de la ju-
risdicció contenciosa administrativa i va explicar les funcions de la 
justícia administrativa, ens va posar en antecedents de la vigent llei 
jurisdiccional de 1998 i va fer un balanç sobre la seva elaboració i 
les seves principals característiques, el seu funcionament i quines 
són les dades que s’han de considerar.
La gènesi de la ponència d’Isidre Costa, director de Serveis Jurídics, 
Contractació i Patrimoni de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, va estar en les darre-
res modificacions legislatives en matèria d’habitatge: com afrontar 
l’emergència i la regulació dels habitatges buits o desocupats per-
manentment. Així, va fer una valoració de les dificultats que han 
patit els ajuntaments per aconseguir l’objectiu d’instar i aconseguir 
la seva ocupació amb les eines disciplinàries de què disposen.
En l’acte de cloenda, que va anar a càrrec de Susanna Mérida 
López, secretària general adjunta de l’FMC i de Julio Ponce Solé, 
catedràtic de Dret Administratiu de la UB i director de l’SDL, es va 
agrair la feina feta pels membres del comitè de programa, Petra 
Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona; 
José Luís Martínez-Alonso Camps, director dels Serveis de 
Secretaria de la Diputació de Barcelona; Manuel Mallo, director 
dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona; Àngels Orriols 
Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona; Xavier 
Torreguitart Jaile, cap del Servei de Formació per a l’Administra-
ció Local de l’EAPC; i Irene Araguàs Galcerà, professora de Dret 
Administratiu de la UB. Es va posar de manifest la participació en 
aquesta edició de més de 250 tècnics i tècniques de l’administra-
ció que han assistit de forma regular a les sessions del seminari, i 
es va informar de la nova actualització del Codi de Règim Local en 
línia. Finalment es va animar els participants a inscriure’s a la pro-
pera edició del Seminari, en què celebrarem 35 anys de la posada 
en marxa d’aquesta acció formativa que ha esdevingut un referent 
en l’àmbit del dret local a Catalunya.



SEMINARI TÈCNIC LOCAL
L’FMC us ofereix amb aquesta acció formativa una àmplia 
diversitat temàtica vinculada a l’acció pública local, 
especialment en allò que afecta el model urbà i territorial

Habitatge, urbanisme i repte demogràfic 
En la sessió celebrada el 22 d’abril, 230 participants van poder conèixer i analitzar eines i 
exemples de com abordar els reptes més immediats als que han de fer front des dels res-
pectius àmbits de responsabilitat, en matèries com noves tendències al territori, oportunitats 
urbanístiques i habitatge en zones rurals.
En la primera ponència Josep Maria Piñol, membre de la Càtedra Universitat i Regió del 
Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili, ens va introduir al món rural, va analitzar el fe-
nomen del despoblament com a un procés històric que es fa global, quina és l’evolució recent 
i les perspectives, va enumerar quins són els factors d’oportunitat i les noves polítiques per a 
un millor comportament demogràfic i finalment va explicar en què consisteixen les mesures 
per impulsar espais rurals vius. També va oferir algunes bones pràctiques de com convertir la 
ruralitat en espai d’innovació.
Per parlar de la Catalunya rural, les noves tendències territorials i les oportunitats residencials, 
els instruments urbanístics i polítiques d’habitatge i quines són les finestres d’oportunitat, ens 
van acompanyar Joan Badia i Maria Bonet, GMG Plans i Projectes, i Lena Vidal, de l’Oficina 
d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. Els ponents Badia i Bonet van analitzar en quin 
moment ens trobem amb el problema del sòl, quin és el patrimoni municipal de sòl i habi-
tatge / allotjament dotacional i van posar exemples d’actuacions i instruments en polítiques 
d’habitatge, sobretot en municipis rurals. I Lena Vidal va explicar els objectius que es volen 
aconseguir amb l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. oferint suport integral en 
el disseny i el desplegament de polítiques locals d’habitatge per poder garantir el dret a un 
habitatge digne i adequat per a tota la ciutadania i millorar la quantitat i la qualitat de l’oferta 
d’habitatge assequible dels municipis.
Finalment, Nydia Tremoleda, antropòloga especialista en rehabilitació, va parlar de les ca-
suístiques i la innovació pel que fa a l’habitatge i l’entorn rural. Així, va explicar el cas de 
Vallcebre, a l’Alt Berguedà.

Visita al Parc natural de la Serra de Collserola 
La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar el 13 de maig una visita al Parc Natural de 
la Serra de Collserola inclosa en el programa del Seminari Tècnic Local. En la visita, que es va 
dividir en dos grups, es va fer una presentació del nou Pla Especial de Protecció del medi na-
tural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Els assistents van pujar 
a la Torre Collserola, van passejar pel Parc i finalment, al Centre d’informació del Parc Natural, 
van poder visitar l’exposició ‘Collserola Parc Natural, una exposició pensada per fer pensar’.
El Pla és un instrument que busca garantir la màxima protecció i conservació d’aquests sis-
temes naturals de vital importància per a tot l’espai metropolità. Per això, la nova planificació 
proposa un augment dels espais lliures de més de 700 ha i es projecta una nova estratègia 
per a l’ús públic. La superfície de l’àmbit del Parc Natural és de 8.156 ha i abasta terrenys 
dels termes municipals de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu 
de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada 
i Reixac. La superfície de l’espai funcional és de 3.676 ha i abasta, a més dels municipis de 
l’àmbit del PEPNat, Castellbisbal, Sant Joan Despí, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.
El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica que defineix un mo-
del de Parc estructurat en els sis àmbits següents:
- Preservació i millora dels valors ecològics de la serra a partir de quatre eixos: millora de la 
connectivitat, conservació dels elements de valor ecològic, control de les pertorbacions i fo-
ment de l’economia verda.
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- Valorització dels recursos naturals per fomentar el mosaic agroforestal i l’economia verda.
- Infraestructures i serveis, en què s’aposta per minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels es-
pais lliures de Collserola.
- Espai funcional. Es crea un espai de transició entre les zones naturals i urbanes, que té un 
paper regulador en les dinàmiques de l’espai natural: les activitats i usos es concentren en 
aquests «espais de vora».
- Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica per a l’ús públic a partir de la infraestructura existent 
amb l’objectiu de fomentar el Parc com a espai de salut, benestar i coneixement.
- Patrimoni construït. No s’admeten noves edificacions i s’aposta pel manteniment i la millora 
del patrimoni arquitectònic, històric i cultural existent, a través del catàleg de masies i de l’in-
ventari del patrimoni cultural. Es preveu l’eliminació progressiva de les construccions implanta-
des il·legalment.

Reconstrucció o transformació: gestió post-episodis 
La sessió que va tenir lloc el 17 de juny tenia l’objectiu d’analitzar com des de les administra-
cions locals podem actuar sobre el territori i optimitzar les nostres accions just després de patir 
fenòmens de catàstrofes climàtiques.
Amb el títol ‘I després del temporal Glòria, què? La gestió dels riscos d’inundació a Catalunya’, 
Diego Moxó Güell, director de l’Àrea de Gestió Territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua i 
primer ponent de la jornada, ens va parlar sobre les autoritats competents, les mesures a em-
prendre, les inversions, les defenses contra les inundacions, els objectius de la gestió del risc 
d’inundació, la prevenció i la protecció, la recuperació i revisió post-inundacions, així com tam-
bé les llimitacions d’usos en zones inundables i quins són els nous reptes en la gestió del risc 

d’inundació, entre altres 
matèries.
A continuació, va inter-
venir Vicente de Medina 
Iglesias, professor a l’Es-
cola Tècnica Superior 
d’Enginyers Industrials 
de Barcelona de la 
Universitat Politènica 
de Catalunya, amb la 
seva ponència ‘El risc de 
sequera i com valorar-ne 
els impactes’.
Finalment, per parlar 
de la gestió d´incendis 
forestals i paisatges 
resilients, vam comp-
tar amb Míriam Piqué 
Nicolau, cap del 
Programa de Gestió 
Forestal Multifuncional 
del Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal 
de Catalunya, que ens 
va introduir en el con-

text dels boscos a Catalunya, quina és la magnitud del problema dels incendis forestals i va 
fer propostes sobre com abordar-ho (facilitar l’extinció, planificar la gestió a escala paisatge i 
política forestal, l’ús del foc com a eina de gestió...). Va concloure que la gestió del territori i 
del foc passa per uns boscos més resistents al pas del foc i un paisatge en mosaic, que faciliti 
les tasques d’extinció i redueixi els impactes negatius del foc com a única solució per fer front 
als episodis extrems d’incendis forestals. Finalment va afegir que aquesta gestió cal realitzar-la 
integrant criteris de multifuncionalitat i sostenibilitat ecològica i econòmica i, en aquest sentit, la 
bioeconomia associada als paisatges agroforestals pot ser una oportunitat.

“Analitzant des dels fets 
més visibles de la crisi 
climàtica fins a la 
transformació urbana, 
el Seminari Tècnic Local 
ofereix al personal tècnic, 
eines i exemples de com 
abordar els reptes més 
immediats als que han de 
fer front des dels respectius 
àmbits de responsabilitat



Tallers per explicar les línies mestres dels plans de mesures antifrau per a ajuntaments

22 de març, 23 de març i 24 de març

Vàrem organitzar, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, tres tallers per presentar el model-tipus i les qüestions aplicatives.
El primer taller va tenir lloc el 22 de març i s’adreçava a municipis de menys de 5.000 habitants. El segon taller va ser el 23 de març i 
s’adreçava a municipis d’entre 5.000 i 50.000 habitants. El tercer taller es va celebrar el 24 de març i era per a municipis de més de 
50.000 habitants i va tractar l’enfortiment dels mecanismes d’integritat. Als tallers hi van poder participar tots els municipis de la demarca-
ció de Barcelona i els municipis adherits a l’FMC de les demarcacions de Tarragona, Girona i Lleida.

Info Days SIE (Servei d’Informació Europea de l’FMC)

4a edició: 1 d’abril

Amb aquesta acció formativa volíem donar a conèixer les novetats del servei de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria de fons 
europeus (NextGen/MPF) per a governs locals i consells comarcals, conegut com a Servei Info Europa (SIE). Aquest servei es va posar en 
marxa el passat mes de setembre i en aquesta sessió informativa es van divulgar els serveis oferts, l´activitat realitzada, els recursos dispo-
nibles i les novetats i convocatòries més rellevants per als ens locals.

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

2a edició: 31 de març i 1, 5 i 6 d’abril

El curs pretén aportar coneixements i entrenament pràctic sobre el contingut d’una RLT (Representació Legal dels Treballadors), realitza-
da amb criteris organitzatius; l’aplicació 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 el contingut dels plans de consolidació de l’ocupació; i el 
contingut jurídic, tècnic i social de la nostra metodologia específica de valoració de llocs de treball.
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Disseny, elaboració i gestió de projectes europeus. Do’s and Don’ts!

3a edició: 28 de març, 4 i 25 d’abril i 2 de maig

Aquestes sessions estan dirigides a aprofundir els coneixements i reforçar les capacitats específiques en l’àmbit del disseny, la presentació 
i l’execució/gestió de projectes europeus.



Violències familiars: Infància, parella i persones grans

1a edició: 28 i 31 de març, 4, 7, 20, 25 i 28 d’abril, i 2, 4, 9, 12 i 16 de maig. 2a edició: 10, 18, 24, 26, 30 de maig i 
2, 7, 10, 13, 15, 21, 23 de juny

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 posen en 
valor els coneixements i l’experiència de les persones assistents. Els objectius que volem assolir són conèixer una metodologia d’aproximació 
comuna a les diferents modalitats de la violència familiar; aportar eines d’intervenció que permetin un millor tractament de les situacions de 
vulnerabilitat, risc de maltractament o maltractament actiu; i incrementar l’aplicació dels protocols des d’una òptica interdisciplinària.

Ciberseguretat, hacking ètic, pentesting i seguretat de computadors 

1a edició: 23, 25, 29 i 30 de març i 5 i 7 d’abril. 2a edició: 13, 16, 20, 23, 27, 30 de juny

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 assegurar-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.

La contractació pública local: bones pràctiques per millorar la legalitat, l’eficàcia i l’eficiència

1a edició: 19, 20, 21, 28 i 29 d’abril. 2a edició: 10, 11, 12, 19 i 20 de maig

L’objectiu d’aquest curs és aportar coneixements pràctics sobre la contractació segons la Llei de contractes del sector públic, aplicada con-
forme a criteris d’eficàcia, eficiència, servei i legalitat.

Parlar o comunicar?

1a edició: 25 i 27 d’abril i 2 i 4 de maig

El curs proposat vol donar eines a tots els col·lectius als que va adreçat per comunicar-se de manera solvent en totes les condicions (inter-
venció pautada, intervenció als mitjans, intervenció interna, presencial i online). Es tracta d’un curs eminentment pràctic, amb exercicis de 
comunicació a cada sessió. Cada participant ha practicat els diferents formats de comunicació i ha rebut feedback personal.



Perfeccionament del personal administratiu de les entitats locals

3, 9, 17 i 20 maig

El curs té com a finalitat refrescar i actualitzar els coneixements sobre el procediment administratiu. L’exposició conjuga coneixements 
teòrics i pràctics amb anàlisis de casos reals de procediment administratiu.

Màrqueting institucional per a entitats locals

Del 9 de maig al 26 de juny

Aquest curs desenvolupa les idees i els conceptes fonamentals del màrqueting públic, posant a l’abast de l’alumnat interessat les eines més 
apropiades per impulsar amb èxit accions relacionades amb béns, serveis, idees, organitzacions, persones i llocs de contingut municipal. 
Una vegada realitzat el curs, l’alumnat tindrà al seu abast els coneixements bàsics i les eines per poder realitzar campanyes de màrqueting 
institucional, de difusió de serveis locals i de promoció de la localitat en condicions d’eficàcia òptimes, millorant-ne les capacitats i habilitats.

Camí a l’excel·lència: tècniques de millora per aconseguir organitzacions més eficients

16 i 18 de maig

Treballem les habilitats per diagnosticar problemes, proposar millores, aconseguir resultats i establir mecanismes de funcionament àgils i 
farem servir tècniques que permetin ser practicades amb molt poc temps, sense la barrera que implicaria un marcat component teòric. 
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Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD): 
El tractament de les dades personals a l’administració local

24, 26, 31 de maig i 2, 7 i 9 de juny

Les entitats locals, en la seva tasca d’atenció a l’usuari dels serveis públics, també intervenen en la garantia del dret a la protecció de les 
dades personals d’aquests usuaris en la seva condició de responsables del tractament de les dades afectades i han de garantir i acreditar 
que el tractament es realitza en els termes de la normativa vigent de protecció de dades. Per tant, és necessari que siguin responsables i 
proactives davant de tots els tractaments de dades personals que duguin a terme i facin partícips els seus treballadors, inclosos els respon-
sables dels arxius, de la seva importància i del compliment per part d’aquests de la normativa indicada. Amb aquest curs intentarem esvair 
tots els dubtes que es puguin generar a l’aplicar aquesta normativa.



Data Driven

26 i 30 de maig

Els participants seran capaços d’entendre el fenomen de la datificació, les diferències entre dades, informació i coneixement, les principals 
eines, els perfils i les tècniques de la Intelligència Artificial aplicades, les seves limitacions i els seus reptes de governança pública. A més, 
entendran les noves habilitats necessàries per relacionar-se amb la tecnologia, el seu ús, les dades i la seva anàlisi i el repte cultural que 
suposa tornar a impulsar una gestió basada en dades.

Atenció i tractament de queixes i reclamacions

7, 9 i 14 de juny

Pretenem de manera molt pràctica que el participant interioritzi i aprengui què es necessita per dominar les competències per afrontar 
amb determinació i eficàcia una possible situació de queixa o reclamació.

Compliance a l’administració local

7, 9, 14 i 16 de juny

La formació que presentem proporciona una aproximació general al Compliance i facilita els coneixements per a desenvolupar els requeri-
ments d’obligada consideració per als nostres ajuntaments. 

Gestió de la diversitat en entorns professionals

15, 20 i 27 de juny i 1 de juliol

Els objectius que volem aconseguir amb aquest curs presencial són conèixer què és la diversitat i com ens afecta en l’entorn professional 
de l´administració pública, prendre consciència del valor de la diversitat com a element enriquidor de la societat i aprendre a gestionar la 
diversitat de manera inclusiva en un context sociocultural divers.



Carrera administrativa i condicions de treball dels empleats públics

21, 23, 28 i 29 de juny

Amb aquest curs es pretén que els participants obtinguin un coneixement en profunditat dels seus drets com a empleats al servei de les 
administracions públiques, en concret el dret a la progressió en la carrera professional i la promoció interna segons els principis constitu-
cionals d’igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d’avaluació.
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Tècniques de simplificació i millora de procediments

22 i 30 de juny

L’objectiu d’aquesta acció formativa és presentar una sistemàtica per analitzar i simplificar els processos amb què l’Administració local 
presta els seus serveis i presentar les principals estratègies a què poden acudir i mesures que poden adoptar els gestors preocupats per 
millorar l’economia i l’eficiència dels serveis públics.

Agilitat i fluïdesa a les administracions públiques

5, 7, 12 i 14 de juliol

Aquest curs pretén elevar l’agilitat i la fluïdesa dels equips; aprofundirem en l’agilitat tècnica, coneixerem diferents eines amb l’objectiu que 
ens ajudin a l’hora d’agilitzar els nostres equips i ens centrarem en l’agilitat organitzativa i en el canvi de mentalitat com a punt de partida 
cap a la transformació àgil.





Amb la convocatòria per a edificis intel·ligents per a l’estalvi 
energètic s’espera que els resultats contribueixin a acon-
seguir productes i sistemes més innovadors, assequibles, 
fàcils d’utilitzar i accessibles per controlar i millorar con-
tínuament el rendiment energètic dels edificis; augmentar 
el rendiment energètic dels edificis mitjançant l’optimització 
i la integració de diferents tecnologies; utilitzar de manera 
més fàcil i sistemàtica productes i serveis intel·ligents per 
aconseguir estalvis on la renovació energètica no és una 
opció. L’àmbit ha de ser la millora i reducció de costos de 
tecnologies per predir, avaluar, supervisar i controlar en 
temps real el rendiment energètic dels edificis, inclosos 
l’eficiència energètica, les renovables, l’emmagatzematge i 
la seva optimització.
Pel que fa a la convocatòria per a edificis residencials ener-
gèticament eficients l’objectiu és augmentar els beneficis 
potencials, la confiança i l’acceptabilitat de les solucions de 
resposta a la demanda per als consumidors residencials; 
obtenir enfocaments avançats de control d’actius i agrega-
ció que permeten la participació dels edificis residencials 
en la resposta de la demanda comercial; i ampliar els actius 
rellevants per a la resposta de la demanda en el sector 
residencial. L’àmbit ha d’abordar l’aprofitament del poten-
cial sector residencial com a resposta a la demanda amb 
l’objectiu de donar suport a la transició energètica pel que 
fa al sistema tot respectant la privadesa, la comoditat i la 
propietat dels usuaris.
Finalment, en la convocatòria per a llars energèticament 
sostenibles es pretén aconseguir una transició més ràpida 
a la propera generació de noves construccions i renovació 
d’edificis residencials climàticament positius i rendibles; 
integrar racionalitzadament tecnologies intel·ligents avança-

des, energies renovables i solucions d’emmagatzematge en 
projectes de construcció i renovació residencials; fer una 
transició més ràpida a edificis i elements tècnics capaços 
d’adaptar-se als diferents perfils d’usuari i estils de vida, 
tot millorant la qualitat de l’aire, la salut humana i els parà-
metres de benestar; i millorar les habilitats i competències 
entre la força de treball per donar suport a una ràpida in-
corporació d’edificis energètics positius al sector residencial. 
L’àmbit ha de tenir l’objectiu d’anar més enllà dels NZEB 
(edificis d’energia gairebé zero) per a les noves construc-
cions i, en la mesura del possible, per a les renovacions, i 
racionalitzar els edificis energèticament positius, i ha d¡as-
segurar que els edificis puguin combinar un alt rendiment 
energètic amb la màxima flexibilitat i adaptabilitat a una 
societat canviant d’una manera rendible.
La data límit per a les tres convocatòries és fins al 6 de se-
tembre de 2022 (17:00 hores - hora de Brussel·les).

Aquesta guia, publicada per la Comissió Europea, pretén donar su-
port, pas a pas, a les persones beneficiàries d’Erasmus Plus, en les 
seves activitats de comunicació.
Ha estat desenvolupada per la Comissió Europea (Direcció General 
d’Educació, Joventut, Esport i Cultura) en estreta col·laboració amb 
l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura.
La guia està disponible en anglès però properament també es pu-
blicarà una versió en espanyol.

Dins del Programa Marc Horitzó Europa

CONVOCATÒRIES PER A UN ÚS ENERGÈTIC 
EFICIENT, SOSTENIBLE I INCLUSIU
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L’objectiu d’aquestes ajudes és finançar 
fins a un 95% projectes per a la recupera-
ció ambiental de les vies, amb l’aplicació 
de criteris hidrològics, hidràulics i ecològics.
La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a 
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
ha rebut 230 propostes per a actuacions de 
restauració d’ecosistemes fluvials i reducció 
del risc d’inundació en entorns urbans es-
panyols que apostin per solucions basades 
en la naturalesa en el marc de la convo-
catòria d’ajudes publicada el passat 16 de 
desembre de 2021.

La convocatòria pretén contribuir a millorar 
l’estat ecològic dels rius d’Espanya. La bona 
acollida de la convocatòria es tradueix en la 
presentació d’iniciatives que comprenen to-
tes les comunitats autònomes, per un import 
total de 492,3 milions d’euros. Aquesta línia 
d’ajuts compta amb una dotació total de 75 
milions i contempla ajudes d’entre 500.000 
euros i 4 milions d’euros per projecte.
La resolució de la convocatòria tindrà lloc 
durant el mes de setembre d’aquest any i 
els projectes hauran d’haver conclòs a 31 
de desembre de 2025, pròrrogues incloses.

El programa Fons de Seguretat Interna 
(ISF) ha obert la convocatòria de 
propostes sobre la lluita contra la 
corrupció dins el programa de treball 
ISF-2022.
La Unió Europea és una de les regions 
menys corruptes del món, però tanma-
teix cap dels seus estats membres està 
totalment lliure de corrupció. Per això, 
és important desenvolupar polítiques i 
mesures anticorrupció integrals i efecti-
ves per abordar la corrupció en totes les 
seves formes. L’article 67 del Tractat de 
Funcionament de la UE declara com a 
objectiu garantir un alt nivell de segure-
tat en un espai de llibertat, seguretat i 
justícia. La lluita contra la corrupció és 
una prioritat de l’Estratègia de la Unió 
de Seguretat de la UE (2020-2025).
El pressupost de la convocatòria dis-
ponible és de 2.000.000 euros i la 
data límit de presentació de sol·licituds 
s’ha ampliat fins al 31 d’agost de 2022 
(17:00 hores, Brussel·les).

Oberta la convocatòria

LLUITA CONTRA 
LA CORRUPCIÓ

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) ha obert aquesta convocatòria que té com a 
objectiu crear serveis, eines i aplicacions informàtiques que contribueixin a: 
· Millorar l’accés i transformació de les dades climàtiques que ja estan disponibles de ma-
nera oberta i projectes rellevants d’Horizon 2020 o altres iniciatives (com ara GEOSS) en 
serveis de canvi climàtic importants per als usuaris, en combinació amb dades i informa-
ció d’origen local.
· Crear serveis i eines d’informació rellevant més enllà d’última generació.
· Obtenir serveis de dades climàtiques de qualitat controlada.
· Crear mecanismes de gestió i governança de dades FAIR provats que permeten compar-
tir, validar la comunitat i utilitzar dades d’origen local (per exemple, dades generades pels 
ciutadans) i informació, en combinació amb dades i informació autoritzades com a part de 
l’Espai de dades del Pacte Verd europeu.
· Aconseguir una aplicació demostrada en almenys 5 regions o comunitats de la UE.
L’àmbit del tema es refereix a preparar i planificar la resiliència climàtica i la necessitat d’una 
millor comprensió dels riscos relacionats amb el canvi climàtic i donar suport a almenys 150 
regions i comunitats europees per desenvolupar la seva visió d’un clima i futur resilients.

La data límit és fins al 27 de setembre

AJUTS PER A EINES SOBRE CANVI CLIMÀTIC

A la convocatòria s’han presentat 230 propostes

AJUDES PER RESTAURAR
ECOSISTEMES FLUVIALS
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A mesura que s’incrementa el nombre de 
ciutats que adopten mesures per reduir la 
presència de cotxes als carrers i per incre-
mentar l’espai per a vianants i bicicletes, 
hi ha cada vegada més evidències sobre 
els beneficis que això genera a la salut, la 
qualitat de vida i, fins i tot, al dinamisme 
econòmic del municipi.
A banda dels, ja molt divulgats, efectes 
positius sobre la salut, la seguretat o la 
sostenibilitat, també mereixen ser desta-
cats d’altres menys coneguts, com són: 
el fet que afavoreix la vida social, reforça 
el sentiment de pertinença a la ciutat, 
incrementa l’activitat comercial, potencia 
l’activitat turística, atrau treballadors de 
la classe creativa, redueix la despesa en 
manteniment de carrers, augmenta la permeabilitat de la 
superfície urbana o afavoreix la responsabilitat cívica.
En definitiva, una ciutat de vianants és una ciutat millor per 
a la majoria: més saludable, més pròspera, més agradable, 
socialment més equitativa i més feliç.
Però com aconseguir aquesta complexa i ambiciosa 
transformació de la ciutat? La clau és impulsar un full de 
ruta d’acció multidimensional, participatiu i gradual, que 

contempli, per tant, mesures urbanístiques, inversions 
en transport públic, redisseny de l’espai públic, projectes 
participatius per reforçar el “sentiment de pertinença” de 
les comunitats, pacificació del trànsit, organització de “dies 
sense cotxes”, mesures provisionals que demostrin les pos-
sibilitats del nou model de ciutat, organització d’activitats al 
carrer, etc.
https://ja.cat/EZz2H

La segregació escolar és un fenomen que, malgrat els esforços per corregir-lo amb la introducció de sistemes de llibertat 
d’elecció de centre, ha persistit a la majoria de ciutats nordamericanes i europees. De fet, les evidències mostren que els 
sistemes de lliure elecció, lluny de mitigar-lo, han tendit a agreujar el problema: les famílies amb rendes altes i mitjanes són 
les que disposen de més informació i més formació, cosa que els permet aprofitar més els avantatges d’aquest model.
De l’experiència amb les mesures d’elecció d’escola es desprèn, doncs, que introduir mesures per garantir una decisió infor-
mada és un element clau per combatre la segregació escolar, tant per part de les famílies desafavorides (oferir informació, 
serveis d’assessorament, organitzar grups de visita als diversos centres, etc.) com per part de les famílies ‘benestants’ (ana-
litzar i posar en valor els beneficis d’inscriure els infants en centres socialment diversos, explorar els factors que afavoreixen 

l’elecció d’escoles integradores, adoptar mesures per 
afavorir la diversificació social dels barris, etc.).
En definitiva, es pot afirmar que modificar les inèrcies 
en l’elecció de centre educatiu i afavorir una decisió 
més informada, per si sol no eliminarà la segregació 
escolar però sí que és un dels elements que pot con-
tribuir-hi de manera significativa i estructural i gene-
rar un efecte de retroalimentació.
https://ja.cat/uFpZQ

50 RAONS PER REIVINDICAR
MÉS CARRERS DE VIANANTS

ELECCIÓ D’ESCOLA
I SEGREGACIÓ ESCOLAR



La pandèmia de la COVID-19 ha suposat 
un gran repte per a les organitzacions pú-
bliques a l’hora de garantir la continuïtat de 
molts serveis. El treball social amb els joves 
o amb infants n’és un d’ells, sobretot tenint 
en compte que sovint els col·lectius atesos 
no disposen d’accés a les tecnologies digi-
tals i tenen un entorn familiar complicat.
El procés d’adaptació que s’ha hagut 
d’afrontar per poder seguir prestant els 
serveis socials de manera remota durant la 
crisi de la COVID-19 és de les poques coses 

positives que haurà deixat la pandèmia.
Aquest bagatge ha posat de manifest la 
importància de comptar amb una “caixa 
d’eines” que faciliti la flexibilitat i l’adaptabi-
litat davant de diverses circumstàncies dels 
serveis socials, com ara mesures per facilitar 
l’accés a Internet en entorns desafavorits, do-
nar accés als treballadors/es públics a cursos 
de capacitació digital i a dispositius electrò-
nics, una oferta de serveis en línia de suport 
psicològic i emocional per a infants i joves, la 
provisió d’activitats virtuals de mentoratge i 

aprenentatge entre iguals, un re-
positori d’activitats dissenyades 
específicament per a un entorn 
digital motivadores i atractives, 
o diversificar els canals de co-
municació (videoconferència, 
whatsapp, xarxes socials, etc.) 
amb els usuaris/es.
https://ja.cat/52cCf

Totes les ciutats d’arreu del món 
han vist com s’ha diversificat i com-
plicat la llista de reptes als quals 
s’han d’enfrontar; ja siguin els rela-
cionats amb l’agenda 2030, els que 
tenen a veure amb el procés d’ur-
banització accelerat, els derivats de 
la crisi sanitària i econòmica de la 
COVID-19 o el procés de digitalitza-
ció, els governs locals ho tenen cada 
vegada més complicat per enfron-
tar-s’hi en solitari. En aquest sentit, 
la guia exposa una metodologia 
provada a Bolívia, Brasil i Perú entre 
2017 i 2020 per al desenvolupa-
ment d’estratègies participatives (in-
clusives, transparents i vinculants) 
per trobar solucions relacionades 
amb els reptes ODS.
El model plantejat consta de 4 fases:
- Anàlisi del context.
- Definició del problema i de l’estra-
tègia per abordar-lo.
- Disseny del pla d’acció.
- Avaluació.
Les lliçons apreses amb l’aplicació 
d’aquest model a l’Amèrica Llatina 
posen de manifest: 1) que els pro-
blemes locals són cada vegada més 
multidimensionals i, per tant, que les 
eines col·laboratives com l’exposada 
tenen una importància clau a l’hora 
d’abordar-los, 2) que els recursos 
tecnològics poden contribuir a faci-
litar el desenvolupament d’aquest 
tipus d’iniciatives participatives i 3) 
que la capacitació dels tècnics locals 
és un factor clau per a optimitzar el 
procés participatiu i la implementació 
de les mesures acordades.

PARTICIPACIÓ 
LOCAL AMB 
RENDICIÓ 
DE COMPTES

TREBALL SOCIAL 2.0

L’impacte econòmic de la pandèmia de 
la COVID-19 ha estat especialment greu 
a les zones urbanes, molt dependents de 
la mobilitat, les economies d’aglomeració, 
l’activitat turística i l’activitat de l’hostaleria/
restauració, que han estat alguns dels àm-
bits més afectats. Aquesta ‘tempesta per-
fecta’ ha forçat els governs locals a trobar 
noves estratègies i solucions que ens deixen 
lliçons molt valuoses sobre la capacitat de 
resiliència i adaptació dels sistemes econò-
mics i socials municipals.
De les bones pràctiques exposades a la 
publicació destaquen les de Barcelona, 
pels ajuts econòmics per a treballadors 
autònoms o el paquet de mesures per a la 
transformació digital del sector comercial; 
les de Tirana (Albània), per posposar el llo-

guer dels habitatges socials o ajornar el co-
brament de diversos impostos municipals, 
i les de Guayaquil (Equador), per crear una 
plataforma per facilitar al sector comercial 
local la venda de productes en línia, entre 
d’altres.
https://ja.cat/6eS4m

BONES PRÀCTIQUES DE 
RECUPERACIÓ ECONÒMICA



L’estiu és un terreny molt fèrtil per a l’adquisició de nous aprenen-
tatges però també per a l’eixamplament de les desigualtats educa-
tives, ja que durant els 80 dies de vacances escolars una part dels 
infants, especialment d’entorns desafavorits, no participen en cap 
mena d’activitat enfocada a estimular aprenentatges i interessos. De 
fet, la pèrdua d’oportunitats educatives durant l’estiu pot arribar a 
produir una regressió dels aprenentatges equivalent a 2 o 3 mesos 
d’escolarització cada estiu. L’efecte acumulatiu d’aquesta bretxa pot 
traduir-se, al final de l’educació primària, en 3 anys de diferència 
entre alumnes més i menys avantatjats.
És precisament amb l’objectiu de garantir l’equitat en aquest perío-
de de l’any que cada vegada més ajuntaments aposten per impul-
sar programes d’estiu adreçats explícitament a garantir la igualtat 
d’oportunitats d’educació, d’enriquiment i d’experiències. A la majo-
ria de municipis i comarques catalans existeix una oferta d’activitats 
d’educació en el lleure basades en la idea que l’aprenentatge no fa 
vacances.
Però, malgrat l’esforç fet pel món local, no tots els infants i joves 
que viuen en entorns amb risc de vulnerabilitat socioeducativa ac-
cedeixen a les activitats d’estiu per causes diverses:
- El baix poder adquisitiu de la família.
- El desconeixement de l’oferta i dels procediments per accedir-hi.
- El desconeixement dels seus beneficis per als infants.
- L’allunyament cultural o identitari de les propostes d’estiu respecte 
a realitats socioculturals diverses.
Per capgirar aquests factors de desigualtat és clau l’acció proactiva 
dels governs municipals posant en marxa mesures d’inclusió social i 
de discriminació positiva com ara:

1. Incrementar els ajuts econòmics per a infants vulnerables per 
garantir que tots els infants puguin accedir a casals d’estiu.
2. Ampliar l’oferta municipal d’activitats d’estiu donant prioritat als 
infants provinents d’entorns desafavorits.
3. Preveure serveis d’acompanyament per fer arribar a les famílies 
vulnerables informació sobre l’oferta d’activitats d’estiu i sobre les 
ajudes existents.
4. Consensuar un document de criteris d’equitat i de qualitat amb 
tots els proveïdors d’activitats d’estiu.
5. Integrar el programa municipal d’estiu als altres projectes partici-
patius, comunitaris i de construcció de ciutadania activa impulsats 
per l’ajuntament.
https://ja.cat/YurdY
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FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL

A través de la tecnologia i de l’explotació de les dades de què disposen les administracions 
públiques es pot millorar la qualitat de vida dels ciutadans, la sostenibilitat i la qualitat dels 
serveis i, d’aquesta manera, també donar resposta als reptes de l’Agenda 2030. Però aprofi-
tar tot el potencial que ofereix l’ús de noves tecnologies requereix un canvi cultural, organit-
zatiu i polític. Certament la majoria d’administracions locals han començat a fer passes en 

aquest sentit, amb l’ús per exemple de nous canals per facilitar la interacció administració-ciutadania, d’eines d’explotació de dades, 
la digitalització de serveis públics o el desenvolupament del teletreball, però encara estem lluny d’una transformació estructural.
L’experiència dels últims anys demostra que per accelerar i completar la digitalització de les organitzacions públiques no n’hi ha prou 
en invertir en tecnologia. És necessari implantar mecanismes de governança que impulsin i organitzin aquesta transició i que creïn 
les condicions adequades, com ara: l’adequació a les normes reguladores i l’estructura organitzativa, la creació un equip de treball 
que s’encarregui de coordinar els diferents departaments i organismes municipals, la determinació d’un full de ruta clar i compartit, 
l’establiment d’aliances amb les empreses i la societat civil del municipi, o l’anticipació dels riscos que pot implicar aquest canvi.
https://ja.cat/0GDOm

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

5 ACCIONS MUNICIPALS 
PER IMPULSAR UN ESTIU EDUCATIU ENRIQUIT





Amb la primavera 2022 ha començat la implemen-
tació de les Naturaules als parcs i les platges de 
la metròpolis. Es tracta d’equipaments d’educació 
ambiental que constitueixen espais d’aprenentatge a 
l’aire lliure, que permeten tenir un contacte directe 
amb la natura urbana més propera i experimentar 
de primera mà diferents activitats de sensibilització 
ambiental.
Els equipaments consten d’un mòdul amb materials 
educatius diversos per treballar de manera auto-
guiada la biodiversitat del parc o la platja, com ara 
guies de natura, pots lupa, prismàtics, binocles, etc. 
També incorporen recursos digitals que aprofiten els 
avantatges de les TIC, com per exemple itineraris virtuals de 
descoberta, el visor de fauna dels parcs i les platges metro-
politans o les activitats autoguiades descarregables.
Aquests materials s’aniran adaptant i ampliant per donar 
resposta a les necessitats particulars que sorgeixin en ca-
dascun dels parcs o les platges i dels col·lectius que en 
facin ús i es podran compartir en espais de trobada organit-

zats amb la finalitat de fer créixer el projecte.
Les Naturaules estan situades a prop dels espais participa-
tius dels parcs i les platges, com ara els jardins de papallo-
nes o de plantes remeieres, els hotels d’insectes, els refugis 
de biodiversitat o els espais dunars, per tal que siguin part 
dels continguts que s’hi podran treballar, de manera que 
es facilita la implicació dels usuaris en el seu manteniment, 
observació i seguiment.

El Diari de la Diba’ publicarà diàriament i en format periodístic les infor-
macions generades pel conjunt d’àrees i serveis de la corporació. S’adreça 
als ens locals i al conjunt de la ciutadania i particularment als mitjans de 
comunicació, tant els generalistes com els de proximitat. Compta amb 
diferents seccions i s’hi poden trobar convocatòries, dossiers de premsa i 
retransmissions en directe o en diferit d’actes de la corporació. Els visitants 
també poden consultar el contingut de les xarxes socials i conèixer la pro-
gramació i l’agenda d’actes.

Obertes les Naturaules metropolitanes

ESPAIS PERQUÈ LES FAMÍLIES I ESCOLES 
APRENGUIN ALS PARCS I LES PLATGES

Les Terres de l’Ebre és el territori es-
collit per a la prova pilot d’ONU-Ha-
bitat, que permetrà disposar d’una 
diagnosi de les seves fortaleses i de-
bilitats i augmentar la seva resilièn-
cia davant transformacions i reptes 
globals com el canvi climàtic o els 
canvis provocats per la digitalització.

L’ONU escull Terres de l’Ebre 
com a primer territori 
al món on avaluar 
la resiliència urbana 
davant els reptes globals

El ‘Diari de la Diba’ es va estrenar el 21 d’abril

NOU PORTAL DE NOTÍCIES 
DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA
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El Fòrum Social Metropolità aple-
ga un centenar d’agents socials 
i administracions locals per unir 
forces per abordar els desafiaments 
socials i incrementar la qualitat de 
vida de la població de l’àrea metro-
politana de Barcelona. És un “espai 
horitzontal” promogut per l’Acord 
Ciutadà per a una Barcelona 
Inclusiva i obert a tots els ajunta-
ments de l’àrea metropolitana i les 
entitats socials amb activitat a la 
regió. La intenció d’aquesta inicia-
tiva és afavorir les sinergies entre 
les associacions de la societat civil 
i les administracions locals, per tal 
de fer front als desafiaments socials 
cada cop més interdependents i 
complexos al territori.
Les entitats i ajuntaments que han 
formalitzat l’acord destaquen que 
la desigualtat, en totes les seves 
dimensions, “s’està incrementant 
de manera permanent en el conjunt 
del territori metropolità des de l’any 
2008”. Per tant, cal “introduir canvis 
socials importants en l’estructura 
social urbana i metropolitana” per 
fer front a les problemàtiques so-
cials, sobretot tenint en compte les 
conseqüències de la pandèmia i del 
conflicte a Ucraïna.
El Fòrum aposta per l’acció social 
organitzada a partir de la proximitat 
local, ja que permet aprofitar millor 
els coneixements de les temàtiques 
socials que tenen les entitats i els 
ajuntaments, així com la capacitat 
de mobilitzar i canalitzar millor el 
compromís social de la ciutadania, 
a més de la facilitat de cooperació 
entre administracions públiques i 
associacions locals.

Front comú

AJUNTAMENTS 
I ENTITATS 
ABORDEN LES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

Més de 70 assistents van participar a Rupit 
en una jornada sobre turisme regeneratiu 
i intel·ligència turística aplicada a la go-
vernança d’aquest tipus de destinacions 
i els seus entorns naturals. La trobada va 
estar organitzada per l’Agència Catalana de 
Turisme, la Diputació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Rupit i Pruit.

Els Pobles amb Encant són una marca 
creada per l’ACT, formada actualment per 
catorze municipis: Arties, Beget, Calella de 
Palafrugell, Castellar de n’Hug, Montclar, 
Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, 
Rupit, Santa Pau, Siurana i Taüll.
La jornada es va complementar amb una 
sessió tècnica i un benchmark per conèixer 
les particularitats de Rupit, en què hi van 
participar representants dels Pobles amb 
Encant afiliats a l’ACT, on podran seguir 
teixint xarxa i treballar conjuntament en la 
promoció i difusió d’aquesta marca de pro-
moció i comercialització turístiques.
Creada ara fa quatre anys, Pobles amb 
Encant integra pobles amb menys de 2.500 
habitants amb una conjunció d’aspectes 
i elements arquitectònics, urbanístics, pa-
trimonials, mediambientals i turístics que 
contribueixen a una bellesa especial.

En una trobada a Rupit el 28 d’abril

ELS POBLES AMB ENCANT 
REDEFINEIXEN LA SEVA 
GESTIÓ TURÍSTICA

Un total de 136 ajuntaments, onze consells 
comarcals i tres diputacions han rebut el 
Segell Infoparticipa com a reconeixement a 
la transparència informativa dels seus webs.
És ja la novena vegada que s’avaluen els 
webs municipals, la setena pel que fa als 
consells comarcals i la sisena en el cas de 
les diputacions. Els resultats d’enguany 
milloren respecte a l’edició anterior gràcies 
al fet que quinze ajuntaments més que 
l’any passat han obtingut el reconeixement. 
L’evolució és lenta però positiva des de la 
primera edició, es confirma la major trans-

parència dels consistoris encapçalats per 
dones i es continuen detectant problemes 
en la irregularitat de l’actualització de con-
tinguts, el disseny dels menús i en la difi-
cultat de comprensió de les informacions.
Els indicadors per avaluar la informació pu-
blicada als webs respon a les següents qües-
tions bàsiques: qui són els representants po-
lítics, com gestionen els recursos col·lectius 
i els recursos econòmics, quina informació 
proporcionen sobre el municipi i la gestió 
dels recursos col·lectius i quines eines ofe-
reixen per a la participació ciutadana.

Atorgat pel grup de recerca Comunicació Sonora, 
Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB

150 ADMINISTRACIONS LOCALS 
CATALANES REBEN EL SEGELL 
INFOPARTICIPA



L’Escape Room de l’Emergència Climàtica i Salut Pública és 
un nou recurs d’educació i sensibilització ambiental que ofe-
reix la Diputació de Tarragona als municipis per tal de cons-
cienciar la ciutadania sobre la necessitat de reduir l’impacte 
de l’activitat humana sobre el medi ambient.
La Nou de Gaià és el primer municipi que va acollir aquest 
escape room itinerant. Veïns i veïnes de totes les edats van 
poder gaudir en grups de 4 persones d’aquest recurs, en el 
que es plantejaven els principals reptes ambientals als quals 
ens enfrontem i als quals havien d’intentar aportar solucions.
Onze municipis més de la demarcació oferiran també du-
rant un cap de setmana l’escape room: Alfara de Carles, 
la Secuita, Riudecanyes, Albinyana, Perafort, Ascó, Garcia, 
Villalba i els Arcs, Rodonyà i Vilaplana. S’estan tancant també 
noves localitzacions, a partir de les peticions que els propis 
municipis han fet arribar a la Diputació de Tarragona.
L’escape room s’ha construït amb materials reciclats i reuti-
litzats i requereix que els participants, en petits grups, resol-
guin els reptes que se’ls planteja per tal que puguin escapar 
de l’espai on es troben en 30 minuts.

L’Observatori 231 és un instrument d’Informació Socioeconòmica Local (SCL) que té 
com a objectiu facilitar l’anàlisi i el coneixement de les dades que caracteritzen els àm-
bits territorials de la demarcació i que permet recopilar, organitzar, generar i difondre 
de manera continuada informació territorial d’interès, ja sigui per obtenir dades demo-
gràfiques o d’ocupació, per posar dos exemples. Es tracta d’un projecte innovador a la 
demarcació de Lleida, en el sentit que fins ara no hi ha hagut cap eina que aglutini i re-
culli totes les dades que ofereix aquest servei. Conèixer les pròpies fortaleses i debilitats 
de l’economia i societat local constitueix una bona base per a la presa de decisions dels 
agents institucionals, econòmics i socials del nostre entorn.

231 són els municipis de la demarcació

LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA
ESTRENA L’OBSERVATORI 231
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ACTUALITAT

Les intervencions de neteja seran 
exclusivament manuals i es faran 
amb total respecte pels cicles natu-
rals. Les actuacions es realitzaran 
en coordinació amb el Consorci 
dels espais naturals del Delta del 
Llobregat i els ajuntaments de 
Viladecans i el Prat de Llobregat. En 
total, els espais oberts ocupen una 
superfície d’uns 350.000 m2.

L’AMB assumeix la gestió 
de les platges i les dunes 
del Delta del Llobregat

Per conscienciar sobre l’emergència climàtica

ESCAPE ROOM ITINERANT



La Diputació de Tarragona consolida els 
ajuts que impulsen polítiques locals d’habi-
tatge als municipis de la seva demarcació. 
La convocatòria que la institució posa a 
disposició de tot el món local per a 2022 
ha gairebé triplicat la seva dotació respecte 
l’any anterior, tot arribant fins als 1.150.000 
euros. L’objectiu és, d’una banda, impulsar 
el desenvolupament de polítiques socials 
d’habitatge als ens locals i, de l’altra, afa-
vorir el repoblament en entorns rurals, en 
municipis de menys de 1.000 habitants.
La Diputació va posar en marxa aquesta 
nova línia de subvencions fa 3 anys i tant la 
dotació total com el nombre de municipis 
beneficiaris han crescut exponencialment 
any rere any. En aquest sentit, la convoca-
tòria de l’any 2021 va servir per ajudar 27 
ajuntaments del Camp de Tarragona, les 
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès a tirar 
endavant inversions per a crear, rehabilitar 
i millorar la qualitat dels habitatges muni-
cipals o per a redactar o revisar els Plans 

Locals d’Habitatge i/o Programes d’Actuació 
Municipal d’Habitatge, amb un pressupost 
total de 417.000 euros.

Disset municipis catalans amb port 
pesquer han subscrit un manifest 
conjunt en defensa del sector pes-
quer, que va ser presentat el 20 
d’abril en un acte a Vilanova i la 
Geltrú. Les poblacions van expressar 
la seva ‘preocupació pel crit d’alerta 
que ens transmet el sector pesquer 
català, que es troba en risc de des-
aparèixer o mantenir-se de manera 
residual els anys vinents’.
El text destaca que el sector pa-
teix per la seva viabilitat futura a 
causa de l’aplicació espanyola del 
Pla Multianual Europeu de Pesca 
Demersal que regula la modalitat 
d’arrossegament fins al 2025, els 
efectes de l’obligació de fer una esti-
mació de les captures abans d’entrar 
a port i l’esborrany del nou Pla de 
pesca en l’àmbit de l’encerclament.
En el trasllat del Pla a la normativa 
espanyola es redueixen les jornades 
de treball “a un percentatge que 
posa en risc la viabilitat socioe-
conòmica del sector”, mentre que 
el món científic ha certificat que es 
pot respectar el Pla Multianual amb 
altres mesures. Els ajuntaments 
també donen suport al sector pes-
quer en la queixa per l’obligatorietat 
de fer una estimació de la captura 
abans d’entrar al port, un fet que els 
comporta inseguretat física i que ja 
els ha causat importants sancions 
econòmiques. Així mateix, denuncien 
el “nou entrebanc” que ha suposat 
l’esborrany del nou Pla de Pesca 
del sector de l’encerclament que, 
de moment, s’ha aturat gràcies a la 
intervenció del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat. El manifest reclama 
que el Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació el refaci sobre la ba-
se d’estudis socioeconòmics i que 
comptin amb els sectors implicats.

17 municipis el subscriuen

MANIFEST 
EN DEFENSA
DE LA PESCA 

IMPULS A LES POLÍTIQUES 
LOCALS D’HABITATGE

La Fira BxCat (Blockchain per Catalunya) 
neix com un esdeveniment de blockchain 
totalment local, amb l’objectiu d’apropar 
aquesta tecnologia a la societat catalana, 
per tal que aquesta entengui la necessitat 
d’adoptar-la i així posicionar-nos com un 
país capdavanter, pioner i innovador.
El 4 i 5 de maig, més de quatre-centes 
persones van assistir al certamen, que va 
comptar amb la participació d’una cinquan-
tena de ponents, experts en aquestes noves 
tendències digitals i on les empreses del 
nostre territori van tenir l’oportunitat de do-
nar-se a conèixer, explicar el seu projecte, i 
crear sinergies amb tota mena d’actors.
La Diputació de Girona va lliurar el premi 
del projecte «BlockchainxODS» en l’acte de 
cloenda de la Fira BxCat. 

Aquest premi es tracta d’una iniciativa 
impulsada pel Centre Blockchain de 
Catalunya (CBCat), que té el propòsit de 
plantejar un repte al voltant d’un objectiu 
de desenvolupament sostenible (ODS), fins 
a arribar a la totalitat dels disset, i fer-ho 
conjuntament amb empreses, universitats, 
experts i estudiants.
El repte d’enguany gravitava al voltant del 
sisè punt dels ODS (aigua neta i sostenibi-
litat) i va comptar amb la col·laboració del 
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, ens 
públic integrat per la Diputació de Girona i 
quaranta-set municipis del litoral i prelitoral 
gironí. El lema va ser «Blockchain per a la 
circularitat de l’aigua».
L’Ajuntament de Girona també va col·labo-
rar en l’organització de la Fira.

COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA EN LA FIRA BXCAT



MEDI AMBIENT
PREMI ESCOLES VERDES DE 
LA GENERALITAT PER A 2022

L’objectiu és reconèixer públicament iniciatives d’educació 
per a la sostenibilitat. Hi poden presentar candidatures les 
persones físiques, les persones jurídiques i els ens locals.
El període de presentació de les candidatures abastarà des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC 
fins al 15 de setembre de 2022.

DISPOSICIÓ: 
DOGC número 8691, de 17 de juny de 2022.
ORGANISME: 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROTECCIÓ CIVIL
S’APROVA LA REVISIÓ DEL PROCICAT

L‘objectiu d’aquesta revisió és estandaritzar una resposta 
coordinada del sistema de protecció civil de Catalunya per 
donar suport al sistema de serveis socials, migració i refu-
giats. La revisió també incorpora els elements de coordinació 
dels serveis bàsics i d’atenció a la població afectada per una 
emergència greu ja treballats en la resposta a la pandèmia 
per la COVID-19 i previstos a través de protocols específics.

DISPOSICIÓ: 
DOGC número 8681, de 2 de juny.
ORGANISME: 
Departament d’Interior. 

SALUT
PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA 2022-2026

DISPOSICIÓ: 
DOGC número 8683, de 9 de juny de 2022.
ORGANISME: 
Departament de Salut.

TECNOLOGIA
VOT ELECTRÒNIC. ES REFORMA EL REGLAMENT DEL SENAT

Mitjançant aquesta reforma s’afegeixen als supòsits regulats en la reforma de l’any 2013 uns altres en els quals les circumstàn-
cies fan impossible la presència física dels membres de la Cambra en les sessions del Ple. En aquest sentit, la reforma que es 
proposa estén la possibilitat de realitzar la votació electrònica remota a tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia i per a qual-
sevol mena de votació. Se superen d’aquesta manera les limitacions que s’establien en la reforma operada l’any 2013.

DISPOSICIÓ: 
BOE número 103, de 30 de abril de 2022.
ORGANISME: 
Corts Generals.
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S’aprova el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026, que s’adjunta com a annex a l’Acord, i que es pot con-
sultar a través de la pàgina web del Departament de Salut (salutweb.gencat.cat). També està a disposició de les persones 
interessades a la Secretaria de Salut Pública (carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona).
El document comprèn les actuacions i els programes que s’han de dur a terme els pròxims cinc anys per assolir les finalitats 
previstes, que inclouen prevenir les malalties de transmissió alimentària; reduir l’exposició de les persones als perills vehicu-
lats per aliments; mantenir un nivell elevat de protecció dels interessos de la ciutadania en matèria alimentària i contribuir a 
consolidar el prestigi dels productes alimentaris catalans en el mercat nacional i internacional.
El document inclou els objectius estratègics, que permeten entendre la política de seguretat alimentària en la seva globalitat i 
els objectius específics que suposen més concreció a l’hora d’assolir els propòsits fixats. Així, el nou Pla estableix 13 objecti-
us estratègics, 63 d’específics i 109 línies d’intervenció que s’emmarquen en cinc àmbits diferents.



La resolució aprova l’abona-
ment d’un mòdul econòmic als 
ajuntaments dels municipis de 
Catalunya on hi ha jutjat de pau 
per ajudar a sufragar les despe-
ses de funcionament d’aquests 
òrgans judicials corresponents a 
l’any 2022, per un import total 
d’1.606.320,00 euros, d’acord 
amb el desglossament indivi-
dualitzat que consta a l’annex 
d’aquesta resolució.
El pagament d’aquest import 
anirà a càrrec de la partida 
pressupostària D/460.0001.00/2110/0000, 
d’acord amb el contingut que preveu la Llei 
1/2021, del 29 de desembre, de pressu-
postos de la Generalitat per al 2022.
El pagament efectiu de l’import del mòdul 
econòmic que correspongui segons aquesta 
resolució es farà efectiu a partir del moment 
en què aquesta entri en vigor, d’acord amb 
el que preveu el punt novè, mitjançant una 
bestreta per la totalitat.
La quantia dels mòduls econòmics s’es-
tableix en funció de la xifra d’habitants de 
cadascun dels municipis, de conformitat 
amb la revisió dels padrons municipals res-
pectius referits a l’1 de gener de 2021 que 
van ser declarats oficials mitjançant el Reial 
decret 1065/2021, de 30 de novembre 
(BOE núm. 306, de 23.12.2021).
D’acord amb aquesta dada, els grups per 
trams d’habitants i el mòdul corresponent 
queden fixats segons el quadre següent:
Grup I: fins a 299 habitants, 400,00 euros.
II: entre 300 i 499 habitants, 650,00 euros.
III: entre 500 i 999 habitants, 860,00 euros.
IV: entre 1.000 i 2.999 habitants, 1.650,00 
euros.
V: entre 3.000 i 4.999 habitants, 3.000,00 
euros.
VI: entre 5.000 i 6.999 habitants, 3.250,00 
euros.
VII: entre 7.000 i 10.999 habitants, 
4.650,00 euros.

VIII: entre 11.000 i 19.999 habitants, 
5.000,00 euros.
IX: entre 20.000 i 29.999 habitants, 
6.000,00 euros.
X: entre 30.000 i 39.999 habitants, 
7.000,00 euros.
XI: 40.000 habitants o més, 8.000,00 euros.
Els ajuntaments de la Roca del Vallès, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Joan de Vilatorrada i 
la Secuita percebran, a més de la quantitat 
que els correspongui d’acord amb l’apartat 
anterior, un import complementari atès el 
volum de treball que comporta als jutjats de 
pau d’aquestes poblacions l’existència de 
centres penitenciaris en el seu terme mu-
nicipal. La quantia màxima que s’atorgarà 
serà de 26.500,00 euros, amb càrrec a la 
mateixa partida pressupostària prevista per 
l’apartat 2 d’aquesta resolució.
La distribució per a cadascun dels ajun-
taments és la següent: Ajuntament de 
la Roca del Vallès: 9.000,00 euros; 
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires: 
11.500,00 euros; Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada: 2.500,00 euros; i, 
Ajuntament de la Secuita: 3.500,00 euros. 
L’atorgament de l’import complementari 
destinat a l’Ajuntament de la Secuita està 
motivat perquè el municipi de la Secuita és 
la seu de l’agrupació on està integrada la 
Secretaria del Jutjat de Pau del Catllar, que 
assumeix el treball corresponent al Centre 
Penitenciari Mas d’Enric (el Catllar).

Cal situar en el centre del debat 
territorial i del desenvolupament sos-
tenible a Catalunya i a Europa la im-
portància social, cultural, mediam-
biental i econòmica que tenen els 
territoris rurals. Amb l’acord aprovat 
s’impulsa el desplegament de les 
propostes d’acció de l’Agenda rural, 
en l’àmbit de les competències de 
l’Administració de la Generalitat, per 
assolir l’equilibri i la sostenibilitat 
territorial, el desenvolupament so-
cioeconòmic, territorial i ambiental i 
la millora dels serveis al món rural.
L’Agenda Rural de Catalunya recull 
892 actuacions considerades im-
portants per a l’assoliment d’un des-
envolupament territorial sostenible, 
agrupades en set eixos temàtics:
1) Persones, benestar i repte de-
mogràfic, per promoure la cohesió 
social, la millora dels serveis i la 
igualtat d’oportunitats, fer front a 
l’envelliment de la població rural, 
crear oportunitats per als joves i re-
vertir la pèrdua de població.
2) Transició ecològica, per accele-
rar la transició energètica, la gestió 
eficient dels recursos naturals i 
l’adopció de mesures de mitigació 
del canvi climàtic.
3) Territori connectat, per assegurar 
la mobilitat sostenible i promoure la 
digitalització arreu del territori.
4) Sistema agroalimentari, per fo-
mentar les cadenes de valor justes i 
la sobirania alimentària.
5) Gestió forestal, per actuar sobre la 
prevenció d’incendis forestals i pro-
moure la silvicultura i les oportunitats 
en els aprofitaments no fusters.
6) Innovació, dinamització social i 
econòmica, per impulsar la innova-
ció rural, el patrimoni cultural i natu-
ral i el relleu generacional mitjançant 
la dinamització econòmica.
7) Governança, per construir un 
marc d’actuació sòlid, proper i efi-
cient que connecti les necessitats 
rurals dins un marc de participació 
ciutadana.

Acord publicat al DOGC de 26 
de maig

AGENDA RURAL 
DE CATALUNYA

La resolució es va publicar al DOGC de 2 de maig de 2022

S’APROVA L’ABONAMENT 
ALS AJUNTAMENTS CATALANS 
ON HI HA JUTJAT DE PAU



BO
N

ES
 P

RÀ
C

TIQ
UE

S

488

El servei d’infermeria als centres 
educatius és una iniciativa de l’Ajun-
tament de Castellbisbal que pretén 
coordinar la creació d’un espai habi-
litat per a la pràctica de la infermeria 
a cadascun dels centres educatius 
del municipi, que puguin ser utilitzats 
per infermeres dedicades de manera 
exclusiva al servei, de manera que 
es pugui oferir un servei de protecció 
i promoció de la salut a l’alumnat 
d’aquests centres.
Entre les tasques que es duen a terme 
dins el marc de la iniciativa, hi ha el 
tractament de lesions o altres emer-
gències sanitàries en els mateixos 
centres, la monitorització i vigilància 
d’alumnes amb patologies cròniques o en processos de 
malaltia aguda, detecció de problemes de salut i causes 
subjacents que el personal docent no hagi pogut detectar i 
la realització de tasques de formació/tallers i assessorament 
en temes de salut a alumnes i personal docent.

El projecte es va posar en marxa durant el curs 2020-
2021 com a prova pilot i només en horari de matí i el seu 
èxit ha permès que la pràctica es pugui consolidar de cara 
a cursos següents i durant tot l’horari lectiu dels centres 
educatius.

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

CARNAVAL LLIURE DE SEXISME. 
PEDAGOGIA PER A L’ÚS DE LA MÚSICA 
LLIURE D’ESTEREOTIPS MASCLISTES
Després de detectar que durant el Carnaval de Santa Margarida i els Monjos sonaven cançons amb contingut sexista 
davant d’un públic familiar i infantil, l’ajuntament va decidir aprovar unes bases en què es recomanava fer ús de mú-
sica lliure de sexismes. Aquestes van ser aplicades per primer cop durant el Carnaval de 2019 i en l’edició de 2020, a 

més, es van complementar amb 
subvencions a aquelles carrosses 
que seguissin la mesura.
En paral·lel, i conjuntament amb 
l’entitat feminista La Ruda, es 
van analitzar les llistes musicals 
preparades per les comparses i 
es van valorar segons el seu grau 
de sexisme.
Aquesta proposta ha sentat un 
precedent a la comarca i s’ha es-
tès per municipis propers.

Ajuntament de Castellbisbal

SERVEI D’INFERMERIA ESCOLAR
ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS



El servei Suport a iniciatives juvenils, enfocat a joves d’entre 12 i 30, pretén ser la plataforma 
que els ajudi a passar de la idea al projecte d’una manera senzilla però amb qualitat. El servei 
dona cobertura a aquelles iniciatives juvenils de la ciutat que sovint es perden per falta de su-
port, ja sigui d’infraestructura, econòmic o d’acompanyament. Pretén canalitzar els interessos 
i les demandes de la joventut mitjançant el lideratge, disseny i desenvolupament d’iniciatives 
juvenils. El servei forma part del Programa de Participació i Dinamització Juvenil que impulsa el 
Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers, s’ha desen-
volupat com a prova pilot entre els anys 2017 i 2021 i pretén 
ser de continuïtat. En el marc d’aquest programa es desenvo-
lupen projectes i activitats que, a grans trets, cerquen: crear 
referents, detectar interessos i iniciatives i promoure la partici-
pació juvenil. Es caracteritza per ser un projecte col·lectiu, un 
procés d’aprenentatge vivencial en participació, mitjançant el 
qual s’interioritzen actituds, habilitats, valors i coneixements a 
través de l’experiència pràctica i esdevenen agents de trans-
formació social i de l’entorn, a través de la seva implicació 
directa i participació activa.

Aquest projecte es presenta com 
un servei de cessió de bicicletes i 
ofereix la possibilitat a entitats sense 
ànim de lucre, centres educatius o 
associacions de veïns la cessió gra-
tuïta per promoure la formació i la 
conscienciació al voltant de la mo-
bilitat sostenible. D’aquesta manera, 
els diferents grups interessats que 
han participat del projecte s’han ad-
herit com a destinataris del servei i 
han estat a la vegada agents actius. 
A més, ha permès la creació d’altres 
projectes entorn la restauració i 
renovació tècnica dels vehicles i ha 
afavorit la mobilitat a persones sense 
recursos de transport.
Posat en marxa el setembre de 
2019, es va comprendre com una 
resposta davant d’una problemàtica 
com és l’augment de vehicles de 
mobilitat destinats a ser un residu 
en el final de la seva vida útil al 
Dipòsit Municipal de Vehicles i amb 
l’objectiu d’incidir en la reducció de 
l’impacte, tant econòmic com ecolò-
gic, de destruir un actiu estratègic 
com és la bicicleta, que és alhora 
l’epicentre de la mobilitat de les 
ciutats que aposten per un entorn 
més sostenible i saludable per a les 
persones.

Ajuntament de Girona

CESSIÓ GRATUITA 
DE BICICLETES.
INICIATIVES PER 
A UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE

Ajuntament de Granollers

SUPORT A INICIATIVES 
JUVENILS. ESPAI CO-JOVE: 
DE LA IDEA AL PROJECTE

El Servei de Primera Acollida és un servei 
municipal adreçat a persones arribades al 
municipi que vulguin obtenir el certificat de 
primera acollida, on s’imparteixen sessions 
formatives del Mòdul C de “coneixement 

de la societat catalana i el seu marc jurídic” 
amb l’objectiu de promoure l’autonomia de 
les persones i dels col·lectius socials més 
desfavorits per prevenir els factors d’exclu-
sió i vulnerabilitat social.
El servei combina la formació curricular del 
certificat de primera acollida amb les visites 
als serveis i equipaments municipals (cen-
tres de salut, biblioteca municipal, servei 
d’ocupació o el registre municipal, entre 
d’altres) per tal que els participants cone-
guin els recursos essencials i els i les treba-
lladores amb l’objectiu que no els resultin 
aliens en cas de necessitar-los.

Ajuntament de Vila-seca

RUTES D’ACOLLIDA. ITINERARIS 
PER A PERSONES NOUVINGUDES 
PER CONÈIXER EQUIPAMENTS 
I SERVEIS MUNICIPALS
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El Consorci Localret està format, i conseqüentment repre-
sentat, per més de 850 ajuntaments. Durant el darrer any, 
en el marc del pla estratègic aprovat l’any 2020, hem estat 
treballant per tal de definir el metamodel de municipi di-
gital, com a base per al desenvolupament d’un nou servei 
d’acompanyament.
Durant aquell any 2020, en el marc de l’actualització del 
Pacte Nacional per a la Societat Digital, es va nomenar 
Localret com a responsable del nou eix anomenat de Ciutats.
En aquest context, des de Localret volem fer una reflexió 
comuna i compartida amb els municipis sobre com han 
d’avançar els nostres pobles i ciutats en l’àmbit digital els 
propers anys.
És per això que, per dur a terme aquesta reflexió, plante-
gem la necessitat de definir una agenda digital dels muni-
cipis de Catalunya, alineada amb les agendes, estratègies i 
plans en l’àmbit europeu, estatal i català i que aspira a tenir 
una triple funció:
- Ser un instrument facilitador per a la concreció d’es-
tratègies, plans i projectes de transformació digital. 
Contextualitzar i oferir un conjunt de propostes conceptuals, 
substantives i operatives expressades per mitjà d’eixos es-
tratègics, objectius i accions concretes a executar, que aspi-
ra a esdevenir un instrument promotor i facilitador.
- Servir d’agenda digital tipus. Proporcionar als ajunta-
ments catalans una visió holística dels elements que inter-
venen en la transformació digital de les ciutats i dotar-los, 
per tant, d’un enfocament complert i integrador dels 
factors i les peces que han d’explorar, per avançar en la 

transformació digital dels seus municipis.
- Posar en comú les necessitats i els interessos dels ajunta-
ments per tal de generar una estratègia compartida per al 
desplegament digital global dels municipis del país, tenint 
en compte que a Localret es troben associats més del 90% 
dels municipis catalans. 
Des del 10 de maig passat, Localret ha posat en marxa el 
procés de participació dels ajuntaments en la definició de 
l’agenda digital. Així, un total de 70 persones de 40 ajunta-
ments del país estan participant en els diferents grups de 
treball vinculats als quatre eixos estratègics definits inicial-
ment a l’agenda: Administració i serveis públics intel·ligents; 
Infraestructures digitals i ciberseguretat; Societat i economia 
digital i Governança, cooperació i coordinació. 
Entre els objectius principals inserits a cadascun dels eixos 
hi destaquen, entre d’altres, transformar el model de relació 
amb la ciutadania i implementar tots els serveis públics en 
línia a disposició i en benefici de la ciutadania i empreses; 
dotar els municipis d’infraestructures i connectivitat digital 
mitjançant xarxes i cobertura d’alta capacitat; garantir els 
drets digitals a la ciutadania, igualtat d’oportunitats i inclusió 
social; promoure l’activitat econòmica en els diferents sec-
tors de l’economia digital; generar llocs de treball qualificats; 
i definir un model comú de governança de la dada per a 
l’Administració pública catalana.
Tant els documents de treball de cada un dels eixos com 
tota la informació i avenços relacionats amb el procés de 
definició de l’agenda digital es poden consultar al web 
www.localret.cat/agendadigital.

LOCALRET ENDEGA EL PROCÉS 
DE DEFINICIÓ DE L’AGENDA DIGITAL 
DELS MUNICIPIS DE CATALUNNYA



La seva gènesi es va produir amb la confluència de persones 
visionàries del món local que a meitat dels anys noranta van en-
tendre que la fibra òptica seria l’autopista del futur i que, el que en 
aquell moment vam començar a anomenar les Noves Tecnologies, 
transformarien la vida de les persones i dels nostres pobles i ciu-
tats. Van tenir clar que no podíem deixar passar l’oportunitat i 
que calia una actuació conjunta per tal que això passés a tots els 
municipis del país, independentment de la seva mida o recursos. 
Aquesta visió va aconseguir que la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis en donessin suport, en 
un consens gens habitual en el municipalis-
me de l’època.
La redacció conjunta amb la Generalitat 
del Pla Estratègic per a la Societat de la 
Informació, Catalunya en Xarxa l’any 1999, 
la signatura del Pacte per a la Promoció i 
el Desenvolupament de la Societat de la 
Informació a les Administracions Públiques 
Catalanes conjuntament amb la Generalitat 
i tots els grups parlamentaris l’any 2001 i la 
creació del Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya l’any 2002 són algunes de les 
fites que mostren l’impacte que el Consorci 
Localret ha tingut en la digitalització del nos-
tre país. També voldria destacar una acció 
avançada al seu temps, quan encara ningú ho plantejava: l’Estudi 
per a la viabilitat de l’arribada de la banda ampla municipi per mu-
nicipi, que Localret va redactar i presentar l’octubre de 2001 i que 
tenia per objectiu bastir un projecte per estendre la connectivitat 
de banda ampla amb fibra òptica a tots i cadascun dels municipis 
catalans a partir d’un lideratge públic en un entorn, en aquell mo-
ment, del tot reticent a la intervenció pública. 
Però deixeu-me fer un salt en el temps i parlar del present i de 
futur. En aquest mandat del 25è aniversari hem fet una introspec-
ció per tal de renovar l’esperit de Localret i fer-ne l’eina que ha 
d’acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus 

pobles i ciutats en un moment en què allò que fa 25 anys era una 
intuïció, avui és la realitat.
Hem potenciat els àmbits en els que teníem una alta expertesa, 
com són les infraestructures de telecomunicacions, tant des de la 
vessant tècnica com jurídica, però hem fet una aposta estratègica 
per a la facilitació de solucions digitals als ens locals, hem dissen-
yat el metamodel de municipi digital amb el suport d’experts de 
l’acadèmia i del món local, estem posant en funcionament un nou 

servei d’acompanyament als ajuntaments proper i proactiu per a la 
transformació digital i estem elaborant l’Agenda digital dels muni-
cipis de Catalunya com a eina creada des dels municipis i per als 
municipis, com a instrument de posada en comú de les necessitats 
i interessos dels ajuntaments, que ha de ser facilitador per a la 
concreció d’estratègies, plans i projectes de transformació digital.
Per últim, voldria destacar el rol de representació del món local en 
l’àmbit de la digitalització i  les telecomunicacions i la defensa dels 
seus interessos davant les altres administracions i els actors de 
l’àmbit digital i de les telecomunicacions. Vint-i-cinc d’anys de camí 
fet, amb molts més per recórrer, al servei dels ajuntaments.

25 ANYS AL SERVEI DELS AJUNTAMENTS

“ El Consorci Localret és un consorci públic compost 
en l’actualitat per més de 860 ajuntaments, les quatre diputacions, 
una vintena de consells comarcals i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis ”
Andreu Francisco i Roger
Director general del Consorci Localret

“Quan un gira el cap i veu darrere
seu vint-i-cinc anys d’història de 
servei públic, sent la responsabilitat 
d’aportar el màxim valor públic 
als ajuntaments en el camí 
de la transformació digital 
dels seus pobles i ciutats



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.


