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Aquest procés de transformació comença a ser tangible a 
ulls de la nostra societat, i fins i tot des de les files del ne-
gacionisme interessat ja es percep una certa acceptació de 
la necessitat d’adaptar-se a un nou paradigma de mobilitat. 
Fa poc més de 50 anys es va produir un efecte disruptiu 
en l’expansió del teixit urbà, producte de la socialització 
dels vehicles de motor de combustió com un bé de con-
sum massiu, que ha configurat i condicionat gran part de 

l’urbanisme del nostre territori. D’una banda ha allunyat els 
àmbits residencials dels centres de treball, estudi i comer-
cials i, d’altra banda, ha generat un desequilibri despropor-
cionat de l’espai públic urbà a favor dels vehicles, que ha 
incidit en les pautes de mobilitat dels nostres municipis.
Si ens centrem exclusivament en l’àmbit urbà, són nom-
brosos els estudis i inapel·lables les evidències sobre els 
impactes negatius que genera el model de mobilitat actual 
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LA TRANSFORMACIÓ DE LA MOBILITAT
EN L’ÀMBIT MUNICIPAL
L’abrupta irrupció de la pandèmia de la COVID-19, les evidències científiques 
de la influència de l’activitat antròpica sobre el fenomen del canvi climàtic 
i la crisi energètica i econòmica amplificada per la invasió de Rússia 
a Ucraïna, són fenòmens que han accelerat irremeiablement el procés 
de transformació dels nostres pobles i ciutats

El paradigma de la mobilitat que pivota a l’entorn del vehicle privat motoritzat 
està sent substituït per un model on les persones i els elements de mobilitat 
més sostenible són al centre de la planificació



respecte la qualitat de l’aire, el canvi climàtic i la salut de les per-
sones. I són justament aquests tres aspectes la clau per assolir la 
sensibilitat social indispensable per prendre consciència sobre la 
necessitat de modificar els hàbits de desplaçament, així com incidir 
en el canvi modal mitjançant una combinació de mesures d’estímul 
i dissuasió. Des de les administracions municipals ja disposem 
d’un ampli ventall d’instruments de planificació que impacten so-
bre la mobilitat.
A Catalunya, en particular, ho va ser 
de manera pionera la Llei de Mobilitat 
9/2003. També existeix un desplega-
ment de decrets, plans, normatives i 
instruments de governança a diverses 
escales. Però per sobre d’aquests ele-
ments, des de l’àmbit local tenim el deu-
re d’avançar en aquesta transformació, 
alineada amb els drets fonamentals de 
protecció de la salut i amb el dret a gau-
dir d’un medi ambient que garanteixi la 
qualitat de vida de les persones.
Així doncs, és una evidència que des 
de les entitats locals ens enfrontem a 
una herència i una inèrcia que cal re-
dreçar. Des del municipalisme necessi-
tem ser innovadors i treballar de manera alineada i participada amb 
el conjunt de la ciutadania,  per desenvolupar sistemes de transport 
i mobilitat que conjuguin 3 pilars a partir dels quals podrem trans-
formar els nostres pobles i ciutats en millors àmbits per viure:

Municipis saludables
Cal potenciar i prioritzar la mobilitat activa i prestigiar l’anar a peu o 
en bicicleta. Crear espais i corredors urbans confortables i extensos 
és un acte de responsabilitat. Així mateix, en aquest sentit, hem de 
tenir present la importància de generar un espai públic de qualitat 
que vagi més enllà de corredors per desplaçar-se, per mitjà del 
disseny de llocs de trobada, entreteniment i socialització, ja que 

aquests elements incideixen directament en la salut física i mental 
de les persones i faciliten l’activitat i el benestar físic i emocional. 
En aquest apartat, voldria posar en valor la necessitat de considerar 
el bioconfort urbà a través dels efectes beneficiosos de la infraes-

“Des del municipalisme necessitem 
ser innovadors i treballar 
de manera alineada i participada 
amb el conjunt de la ciutadania



tructura verda i l’arbrat en relació a la qualitat de l’aire, les mesures 
d’adaptació i la mitigació del canvi climàtic, ja que ens aporten 
grans beneficis en la captació i absorció d’elements contaminants, 
la generació d’ombres i altres beneficis bioclimàtics i paisatgístics. 

Eficiència i eficàcia
L’eficiència, si la considerem des de la perspectiva d’un prisma, 
està configurada per diferents cares que cal considerar per optimit-
zar els recursos disponibles. D’una banda és necessari concebre 
l’àmbit urbà com un recurs escàs on és indispensable dedicar més 
espai als modes de transport saludables i sostenibles i, al mateix 
temps, fer-los més accessibles, equitatius, confortables i atractius. 
Eficiència és també assumir que tots i totes som vianants i que cal 

planificar en conseqüència; eficiència és apostar pel transport pú-
blic i la intermodalitat, però també pel vehicle compartit; eficiència 
és considerar les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda 
i diversitat funcional; eficiència és optar per energies netes i reno-
vables i trobar aliances amb les noves tecnologies; eficiència és 
millorar la competitivitat del transport de mercaderies. En definitiva, 
planificar de manera eficient ens ajuda a ser més eficaços per as-
solir els nostres objectius. 

Sostenibilitat
En un context d’emergència climàtica i amb una crisi energètica 
galopant, és una evidència la necessitat d’abordar les problemà-
tiques i les externalitats associades a la mobilitat amb polítiques, 
accions i processos encaminats a preservar la sostenibilitat am-
biental, social i econòmica dels nostres territoris, consumint menys 
recursos i impulsant-ne el seu desenvolupament. Amb un únic ob-
jectiu: millorar la nostra qualitat de vida i preservar la de les futures 
generacions.
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Pau Vilaplana Vilar
Tècnic assessor de Mobilitat de 

la Federació de Municipis de Catalunya.
Assessor de l’Àrea de Qualitat Urbana, 

Mobilitat i Transport de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès



COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT DE L’FMC
La contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut. Per això, des de la Federació de 
Municipis de Catalunya estem convençuts que cal fomentar ciutats i pobles sostenibles, millorant la xarxa de 
transport públic, promovent mitjans de transport actiu i regulant nous models de transport compartits.

En aquest mandat, des de la Comissió de Medi Ambient i Mobilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat estem 
treballant perquè les administracions locals puguin assolir els objectius de reduir la contaminació atmosfèrica 
i acústica, impulsar el vehicle elèctric, millorar el transport públic i promoure l’ús de la bicicleta i dels vehicles 
verds d’ús compartit.

Setmana Europea de la Mobilitat
• Hamburg: construcció d’un nou es-
pai públic per passejar.
• Copenhagen: regulació urbanística 
orientada a persones i al medi ambient.
• Essen: creació d’una xarxa de vies 
urbanes i interurbanes ciclables.
• Pittsburgh, Oakland o Bakersfield: 
descomptes en el transport públic i 
en nous mitjans d’e-mobilitat.
• Santa Mònica (Estats Units): creació 
de zones amb distribució exclusiva 
amb vehicles de baixes emissions.
• Amsterdam: instal·lació de punts de 
recàrrega per a vehicles de sectors 
logístics i de manteniment.
• Bangalore (Índia): habilitar pàrquings 
prop del metro per a vehicles sense 
emissions de transport de persones.
• Bremen (Alemanya): préstec gratuït 
de bicicletes amb caixa (per portar 
càrrega) per a períodes d’1 a 3 dies.
• Oxforshire (Regne Unit): prova pilot 
de distribució de paquets amb drons 
dins d’un parc empresarial.
• Klaipeda (Lituània): semàfors i senyals 
gestionats per intel·ligència artificial
• Milà: expandir la xarxa de carrils bici.
• París o Bolzano (Itàlia): reducció de 
les necessitats de desplaçaments.
• Zalaegerszeg (Hongria): connectar 
barris de l’extraradi.
• Flensburg (Alemanya): car-sharing 
amb parternariat públic-privat.
• Maribor (Eslovènia),: bicicletes de 
càrrega per a la distribució urbana i 
la prestació de serveis públics.
• França: cotxes compartits per millo-
rar la connexió dels municipis rurals.

(font: Focus d’Innovació Local de l’FMC)

Exemples de 
com transformar la ciutat 
per fer-la més humana

HÀBITS DE MOBILITAT SEGURS, 
SOSTENIBLES I SALUDABLES

És una campanya de conscienciació adreçada a sensibilitzar la ciutadania en l’ús del 
transport públic, la bicicleta i a caminar, així com animar les ciutats europees a què 
promoguin aquests models de transport i a què inverteixin en les noves infraestruc-
tures necessàries per aconseguir-ho. Se celebra cada any del 16 al 22 de setembre. 
Nombroses ciutats europees dediquen tota una setmana a activitats adreçades a la 
conscienciació al voltant de molts aspectes de mobilitat sostenible, la promoció de 
l’ús de formes de transport i de viatge alternatives al cotxe privat, la sensibilització 
i informació a la ciutadania sobre l’estat actual de la mobilitat a llarg termini a les 
ciutats i els riscos que comporta la contaminació; i també es proporciona una visió 
diferent de la ciutat gràcies a la restricció del trànsit motoritzat en algunes zones. 
Enguany va portar com a lema “Combina i mou-te!”.
Dia Mundial sense Cotxes: forma part de la Setmana de la Mobilitat i se celebra el 22 
de setembre de cada any. El principal objectiu és conscienciar que el seu ús a gran 
escala produeix greus danys al medi ambient (contaminació aèria i acústica), inculcar 
a deixar aquest mitjà de transport per un dia i provar nous mitjans de desplaçament.

International Mobility Congress

L’IMC 22 es va celebrar els dies 24 i 25 d’octubre a Sitges amb una participació de 
més de 750 persones. L’objectiu era donar les claus per avançar cap a una mobilitat 
més segura, sostenible i inclusiva i també més digitalitzada, amb solucions aplicables 
a les necessitats reals de la mobilitat pública als pobles i ciutats. S’hi van presentar 
innovacions, noves tendències, experiències i casos d’èxit d’arreu del món.

Expoelèctric
Durant el cap de setmana del 15 i 16 d’octubre, Barcelona va acollir l’11a edició 
de la fira Expoelectric, amb èxit d’assistència i plena participació de la indústria de 
la mobilitat elèctrica i el sector de les energies renovables. És l’esdeveniment més 
important del sud d’Europa de vehicles elèctrics, amb activitats divulgatives amb 
la finalitat de seguir conscienciant la ciutadania en l’àmbit energètic. La fira està 
impulsada per la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN); l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa; la Diputació de 
Barcelona; l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); i ENGINYERS BCN.



Durant aquests 43 anys de democràcia local, l’arquitectura 
institucional i pressupostària dels governs locals no ha tin-
gut grans variacions. L’inacabat procés de descentralització 
de l’Estat en el sistema autonòmic, no ha arribat amb el 
mateix impuls als municipis.
Per poder exercir l’autonomia local és imprescindible dis-
posar dels mitjans necessaris i, sense garantir la suficiència 
financera de l’administració local, queda desvirtuada l’auto-
nomia local.
Malgrat que l’article 142 de la CE estableix que les hisen-
des locals hauran de disposar dels mitjans suficients per al 
desenvolupament de les funcions que la llei atribueix a les 
corporacions locals i es nodrirà fonamentalment dels tributs 
propis i de la participació en els de l’Estat i les comunitats 
autònomes, aquesta suficiència financera ha anat minvant 
progressivament, i amb ella l’autonomia local real.
Vam patir una gran estocada amb la limitació de l’autono-
mia pressupostària que es va produir amb la reforma de 
l’article 135 de la Constitució Espanyola i la posterior apro-

vació de la Llei orgànica 2/1012 de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
A aquesta situació de dificultats estructurals de finançament 
del món local i de la limitació de la seva autonomia, cal 
sumar-hi un seguit de situacions que s’han produït en els 
darrers anys i que han agreujat el moment actual.
Davant la disminució progressiva dels recursos financers 
de què disposen les administracions locals per desenvo-
lupar les seves funcions i la manca de mitjans personals, 
materials i econòmics per poder assumir competències 
delegades d’altres administracions, i atès que és innega-
ble que els ens locals han hagut d’assumir darrerament 
esforços per atendre noves necessitats de la ciutadania 
sense rebre els ajuts compromesos i promesos, la 33a 
Assemblea general de la Federació de Municipis de 
Catalunya, reunida a la seu del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, a Barcelona, el passat divendres 4 de no-
vembre, va aprovar per unanimitat una resolució sobre 
finançament local.

La 33a Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya, 
celebrada a Barcelona el 4 de novembre, va aprovar per unanimitat 
una resolució sobre finançament local

L’FMC DEMANA SOLUCIONS DEFINITIVES 
PER RECOMPONDRE JA
LES MINVADES HISENDES LOCALS
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“Només amb l’assoliment d’aquestes peticions que formulem a les diferents 
administracions, els ajuntaments i la resta d’ens locals podrem assolir 
l’autonomia local real que preveu la normativa i donar resposta de manera 
justa i igualitària a les necessitats del segle XXI dels nostres veïns i veïnes

Sol·licitem al govern de l’Estat:
a) Considerant que per al 2023 les transferències en el marc del model de finança-
ment preveuen un increment d’un 3% en relació amb el 2022, sol·licitem al govern 
de l’Estat la dotació d’un fons extraordinari en favor dels ens locals per donar res-
posta a l’augment de despeses vinculat, directament o indirectament, a l’increment 
de costos de l’energia.
b) Que es realitzi una compensació a favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingres-
sos provocada per la sentència del TC en referència a l’impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, tant per les devolucions realitzades com 
per les conseqüències de la reforma normativa.
c) La creació d’una dotació addicional de recursos per incrementar el finançament 
dels ens locals amb motiu de l’increment salarial de l’1,5% per al 2022.
d) La derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
e) Tot i que en els darrers anys s’ha augmentat l’import de les transferències realit-
zades a favor dels ens locals, fruit del bon comportament de les figures tributàries 
que incideixen en el model de finançament i la voluntat del govern de l’Estat, la 
realitat és que ha estat insuficient per a cobrir ni tan sols les noves necessitats de 
despeses dels ens locals Per això, és necessari que es revisi definitivament el fi-
nançament local per fer possible el mandat constitucional d’autonomia local.

Sol·licitem al govern de la 
Generalitat de Catalunya:
a. Que actualitzi i revisi els fons de coo-
peració local a les necessitats actuals 
dels ens locals de Catalunya.
b. Que generi un Fons de Cooperació 
Local Extraordinari que cobreixi els incre-
ments dels costos derivats de la inflació.
c. Que presenti en l’actual legislatura la 
Llei de governs locals i la Llei de finances 
locals per recuperar el principi d’autono-
mia local i els recursos suficients per a 
dur-la a terme en plenitud.
d. Que quan es produeixi una delegació 
de competències en els municipis, es 
faci garantint els recursos necessaris 
perquè puguin ser desenvolupades 
sense generar cap cost a les administra-
cions locals.

Sol·licitem a les diputacions:
a. Que sufraguin el 50% de la despesa addicional de l’increment del cost de subministraments energètics dels ajuntaments que han de 
suportar les administracions locals.



La presidenta de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, va 
inaugurar el divendres 4 de novembre la 33a 
Assemblea General de l’FMC, que es va celebrar 
en el renovat espai del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, i va recordar com un cop superada la 
gestió de la pandèmia, que ha ocupat més de la 
meitat d’aquest mandat, ara els governs locals por-
ten mesos assumint, entre d’altres despeses, les 
conseqüències de l’encariment dels subministra-
ments energètics, i cal, d’una vegada per totes, po-
sar en el centre del debat aquestes greus dificultats.
En la seva intervenció va destacar el fet que des-
prés dels moments més durs de la pandèmia de la 
COVID-19, la normalitat està tornant a les nostres 
vides; però va recordar que és “una normalitat que 
no ha estat completa perquè cal tenir en compte les 
repercussions que estem patint els ajuntaments a conseqüència del 
conflicte bèl·lic a Ucraïna. Uns efectes que semblen no tenir atura-
dor i que patim en la gestió del nostre dia a dia”. Va explicar també 
que, malgrat això, durant aquest 2022 ja s’han pogut celebrar la 
majoria de sessions de la Comissió de Presidència de l’FMC de ma-
nera itinerant pel territori català.
Ja a la cloenda de l’Assemblea, Arnau va celebrar l’aprovació per 
unanimitat d’una proposta de resolució sobre finançament local 
“que mostra les greus dificultats econòmiques amb què s’enfronten 
els ajuntaments per donar resposta a les darreres crisis socials i 
econòmiques que ens han afectat”. “Els ajuntaments disposem d’un 
finançament precari, que no ha estat abordat de manera seriosa 
per cap de les altres administracions superiors, sigui Generalitat o 
Gobierno del Estado. I mentrestant totes les normatives, en forma de 
lleis o decrets, acaben esquitxant cada cop més les nostres finances 
municipals ja prou malmeses”, va recordar.

Posteriorment va intervenir també la consellera de Presidència de la 
Generalitat, Laura Vilagrà Pons, que va recordar que “la carpeta del 
món local és estratègica i prioritària per al govern”. En aquest sentit, 
va destacar que “des del govern som conscients del context difícil” i 
per això “treballem braç a braç amb el món local per intentar trobar 
sortides i recursos necessaris”. Segons la consellera, la governança 
“ha de ser compartida, cal prendre decisions conjuntament i am-
pliar els fòrums i els agents”, com ara amb les entitats municipa-
listes, el Consell de Governs locals, el Consell Català de Municipis 
Rurals, i en les reunions bilaterals amb grans ciutats. En aquest 
context, la consellera Vilagrà va emfatitzar que el govern “és muni-
cipalista i de conviccions profundament republicanes”. Finalment, 
va agrair a les alcaldesses i els alcaldes la seva dedicació i esforç 
per “fer progressar els vostres pobles, viles i ciutats i a millorar el 
benestar i la qualitat de vida de la ciutadania”. I alhora va demanar 
que continuïn “al peu del canó com sempre, per afrontar els pro-
pers reptes de país”.
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ACTIVITAT FMC

OLGA ARNAU: ‘ÉS L’HORA DE DIR PROU I 
DE DONAR PRIORITAT A LA MILLORA 
DEL FINANÇAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL’



L’Assemblea va aprovar per unanimitat els comptes anuals de 
l’exercici econòmic de 2021 i els pressupostos de l’FMC dels exer-
cicis 2022 i 2023. Aquest punt de l’ordre del dia va ser exposat pel 
secretari general de l’FMC, Jordi Seguer.
A continuació es va projectar un vídeo resum de les activitats de 
l’FMC des de finals de 2019 fins a l’actualitat. El vídeo el podeu des-
carregar en aquest enllaç: https://ja.cat/QhtOn.
Seguidament va ser aprovada la memòria d’activitats i de gestió de 
l’entitat de l’any 2021. Així, el vicepresident Àlex Garrido va exposar 
l’apartat genèric, en què va destacar que actualment l’FMC té 641 
entitats locals adherides, que representen més de 6,9 milions de ciu-
tadans i ciutadanes. “L’any 2021 hem començat a recuperar una certa 
‘normalitat’ després dels anys de pandèmia i gran part de les reunions 
es van tornar a fer presencials. Vam signar 21 convenis de col·labora-
ció amb diferents institucions i vam participar en més de 200 reunions 
amb els diferents Departament de la Generalitat”, va informar.
El vicepresident Marc Solsona va explicar la gestió duta a terme en 
les àrees i comissions sectorials i va recordar com durant el primer 
semestre del 2021, l’FMC va intentar recuperar l’activitat ordinària 
en convivència amb la COVID-19, amb l’objectiu de fer el segui-
ment de l’activitat dels governs de l’Estat i la Generalitat i com a es-
pai d’intercanvi d’experiències municipals. Va destacar la negocia-
ció dels acords marcs d’igualtat, treball o drets socials, i la gratuïtat 
de l’escolarització de l’I-2 en les 
escoles bressol, entre d’altres.
El vicepresident Eduard Rivas 
va enumerar les accions for-
matives celebrades en aquest 
període. “Com sabeu la formació 
és un dels puntals de l’FMC: la 
qualitat que s’ofereix en els cur-
sos i seminaris que desenvolu-
pem és reconeguda per tothom; 
per això, any rere any, els mu-
nicipis i els seus treballadors/
es públics dipositen en nosaltres 
la seva confiança per actualitzar 

els seus coneixements”. Va recordar que en aquest període vam 
augmentar paulatinament la formació oferta, vam ampliar la temàtica 
per arribar a nous col·lectius i vam oferir més hores de formació. El 
Seminari de Dret Local, que ha arribat a la 35a edició, ha augmentat 
el nombre de persones inscrites respecte el 2020, com també ha 
passat en el Seminari Tècnic Local i el de Relacions Col·lectives.
Finalment, el vicepresident Lluís Mijoler va destacar l’increment no-
table de l’activitat comunicativa de l’FMC. Durant el 2021, marcats 
per la pandèmia de la COVID-19, es van multiplicar els comunicats a 
adherits per afegir la informació de les mesures per prevenir i frenar 
la pandèmia. I a finals d’any, vam donar un impuls a les nostres xar-
xes socials per tal d’ampliar el ressò de la nostra activitat: es van obrir 
noves xarxes socials, Instagram i Linkedin, es va professionalitzar el 
perfil a Facebook en convertir-lo en una pàgina d’empresa. A partir 
de novembre també vàrem obrir un nou canal de comunicació a 
Whatsapp, des d’on enviem cada dia el recull de premsa però alhora 
ens serveix per enviar altres comunicats puntuals d’interès local.
En un altre ordre de coses, van ser aprovats per les persones as-
sistents el relleu de dos vocals del Comitè Executiu i la modificació 
dels Estatuts per poder-nos dotar de major estabilitat durant el pe-
ríode entre la celebració de les eleccions municipals i l’Assemblea 
constituent. A continuació es va projectar un vídeo de promoció del 
Servei Info Europa (SIE) de l’FMC.

L’ASSEMBLEA DE L’FMC APROVA ELS COMPTES 
DE 2021 I EL PRESSUPOST DE 2022 I DE 2023



Aquest acord, signat el 14 de juliol, té per objecte establir els 
compromisos generals de les parts signants per al període 
2022-2025 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de polítiques en els àmbits de la igualtat i la no discri-
minació, els drets humans, l’acollida de persones migrades i 
refugiades, les polítiques públiques LGBTI+ i les d’erradicació 
de les violències masclistes.
En paraules de la presidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, 
“aquest acord representa un canvi de paradigma, tant pel que 
fa a les polítiques com al mecanisme, amb l’objectiu d’arribar 
a tothom i garantir drets i equitat territorial. En aquest sentit, 
ratifiquem avui els principis de responsabilitat pública, l’au-
tonomia local, la subsidiarietat, l’atenció integral de la proximitat i 
l’eficiència i l’eficàcia en la gestió de serveis i en el desenvolupa-
ment i l’execució de polítiques públiques, per tal d’aconseguir uns 
millors serveis en matèria d’igualtat, no discriminació, drets humans, 
acollida de persones migrades i refugiades, polítiques públiques 

LGTBI+, erradicació de les violències masclistes, així com un millor 
finançament”. A més, la presidenta va destacar que “des de l’FMC 
hem recollit totes les peticions dels ajuntaments i les hem traslladat 
al govern per poder arribar a esvair els dubtes, donar solucions molt 
concretes i crear períodes de transitorietat per no deixar-ne cap sen-
se cobertura”.

Els vicepresidents de la Federació de Municipis de Catalunya, Àlex Garrido, alcalde de Manlleu, i Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, es 
van reunir el 19 de juliol amb representants de l’Association des Maires, des Adjoints et de l’Intercommunalité des Pyrénées Orientales, 
amb l’objectiu d’intercanviar experiències sobretot pel que fa als problemes i les necessitats dels municipis rurals i millorar les sinergies en-
tre els dos territoris. En la trobada es van abordar diversos temes d’interès, com ara el desenvolupament econòmic i urbanístic del territori, el 
turisme i diversos projectes transfronterers, la gestió de l’aigua, els riscos d’inundació, el foment de les llengües francesa i catalana, els pro-

jectes de cooperació municipal, les necessitats concretes 
dels micropobles, el desplegament de les figures de 
cooperació entre municipis i com mancomunar serveis 
en municipis rurals.
L’acte va ser presentat per David Rodríguez, secretari 
de Governs locals i Relacions amb l’Aran, i hi van par-
ticipar el director general de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà, Alfons Quera, i l’alcalde de Santa Maria del 
Mar i president de l’Association des Maires, des Adjoints 
et de l’Intercommunalité des Pyrénées Orientales 
(AMF66), Edmon Jordà, a més de representants de 
l’ACM i de l’Associació de Micropobles de Catalunya.

TROBADA AMB REPRESENTANTS LOCALS DE 
LA CATALUNYA NORD
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L’han signat el Departament d’Igualtat i Feminismes, l’FMC, l’ACM i Micropobles

SIGNAT EL NOU ACORD MARC PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES 
I SERVEIS DE PROMOCIÓ DE 
LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES



El 14 de juliol es va celebrar una reunió entre 
una delegació de la Federació de Municipis de 
Catalunya, formada pel vicepresident i alcalde 
de Martorell, Xavier Fonollosa, l’alcalde de 
Palafolls i impulsor de la Comissió d’Esports, 
Francesc Alemany, el secretari general, Jordi 
Seguer, el tècnic referent de la Comissió d’Es-
ports, Laureà Fanega, la secretària general de 
l’Esport, Anna Caula, i el director general del 
Consell Català de l’esport, Aleix Villatoro, on es 
van traslladar algunes de les preocupacions 
del món local en matèria
esportiva.
Durant la trobada, el 
govern català es va 
comprometre a fer 
realitat algunes de les 
peticions que l’FMC 
ja havia traslladat 
feia temps, com per 
exemple la creació de 
taules específiques 
de treball per tractar 
qüestions d’interès per 
als clubs esportius, els 
canvis normatius que 

afecten les instal·lacions, la planificació dels 
equipaments municipals, la subsistència del 
teixit associatiu del país, la manca de relleu 
generacional o l’alt grau de dependència
de les subvencions municipals per poder 
subsistir.
També es va parlar sobre el protocol comú per 
complir amb el marc normatiu de la Llei de 
protecció integral a la infància i l’adolescència 
per fer front a la violència, així com de les 
dificultats de contractació de socorristes que 
tenen actualment molts ajuntaments.

Amb el títol ‘Marc legal de l’exercici 
de les professions de l’esport aplica-
ble a l’oferta pública d’ocupació de 
l’administració local’, la Federació de 
Municipis de Catalunya va organitzar el 
passat mes de juliol una jornada amb 
l’objectiu de conèixer la jurisprudència 
de diferents recursos i sentències fa-
vorables en matèria d’esport.
La jornada va servir per aclarir els 
dubtes dels governs locals en les obli-
gatorietats que la Llei de professions 
de l’esport indica a l’hora d’aprovar 
ofertes públiques d’ocupació.
Més d’una vuitantena de càrrecs 
públics, responsables jeràrquics, se-
cretaris, interventors i personal tècnic i 
administratiu de recursos humans i en 
funcions relacionades amb l’oferta pú-
blica d’ocupació de l’àmbit d’esports 
dels ens locals, van analitzar, entre 
d’altres, el Reial decret llei 14/2021, 
de 6 de juliol, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública i la posterior Llei 
20/2021, de 28 de desembre.
Els ens locals tenen la necessitat d’ini-
ciar processos excepcionals d’estabi-
lització dels llocs de treball per assolir 
un nivell de temporalitat inferior al 8%, 
d’acord amb el que determina la pri-
mera norma. Es tracta d’una situació 
d’una gran importància pel volum de 
llocs de treball que suposa i, per això, 
l’FMC va creure necessari que els res-
ponsables de l’elaboració de les bases 
de l’oferta pública del sector esportiu 
coneguessin el marc legal regulador 
de l’esport a Catalunya, per l’afectació 
d’aquest en la convocatòria de places.
Les ponències debatudes a la jornada 
van servir per explicar quines són les 
condicions i requisits per treballar en 
el sector de l’activitat física i l’esport, 
quin és el marc legal català i quines 
són les professions i titulacions; i per 
informar de diferents sentències que 
el COPLEFC ha guanyat a diversos 
ajuntaments relacionades amb la Llei 
de professions de l’esport.

ANALITZEM 
EL MARC LEGAL 
DE L’ESPORT

L’FMC, EN LA CONSTITUCIÓ 
DEL CONSELL D’ACCIÓ EXTERIOR 
I DE RELACIONS AMB LA UE

L’FMC TRASLLADA AL GOVERN 
LES REIVINDICACIONS 
DEL MÓN DE L’ESPORT

Josep Bigorra, vocal del Comitè Executiu de la 
Federació de Municipis de Catalunya i alcalde 
de Vilaplana, va assistir el 13 de setembre a la 
primera reunió del Consell d’Acció Exterior i de 
Relacions amb la Unió Europea (UE), celebra-
da al Palau de la Generalitat. Aquest consell 
és un òrgan assessor, consultiu i de participa-
ció externa en matèria d’acció exterior i de re-
lacions de la Generalitat amb la UE i les seves 
funcions  seran dissenyar i fer propostes en 
l’àmbit de l’acció exterior i de relacions amb 
la UE i participar en l’elaboració del Pla estra-
tègic d’acció exterior i de relacions amb la UE 

i els plans sectorials anuals. El Consell també 
haurà de conèixer l’acció política i de govern 
en acció exterior i fer-ne el seguiment, i con-
tribuir amb la seva expertesa al compliment 
dels compromisos i acords de la Generalitat 
en aquest àmbit.
En la constitució del Consell es va abordar 
l’estratègia ‘Més Catalunya al Món’ en relació 
al desplegament de la xarxa de delegacions 
del govern a l’Exterior, d’una banda, i es van 
presentar els treballs inicials de redacció per 
elaborar el Pla Estratègic de l’Acció Exterior i 
de Relacions amb la UE per a 2023-2026.



La Federació de Municipis de Catalunya considera 
molt important formar part de la Xarxa de Governs 
Locals i Regionals en Polítiques del Temps. El nostre 
compromís és continuar col·laborant en aquest ob-
jectiu compartit, abordant les desigualtat, analitzant 
iniciatives i polítiques per combatre-les i garantint 
el dret al temps com un dret de ciutadania. Així va 
quedar palès en la jornada ‘Time Use Week 2022 
- Dia de polítiques del temps locals i regionals’, que 
va tenir lloc el 25 d’octubre, amb la intervenció del 
secretari general de l’FMC, Jordi Seguer.
El nostre compromís amb les polítiques de gestió del 
temps ve de fa anys. Així demostrem com aquesta 
qüestió forma part de la nostra agenda temàtica i 
com apostem decididament per un canvi en l’orga-
nització dels horaris quotidians per tal d’adequar-los a uns estils de 
vida que afavoreixin el benestar i la salut de la ciutadania i la bona 
convivència als nostres pobles i ciutats.
En la seva intervenció, Jordi Seguer va recordar que “l’any 2017 
l’FMC ja va donar suport al Pacte per a la Reforma Horària i a la carta 
de compromisos cap a l’objectiu 2025 per racionalitzar els horaris 
al nostre país amb els indicadors europeus. El 2020 vam revalidar 

el compromís de la nostra entitat per continuar implementant les po-
lítiques del temps al món local i vam signar un nou protocol, encara 
vigent, per promoure la racionalització dels horaris a Catalunya i im-
pulsar la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària. Finalment, 
l’octubre del 2021, l’FMC també va signar la Declaració de Barcelona 
en polítiques del temps per afavorir el paper dels municipis com a 
motors principals de les polítiques que promouen una nova organitza-
ció del temps i la reforma horària”.

L’acte, al qual va assistir el vicepresident de l’FMC i alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, va 
servir perquè les entitats promotores renovessin el seu compromís amb les polítiques del 
temps per al període 2022-2023. Amb aquesta estratègia es vol posar en relleu l’aposta 
per les polítiques públiques relacionades amb l’organització dels temps, que ja es tre-
ballen des de les diverses institucions i donar resposta al malestar i les desigualtats que 
generen l’organització actual del temps en la societat catalana.

Acte celebrat el 27 de juliol al Palau Robert

ASSISTIM A LA PRESENTACIÓ 
DE L’ESTRATÈGIA PER L’IMPULS 
DE LES POLÍTIQUES DEL TEMPS
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El secretari general de l’FMC, Jordi 
Seguer, va participar en la sessió 
informativa, celebrada el 2 de 
setembre, sobre les subvencions 
econòmiques per promoure la in-
ternacionalització dels ens locals, 
convocada pel Departament d’Acció 
Exterior de la Generalitat.

Enfortiment del territori 
de Catalunya des de 
l’activitat internacional

El vicepresident de l’FMC i alcalde de 
Martorell, Xavier Fonollosa, va assistir 
el 21 de setembre a l’acte inaugural 
dels 10 anys d’Infraestructures.cat, 
celebrat al Palau de Pedralbes.

Plane perpsiacx sius

L’FMC, present a l’acte 
per celebrar els 10 anys 
d’Infraestructures.cat

L’FMC, IMPLICADA EN LES POLÍTIQUES 
DE GESTIÓ DEL TEMPS



El secretari general de la Federació 
de Municipis de Catalunya, Jordi 
Seguer, i el representant designat 
per l’FMC a la taula, Sergi Morales, 
van assistir a l’acte de presentació 
del Pacte Nacional per a la Indústria 
2022-2025, presidit pel M. Hble. 
Pere Aragonès, president de la 
Generalitat.
El Pacte s’ha consolidat gràcies al 
treball dels agents econòmics i so-
cials, universitaris, centres tecnolò-
gics, col·legis professionals, partits 
polítics i entitats municipalistes, i té 
l’objectiu que la indústria faci un salt 
endavant significatiu en competiti-
vitat i permeti al sector fer front als 
grans reptes de la sostenibilitat i la 
digitalització, que són les grans pa-
lanques de transformació i de canvi 
de l’economia.
El nou Pacte Nacional per a la 
Indústria destinarà uns 3.200 mi-
lions d’euros per transformar el teixit 
productiu, amb l’objectiu que el 
sector industrial assoleixi el 25% del 
PIB català.
L’FMC ha format part, des de juliol 
de 2021, de l’equip que ha partici-
pat en l’elaboració d’aquest docu-
ment i ha fet tot un seguit d’apor-
tacions sorgides en la Comissió de 
Desenvolupament Local i Territori.
Durant l’acte, celebrat al DFactory 
Barcelona, el president Pere 
Aragonès va destacar la impor-
tància de l’acord i va afirmar que 
“Catalunya serà industrial o no serà” 
perquè és en l’àmbit econòmic on 
es garanteix la prosperitat, cohesió i 
productivitat d’un país.

El 9 de setembre

LA FEDERACIÓ,
EN L’ELABORACIÓ 
DEL NOU PACTE 
NACIONAL PER
LA INDÚSTRIA
DE CATALUNYA

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis van 
signar el 18 d’octubre un conveni per 
col·laborar en la formació i sensibilització 
del personal al servei dels ens locals de 
Catalunya i dels càrrecs electes, així com 
dissenyar accions i activitats per consolidar 
els coneixements sobre protecció de dades 
en aquest àmbit, entre les quals hi ha l’ela-
boració d’una nova guia.
La iniciativa respon a la voluntat de les 
tres organitzacions d’afavorir la integració 
d’aquesta matèria, amb un elevat contingut 
tècnic i especialitzat, entre les persones 
que treballen al món local i poden tractar 
habitualment dades personals de la ciuta-
dania com a conseqüència de l’activitat ad-
ministrativa ordinària. Especialment, tenint 
en compte la implantació progressiva de 
serveis cada cop més digitals en la gestió i 
atenció públiques i els impactes associats a 

l’ús de noves tecnologies en els tractaments 
de les dades personals.
La col·laboració que s’ha materialitzat in-
clou el disseny i desenvolupament conjunt 
d’activitats, tallers, exposicions, campanyes 
de comunicació i altres accions de difusió 
i divulgació, adreçades a consolidar el co-
neixement de la protecció de la privacitat i la 
seguretat de la informació entre el personal 
dels ens locals.

L’acord es va signar el 18 d’octubre

IMPULSEM UNA NOVA GUIA PER 
MILLORAR LA PROTECCIÓ DE 
LA PRIVACITAT AL MÓN LOCAL

DECLARACIÓ PER ABORDAR 
EL DÈFICIT DE LES ENTITATS 
LOCALS EN LA PROVISIÓ 
DE PLACES DE SECRETARIA, 
INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Aquest dèficit estructural genera una competèn-
cia entre els mateixos ajuntaments per atraure 
professionals amb habilitació i fa que siguin els 
ajuntaments de menor dimensió els que acabin 
patint en major mesura el problema. No oblidem 
que en molts d’aquests ajuntaments la figura del 
secretari-interventor és sovint l’única figura tècni-
ca de la plantilla de personal.
Si bé els consells comarcals han implementat 
sistemes de provisió mancomunada d’aquestes 

places, la realitat és que tampoc així s’ha acon-
seguit donar resposta a les nombroses necessi-
tats existents.
La Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM 
hem considerat urgent abordar aquesta pro-
blemàtica des de diversos àmbits d’actuació i, 
per a això, hem elaborat una Declaració, que 
el Comitè Executiu de l’FMC va ratificar el 
19 de setembre i que podeu veure en l’en-
llaç següent: https://ja.cat/7TuvI



La Federació de Municipis de Catalunya va presentar el 24 d’octu-
bre una edició especial 2022 del llibre de bones pràctiques dels 
governs locals. La publicació, editada juntament amb la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, i amb el títol ‘Una 
nova normalitat. Les agendes locals en la transició postCOVID’, 
recull 96 experiències d’èxit impulsades per municipis de més de 
5.000 habitants i consells comarcals, publicades al Banc de Bones 
Pràctiques.
Les bones pràctiques recollides són només una petita mostra que 
reflecteix l’enorme esforç i creativitat que han demostrat els governs 
locals durant aquest període i evidencien la capacitat de resiliència 
dels governs locals per fer front al context de crisi i estructurar el 
procés de transició per recuperar la normalitat.
L’acte de presentació del llibre va anar a càrrec de la presidenta de 
l’FMC, Olga Arnau, que va afirmar que “creiem que tot aquest esforç 
s’ha de posar en valor per reconèixer la tasca que realitza el món lo-
cal i aprofitar els aprenentatges d’aquestes pràctiques exemplars per 

als reptes que ens esperen en el futur”; del director de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, Jaume Magre; del 
secretari general de l’FMC, Jordi Seguer; i del coordinador del Banc 
de Bones Pràctiques, Leo Díaz.

El secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, Jordi Seguer, va parti-
cipar el 14 d’octubre en una reunió convocada pel Departament d’Empresa i Treball 
amb les entitats municipalistes per explicar el contingut de l’acord de govern del 31 de 
maig de 2022 sobre hàbits alimentaris en la contractació pública de Catalunya, que té 
com a objectiu ‘garantir una alimentació saludable i de qualitat, fomentar l’adquisició de 
productes de temporada, frescos i de proximitat, amb el manteniment i la millora dels 
recursos agraris i la reducció de residus’.
En la reunió es va avançar que la Generalitat establirà mecanismes de control i super-
visió del compliment de totes les clàusules que garanteixin una alimentació saludable 
en les futures licitacions dels contractes públics i s’encarregarà d’elaborar models de 
clàusules alimentàries de conformitat amb els objectius del Pla de contractació pública 
alimentària de Catalunya, que s’haurà de posar al dia.

LA GENERALITAT ENS DEMANA 
L’ADHESIÓ A L’ACORD SOBRE 
HÀBITS ALIMENTARIS
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La secretària general adjunta de 
l’FMC, Susanna Mérida, es va reunir 
el 16 de novembre amb represen-
tants del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, amb la finalitat d’explorar 
i cercar sinergies entre les dues 
entitats en materia de formació, per 
exemple per ajudar els representants 
locals a gestionar les seves relacions 
amb els mitjans de comunicació, 
ensenyar com parlar amb més segu-
retat i eficàcia per captar l’atenció 
o fer arribar els seus missatges de 
manera més efectiva, entre altres 
aspectes.

Col·laboració amb el 
Col·legi de Periodistes
de Catalunya

L’FMC també es va reunir amb re-
presentants de Localret el 17 de no-
vembre per treballar conjuntament la 
coordinació de futura formació sobre 
l’àmbit digital dels ajuntaments.

Millorem l’àmbit digital 
als ens locals

L’FMC POSA EN VALOR LES BONES PRÀCTIQUES 
LOCALS EN LA POSTPANDÈMIA



Aquest acord, signat entre la 
Federació de Municipis de Catalunya, 
l’ACM, CCOO i UGT, s’ha negociat 
pensant en aquells ens locals que 
no disposen de representació legal 
dels seus empleats públics, però 
també es pot prendre com a re-
ferència en els processos d’estabilit-
zació que han de dur a terme.
La Llei de mesures urgents per a 
la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública contempla la 
previsió d’un procés d’estabilització 
de l’ocupació temporal en les admi-
nistracions públiques, de les quals 
les locals no són una excepció. A 
Catalunya, hi ha molts ens locals, 
especialment els de més de petita 
dimensió, que no disposen dels 
recursos ni del temps necessari per 
articular amb èxit aquests processos 
d’estabilització, en el temps i forma 
requerits. Aquesta circumstància, i 
el fet que en l’àmbit català ja existeix 
un espai supramunicipal de trobada 
estable entre els agents socials i les 
entitats municipalistes que ha per-
mès millorar les condicions de vida 
i treball dels molts empleats locals 
catalans (Acord de condicions per 
als empleats públics dels ens locals 
de menys de 20.000 habitants), ha 
permès que s’hagi pogut acordar 
també un instrument negociat sobre 
els processos d’estabilització previs-
tos a la Llei 20/2021.
En definitiva, l’Acord s’aplicarà a 
aquells ens locals que no disposin 
de representació legal dels seus em-
pleats públics i que voluntàriament 
decideixin adherir-s’hi. 

El 24 d’octubre

L’FMC SIGNA 
L’ACORD SOBRE 
PROCESSOS 
D’ESTABILITZACIÓ 
DE L’OCUPACIÓ 
TEMPORAL

El secretari general de la Federació de 
Municipis de Catalunya, Jordi Seguer, i el 
tècnic Albert Solà, van assistir a una pri-
mera reunió de treball per donar un impuls 
legislatiu al mínim vital en l’accés a l’aigua.
La trobada, celebrada a la seu de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, va ser convocada 
conjuntament per l’ACA i l’Associació de 
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública 
(AMAP) i va comptar amb la participació 
d’entitats com Aigua És Vida, l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica, l’Associació 
d’Abastaments d’Aigua, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i les entitats municipalistes 
FMC i ACM, entre d’altres.
S’hi va debatre la possibilitat de crear un 
grup de treball per reflexionar sobre aquest 
tema i plantejar millores normatives i fiscals 
per garantir l’accés a l’aigua i el consum 
mínim vital a les persones més vulnerables.
La proposta té com a base la Llei 24/2015 
que va suposar un reforç a l’accés al dret 

humà a l’aigua en garantir el subministra-
ment i impedir el seu tall a les persones 
que no poden assumir els seus rebuts per 
trobar-se en situació de vulnerabilitat.
Tant des de l’ACA com des de l’AMAP van 
defensar que ha d’existir un marc normatiu 
comú que no depengui de la voluntat dels 
ens locals i dels seus operadors.

Celebrada el 26 d’octubre

L’FMC PARTICIPA EN LA REUNIÓ 
PER IMPULSAR UN MÍNIM 
VITAL EN L’ACCÉS A L’AIGUA

TREBALLEM PERQUÈ ELS ENS 
LOCALS PUGUIN AFRONTAR 
L’ENCARIMENT CONSTANT 
DE PREUS DE L’ENERGIA
La Federació de Municipis de Catalunya ha enviat 
una carta als presidents i les presidentes de les 
diputacions catalanes en què es demana la seva 
col·laboració per crear un fons de contingència 
extraordinari per sufragar el 50% de la despesa 
addicional de l’increment del cost dels submi-
nistraments energètics que han de suportar les 
administracions locals.
S’ha sol·licitat, al més aviat possible, una reunió 
conjunta amb les quatre diputacions (Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona) per tractar aquesta 
demanda, que ha de servir per pal·liar els greus 

efectes de la crisi econòmica i social que pateix 
el nostre país.
Segons la presidenta Olga Arnau, “la conjuntura 
provocada per la guerra a Ucraïna ha generat una 
nova crisi econòmica i social que ha impactat en 
els minvats pressupostos de les administracions 
locals i ha augmentat en una mitjana del 30 per 
cent el cost dels subministraments. Uns ajunta-
ments que tenen avui i tindran en el futur moltes 
dificultats a l’hora d’elaborar els seus pressupos-
tos per no deixar enrere la ciutadania i oferir-los 
uns serveis mínims dignes”.



La declaració, promoguda per la Diputació de Barcelona, vol mostrar la voluntat del 
món local d’avançar en la cooperació amb les administracions autonòmica i estatal per 
garantir a la ciutadania uns ingressos per sobre del llindar de pobresa que facin possible 
una vida digna i la promoció social, articulant sistemes d’interoperatibilitat, així com el 
compromís dels ens locals de reformular la cartera de prestacions locals amb procedi-
ments més transparents, àgils i eficients.

SUBSCRIVIM LA DECLARACIÓ 
PER AL DRET A INGRESSOS 
PER A UNA VIDA DIGNA ALS 
NOSTRES POBLES I CIUTATS
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El passat 28 de setembre represen- 
tants de Cultura i d’Igualtat i Femi-
nismes van presentar el Pacte per 
la Llengua a la Taula de Ciutadania 
i Immigració, que compta amb 309 
aportacions i prop de 3.000 propostes 
rebudes fins al moment en el marc del 
procés participatiu. La Federació de 
Municipis de Catalunya ha format part 
de les entitats participants del procés. 
Un dels col·lectius prioritaris per al 
Pacte és el de les persones migrades. 
En aquest sentit, la reunió va servir 
també per reconèixer la importància 
d’aquests col·lectius en matèria de 
llengua i per incorporar el teixit asso-
ciatiu de col·lectius de persones migra-
des en el procés participatiu del Pacte.

Tancat el procés 
participatiu del Pacte 
Nacional per la Llengua, 
en el que hem pres part

Plane perpsiacx sius

L’objectiu és promoure la participació ciutadana en salut per mitjà del voluntariat

ACORD ENTRE L’FMC I SALUT 
PER PARTICIPAR EN EL DESPLEGAMENT 
DE LA NOVA CARTA DEL VOLUNTARIAT
La presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
Olga Arnau, i el secretari general, Jordi Seguer, es van trobar el passat 20 de setembre amb 
la secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, Meritxell Budó, per 
parlar, entre d’altres temes, de la nova Carta del voluntariat, que té l’objectiu de promoure 
la participació ciutadana en salut per mitjà del voluntariat, contribuir a la seva consolidació i 
donar cobertura, fonament i seguretat a l’acció voluntària.
La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació ha dut a terme un procés participatiu per 
elaborar aquesta nova Carta del voluntariat en salut que substitueix la de l’any 2010. Així 
es dona resposta a una de les funcions principals de la Secretaria, que és la de promoure 
la participació social en el sistema sanitari públic. La nova Carta, amb el lema ‘Un impuls 
al voluntariat per una salut més propera’, afronta el repte d’actualitzar el reconeixement a 
la tasca immensa de les persones voluntàries i les entitats de voluntariat i també des de la 
consciència que la pròpia evolució social fa necessari revisar-ne el paper i la dimensió en la 
col·laboració amb els diferents agents de l’àmbit de la salut. Perquè el voluntariat és quel-
com tan preciós i valuós cal preservar-lo i impulsar-lo, fet que requereix una col·laboració 
estreta entre el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
la resta d’actors de la nostra comunitat. Posem, doncs, les eines avui, perquè el voluntariat 
de demà continuï gaudint de tan bona salut i per fer entre totes i tots una salut més propera.



El 21 de novembre es va signar l’acord 
de concertació territorial de les polítiques 
d’ocupació entre el govern de la Generalitat, 
les entitats municipalistes FMC i ACM, els 
sindicats CCOO i UGT, Foment del Treball i 
Pimec, que pretén atendre millor les perso-
nes usuàries, millorar la qualitat dels serveis 
ocupacionals que es presten i adequar-los a 
les necessitats concretes.
L’acord permetrà treballar plegats sota el 
concepte de cogovernança, amb proce-
diments més cooperatius i col·laboratius 
entre les administracions 
públiques, la societat civil i el 
sector privat, posant èmfasi 
en la participació activa i en 
el fet que la formulació de 
les polítiques es fa amb els 
territoris.
“Les estratègies territorials 
han de permetre donar un 
salt en la cooperació i el 
compromís del màxim nom-
bre d’actors dels diversos 
àmbits territorials. I des de la 

Federació de Municipis de Catalunya creiem 
que les entitats locals han de poder liderar 
aquestes estratègies territorials i continuar 
amb el compromís que ve de fa molt temps 
i que s’expressa avui en les millors dota-
cions d’equipaments i de recursos tècnics 
en les polítiques d’ocupació”. Així ho va 
afirmar la presidenta de l’FMC i alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, a l’acte 
de signatura que es va celebrar a la seu del 
Departament d’Empresa i Treball i que pos-
teriorment es va presentar al Palau Robert.

El diumenge 11 de setembre la pre-
sidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya, Olga Arnau, i el secre-
tari general de l’entitat, Jordi Seguer, 
van fer l’ofrena floral al monument 
de Rafael Casanova de la Ronda 
Sant Pere de Barcelona, conjunta-
ment amb l’ACM. Per la seva banda, 
el vicepresident de l’FMC Xavier 
Fonollosa, alcalde de Martorell, va 
estar present, en nom de l’entitat, 
a l’acte institucional de la Diada de 
Sant Boi d’ofrena floral davant la 
tomba de Rafael Casanova.
Enguany, a més, Jordi Seguer, se-
cretari general de l’FMC, va assistir a 
la nit a l’acte institucional celebrat a 
l’esplanada de les Quatre Columnes 
de Puig i Cadafalch de Montjuïc, a 
Barcelona, i que, organitzat pel go-
vern de la Generalitat i el Parlament, 
tenia com a eix vertebrador el relat 
d’alguns dels episodis més rellevants 
de la història de Catalunya des del 
1714, i la revisió de la tasca de mol-
tes de les dones que en tot aquest 
temps han contribuït a escriure la 
crònica del nostre país.

Diada Nacional

OFRENA FLORAL 
DE L’FMC

APOSTEM PER UNS MUNICIPIS 
MÉS ACTIUS EN ELS SERVEIS 
OCUPACIONALS

EN DEFENSA DE LES PERSONES 
QUE PATEIXEN ADEE
Des de l’Associació ADEE (acondroplàsia i dis-
plàsia esquelètica amb nanisme) ens van tras-
lladar una proposta de moció en contra dels 
espectacles que denigren les persones que 
pateixen ADEE. La seva pretensió és que els 
ajuntaments, les entitats, les administracions, 
etc. s’hi adhereixin per mostrar el seu rebuig a 
aquestes pràctiques.
El Comitè Executiu de la Federació de 
Municipis de Catalunya, en la seva sessió de 
24 d’octubre, va ratificar aquesta proposta de 
moció, que vàrem fer arribar als ajuntaments 
per si la volien aprovar als respectius plens 
municipals.
Entre d’altres, la moció reivindica que no es 
programin ni contractin espectacles que de-
nigrin i humiliïn les persones amb nanisme 

per a la seva exhibició en dependències de 
titularitat local de gestió pròpia, ni autorit-
zar-les quan la gestió estigui encomanada 
a un tercer. També proposa desplegar, 
juntament amb els sectors i entitats en 
defensa dels drets de les persones amb 
discapacitat, plans i estratègies de formació 
i inserció laboral perquè aquelles persones 
amb nanisme que treballen en espectacles 
i activitats denigrants puguin accedir a una 
feina digna i decent. A més, se sol·licita al 
conjunt de les administracions públiques 
que desenvolupin eines per prendre cons-
ciència sobre la situació i donar suport a les 
persones amb nanisme i les seves famílies.
Per descarregar la moció, aneu a l’enllaç 
https://ja.cat/7p96j



“Els municipis estan obligats a revisar els seus models de gestió de 
la seguretat i de les policies locals com a conseqüència dels canvis 
en la demanda de polítiques públiques. Els ajuntaments saben que 
és necessari definir exactament què s’entén com a seguretat local, 
què demanda la ciutadania i com ha de ser l’organització i la gestió 
dins dels cossos policials; i per a poder definir el nou model policial 
de país és imprescindible la col·laboració de l’administració local”. 
Així ho va defensar la presidenta de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, en la 
compareixença a la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.
Fa temps que el Departament d’Interior està treballant en una nova 
llei de policia, però encara no sabem en quin punt es troba. És im-
portant que des del municipalisme mantinguem una posició ferma 
i cohesionada. Des de l’FMC entenem que és positiva l’articulació 
d’un sistema de Policia de Catalunya que integri el treball del Cos 
de Mossos d’Esquadra i de les policies locals, però sempre garantint 
la seva eficàcia en termes organitzatius i de serveis a la ciutadania 
i considerem imprescindible una prèvia homogeneïtzació de les 
policies locals.
En la seva intervenció, Olga Arnau també va explicar que “l’FMC 

creu que la solució podria passar per avaluar el model de Policia de 
Catalunya després de 10-15 anys de desplegament dels Mossos d’Es-
quadra i revisar, si s’escau, els convenis de coordinació entre ajun-
taments i Generalitat. També s’hauria de potenciar l’autoritat dels al-
caldes i les alcaldesses, per mitjà de les Juntes Locals de Seguretat 
i revisar el programa de formació dels policies locals a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya”.

Els alcaldes de Martorell, Xavier Fonollosa, d’Esparreguera, Eduard Rivas, i de Manlleu, 
Àlex Garrido, acompanyats pel secretari general, Jordi Seguer, i les secretàries generals 
adjuntes, Roser Colomé i Susanna Mèrida, van visitar la planta que el grup Seat té a 
Martorell.
La comitiva va ser rebuda al conegut espai de Cupra Garage on es van explicar alguns 
dels elements que distingeixen el disseny d’aquesta marca. Posteriorment van visitar el 
taller de la línia de muntatge on van poder veure, in situ, el procés de producció de les 
diferents gammes de vehicles Seat, Audi i Cupra. Per últim, es va fer una visita al Test 
Center Energy, especialitzat en vehicles que consumeixen bateries elèctriques.

El passat 8 de novembre, a Martorell

UNA DELEGACIÓ DE L’FMC 
VISITA LA PLANTA DE SEAT
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El secretari general de l’FMC, Jordi 
Seguer, va assistir a la constitució 
d’aquest nou òrgan d’assessorament al 
govern català per als municipis rurals 
de menys de 2.000 habitants, que va 
tenir lloc al Palau de la Generalitat el 
passat 29 de novembre.

L’FMC, al nou Consell 
Català de Municipis Rurals

Una representació del Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya va 
visitar el 26 d’octubre l’FMC per donar 
més detalls d’aquest Projecte de llei, 
que busca resoldre la manca de reco-
neixement d’aquestes figures.

Plane perpsiacx sius

El Fòrum de Síndics Locals
ens presenta el Projecte 
de llei sobre sindicatures 
locals de greuges

Compareixença al Parlament el 16 de setembre

L’FMC REFLEXIONA SOBRE EL FUTUR DE 
LA SEGURETAT LOCAL I LES POLICIES LOCALS



El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va 
rebre els i les representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de l’ACM en 
una trobada per tractar la futura llei que 
haurà de regular la policia de la Generalitat i 
també totes les policies locals de Catalunya. 
El conseller va afirmar que, de moment, 
només hi ha preparades les bases, però 
que el procés encara no està tancat: 

“Volem que hi hagi consens amb les enti-
tats municipalistes i per això la futura llei ha 
de tenir aquesta vocació”, va afirmar.
La presidenta de l’FMC, Olga Arnau, que 
va assistir a la reunió acompanyada del 
secretari general, Jordi Seguer, va afirmar 
que aquesta futura llei “ha de resoldre totes 
les mancances i necessitats actuals i fixar el 
discurs de la policia del futur”.

“El Decret 131/2022, del Reglament 
de desplegament de la Llei de faci-
litació de l’activitat econòmica és 
un important avenç que beneficiarà 
564.000 empreses i uns 362.000 
autònoms i autònomes del país, ja 
que instaura l’aplicació total del 
contacte telemàtic amb les adminis-
tracions públiques, una simplificació 
de tràmits que generarà un estalvi de 
més de 44 milions d’euros”. Així ho 
va afirmar el secretari general de la 
Federació de Municipis de Catalunya, 
Jordi Seguer, en la sessió formativa 
sobre les noves obligacions de les 
administracions públiques, que es 
va celebrar el 29 de setembre, orga-
nitzada pel Departament d’Empresa 
i Treball, amb el suport de l’FMC.
Seguer va afirmar, a més, que “la 
priorització de la figura dels projec-
tes estratègics és un altre element 
important en l’agilització de tràmits, 
ja que permetran accelerar-ne la 
seva implantació”. En aquest sentit, 
creiem que “limitar al màxim el 
temps de cada tràmit administratiu 
i consolidar el paper clau de la fi-
nestreta única empresarial per mitjà 
del canal empresa és un altre pas 
endavant per facilitar el dia a dia de 
les nostres empreses”. La substitu-
ció dels tràmits d’autorització pels 
de comunicació, sense esperes ni 
càrregues burocràtiques serà una 
altra de les prioritats.
Des de l’FMC celebrem que l’elabo-
ració del decret hagi comptat amb la 
col·laboració del món municipalista i 
de tots els agents econòmics més re-
presentatius, fet que garanteix la se-
va implicació en aquest nou model.

LA FEDERACIÓ, 
A FAVOR DE LA 
TRANSFORMACIÓ 
DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA EN 
L’ENTORN DIGITAL

En una reunió que va tenir lloc el 3 de novembre

EL CONSELLER ELENA EXPLICA 
LES BASES DE LA FUTURA LLEI 
DE LA POLICIA CATALANA

MOCIÓ DE SUPORT A 
GUÀRDIES MUNICIPALS I PER 
LA SEGURETAT ALS MUNICIPIS
Els guàrdies municipals s’han convertit en 
una peça clau de la seguretat en els nostres 
municipis i també un referent policial per a la 
població i creiem que cal dotar-los d’un marc 
legal per reconèixer efectivament la seva feina 
real i que siguin reconeguts com la nostra 
Policia Local.
En aquest sentit, el Comitè Executiu de la 
Federació de Municipis de Catalunya reunit 
el 19 de setembre va ratificar una moció de 
suport que va enviar als ens adherits per si vo-
lien aprovar-la als respectius plens municipals.

La moció reclamava a la comissió redactora 
de la Llei integral de seguretat de Catalunya 
del Parlament que els agents, guàrdies i 
vigilants municipals siguin reconeguts ple-
nament com a operadors del sistema de 
seguretat de Catalunya; que es reguli la seva 
integració i coordinació amb la Policia de 
Catalunya; que es prevegi a la reglamentació 
d’accés als cossos de policia mecanismes 
d’adaptació i formació que permetin el tras-
pàs dels vigilants municipals als serveis de 
policia local.



Així ho va afirmar la presidenta de la Federació de Municipis de 
Catalunya, Olga Arnau, en la tercera Assemblea de la Xarxa d’Enti-
tats Locals per a l’Agenda 2030, organitzada per la FEMP, conjun-
tament amb la Xarxa d’Entitats i la Diputació de Barcelona i que es 
va celebrar els dies 14, 15 i 16 de novembre al recinte de l’Escola 
Industrial de Barcelona. En l’Assemblea es va debatre sobre l’Agen-
da 2030 com a prioritat en les polítiques de govern de les adminis-
tracions locals, quin paper i juguen, quins són els reptes que ens 
queden per davant i quins són els objectius comuns.
Olga Arnau, que va intervenir en la taula rodona ‘L’Agenda 2030: 
una prioritat en les polítiques de govern’, va assegurar que l’Agen-
da 2030 i els Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) no 
només han de ser una prioritat en les polítiques dels governs, sinó 
que han de ser l’eix a partir dels quals giri i s’estructurin totes i 
cadascuna de les polítiques nacionals, territorials i per descomptat 
dels ens locals, si volem fer front a la realitat actual i abordar amb 
garanties el desenvolupament d’un model social, econòmic i de 
governança, equitatiu i sostenible. La presidenta va recordar que el 
temps va passant i que si bé s’han aconseguit dissenyar estratègies i 
prioritats d’actuacions, ara, més que paraules i bones intencions, és 
temps d’actuar i d’assolir resultats reals, efectius i tangibles. “D’entre 
tots els agents capaços d’adoptar els ODS, els ens locals són els que 

tenen un paper més decisiu com a institució més propera al territori i 
a la ciutadania, amb gran capacitat d’actuació i amb un fort potencial 
d’identificació de la realitat i d’interacció amb la ciutadania”.
I va acabar afirmant que “ens calen unes administracions molt més 
obertes i transparents, que generin més confiança a la ciutadania, 
que siguin molt més permeables, que escoltin i treballin col·labora-
tivament amb els territoris, amb les empreses, amb el tercer sector i 
amb la ciutadania. I l’FMC assumeix el seu compromís i manifesta la 
seva ferma convicció i voluntat de contribuir en l’assoliment d’aquest 
repte”.

El 25 de novembre ens convoquem per commemorar el Dia Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència vers les Dones. La violència masclista té moltes formes i l’impacte 
en les seves vides depèn, en gran mesura, de la garantia d’accés a drets bàsics per a la 
seva reparació. La Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb altres entitats, 
ha elaborat un manifest en el que es referma el compromís amb la garantia de tots els 
drets que es veuen vulnerats amb les violències sexuals: des del dret a la seguretat, al 
dret a la integritat física i psicològica, passant pel dret a la salut, el dret a l’educació o el 
dret a la participació social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les 
dones que ens ha de fer també una societat més lliure.

Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

L’FMC SIGNA LA DECLARACIÓ 
AMB MOTIU DEL 25-N
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Reunió de treball de les Comissions 
de Presidència de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’Associa-
ció Catalana de Municipis on posem 
de manifest la feina feta de manera 
conjunta aquest mandat.

En favor del municipalisme

Com a membres dels jurat, l’FMC 
va ser present a l’acte de lliurament 
dels guardons a l’Associació Cinc 
Quilòmetres per Sabadell i a Josep 
Monells i Mateu, que va tenir lloc 
el 29 de setembre a Sabadell. Es 
reconeix la tasca feta per persones o 
entitats dels valors que sustenten la 
convivència a Catalunya i que prenen 
com a base comuna el respecte a la 
diversitat de cultures i creences.

Plane perpsiacx sius

L’FMC, al X Memorial 
Àlex Seglers

‘TENIM L’OPORTUNITAT DE DEMOSTRAR EL ROL 
CLAU DELS MUNICIPIS PER ASSOLIR ELS ODS’



Aprofitant la seva estada a Barcelona, una 
delegació de la FAM (Federación Argentina 
de Municipios), encapçalada pel seu pre-
sident Fernando Espinoza, intendent de 
La Matanza, i per Debora Giorgi, secretària 
de Producció de La Matanza i directora de 
Relacions Internacionals de la FAM, es va 
reunir amb la presidenta de la Federació 
de Municipis de Catalunya i alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, el secretari 
general, Jordi Seguer, i la secretària general 
adjunta, Susanna Mèrida.
Durant la trobada es van intercanviar 
impressions sobre diverses experiències 
municipalistes que s’estan portant a terme 
en els dos països. Espinoza va posar èmfasi 
en tots els projectes d’innovació en el camp 
formatiu que han convertit La Matanza en 
la capital de la província i de la indústria, 
un fet que ha permès una reducció con-

siderable de les xifres de desocupació en 
els darrers anys i acabar amb molta de la 
indigència que hi havia als carrers.
Per la seva banda, Olga Arnau va explicar 
tota la feina feta en els darrers anys a di-
ferents municipis adherits a l’FMC i es va 
posar a disposició de la FAM per continuar 
col·laborant i establir més lligams que bene-
ficiïn ambdues parts.

El Consorci Localret va celebrar el 
dissabte 12 de novembre la seva 
Assemblea General, davant d’una 
nodrida representació dels ens locals 
consorciats, i a la que hi va assistir, 
en representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya, el vice-
president Àlex Garrido, alcalde de 
Manlleu.
L’Assemblea, que va tenir lloc al 
paranimf de l’Escola Industrial de 
la Diputació de Barcelona, va apro-
var tots els punts per unanimitat, 
alhora que va servir per presentar 
el projecte del Centre Internacional 
per a la Innovació de les Polítiques 
Públiques (CIISP) de la Diputació de 
Barcelona.
L’acte d’inauguració va anar a càrrec 
de la consellera de Presidència, 
Laura Vilagrà. Seguidament, la vi-
cepresidenta de Localret i adjunta 
a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona, Pilar Díaz, va presentar 
el projecte del Centre Internacional 
per a la Innovació de les Polítiques 
Públiques de l’ens supramunicipal, 
una iniciativa que pretén ser un 
referent internacional  en la intersec-
ció entre ciència, tecnologia, empre-
sa i Administració pública per refor-
mular i elaborar serveis accessibles 
per a tota la ciutadania. Finalment, 
amb motiu del seu 25è aniversari i 
amb la finalitat de repassar els seus 
orígens i apuntar els seus principals 
reptes de futur, es va presentar el 
documental ‘Localret, una visió del 
món local’.
La cloenda de l’Assemblea va anar 
a càrrec del president del consorci, 
Jaume Oliveras, que va subratllar la 
importància de seguir treballant des 
del món local per una digitalització 
integral i homogeneïtzada dels nos-
tres municipis.

L’FMC, PRESENT 
A L’ASSEMBLEA 
DEL CONSORCI 
LOCALRET

La visita va tenir lloc el 16 de novembre

UNA DELEGACIÓ DE 
LA FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE MUNICIPIOS VISITA L’FMC

MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT 
I L’ACOMPANYAMENT EN 
EL DOL GESTACIONAL, 
PERINATAL I NEONATAL
La Federació de Municipis de Catalunya con-
sidera indispensable desplegar mesures que 
reconeguin aquest dol com un esdeveniment 
greu que contribueix a trencar el tabú i el 
silenci social que pesa sobre les persones que 
pateixen aquestes experiències tan doloroses.
Amb motiu del Dia Mundial de la 
Conscienciació i Visibilització de la Mort 
Gestacional, Perinatal i Neonatal, que se cele-
bra cada 15 d’octubre com a dia simbòlic per 
al record i l’acompanyament a les famílies en 
un dol encara poc reconegut, el Departament 
d’Igualtat i Feminismes, l’FMC, l’ACM i l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya van 

elaborar una moció conjunta, en la que, entre 
altres qüestions, es reconeix el dol gestacional, 
perinatal i neonatal i el compromís a impulsar 
mesures per combatre els tabús que hi estan 
associats, trencar el silenci social i acompan-
yar les famílies.
També es contempla la dotació d’un espai 
físic destinat al record per les pèrdues peri-
natals i neonatals, on es puguin fer tangibles 
aquestes pèrdues i on el dolor pugui ser 
reconegut, també socialment. A més, acorda 
donar suport a les associacions del municipi 
destinades a l’acompanyament durant el dol 
perinatal i neonatal.



Un dels objectius del primer Fòrum de les Arts a l’Educació, que 
va tenir lloc els dies 1 i 2 d’abril, era posar en relleu la importància 
dels ensenyaments artístics i la necessitat d’augmentar la presència 
de les arts a l’educació. En el fòrum es va aprovar la Carta de les 
Arts a l’Educació, que empeny les diferents administracions a dur a 
terme uns compromisos per avançar en aquesta finalitat. Les enti-
tats municipalistes van assumir el compromís de crear un espai de 
coneixement i assessorament de bones pràctiques dels ajuntaments 
i d’experiències inspiradores alineades amb les recomanacions sor-
gides del primer Fòrum de les Arts a l’Educació.
Fruit de tot això, el passat 30 de novembre es va celebrar una reu-
nió, entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM i el Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), que va servir per ex-
plicar els acords presos en el primer Fòrum de les Arts a l’Educació 
i els compromisos que afecten l’administració local incorporats en la 
Carta de les Arts a l’Educació.
A la reunió hi van participar, entre d’altres, Alba Pijuan, vicepresi-
denta de l’FMC i presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, acom- 
panyada per la secretària general adjunta, Susanna Mérida i els 
tècnics de referència de les comissions de Cultura i Educació, 
Francesc Xavier Menéndez i Pere Gabern, a més de diversos repre-
sentants d’aquestes dues comissions de l’’FMC.

La trobada va servir també per posar en marxa un grup de treball 
que farà una tasca de recerca de bones pràctiques, en el qual 
participen voluntàriament tècnics de cultura i d’educació de tot el 
territori. L’objectiu és conèixer i analitzar aquelles experiències lo-
cals que funcionen amb èxit en el territori, i de les quals se’n pugui 
extreure un model de mínims universalitzable per a tot el món local. 
Aquest recull de bones pràctiques es traslladarà als departaments 
d’Educació, de Recerca i Universitats i de Cultura del govern de la 
Generalitat i també als actors implicats en els compromisos de la 
Carta de les Arts a l’Educació.

L’acord comú ratificat és un instrument negociat de forma col·lectiva entre les entitats 
municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis, 
CCOO i UGT, amb l’objectiu de regular les condicions de treball dels empleats públics 
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, així com d’aquells consells 
comarcals que lliurement s’hi vulguin adherir.
Durant el temps de pandèmia de la COVID-19 es va regular per primera vegada a 
Catalunya la prestació de serveis en la modalitat de treball a distància. Ara, havent tornat 
a la modalitat de treball presencial, es vol donar resposta a la necessitat de regular la 
modalitat de treball a distància i s’ha introduït un nou article que contempla la nova pres-
tació de serveis en la modalitat de teletreball per a totes les administracions públiques.

En la reunió del Comitè Executiu de l’FMC 
celebrada el 21 de novembre

RATIFIQUEM L’ACORD COMÚ 
DE CONDICIONS 
DELS EMPLEATS PÚBLICS 
RELATIU A LA PRESTACIÓ 
DEL TELETREBALL
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El programa, posat en marxa pel 
Departament d’Educació el setembre, 
hauria de comptar amb una major 
qualitat educativa i millorar la seva 
execució. Així ho va expressar el se-
cretari general de l’FMC, Jordi Seguer, 
en una reunió telemàtica celebrada 
aquest 18 de novembre on es va va-
lorar aquest nou programa. Seguer va 
participar-hi juntament amb el tècnic 
referent de l’àrea d’Educació e l’FMC, 
Pere Gabern. L’FMC va proposar fer 
una reflexió d’aquest programa amb 
tota la comunitat educativa: “és ne-
cessària una oferta d’educació en el 
lleure de qualitat i que tota la comu-
nitat educativa pugui participar en el 
desenvolupament. Cal perseguir ara els 
objectius pedagògics d’aquestes tardes, 
més enllà de la conciliació familiar”.

Plane perpsiacx sius

L’FMC demana més qualitat 
educativa per al programa 
‘Tardes de lleure educatiu’

L’FMC, COMPROMESA AMB EL DRET 
DE LA CIUTADANIA A LA CULTURA I A L’ART





Enguany el Seminari compleix 35 anys essent referent formatiu en l’àmbit 
jurídic local. En aquesta nova edició, que va començar el 21 d’octubre 
de 2022 i acabarà el 9 de juny de 2023 i que compta amb la xifra rècord 
de 300 participants, hem aprofitat per tornar la mirada al passat i analitzar 
aquestes dècades d’evolució del Dret públic al món local, de la mà 
del primer ponent del primer seminari de 1987, tancant així un cercle

21 d’octubre 
Olga Arnau, presidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya, i Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del 
Seminari de Dret Local, van inaugurar aquesta edició 2022-
2023. La presidenta va agrair la tasca duta a terme durant 
tot aquest període per part dels diferents directors del 
Seminari, els seus 
excel·lents equips 
de programa, el 
personal de l’FMC 
que hi ha dedicat 
esforços, les entitats 
que hi han col·la-
borat i tot l’alumnat 
que ens ha fet 
confiança durant 
aquests 35 anys.
L’actual director de 
l’SDL, Juli Ponce, va 
explicar quins són 
els temes que en 
aquesta nova edició 
s’ha decidit abordar.
Abans de donar pas 
a les ponències, es 
va fer una retros-
pectiva dels 35 anys 
del Seminari de Dret Local, amb la projecció d’un vídeo de 
commemoració, i van intervenir telemàticament Josep Mir 
i Bagó, professor de Dret Administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra i membre de la GAIP, exdirector de l’SDL; i 
Eduard Paricio Rallo, magistrat de la Sala del Contenciós-
Administratiu del TSJC i també exdirector de l’SDL.
Seguidament la primera ponència de l’SDL 2022-2023, 
amb el títol ‘Una visió del Dret Administratiu i del Dret 
Local en les darreres tres dècades’, va anar a càrrec de 
Luciano Parejo Alfonso, catedràtic de Dret Administratiu de 
la Universitat Carlos III, que també va ser el primer ponent 
de la primera edició de l’SDL l’any 1987. Va fer algunes 
reflexions al voltant de l’autonomia local actual, va parlar 
sobre la concentració en la directa regulació constitucional 

de l’Administració local i el supòsit oblit del règim local en 
la distribució territorial de la competència legislativa i va fer 
una diagnosi de la situació actual, el debat sobre la garantia 
institucional i les seves alternatives i els problemes que es 
consideren pendents encara de solució.
En la segona part, als grups de treball, Danae Garcia 
Manzanares, lletrada de la Direcció de Serveis de 

Secretaries 
Delegades de 
la Diputació de 
Barcelona, va 
explicar la contrac-
tació irregular i el 
restabliment de la 
legalitat a través 
del procediment de 
reconeixement ex-
trajudicial de crèdit 
i la revisió d’ofici.
I per parlar de qui-
nes són les princi-
pals novetats de la 
Llei 11/2022, de 28 
de juny, general de 
telecomunicacions, 
amb incidència 
a l’àmbit local, 
vam comptar amb 

Olga Díaz Benito, cap de l’Àrea Jurídica de LOCALRET. 
Recordem que aquesta llei és una de les mesures incloses 
en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència de 
l’economia espanyola i en el Plan España Digital 2025, que 
pretén impulsar el procés de transformació digital del país, 
de forma alineada amb l’estratègia de la Unió Europea i 
que té com a principal objectiu el foment de la inversió en 
xarxes de molt alta capacitat.

18 de novembre 
El primer ponent, Santiago Carlos Fernández Muñoz, 
cap de la Unitat de Seguiment del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència del Gabinet de Presidència 
del govern d’Espanya, va recordar l’objectiu del pla: ac-

“El Seminari de Dret Local 
va començar abans de la caiguda 
del mur de Berlín i ha viscut 
nombrosos canvis en el món 
jurídic en aquestes tres dècades 
i mitja, a més de ser testimoni 
de la gran recessió econòmica 
a partir de 2008 i també de 
la pandèmia de la COVID-19
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celerar la recuperació de la crisi de la pandèmia 
de COVID-19 i afrontar un ambiciós programa 
d’inversions i reformes que permeti incrementar el 
potencial de creixement de l’economia espanyola 
afrontant la transició digital i verda.
També va afirmar com les entitats locals han estat 
des dels primers moments de redacció del Pla una 
de les principals prioritats per a la seva execució, 
bé a través de programes dissenyats específica-
ment per a ser executats directament per elles, o 
bé amb transferències a través de les comunitats 
autònomes.
Seguidament, Antonio Descalzo González, profes-
sor de Dret Administratiu de la Universitat Carlos 
III, va identificar en la seva intervenció la idea de 
bon govern amb el singular estatut jurídic aplicable 
als alts càrrecs de les diferents administracions pú-
bliques. Va estructurar la seva ponència en el bon 
govern en el marc del Dret de l’organització; l’ob-
jecte propi del bon govern, la governança i la bona 
administració; l’àmbit subjectiu del bon govern i la 
seva aplicació en el règim local; i la separació dis-
ciplinària en matèria de bon govern.
Pel que fa als grups de treball, al número I, per 
parlar de les obligacions jurídiques en la planificació 
estratègica de les polítiques de prevenció i seguretat 
i els diferents plans municipals, vam comptar amb 
Joan Miquel Capell Manzanares, cap del Gabinet de 
prevenció i seguretat de la Diputació de Barcelona, 
que va exposar la necessitat de planificar la segure-
tat en els municipis i proposar una eina de planifica-
ció estratègica que sigui útil per a les autoritats, els 
tècnics i funcionaris municipals, els policies locals i 
autonòmics, per a fer front a la gestió del risc que la 
vida en comunitat planteja.
Al grup II, Aitana de la Varga, professora agregada 
de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i 
Virgili, va analitzar la Llei 7/2022, de residus i sols 
contaminats per una economia circular i les com-
petències locals.

23 de desembre
La sessió prevista per al mes de desembre ana-
litzarà les Zones de Baixes Emissions: aspectes 
tècnics, jurídics i relatius al seu control
judicial (Francesc Robusté, catedràtic de Transport 
de l‘Escola Tècnica Superior d’‘Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, i Marc Tarrés Vives, professor 
agregat de Dret Administratiu de la Universitat 
de Barcelona), i la transformació digital a les 
administracions locals: tecnologies disruptives 
(Lluis Ramírez Pierna, director de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació 
de Barcelona).



SEMINARI TÈCNIC LOCAL
· Com potenciar les infraestructures verdes
· Anàlisi d’algunes transformacions viàries
· Relació entre transició energètica, territori i món local
· El territori, oportunitat per al desenvolupament sostenible

La gestió i el manteniment de la infraestructura verda, 
els criteris ambientals que s’han de tenir en compte i com 
s’hi pot incorporar la biodiversitat
En la sessió celebrada el 16 de setembre, el primer ponent, Jordi Chueca i Abancó, cap 
del Servei d’Espais Verds i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa, va explicar el 
cas de la seva ciutat en la gestió i el manteniment de la infraestructura verda: Terrassa no 
és una ciutat que es caracteritzi per una bona «jardineria» en l’estricte sentit de la paraula 
i això en aquest moment és fins i tot un avantatge, ja que la transformació dels espais 
verds urbans cap a espais més naturalitzats es pot fer d’una forma més amable i fins i tot 
entenedora per a la ciutadania”.
Per explicar els nous enfocaments en criteris ambientals de la infraestructura verda vàrem 
comptar amb Minerva Campos Sánchez, del Servei d’Emergència Climàtica i Educació 
Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb Dina Alsawi Abboud, cap de Servei 
de Parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En la ponència van parlar de la (re)natu-
ralització de les ciutats: sostenibilitat urbana, què és la guia de criteris bioclimàtics i el Pla 
de sostenibilitat ambiental, en què consisteix el Pla de millora de la biodiversitat, què són 
els refugis climàtics i, entre d’altres qüestions, ens van informar d’alguns exemples de bo-
nes pràctiques arreu el món
Finalment, Eduardo Peña González, secretari de la Red de Gobiernos Locales + Biodiver- 
sidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, i l’Ajuntament del Real Sitio 
de San Ildefonso, va introduir com s’ha d’incorporar el vector biodiversitat en la infraes-
tructura verda i ens va mostrar què són els premis a les bones pràctiques locals per la 
biodiversitat.

Alguns exemples de transformacions d’infraestructures viàries 
urbanes que s’han fet per millorar la mobilitat i convertir-les així 
en espais més sostenibles adaptats a la ciutadania
El 14 d’octubre el Seminari Tècnic Local va centrar el debat en la mobilitat. En aquest 
sentit, en la primera ponència, ‘Bastint ponts cap a una nova mobilitat’, Susi López, di-
rectora de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, va analitzar la mobilitat actual de la seva 
ciutat i va posar xifres a diferents inputs (desplaçaments, temps d’estacionament, petjada 
ecològica, qualitat de l’aire...); va explicar en què consisteix la nova mobilitat (increment 
de l’espai destinat a la mobilitat activa i el transport públic, reducció de l’espai per al co-
txe, afavorir una mobilitat combinada, etc.), i va enumerar quines són les estratègies que 
cal seguir per al canvi: la planificació, els facilitadors i finalment passar a l’acció, entre 
d’altres exemples.
A continuació van intervenir tres experts que van explicar diferents casos de transformació 
de travessies urbanes. Així, per parlar del carrer d’Anselm Clavé, a Granollers, i de com 
ha passat de ser una carretera a una illa de vianants, vàrem comptar amb Xavier Acosta 
Ferrer, arquitecte i director dels Serveis de Projectes i Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Granollers. Per la seva banda, Llorenç Rofes Anguera, cap d’unitat dels Serveis Tècnics 
Municipals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, va parlar del cas de l’Avinguda de 
Barcelona de Miami Platja: reurbanització = reformes. I finalment, Hugo Moreno, cap de 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, va analitzar 
el projecte de la travessera N-141d, als termes municipals de Vic i Calldetenes: les dificul-
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tats, les conseqüències, les alternatives per millorar l’habitabilitat, la participació ciutadana, 
i quin va ser el resultat final.
La darrera ponència va tractar sobre la mobilitat universal. Amb el títol ‘Eines per a de-
mocratitzar l’ús de l’espai i el transport públic’, Nela Saborit Esteve, enginyera civil, espe-
cialista en Transports, Urbanisme i Mobilitat, tècnica de desenvolupament ITS al projecte 
T-Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità, ens va parlar de la mobilitat sostenible, 
les claus del disseny de la mobilitat equitativa, quin és el punt de partida i va posar exem-
ples d’aplicació en espai públic, urbanisme, infraestructures, mobilitat obligada, mobilitat a 
zones de baixa densitat i solucions adaptades.

El camí cap a una transició energètica local: conscienciació i canvis
En la sessió celebrada el passat 11 de novembre es va analitzar la relació entre territori, 
món local i transició energètica. Amb aquest objectiu, es va tractar sobre com hauria de 
ser el planejament territorial i urbanístic, quin és el paper dels ens supralocals i com es re-
lacionen les administracions locals i les comunitats energètiques per aconseguir una millor 
transició.
Els primers ponents, Joan López, geògraf, i Jacob Cirera, ambientòleg, membres del 
Servei de Redacció del Pla director urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, van 
debatre sobre com traslladar els objectius de neutralitat climàtica per al 2050 al territori, 
amb l’exemple del cas del PDU metropolità, i van plantejar un seguit de qüestions terri-
torials a abordar en la resta de territoris per emmarcar la transició energètica dins d’una 

transició ecològica 
que ha de perme-
tre revertir la si-
tuació insostenible 
actual.
Seguidament Albert 
Vendrell, cap 
de la Secció de 
Suport a la gestió 
energètica local 
de la Diputació de 
Barcelona, amb la 
ponència ‘Suport 
als municipis per a 
la transició energè-
tica: el paper dels 
ens supralocals’, va 
explicar quin és el 

compromís climàtic de la Diputació de Barcelona i va analitzar quin és el suport integral 
que es dona a la implementació dels plans, què són les comunitats energètiques i altres 
projectes comunitaris d’energia, i en què consisteix el Pla Clima Diba.
Amb la darrera ponència, ‘Models per a l’impuls de les comunitats energètiques en els 
municipis de Catalunya’, Santi Martínez, director executiu de Km0.energy, i Gil Salvans, 
tècnic d’energia a l’Agència Local d’Energia d’Osona (ALEO), van explicar què és el que 
volem dir quan afirmem que la ciutadania està en el centre de la transició energètica, què 
és l’autoconsum compartit, què son les comunitats energètiques, i quins són els models 
actuals de Ces i com evolucionaran cap al futur. També ens van introduir la filosofia de 
treball d’ALEO i van explicar què és el projecte e-gestió d’equipaments municipals, el pro-
jecte Feder sobre transició energètica i el projecte NEO (Nova Energia Osona), què són les 
comunitats locals d’energia a Osona i quines són les seves activitats i objectius. Finalment 
van enumerar els projectes de futur.
Recordem que el Seminari Tècnic Local 2022 de l’FMC es clourà amb la darrera sessió, 
que tindrà lloc el 16 de desembre, on es parlarà sobre els territoris d’oportunitat per al 
desenvolupament sostenible i que en el moment de tancar aquesta edició de la revista 
encara no s’ha celebrat.

“Abordem cada plantejament 
amb una necessària mirada 
d’escala i adaptació 
a contextos territorials i 
administratius diversos, 
amb capacitats i necessitats 
igualment diverses



SEMINARI DE RELACIONS COL·LECTIVES
Les tres sessions realitzades han debatut sobre les millores socials en 
l’àmbit de les administracions públiques, els processos d’estabilització 
de l’ocupació temporal i la implantació del teletreball
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Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació 
de Municipis de Catalunya, i Lola Miró Folgado, directora del 
Seminari, van inaugurar aquesta edició, que se centra molt espe-
cíficament amb analitzar les mesures per reduir la temporalitat en 
l’ocupació pública, les noves formes d’organització del treball de 
plena actualitat, l’aplicació de la reforma laboral en l’ocupació públi-
ca i la regulació de les millores socials en l’administració.

Sessió del 30 de setembre: Les millores socials 
en l’àmbit de les administracions públiques
En aquesta sessió vam tractar les millores socials en l’àmbit de les 
administracions públiques, amb especial referència als incentius a 
la jubilació anticipada- la més recent jurisprudència del TS sobre 
aquesta matèria va comportar haver de plantejar-se, de nou, l’anàli-
si sobre les possibilitats i els marges que el vigent ordenament jurí-
dic, a l’empara dels pronunciaments dels tribunals de Justícia, con-
fereix a les administracions públiques per regular aquesta matèria.
La primera ponent d’aquesta sessió inaugural va ser Carolina Gala 
Durán, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que va parlar sobre la natura-
lesa d’alguns pagaments, fent una referència especial als incentius 
vinculats amb la jubilació anticipada. En aquest sentit, va introduïr 
elements previs com quines són les diferents possibilitats en funció 
del tipus de ‘millora social’ o ‘benefici social’ i el tipus de personal 
afectat; i també va explicar la normativa aplicable.

Marta Junquera Bernal, cap de l’Assessoria Jurídica de la Sindica-
tura de Comptes, va basar la seva ponència en qüestionar-nos si 
qualsevol pagament més enllà de les retribucions legalment esta-
blertes pot ser una retribució encoberta.
Finalment, la taula rodona amb el títol ‘Els límits de la negociació 
col·lectiva en l’àmbit de les millores socials’, va estar formada per 
Abel López, coordinador del Sector de l’administració local de 
CCOO Catalunya i per José Antonio Fernández Cáceres, secretari 
d’administració local d’UGT Serveis Públics de Catalunya, a més de 
les dues anteriors ponents.

Sessió del 25 d’octubre: Els processos 
d’estabilització de l’ocupació temporal
En aquesta ocasió, vam considerar imprescindible abordar allò, que 
de manera generalitzada, s’està anomenant ‘ofertes d’estabilització’, 
i fer-ho no només reflexionant sobre les mesures previstes a la Llei 
20/2021 per reduir l’actual temporalitat existent, sinó també sobre 
la reforma que l’esmentada llei ha comportat de l’article 10 del 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, reforma 
encaminada a prevenir l’abús de la temporalitat.
Amb l’aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de me-
sures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública, totes les administracions públiques s’han vist obligades a 
aprovar les corresponents ofertes públiques d’estabilització, així com 



a confeccionar les bases generals i específiques que han de regir les convocatòries que hagin de dur a terme. La Llei 20/2021 determina 
que la publicació de les convocatòries ha d’estar realitzada abans del 31 de desembre de 2022. Per tant, vam considerar oportú dedicar 
aquest sessió a aquest tema.
Per abordar aquesta matèria, la professora Josefa Cantero Martínez (Universitat de Castella-La Manxa) i el professor Luis Miguel Arroyo 
Yanes (Universitat Pablo Olavide) van participar en la segona de les sessions del Seminari sobre Relacions Col·lectives de l’FMC, que va 
finalitzar amb una taula rodona on es va debatre sobre la gestió de les convocatòries vinculades a les ofertes d’estabilització. Per fer-ho, 

vam comptar amb la participació dels ponents i amb la col·labora-
ció de la directora de Recursos Humans de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Eva Comellas Batet; i Lola Miró Folgado, directora del 
Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

Sessió del 22 de novembre: El teletreball 
a les administracions públiques
El primer ponent, Rafael Jiménez Asensio, catedràtic acreditat de 
Dret Constitucional i consultor de les administracions públiques, va 
analitzar el concepte i el renaixement del teletreball en el context de 
la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19. Va repassar el 
nou marc regulatori del teletreball i com aquest afecta i es pot apli-
car en les administracions públiques.
Durant la segona ponència, “La connexió entre les noves modalitats 
de treball i la necessitat de nous perfils professionals”, Mikel Gorriti 
i Bontigui, responsable de Recursos Humans de la Direcció de la 
Funció Pública del Govern Basc, va reflexionar sobre factors que 
afecten a les administracions públiques com són la temporalitat, les 

jubilacions o el canvi demogràfic, i sobre la necessitat imminent de generar nous perfils professionals que responguin a la societat actual.
El teletreball implica un canvi de mentalitat de la presència constatada a l’eficiència i la productivitat demostrades i un canvi cap a un lide-
ratge de confiança i comunicació.
I finalment, ens vam endinsar en experiències pràctiques de l’aplicació del teletreball tant en l’àmbit públic com en el privat amb Anna 
Ventura Comes, responsable de l’àmbit de teletreball a la Diputació de Barcelona i Víctor Baylina Martínez, director de Minsait Business 
Consulting.

“Les mesures per reduir 
la temporalitat en l’ocupació 
pública i les noves formes 
d’organització del teletreball 
centren l’SRC d’enguany, sense 
deixar de banda altres temes 
cabdals per a les administracions



El triangle de les Bermudes de la gestió esportiva municipal: marc legislatiu, 
instal·lacions i esdeveniments

14 de setembre

El curs planteja de manera molt realista la visió enfrontada dels tècnics especialistes i dels lletrats o juristes. Tots dos busquen el camí per 
poder desenvolupar els serveis públics de la millor manera possible i, per tant, estan obligats a entendre’s. Amb aquesta acció formativa 
pretenem oferir línies d’acció i un marc comú per afavorir el punt de trobada entre aquestes dues visions.

Les Agendes Urbanes: Instrument de canvi urbà integral i Nova Governança

19, 21, 23 i 28 de setembre

Els objectius són conèixer les metodologies utilitzades per elaborar Agendes Urbanes i els seus resultats; aprendre com desenvolupar les 
capacitats de transformació econòmica, social i territorial i de nova governança local; establir vincles de coneixement mutu i generar con-
fiança per a la col·laboració entre les professionals dels ajuntaments per elaborar o millorar les Agendes Urbanes del seu municipi.

Taller de ciberseguretat (FMC i Localret)

20 i 29 de setembre, 17 i 24 d’octubre, i 18 i 25 de novembre

Els tallers de ciberseguretat estan orientats a capacitar les persones treballadores i electes dels ens locals en la utilització de les eines de 
ciberseguretat per garantir la confidencialitat de la informació que utilitzen durant la seva activitat professional.

FORMACIÓ
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Governança de la Seguretat informàtica, Ciberseguretat i Gestió de Riscos

27 de setembre, 4, 7 i 11 d’octubre de 2022 

Durant el curs els alumnes s’especialitzaran en noves vulnerabilitats que puguin permetre reduir el nivell de risc en les seves entitats.

Eines i oportunitats de finançament per als ens locals. Seminari sobre fons europeus

Setembre 2022 - Febrer 2023

Organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM i el DIPLOCAT, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

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

3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2022

Expliquem quines convocatòries estan obertes, quins són els potencials beneficiaris i com es poden elaborar projectes viables. 

Preparació per a llocs de secretaria

4, 6, 11, 18 i 20 d’octubre de 2022

 Totes les persones participants coneixeran i milloraran les seves competències per cobrir un lloc de secretari o secretària.



Habilitats socials en l’atenció a la ciutadania

19, 24, 26 i 28 d’octubre de 2022

Aquesta formació facilitarà al professional aprofundir en la interiorització de les habilitats bàsiques de la intervenció social i descobrir mati-
sos interns que tota persona posseeix per interaccionar amb els altres, tot sobre la base del funcionament del Sistema de connexió social.

El cicle de vida de les instal·lacions públiques d’il·luminació

2, 7, 9, 14, 16 i 21 de novembre de 2022

El curs tracta la gestió de la il·luminació exterior i interior en l’Administració com a servei públic, ja que és un element singular que implica 
normatives específiques que no són, algunes d’elles, d’aplicació a les instal·lacions privades.

Estabilització de l’ocupació pública

8 de novembre de 2022

Per saber com modificar les ofertes publicades i elaborar amb criteris d’eficàcia i legalitat les bases de selecció.

Ètica i integritat pública

12 i 14 de desembre de 2022

El curs té l’objectiu d’identificar els riscos per a la integritat pública, conèixer els mecanismes per enfortir-la i determinar els elements que 
han de configurar un pla d’integritat.



La convocatòria Just Transition Mechanism - Mecanisme de 
transició justa (JTM) es llança d’acord amb el Programa de 
Treball 2021-2025 i serà gestionada per l’Agència Executiva 
Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA).
Té dos apartats amb els següents temes:
- JTM-2022-2025-PSLF-STANDALONE PROJECTS 
(Projectes autònoms).
- JTM-2022-2025-PSLF-LOAN-SCHEMES (Esquemes de 
préstec).
Aquesta convocatòria s’adreça a projectes vinculats a un 
préstec marc per abordar greus reptes socials, econòmics 
i mediambientals derivats de la transició cap als objectius 
climàtics i energètics de la UE per al 2030 i l’objectiu de 
neutralitat climàtica a la UE com a màxim l’any 2050, en 
benefici dels territoris de la UE identificats en els Plans 
Territorials de Transició Justa.
El Banc Europeu d’Inversions finança els projectes que 
cerquin la transició verda des de les administracions pú-
bliques. Es financen préstecs d’un mínim de 12,5 milions 
d’euros i cobreixen fins al 50% del cost del projecte.
Es tracta d’una sèrie de convocatòries establertes fins al 
2025, amb les següents dates de presentació previstes:
19 de gener de 2023
19 d’abril de 2023
20 de setembre de 2023
17 de gener de 2024
17 d’abril de 2024

19 de setembre de 2024
16 de gener de 2025
15 d’abril de 2025
i 11 de setembre de 2025
Totes acaben a la mateixa hora: les 17:00 - hora de 
Brussel·les.
El Mecanisme de transició justa (JTM) disposa d’un docu-
ment amb les condicions de la convocatòria.

El passat 11 d’octubre, el Comitè Europeu de les Regions va fer públic el 
seu Informe anual de la UE sobre l’estat de les regions i les ciutats, com a 
instantània dels reptes més urgents als quals s’enfronten les regions i ciu-
tats de la Unió, amb la pretensió d’ajudar a informar sobre les decisions 
polítiques de la UE.
L’informe d’enguany se centra en els reptes més urgents als quals s’en-
fronten les ciutats i regions de la UE: les conseqüències econòmiques i 
socials de la guerra de Rússia contra Ucraïna, els efectes duradors de la 
pandèmia de la COVID-19 i la recuperació necessària, l’emergència climà-
tica i la transició energètica, la lluita contra les desigualtats i el futur de la 
democràcia a partir de les conclusions de la Conferència sobre el Futur 
d’Europa.
Aquesta informació també inclou el “Baròmetre regional i local”, que pre-
senta les opinions dels representants electes d’arreu d’Europa enquestats 
en col·laboració amb Grup IPSOS.

PRÉSTECS A ENTITATS LOCALS 
PER A LA TRANSICIÓ VERDA
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INFORME SOBRE L’ESTAT I ELS REPTES 
DE REGIONS I CIUTATS DE LA UE



S’ha aprovat signar un acord de consorci 
amb 26 governs locals i regionals de la 
Unió Europea i altres actors de la coo-
peració descentralitzada europea, com 
federacions de municipis, en el marc d’un 
projecte europeu que pretén enfortir la 
col·laboració per millorar l’eficàcia de les 
seves polítiques de desenvolupament.
Es tracta del projecte ‘Treballant plegats 
per apoderar els governs locals i regionals 
per a una governança millorada i per uns 
resultats de desenvolupament més efectius 

als països de la UE’, coordinat pel Consell 
de Municipis i Regions d’Europa i subven-
cionat per la Comissió Europea.
La fase actual del projecte té una durada 
de dos anys i compta amb una dotació 
econòmica de 3,2 milions d’euros, dels 
quals la Comissió Europea finança un 80% 
i els socis, entre ells el govern, el 20% 
restant. Entre els objectius de la iniciativa 
destaca el foment del treball en xarxa per 
a la millora de les pràctiques actuals en 
matèria de cooperació descentralitzada, és 

a dir, aquelles ini-
ciatives de coope-
ració internacional 
que es despleguen 
des de governs 
locals i regionals. 
També destaca la 
voluntat d’enfor-
tir la incidència 
d’aquests actors 
en la política de 
desenvolupament 
de la UE i les 
agendes globals.

La Comissió Europea ha obert el tercer 
conjunt de convocatòries de propostes 
del Programa Europa Digital, per valor 
de 200 milions d’euros, en el marc 
dels Programes de treball 2021-2022, 
a empreses, administracions públiques 
i altres entitats dels estats membres de 
la UE, països de l’EFTA/EEE i països 
associats.
La data límit establerta és fins al 24 de 
gener de 2023.

Terceres convocatòries

PROPOSTES 
DEL PROGRAMA 
EUROPA DIGITAL

Nou servei del Programa SIE de l’FMC

REVISIÓ TÈCNICA DE PROPOSTES EUROPEES

EL GOVERN SIGNA UN ACORD 
PER MILLORAR LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA EUROPEA

El Servei Info Europa de la Federació de 
Municipis de Catalunya ha ampliat el suport 
als municipis i ofereix una revisió tècnica 
de les propostes europees. Per poder 
obtenir aquest assessorament, cal que el 
municipi enviï la petició amb un mínim de 
15 dies d’antelació a la data de presentació 
de la proposta del projecte tècnic.
Un cop rebuda la petició, els membres de 
l’equip de l’FMC revisaran la proposta i, si 
s’escau, reforçaran el seu encaix en les prio-
ritats i requisits de les diferents línies finan-
ceres ofertes per fer-les més competitives.

Recordem que el Servei Info Europa (SIE) 
impulsat per l’FMC és un espai ubicat a la 
nostra pàgina web, on es poden trobar les 
últimes informacions en matèria de fons 
europeus, les convocatòries obertes relle-
vants per a governs locals i els recursos 
que us poden ser d’ajuda per participar 
a Europa, promovent així una participació 
activa i eficient en els fons europeus.
Així mateix, el SIE ofereix als governs locals 
adherits:
· un sistema d’informació i alerta sobre 
fons europeus;

· un punt d’assistència tècnica als governs 
locals orientat a resoldre dubtes puntuals, 
oferir orientació per a la definició de 
projectes que responguin a les prioritats 
marcades per la UE i donar una primera 
valoració de projectes/idees amb potència 
per ser presentats;
· un acompanyament estratègic més es-
pecífic dirigit a orientar els ajuntaments en 
el seu posicionament per a la definició de 
fulls de ruta de finançament europeu; i
· el servei que hem encetat de revisió de 
projectes.
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Les evidències han anat demostrant de manera reiterada 
els beneficis del verd per a la salut i la qualitat de vida urba-
na. De fet, estudis recents han demostrat que tenir espais 
naturals prop de casa, a més de millorar el benestar psi-
cològic, allarga l’esperança de vida i redueix el risc de pato-
logies cardíaques. És per això que l’Organització Mundial de 
la Salut recomana que tothom tingui accés a, com a mínim, 
0,5 hectàrees d’espai verd públic   en un radi de 300 metres 
de la seva llar. Un objectiu que encara està lluny d’asso-
lir-se ja que un 62% de persones viuen en zones amb ac-
cés a menys espai verd del recomanat per l’OMS.
És urgent, doncs, que les ciutats europees més “grises” 
incorporin la naturalització de l’entorn urbà com a prioritat 
en les agendes polítiques municipals, encara que sigui 
començant amb projectes a petita escala: teulades verdes 
i jardins verticals, patis escolars amb vegetació, corredors 
verds, arbres de carrer, parcs, horts comunitaris o substituir 

calçades asfaltades per espais verds.
https://ja.cat/oZJKh

Les zones del planeta on les persones viuen més anys no són aquelles en les que s’inverteix més en salut 
sinó allà on l’entorn és més saludable. Aquesta és la conclusió d’un estudi de Dan Buettner sobre 15 ciu-
tats en les que hi ha una longevitat més prolongada i amb qualitat de vida: Okinawa, Japó; Sardenya, Itàlia; 
Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Grècia i Loma Linda, California. En totes elles, l’exercici físic forma part de la vida 
quotidiana de la ciutadania i tothom té accés a espais naturals.
Les evidències demostren, doncs, que per millorar la salut pública més que organitzar activitats per fomen-
tar l’exercici, llançar campanyes per combatre el sedentarisme, construir gimnasos o subvencionar estades 
a centres termals, és molt més efectiu instal·lar carrils bici, fer zones de vianants urbanes, naturalitzar les 

ciutats o facilitar l’accés dels 
ciutadans i les ciutadanes a 
parcs i espais verds de manera que l’activitat 
física formi part del dia a dia de tothom.
Minneapolis n’és una prova fefaent: el govern 
local es va comprometre fa una dècada a 
prioritzar la qualitat de vida, el que l’ha portat 
a invertir en la construcció de carrils bici, 
plantar arbres i facilitar els desplaçaments 
a peu. Com a resultat va ser reconeguda el 
2017 com la ciutat més saludable d’Amèrica.
https://ja.cat/1sCZg

COM DE VERDS HAN DE SER 
ELS CARRERS PER TENIR 
CIUTATS MÉS SALUDABLES

A MÉS DE LA DIETA I L’EXERCICI, 
PER MILLORAR LA SALUT PÚBLICA ÉS 
ESSENCIAL TRANSFORMAR LES CIUTATS



L’aprofitament dels patis escolars 
fora de l’horari escolar és una estra-
tègia que s’ha demostrat com una 
solució ràpida, efectiva, assequible 
i distribuïda per tota la ciutat per 
donar resposta a la manca d’espais 
verds en molts barris urbans. Per 
què invertir en la construcció de 
nous parcs o places quan tots els 
barris ja disposen d’un espai públic 
ben mantingut, amb equipaments 
educatius, net i segur que està tan-
cat el 50% del temps?
Amb aquesta mesura ciutats com 
Newark, Nova York, Los Angeles o 
Philadelphia han posat a disposició 
dels veïns i les veïnes de totes les 
edats un espai verd i de lleure a po-
ca distància de casa seva. Aquestes 
experiències demostren que quan la 
política s’acompanya d’un programa 
per naturalitzar els patis escolars 
se’n multipliquen els beneficis, ja 
que també contribueix a millorar la 
salut i el benestar de la ciutadania 
i l’alumnat del centre, a combatre 
l’efecte illa de calor urbana i a pre-
venir el canvi climàtic.
https://ja.cat/hphI0

EL DESAPROFITAT 
VALOR DELS PATIS 
ESCOLARS

Com a punt d’arribada o de pas de bona 
part dels fluxos migratoris i de refugiats 
del món, les ciutats han esdevingut un 
gresol de cultures cada vegada més divers. 
Aquesta evolució, que constitueix un in-
dubtable vector d’enriquiment social i de 
dinamització econòmica i del mercat labo-
ral, ha provocat també l’aparició de noves 
necessitats municipals relacionades amb la 
integració dels nouvinguts.
En aquest escenari tan dinàmic i complex, 
el gran repte al que s’enfronten els governs 
locals és com aconseguir ciutats inclusi-
ves que minimitzin els riscos i aprofitin les 
oportunitats que genera aquest procés de 
diversificació social urbana.
La recerca i les evidències permeten identi-
ficar com a principals factors d’èxit a l’hora 
de donar resposta a aquest repte:
1) L’adopció d’un enfocament multinivell: 
un sistema de governança en el que partici-
pin totes les administracions del municipi.
2) Dissenyar estratègies multisectorials: 
assegurar l’alineació de tots els àmbits d’in-
tervenció municipals en la línia de facilitar 
la integració social, econòmica, laboral, 
educativa, etc. dels nouvinguts.
3) Reforçar la capacitació de l’adminis-
tració local en aquesta matèria: formar 
els treballadors i treballadores municipals 
en temes d’interculturalitat, diversificar 
les plantilles dels ajuntaments, establir 
mecanismes de col·laboració amb la res-

ta d’actors del municipi 
(ONGs, associacions, sector 
empresarial, etc.), reforçar 
la inclusió social a nivell de 
barri (mesures de segure-
tat, urbanístiques, de qua-
litat de l’espai públic, de 
serveis comunitaris, etc.), o 
disposar de sistemes d’in-
formació que permetin fer 
seguiment del flux d’arribada i de l’impacte 
de les polítiques adoptades.
Baixant a una escala més concreta caldria 
destacar, d’entre les bones pràctiques 
exposades en aquest document: l’habilita-
ció a Amsterdam de la figura del mentor 
que acompanya durant 2 anys el procés 
d’acolliment de les persones immigrants i 
refugiades, l’existència de l’Oficina d’aco-
llida a Viena que ofereix assessorament en 
25 idiomes per promoure la integració de 
les persones nouvingudes, l’establiment a 
Atenes d’un partenariat entre el sector pú-
blic, el sector privat i el sector filantròpic per 
impulsar polítiques públiques innovadores 
en matèria d’immigració, la creació a la ciu-
tat equatoriana de Cuenca de la “Casa del 
Migrante” que ofereix assessorament per 
facilitar l’accés a serveis bàsics (sanitat, edu-
cació, habitatge, etc.), o la Stuttgart Chamber 
of Crafts on s’ofereix ajuda i assessorament 
als nouvinguts per emprendre un negoci.
https://ja.cat/HETd0

INCLUSIÓ LOCAL D’IMMIGRANTS
I REFUGIATS: EXPERIÈNCIES 
I BONES PRÀCTIQUES



La Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat de la FEMP va 
aprovar la Declaració 3-30-300, en la que es proposa un mo-
del urbà en el que la ciutadania pugui disposar, com a mí-
nim, de 3 arbres visibles des dels seus domicilis; que el mu-
nicipi tingui almenys un 30 per cent de massa arbòria al seu 
territori; i que els veïns i veïnes disposin d’un espai verd de 
qualitat i accessible a una distància menor de 300 metres del 
seu habitatge o equivalent a menys de 5 minuts caminant. El 
que es vol és impulsar el model de municipi 3/30/300 per al 
2030, per preservar la biodiversitat urbana, crear ciutats i po-
bles més saludables i habitables, captar gasos d’efecte hiver-
nacle, evitar l’erosió i desertificació. En resum, uns municipis 
més resilients davant l’emergència climàtica.

L’objectiu de l’actuació és posar en contacte els propietaris de finques 
abandonades o en desús i persones que busquen terres per conrear, així 
com donar-los suport tècnic i jurídic. En aquest sentit, la Diputació de 
Barcelona col·labora amb els ajuntaments i les entitats locals que volen 
preservar el paisatge rural i potenciar l’activitat agrària del territori.
La Xarxa de Bancs de Terres de Catalunya és una iniciativa pionera a 
Europa que la Diputació de Barcelona cofinança des de 2018, en el marc 
de l’estratègia BCN Smart Rural. Ho fa amb l’objectiu de recuperar camps 
de conreu en desús, facilitar el relleu generacional i fomentar l’emprenedo-
ria agrària. Actualment, la xarxa acull 13 bancs de terres repartits per 134 
municipis.
Els serveis oferts per la Xarxa de Bancs de Terres són gratuïts i inclouen la 
facilitació de contacte entre les dues parts, així com l’assessorament tècnic 
i jurídic, la formalització de contracte i la formació contínua.

En una reunió a Viladecans el 5 d’octubre

MUNICIPIS COMPROMESOS AMB 
LA BIODIVERSITAT

Es crea el Consell Català de 
Municipis Rurals com a òrgan 
d’assessorament del govern en ma-
tèria de règim local i participació i 
proposta en els àmbits que afectin 
els municipis rurals, entenent com 
a tals els municipis de Catalunya 
amb una població inferior a 2.000 
habitants.
Les seves funcions són assessorar el 
govern en les mesures que tinguin 
com a destinataris o afectin aquesta 
tipologia de municipis; detectar els 
problemes específics que els afecten; 
elaborar propostes de millora dels 
serveis en aquests municipis; propo-
sar al govern l’adopció de mesures 
de coordinació interadministratives 
que facilitin la prestació eficaç dels 
serveis; sol·licitar l’elaboració d’es-
tudis d’interès i rellevància per als 
municipis rurals; promoure el debat 
entre especialistes sobre mesures 
que calgui adoptar en relació amb 
qüestions que afectin aquests mu-
nicipis; i assessorar sobre aquelles 
qüestions que li sotmeti el govern.

Es crea el Consell Català 
de Municipis Rurals

Els promou la Diputació de Barcelona

ELS BANCS DE TERRES 
AUGMENTEN EN UN 40% 
L’ÚLTIM ANY
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La construcció dels edificis supo-
sa una inversió superior als 6,7 
milions d’euros, finançada per 
l’AMB i els ajuntaments de Ripollet, 
Montcada i Reixac, Sant Vicenç 
dels Horts i Tiana. El desplegament 
dels equipaments fets amb fusta 
coincideix amb el reconeixement de 
la metròpolis de Barcelona com a 
Ciutat Europea del Bosc 2022, un 
certamen europeu que avala la fei-
na de l’AMB en la gestió forestal.
L’AMB els construeix després de 
l’experiència exitosa de l’edifici 
PISA de Cornellà de Llobregat, una 
promoció d’habitatge de protecció 
oficial que ha guanyat diferents 
premis d’arquitectura.
Els quatre equipaments són l’Arxiu 
Municipal de Ripollet, l’escola bres-
sol El Viver de Montcada i Reixac, 
la llar d’infants El Petit Mamut de 
Sant Vicenç dels Horts i l’ampliació 
de l’institut de Tiana.
Els principals avantatges i beneficis 
de la construcció amb fusta que 
compleixen aquests quatre edificis 
són els següents: innovació, des-
carbonització, sostenibilitat, regu-
lació tèrmica i impuls al producte 
nacional o de km 0.

Construïts per l’AMB

PRIMERS QUATRE 
EQUIPAMENTS 
DE FUSTA A LA 
METRÒPOLIS DE 
BARCELONA

Vilawatt és un projecte que ha impulsat la 
creació d’un operador energètic local amb 
una estructura conjunta integrada per ciuta-
dania, empreses i el mateix Ajuntament de 
Viladecans.

Els premis de la Xarxa Espanyola de Ciutats 
pel Clima (FEMP) reconeixen l’acció local 
en set categories: gestió de la mobilitat; 
economia circular; transició energètica, 
regeneració i renovació urbana; adaptació 
al canvi climàtic; solucions basades en la 
natura; sensibilització i conscienciació ciu-
tadana; i participació ciutadana.
En aquesta nova edició hi han concorregut 
45 entitats locals i s’hi han presentat un 
total de 73 actuacions. Els 14 guanyadors 
i finalistes van rebre el seu guardó el pas-
sat 23 de setembre, en el marc de la XV 
Assemblea General de la Xarxa Espanyola 
de Ciutats pel Clima.

EL PROJECTE VILAWATT, 
DE VILADECANS, GUANYADOR 
DEL PREMI TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA DE LA FEMP

La Diputació de Barcelona ha realitzat l’es-
tudi ‘La incorporació de la perspectiva de 
gènere en el sistema esportiu local’, que ha 
comptat amb la participació de més de 15 
ajuntaments i entitats esportives femenines 
de la província.
L’objectiu és proporcionar un mapa de la 
situació de la província i esdevenir el punt 
de partida per conèixer les fortaleses i els 
recursos de què ja disposen els municipis i 
identificar l’existència de discriminacions —
directes o indirectes— per raó de gènere o 
orientació sexual.
Així, a les ciutats de més de 50.000 habi-
tants s’ha detectat que, en general, l’esport 
local està molt masculinitzat fet que pro-
voca dificultats per tirar endavant certes 
iniciatives relacionades amb la igualtat 
de gènere. En les ciutats d’entre 20.000 i 
50.000 habitants ja es tenen en compte els 

criteris d’equitat de gènere en la cessió d’ús 
dels espais municipals, tot i que més de la 
meitat està en mans privades. Finalment, 
en els municipis de menys de 20.000 habi-
tants, de l’estudi es desprèn que els esports 
de les entitats federades acostumen a ser 
masculinitzats.

Estudi realitzat per la Diputacio de Barcelona

LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
AL MÓN ESPORTIU LOCAL



Es tracta d’una iniciativa que pretén crear consciència i fomentar 
tant la sensibilització cap a l’esport adaptat com l’acceptació de la 
diversitat i la singularitat de les persones. La intenció és que l’alum-
nat sàpiga que l’esport pot ser inclusiu per a tothom, sigui quina 
sigui la diversitat funcional de la persona.
La proposta s’adreça principalment al alumnes de 5è i 6è de 
primària de les escoles ZER del territori de Lleida, escoles que, per la 
seva singularitat, resulta més costosa la gestió de les activitats singu-
lars pel seu pressupost reduït proporcional al nombre d’alumnes.
Els objectius del programa són donar a conèixer diferents modalitats 
esportives adaptades, diferents materials específics i diferències 
reglamentàries o organitzatives respecte a les modalitats esportives 
convencionals dels mateixos esports o practicar diverses modalitats 
esportives, en situació real de joc, amb el corresponent material 
esportiu específic. Destaca també la capacitat de sensibilitzar sobre 
la normalitat i la viabilitat de l’esport adaptat i remarcar les dificultats 
i la capacitat de superació dels i les esportistes amb diversitat, així 
com treballar l’autoacceptació del propi cos i la de la resta de l’alum-
nat com també la diversitat de les persones i de les capacitats.

El premi és un reconeixement de l’European Forest Institute (EFI) a l’AMB per la bona 
gestió i conservació dels espais naturals, que ocupen més del 50 % del territori metropo-
lità. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’EFI amb el suport de l’AMB, l’Ajuntament 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i diferents centres 
de recerca: l’IAAC, el CTFC, el CREAF i el Parc de Belloch. Enguany s’han organitzat 
diferents actes i conferències científiques relacionats amb la gestió forestal, en què han 
participat més de 300 científics i tècnics d’arreu d’Europa i del món.

ACTUALITAT

En la categoria B ‘Premi a la millor 
pràctica en mediació i altres mitjans 
de resolució de conflictes (ADR) im-
pulsada per l’administració local de 
Catalunya’, s’ha concedit a l’Ajun-
tament de Sant Boi de Llobregat 
un guardó pel Projecte: ‘Irrupció 
restaurativa: creació d’aules immu-
nològiques davant el bullying’.
El jurat, reunit el 6 de juliol de 
2022, va valorar les sol·licituds pre-
sentades i va proposar la concessió 
dels premis en favor de les candi-
datures que havien obtingut la mi-
llor valoració en cada categoria. La 
proposta de resolució formulada per 
l’òrgan instructor del procediment 
per a la concessió d’aquests premis 
va coincidir plenament amb la pro-
posta formulada pel jurat esmentat.

L’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat, guardonat 
amb el Premi ADR Justícia

La Diputació de Lleida hi participa

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ESPORT 
ADAPTAT A LES ESCOLES RURALS

LA METRÒPOLIS DE BARCELONA 
REP EL GUARDÓ DE CIUTAT 
EUROPEA DEL BOSC 2022
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‘Un país lliure de rumors’ és el 
nom d’una nova guia que pretén 
prevenir i desactivar els rumors 
xenòfobs i racistes, sobretot entre 
el personal tècnic i càrrecs electes 
d’administracions locals amb una 
relació directa amb la ciutadania.
El document, impulsat pel Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes, 
sorgeix de la necessitat de comba-
tre relats que justifiquen les des-
igualtats i estigmatitzen col·lectius 
i persones.

El 22 i 23 de setembre va tenir lloc 
la primera trobada del Fòrum d’alcal-
desses i electes iberoamericanes, im-
pulsat per la Diputació de Barcelona, 
el govern de la Ciutat de Mèxic, la 
Intendència de Montevideo i l’Alcal-
dia Major de Bogotà. Centenars de 
dones s’hi van citar per reflexionar i 
crear una nova agenda compartida: 
‘Dones unides construint la pau’.
El Fòrum, que té una dimensió de 
procés i pretén sostenir-se en el 
temps i obrir-se a nous participants, 
tenia l’objectiu de reforçar i multi-
plicar la presència i la incidència 
de les dones en els càrrecs públics 
locals, acabar amb les agendes 
d’exclusió i privilegis, construir una 
nova forma de fer política incloent i 
fer front a l’actual crisi sistèmica des 
d’un nou enfocament multidimen-
sional, universal i interdependent de 
desenvolupament, tal com proposen 
les noves agendes globals.
Al Fòrum hi va participar la presiden-
ta de la Diputació de Barcelona i al-
caldessa de l’Hospitalet de Llobregat, 
Núria Marín, la diputada adjunta a 
la Presidència i delegada per a les 
Relacions Internacionals i alcaldessa 
d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz 
i l’alcaldessa de Sabadell, Marta 
Farrés. La delegació d’alcaldesses 
de la província va estar acompan-
yada per membres de la Direcció 
de Relacions internacionals de la 
Diputació de Barcelona, que coorga-
nitzava la trobada amb les institucions 
sòcies llatinoamericanes. Com a con-
clusió es va presentar un manifest en 
què es referenda el compromís de les 
impulsores i assistents per continuar 
transformant el món i erradicar la po-
bresa, la desigualtat, la discriminació, 
el racisme, el classisme i la violència.

A Ciutat de Mèxic

FÒRUM D’ELECTES 
I ALCALDESSES 
D’AMÈRICA
LLATINA

NOVA GUIA PER PREVENIR I 
DESACTIVAR RUMORS RACISTES

El món local del Camp de Tarragona, les 
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès avança 
en el camp de l’acció climàtica i la transi-
ció energètica. Gairebé 300 projectes que 
contribuiran a mitigar els efectes del canvi 
climàtic en el territori i les persones han 
rebut enguany l’ajuda de la Diputació de 
Tarragona, en el marc d’una línia de sub-
vencions dotada amb 6,1 milions d’euros i 
que beneficiarà 159 ajuntaments.

Els ajuts, que enguany doblen gairebé la 
dotació, donaran resposta a la situació 
d’emergència climàtica des del món local. 
L’ús de biomassa forestal per escalfar equi-
paments públics, la instal·lació d’un enllu-
menat més sostenible als carrers, l’ús de la 
pastura per a la prevenció d’incendis fores-
tals, l’adquisició de vehicles elèctrics o la 
recollida de residus en espais naturals són 
algunes de les actuacions que s’hi inclouen.

300 ACCIONS PER MITIGAR 
EL CANVI CLIMÀTIC, AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Els municipis s’enfronten a tres grans rep-
tes globals: el canvi climàtic, l’augment de 
la intolerància i les desigualtats socials i la 
desconfiança envers la democràcia. Fer front 
a aquests reptes i contribuir a la creació 
d’espais més participatius, més accessibles, 
més igualitaris i més sostenibles suposa un 

desafiament enorme per als municipis. Amb 
aquest objectiu neix ‘Equipaments 2030’, el 
nou projecte de la Diputació de Barcelona 
que té com a finalitat transformar i dotar de 
nou significat els 6.118 equipaments i espais 
municipals educatius, esportius i de joventut 
que hi ha a la província de Barcelona.

EQUIPAMENTS 2030, 
MUNICIPALS I DE FUTUR



CULTURA
ES MODIFICA EL CONSELL 
DE LA MANCOMUNITAT CULTURAL

Per tal d’assolir la cooperació i coordinació amb l’Admi-
nistració local, s’amplia la composició i l’àmbit d’actuació 
del Consell de la Mancomunitat Cultural. Es constitueix 
com l’òrgan permanent de col·laboració i coordinació entre 
l’Administració de la Generalitat i l’Administració local en el 
desenvolupament de les polítiques culturals i s’hi afegeixen 
noves vocalies amb representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya, entre d’altres.

DISPOSICIÓ: 
DOGC número 8775, de 19 d’octubre de 2022.
ORGANISME: 
Departament de Cultura.

DRETS SOCIALS
ES CREA EL COMITÈ CIENTÍFIC 
DEL PLA PILOT PER IMPLEMENTAR 
LA RENDA BÁSICA UNIVERSAL

Es crea aquest Comitè com a òrgan col·legiat d’assessora-
ment específic al Departament de la Presidència, a través 
de l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica 
Universal, davant de qüestions metodològiques, tècniques 
i científiques que puguin sorgir durant el disseny, la imple-
mentació i l’avaluació del pla pilot per implementar la renda 
bàsica universal.

DISPOSICIÓ: 
DOGC número 8791, d’11 de novembre de 2022.
ORGANISME: 
Departament de la Presidència. 

ESPORTS
ES DECLAREN L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA BÉNS ESSENCIALS I 
ES CREA LA TAULA DE L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA DE CATALUNYA

DISPOSICIÓ: 
DOGC número 8795, de 17 de novembre de 2022.
ORGANISME: 
Departament de Presidència.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD SOBRE CONSULTES POPULARS NO REFERENDÀRIES I ALTRES FORMES DE 
PARTICIPACIÓ QUE AFECTIN MÉS D’UN MUNICIPI, UNA COMARCA O UNA VEGUERIA

Les convocatòries de les consultes populars no referendàries d’àmbit territorial supramunicipal a les quals es refereix l’esmentat 
precepte tenen per objecte recaptar l’opinió de les persones legitimades sobre una determinada actuació, decisió o política pú-
blica que pertanyi a l’àmbit propi de les competències autonòmiques de la Generalitat de Catalunya, sense afectar, per tant, les 
competències dels ens locals ni vulnerar tampoc l’autonomia local.

DISPOSICIÓ: 
DOGC número 8794, de 16 de novembre de 2022.
ORGANISME: 
Departament de Presidència.
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Es declaren l’esport i l’activitat física béns essencials per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lec-
tiva. Es crea la Taula de l’Esport i de l’Activitat Física de Catalunya, com a òrgan col·legiat consultiu de l’Administració de la 
Generalitat, que s’integra en el departament competent en matèria d’esport, el qual li dona el suport tècnic i administratiu 
per al desenvolupament de les seves funcions. El món local tindrà representació amb dues vocalies, que representaran el 
Consell de Governs Locals de Catalunya.



L’acord impulsa el procés de 
participació per elaborar el 
Pacte Nacional del Temps per 
Viure, amb l’objectiu de crear 
una nova cultura del dret al 
temps a Catalunya. A aquest 
efecte, i amb l’objectiu de 
coordinar l’acció de govern, 
es crea el Grup de Treball de 
Polítiques del Temps, integrat 
al Departament d’Igualtat i 
Feminismes.
La finalitat del grup de treball 
és fer la gestió de totes les actuacions 
que s’implementin i a les quals es faci 
seguiment en matèria del dret al temps, i 
donar-los suport. La direcció general com-
petent en matèria de cures, organització del 
temps i equitat en els treballs li prestarà el 
suport administratiu i tècnic necessari per 
al desenvolupament correcte de les seves 
activitats. El grup de treball s’ha d’atenir al 
principi de representació paritària de dones 
i homes.
Es crea també la Xarxa Catalana pel Dret al 
Temps, integrada al Departament d’Igualtat 
i Feminismes, que té caràcter temporal i 
que es dissoldrà quan s’assoleixi el resultat 
que ha originat la seva creació i se n’hagi 
fet l’avaluació corresponent. Té l’objectiu 
d’avançar en el dret al temps de tota la 
ciutadania i en una organització del temps 
més equilibrada i justa a Catalunya, amplia-
da a partir de l’aliança entre institucions, 
empreses, agents socials i econòmics, or-
ganitzacions vinculades als usos del temps 
i persones expertes i investigadores. La 
direcció general competent en matèria de 
cures, organització del temps i equitat en 
els treballs li prestarà el suport administratiu 

i tècnic necessari per al desenvolupament 
correcte de les seves activitats.
La Xarxa, que s’ha d’atenir al principi de 
representació paritària de dones i homes, 
té la composició següent: la Presidència, 
exercida per la persona titular de la Direcció 
General de Cures, Organització del Temps i 
Equitat en els Treballs, o la persona en qui 
delegui; i els altres membres, que s’organit-
zen en un grup impulsor i el Plenari.
El grup impulsor, que es reunirà un mínim 
de tres vegades l’any, està compost per 
teixit social i productiu, format per organit-
zacions sindicals, representants de la so-
cietat civil i empresarials; ens locals i altres 
ens del sector públic, i persones expertes 
de l’àmbit de la recerca i divulgació. Pel 
que fa a la representació de l’àmbit local, 
en formarà part, entre d’altres, una persona 
representant de la Federació de Municipis 
de Catalunya.
Les funcions del grup Impulsor són acordar 
el pla anual de treball de la Xarxa i fer-ne 
seguiment, impulsar les actuacions de la 
Xarxa, compartir informació i coneixements 
amb el Plenari i promocionar el pla i les ac-
cions de la Xarxa.

La llei es compon de cinc títols es-
tructurats entorn del protagonisme i 
la reparació integral de les víctimes 
de la Guerra Civil i la dictadura fran-
quista, així com les polítiques de ve-
ritat, justícia, reparació i garanties de 
no repetició que han estat objecte de 
les recomanacions dels organismes 
internacionals de drets humans a 
l’Estat. La part final té dinou disposi-
cions addicionals, dues disposicions 
transitòries, una disposició deroga-
tòria i nou disposicions finals.
Les principals novetats de la llei són 
que declara el dret dels familiars i 
la societat a conèixer l’ocorregut, 
que l’Estat assumeix el lideratge en 
la cerca i identificació de persones 
desaparegudes i l’impuls de les 
exhumacions, que impulsa la crea-
ció d’un banc nacional d’ADN de 
víctimes de la guerra i la dictadura, 
que recull un reconeixement explícit 
del paper del moviment memoria-
lista, que declara la il·legalitat dels 
tribunals franquistes d’excepció i la 
nul·litat de les seves sentències i po-
sa en el centre de l’acció pública les 
víctimes, que declara el dret a la re-
cerca de les violacions de drets hu-
mans de la guerra i la dictadura fins 
a la promulgació de la Constitució 
de 1978, i que avança en la neces-
sitat de realitzar una auditoria i un 
inventari de béns confiscats i san-
cions econòmiques durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista, entre 
d’altres qüestions.
Respecte al deure de memòria com 
a garantia de no repetició, els con-
tinguts de memòria s’han inclòs en 
els ensenyaments d’ESO i Batxillerat.
A més, la llei reconeix expressament 
el paper de les dones en la lluita 
per la conquesta de drets i llibertats, 
estableix l’obligació de retirar vestigis 
franquistes i disposa l’extinció de 
fundacions que facin apologia del 
franquisme o activitats que suposin 
menyspreu i humiliació de la dignitat 
de les víctimes.

Llei 20/2022, publicada al 
BOE del 20 d’octubre

LLEI DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA

La resolució es va publicar al DOGC del 26 d’octubre

S’IMPULSA EL PACTE 
NACIONAL DEL TEMPS PER 
VIURE I ES CREEN EL GRUP 
DE TREBALL DE POLÍTIQUES 
DEL TEMPS I LA XARXA 
CATALANA PEL DRET AL TEMPS
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Aquest projecte es presenta com un servei 
de cessió de bicicletes i ofereix la possibilitat 
de la cessió gratuïta a entitats sense ànim 
de lucre, centres educatius o associacions 
de veïns per promoure la formació i la cons-
cienciació al voltant de la mobilitat sosteni-
ble. D’aquesta manera, els diferents grups 
interessats que han participat en el projecte 
s’hi han adherit com a destinataris del servei 
i n’han estat a la vegada agents actius.
A més, aquesta iniciativa ha permès la 
creació d’altres projectes a l’entorn de la 
restauracio i renovació tècnica dels vehicles, 
alhora que ha afavorit la mobilitat a perso-
nes sense recursos de transport.
Posat en pràctica el setembre de 2019, el 
projecte es va concebre com una resposta 
davant la problemàtica de l’augment de 
vehicles de mobilitat destinats a ser un residu al final de la 
seva vida útil al Dipòsit Municipal de Vehicles.
La regidora de Mobilitat i Via Pública, alineada amb la mo-
bilitat sostenible i des dels principis de l’economia circular, 

volia incidir en la reducció de l’impacte tant econòmic com 
ecològic de destruir un actiu tan estratègic com és la bici-
cleta, 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 Gavà

MESURES PER A UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE A LA PLATJA DE GAVÀ

Durant la temporada d’estiu 2017, l’Ajuntament de Gavà va 
impulsar un seguit de mesures per desenvolupar un nou model 
sostenible de mobilitat d’aquelles zones més properes a la plat-
ja per intentar mitigar l’impacte que el vehicle privat té sobre el 
medi i garantir el benestar i la seguretat ciutadana.
Amb el suport tècnic d’altres administracions es van dissenyar, 
implementar i avaluar un seguit de propostes amb l’objectiu de 
potenciar l’ús del transport públic i els modes actius en detri-
ment del transport privat motoritzat. Aquestes mesures anaven 
des de crear nous carrils bici fins a garantir la gratuïtat del 
transport en alguna línia de bus.
Durant tota la temporada, l’equip tècnic de la Unitat de 
Mobilitat, juntament amb els membres de la Policia Municipal 
i equips de feina de l’AMB i d’empreses privades expertes en 
mobilitat i transport, van anar recollint dades per poder ana-
litzar els impactes de les mesures adoptades a través d’una 
avaluació. Les dades aportades per aquest estudi van confirmar 
que, a nivell general, la pràctica havia aconseguit els objectius 
esperats.

Ajuntament de Girona

CESSIÓ GRATUÏTA DE BICICLETES



SQV SMART PAE és una experiència adreçada a millorar l’accés als polígons d’activitat 
econòmica (PAE) de Sant Quinze del Vallès. Els problemes d’accessibilitat entre l’estació 
de ferrocariils i els polígons generen moltes dificultats, sobretot als treballadors i les treba-
lladores i ha estat una de les demandes més importants de les empreses.
El projecte, realitzat amb la col·laboració público-privada de l’ajuntament, Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya i el Centre Tecnològic 
Eurecat, opta per una modalitat de transport sostenible 
que consisteix en la instal·lació de bicicletes elèctriques 
a l’estació com a forma de transport energèticament 
eficient per a distàncies curtes. Aquesta intervenció 
permet als qui hi treballen arribar en transport públic 
(Ferrocarrils de la Generalitat) i accedir als polígons 
amb un sistema de préstec de bicicletes. La pràctica, 
que es va iniciar com una prova pilot, s’ha acabat 
consolidant dins l’oferta de serveis a les empreses del 
Centre de Desenvolupament Econòmic i Local.

Durant els darrers anys l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès ha anat des-
envolupant accions per recuperar el 
Ripoll. Inserit en el pla especial del 
riu Ripoll, aquest projecte posa l’en-
focament en la creació d’un itinerari 
de vuit quilòmetres que ressegueix 
els marges del riu en direcció Nord. 
Aquesta intervenció s’ha portat a 
terme de manera respectuosa, amb 
solucions basades en la naturalesa i 
amb tècniques de bioenginyeria del 
paisatge que han produït un impac-
te humà mínim.
Amb l’objectiu de poder garantir 
la connectivitat, la intervenció vol 
aconseguir un traçat còmode i ama-
ble per al passeig que posi en valor 
la riquesa paisatgística, ambiental i 
patrimonial del riu d’una manera or-
denada i senyalitzada. Per establir el 
traçat s’ha arribat a acords amb les 
propietats per on passa el camí, fet 
que ha permès recuperar elements 
patrimonials significatius, com fonts 
o molins antics que es poden tornar 
a posar en valor, i s’ha garantit així 
un ús públic del patrimoni natural i 
ambiental.
Conclosa la primera fase, el projecte 
ha millorat l’accessibilitat dels marges 
del riu, ha recuperat antics traçats, 
ha creat nous trams de camí i ha ha-
bilitat punts per travessar el riu.

Ajuntament de Castellar 
del Vallès

CREACIÓ DEL CAMÍ 
DEL RIU RIPOLL

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

SQV SAMRT PAE: 
MILLORES EN L’ACCÉS A 
POLÍGONS INDUSTRIALS 
AMB SOSTENIBILITAT

El propòsit d’aquesta prova pilot és propor-
cionar transport públic en unes extenses 
zones de l’aeroport de Barcelona-El Prat, 
mitjançant el que s’anomena autobús a 
demanda. El sistema permet avisar amb 
temps suficient els conductors d‘autobusos 
per tal que aquest arribi o vagi a recollir els 

passatgers a la zona aeroportuària. Aquest 
sistema serveix per donar servei a zones 
amb una demanda escassa o molt con-
centrada en alguns moments del dia, però 
que necessiten estar connectades amb 
transport públic. D’aquesta manera s’ha 
dotat de transport públic una zona extensa, 
que realment funciona quan és necessari, i 
s’evita que els autobusos facin recorreguts 
en buit. La iniciativa forma part del projecte 
europeu ‘D’air’ en el qual l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat participa des de fa anys, 
juntament amb 8 ciutats europees més. 
Es pretén buscar bones pràctiques en la 
reducció de la petjada de carboni a les re-
gions amb aeroports.

Ajuntament del Prat de Llobregat

SERVEI DE BUS A DEMANDA 
ENTRE ZONES EXTENSES 
DE L’AEROPORT
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La ciutat de Lleida, juntament amb els municipis del Cogul, 
Guixers, Ullastret, Capmany i Ponts, han esdevingut els 
primers municipis en aprovar en sessió plenària l’Agenda 
digital dels municipis de Catalunya, elaborada pel Consorci 
Localret i més de 80 persones representants de 43 ens lo-
cals. El text es va començar a treballar el mes de gener de 
2022 per part de l’equip de ciutats digitals i se’n va presen-
tar un primer esborrany el mes de setembre a partir de les 
aportacions proposades per totes les persones participants. 
Un cop aprovada per l’Assemblea General de Localret, 
celebrada el dia 12 de novembre, ara és el torn dels muni-
cipis, que poden aprovar la seva adhesió a partir del model 
de moció habilitat a www.localret.cat. 

L’Agenda digital dels municipis de Catalunya ha de ser un 
instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estra-
tègies, plans i projectes de transformació digital de manera 
conjunta i compartida dels municipis. Es tracta d’un docu-
ment que també serveix d’agenda tipus per tal que els ajun-
taments puguin elaborar la seva pròpia agenda digital, i que 
pretén generar espais de trobada, coordinació i priorització 
dels reptes i necessitats dels municipis per a la digitalització 
global dels pobles i ciutats. Des de Localret s’ha demanat 
als 884 ajuntaments que en formen part la seva adhesió a 
l’Agenda. Els següents passos a partir d’ara són la priorit-
zació d’un conjunt d’accions per les que començar a apli-
car-les i la creació de grups de treball per tal d’impulsar-les.

LLEIDA ESDEVÉ LA PRIMERA CIUTAT 
EN APROVAR L’AGENDA DIGITAL 
DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA

Assemblea General
De fet, l’Agenda digital dels municipis de Catalunya va ser un dels punts aprovats per unanimitat durant la darrera Assem-
blea General celebrada el 12 de novembre al paranimf de l’Escola Industrial de la Diputació de Barcelona. La inauguració 
de la sessió va estar presidida per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que va ressaltar la tasca del Departament 
i Localret en el trànsit “d’una administració informatitzada a una administració digital proactiva; que situï la ciutadania al 
centre de les decisions oferint-los serveis proactius, des de l’escolta activa, participació i codecisió dels municipis”. 
Seguidament, la vicepresidenta de Localret i adjunta a la Presidència de la Diputació de Barcelona, Pilar Díaz, va presentar 
el projecte del Centre Internacional per a la Innovació de les Polítiques Públiques (CIISP) de l’ens supramunicipal i, tot just 
abans d’iniciar-se la fase més formal de l’Assemblea, es va donar pas a la presentació del documental “Localret, una visió 
del món local”, encarregat pel consorci amb motiu del seu 25è aniversari. 
A la part de debat i votació, les persones assistents van aprovar per unanimitat tots els punts inclosos a l’ordre del dia, en-
tre els quals destaquen el vessant econòmic, l’informe de gestió anual i l’Agenda dels Municipis de Catalunya. L’Assemblea 
General va ser acomiadada pel president del consorci, Jaume Oliveras, que va subratllar la importància de seguir treballant 
des del món local per una digitalització integral i homogeneïtzada dels municipis.  





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.


