
Impulsem tres projectes pilot per 
combatre el despoblament rural i 

potenciar el territori
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català
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Campdevànol
El municipi de Campdevànol està situat a la co-
marca del Ripollès. Compta amb una superfície 
de 32,6quilòmetres quadrats i uns 3.200 habi-
tants. La seva història es remunta al neolític a 
partir d’una sèrie de restes trobades, però el pri-
mer text que esmenta Campdevànol va ser l’acta 
de consagració de l’església de Sant Pere de Ri-
poll el 890. És un municipi relacionat amb el ferro 
des dels segles XVII i XVIII amb l’aparició d’una 
de les indústries més importants per la pobla-
ció, la farga, que fou referència a nivell català. A 
nivell festiu, destaca la Dansa de la Gala durant 
la festa major i declarada Element Patrimonial 
d’Interès Nacional. La seva alcaldessa és Dolors 
Costa (PDeCAT).
         
        www.campdevanol.cat
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Aquest mes de maig s’han complert dos anys des de les 
darreres eleccions municipals del 2019. Estem a l’equador 
del mandat més difícil en moltes dècades. Al maig de 2019 
la ciutadania d’arreu del país votava programes, idees, pro-
postes i persones amb uns plans i fulls de ruta que s’han vist 
truncats per la pandèmia.

Situats a la meitat del calendari toca fer balanç, examinar 
la feina feta i la que queda per fer, reprioritzar els Plans de 
Mandat municipals, fer autocrítica i millorar sempre per bus-
car el màxim benestar i servei a la ciutadania.

I aquest maig també ens deixa la presa de possessió del nou 
Govern. Després de mesos en funcions, els alcaldes i alcal-
desses, i tota la ciutadania, necessitem que tot l’executiu 
català es posi a treballar el més ràpidament possible per 
encarar la reactivació socioeconòmica, la superació de la 
pandèmia i construir els ciments de la societat post-covid, 
que no només no serà com la d’abans, sinó que la volem 
més justa, sostenible i igualitària.

Des del municipalisme català ja ens hem adreçat al presi-
dent, vicepresident i a les conselleres i consellers per tal de 
posar-nos mans a l’obra i abordar l’agenda municipalista. 
Perquè qüestions com els fons europeus, el contracte-pro-
grama de serveis socials, els centres d’atenció primària, el 
nou curs escolar o l’emergència climàtica no poden esperar 
fins després de l’estiu.

En les properes setmanes desplegarem una agenda de 
treball intensa amb el Govern, a qui oferim com sempre la 
màxima col·laboració i lleialtat en benefici dels nostres veïns 
i veïnes, alhora que tota l’exigència i bilateralitat que mereix 
la ciutadania.

Som-hi!

Lluís Soler
President de l’ACM
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EDITORIAL

No hi ha temps per perdre

Imprès sobre Satimat Green.
L’ús d’aquest paper redueix l’impacte mediambiental en:

154 kg
d’escombraries

14 kg
de CO2

139 km
en un cotxe 
europeu 
estàndard

3.346 litres 
d’aigua

333 kwh
d’energia

251 kg
de fusta

www.acm.cat
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#PREMISARRELAMENT

Rocafort de Queralt, la Cellera de Ter i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà lideraran les tres 
iniciatives pilot del ‘Projecte d’Arrelament’ de l’ACM

L’ACM, a través de la Fundació 
Transparència i Bon Govern Local 
(FTBG) va anunciar el 17 de maig, 
a través d’un acte online, les tres 
iniciatives pilot que es portaran a 
terme amb l’objectiu de combatre 
el despoblament a bona part del 
territori català. Es tracta del pro-
jecte ‘Arrelament al territori’ que 
pretén implementar iniciatives 
i bones pràctiques que detectin 
problemàtiques i necessitats i 
ajudin a potenciar el territori.

Les propostes guanyadores i que 
s’executaran són dels municipis de Roca-
fort de Queralt, la Cellera de Ter i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. Han estat se-
leccionades a través d’un jurat format per 
tècnics de l’ACM i la FTBG, i representants 
de la Fundació Pi i Sunyer i l’ARCA. La 
FTBG finançarà el 50% de les tres propos-
tes amb un total de 70.000 euros.

La Cellera de Ter (La Selva) executarà una 
proposta titulada ‘Creació d’una coope-
rativa d’habitatge deslocalitzada i d’una 
comunitat local de producció d’energia fo-
tovoltaica’. Estarà cofinançat amb 20.000 

euros i el projecte potencial un model 
d’habitatge cooperatiu, intergeneracional, 
sostenible i perdurable (amb la construc-
ció de 6 unitats de convivència) amb la 
voluntat d’ajudar a arrelar la població, in-
tegrar iniciatives públiques i privades i es-
timular l’economia local. Al mateix temps, 
preveu instal·lar plaques fotovoltaiques.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
també amb un cofinançament de 20.000 
euros, portarà a terme el projecte ‘Oportu-
nitats per a les persones, impuls al territori’. 
La iniciativa preveu la creació de nous ser-
veis de vida independent de les persones 
amb necessitats de suport a la comarca, 
a través de la contractació de persones 
amb discapacitat i risc d’exclusió residen-
cial.

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt (Con-
ca de Barberà) ha estat escollit amb la 
proposta guanyadora i un cofinançament 
de 30.000 euros per al projecte ‘Repoblem 
Rocafort de Queralt’. Aquesta iniciativa 
pretén rehabilitar habitatges del municipi 
per generar oportunitats entre els joves, 
potenciar la sostenibilitat i generar ocupa-
ció. Es realitzarà a través del cohabitatge 
amb una comunitat d’habitatges indepen-
dents agrupada en un espai compartit.

El president de l’ACM, Lluís Soler, en la intervenció que es va fer de forma telemàtica.

Marc Roca, a la dreta, recollint el diploma acreditatiu del premi més important de la convocatòria.       



#PREMISARRELAMENT

40 anys al servei del 
municipalisme català

Defensem i 
representem 
la veu dels 
pobles i 
ciutats de 
Catalunya

Assessorem i 
donem eines 
i suport als 
ens locals

Oferim 
un ampli 
catàleg de 
productes i 
serveis

Oferim formació 
online i 
presencial per 
donar un 
millor servei a la 
ciutadania

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà recollint l’acreditació. Xavier Bohigas, alcalde de la Cellera de Ter, amb el diploma acreditatiu.

El president de l’ACM, Lluís Soler, va des-
tacat que “treballem incansablement amb 
l’objectiu d’una Catalunya, amb una única 
velocitat i, per fer-ho, cal posar l’agenda ru-
ral centre de les prioritats del país”. I va afe-
gir que “l’agenda municipalista i l’agenda 
de país han d’anar alineades per buscar 
que les desigualtats entre l’àmbit urbà i el 
rural puguin anar desapareixent”.

L’elecció de les tres propostes pilot s’ha fet 
després d’un procés distribuït en tres fases 
de treball. En un primer període es va fer 
una diagnosi sobre el terreny, en base a un 
estudi conjunt amb la Fundació Pi Sunyer 
(Estudi sobre despoblament i envelliment 
de la població), per conèixer les principals 
problemàtiques relacionades amb el des-
poblament i la realitat socioeconòmica dels 
municipis catalans i que va servir per esco-

llir les comarques on es podrien desenvolu-
par els projectes pilot.

En la segona fase es va fer un anàlisi de 
les comarques on es poden  implementar 
les proves pilot per conèixer millor les pro-
blemàtiques relacionades amb el despo-
blament amb entrevistes als representants 
dels consells comarcals, entitats i agents 
socioeconòmics. En la tercera fase es va 
obrir una convocatòria pública, fent par-
ticipis els municipis i consells comarcals, 
per escollir les tres propostes pilot que 
s’implementaran durant aquest 2021. Ha-
vien d’anar destinades a serveis d’atenció a 
les persones i orientades a millorar la quali-
tat de vida contribuint a evitar el despobla-
ment. Podien estar relacionats amb l’atenció 
a la gent gran, activació d’habitatges buits, 
eines digitals vinculades a l’atenció de les 

persones, solucions ocupacionals per a 
joves o projectes de promoció econòmica 
que fomentin l’arrelament al territori.

S’hi podia presentar qualsevol ens local 
amb peculiaritats i característiques relacio-
nades amb el despoblament o la dinamit-
zació del territori. En total es van rebre 19 
propostes (de 14 ajuntaments i 4 consells 
comarcals). L’ACM farà un seguiment de 
les propostes pilot per detectar possibles 
necessitats o problemàtiques de cara a 
que la metodologia sigui extrapolable a al-
tres municipis que vulguin implementar-los.

A Catalunya hi ha 488 municipis amb 
menys de 1.000 habitants, que representen 
el 51,5% dels municipis, però només con-
centren el 2,56% de la població catalana i 
són els més afectats pel despoblament.
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Rocafort de Queralt és un petit poble 
de 211 habitants, al centre de la Con-
ca de Barberà. Rebrà 30.000 euros 
per tirar endavant la rehabilitació de 
dos edificis en desús per fer-hi una 
desena d’habitatges nous.

L’antic consultori mèdic i l’espai po-
livalent que temps enrere havia ser-
vit de sala de cinema, a escassos 
quaranta metres de distància entre 
sí, porten tres anys i escaig buits. 
Ara l’Ajuntament, que ja en té la pro-
pietat, els hi podrà donar un nou ús 
amb l’objectiu de combatre el dèficit 
d’habitatge i el despoblament pro-

gressiu que afecta i preocupa a tota 
la comarca.

“Aquest projecte ha de servir per fixar 
jovent al poble i també noves famí-
lies que vulguin participar d’aquest 
magnífic entorn que tenim, amb una 
qualitat de vida immillorable, i és un 
projecte que sense els recursos ne-
cessaris no podria fer-se realitat”, afir-
ma l’alcalde Marc Roca.

Al consultori vell, es preveu una reha-
bilitació integral de l’immoble per tal 
que a la planta baixa s’hi instal·lin en-
titats locals, mentre al pis superior s’hi 

habilitaran cinc pisos de lloguer per a 
joves que vulguin independitzar-se i 
seguir vivint al poble. Serà una comu-
nitat d’habitatges independents agru-
pada en un espai compartit. Hi haurà 
espais comuns, com ara bugaderia 
o  espai de coworking. “Volem que 
les entitats i els joves que visquin als 
apartaments es puguin socialitzar”, 
diu l’alcalde.

Aquest edifici, amb una façana 
d’estètica rústica, es conserva en 
molt bon estat, a diferència del lo-
cal que anys enrere havia servit de 

El 51% dels municipis catalans 
tenen menys de 1.000 habitants. 
Concentren el 2,56% de tota la 
població catalana i tenen una 
elevada taxa de despoblament. 
Per combatre aquest desequilibri 
poblacional, l’ACM ha impulsat, 
a través de la Fundació Trans-
parència i Bon Govern, el ‘Projec-
te d’Arrelament al Territori’. S’han 
seleccionat tres projectes pilot 
que es faran a Rocafort de Que-
ralt, la Cellera de Ter i el Pallars 
Jussà. Antic consultori mèdic de Rocafort de Queralt on s’hi volen construir apartaments de lloguer.

L’alcalde de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà), Marc Roca, amb el poble al fons.

Reportatge en col·laboració amb:
N. Torres, M. Lluvich i A. Freixas

Rocafort de Queralt 
rehabilitarà dos 
edificis en desús per 
fer-hi una desena 
d‘habitatges

  Aquí t’expliquem el 
projecte de Rocafort de 
Queralt en vídeo:

Tres projectes per combatre el despoblament
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sala de projecció de pel·lícules al 
poble i d’oficines de la cooperati-
va. D’aquesta finca tapiada només 
en resten les parets i una persiana 
abaixada. En aquest solar urbanitza-
ble de 250 m2 es planteja construir 
un immoble, on s’hi faran entre quatre 
i sis habitatges pensats per atraure 
noves famílies amb nens. Està pre-
vist que també puguin ser usuàries 
dels espais comuns de l’antic con-
sultori. Ho gestionarà una cooperati-
va d’habitatges. “Volem que sigui un 
focus dinamitzador i actuï d’imant al 
poble”, conclou l’alcalde.

També la Cellera de Ter, a la Selva, 
busca combatre el despoblament a 
partir d’un projecte d’habitatges pel 
qual rebrà 20.000 euros per part de 
l’ACM. Després de la compra de dos 
edificis, l’Ajuntament preveu reformar 
els immobles i oferir-los a joves i tam-
bé gent gran en el marc d’una coope-
rativa d’habitatges. L’avantatge que 

oferirà aquesta cooperativa és que 
“els pisos sortiran més bé de preu 
perquè no hi ha una empresa al darre-
ra que hi busqui benefici”, ha explicat 
l’alcalde, Xavier Boïgues.

Els joves podran gestionar els edifi-
cis de forma consensuada. Decidiran 
quines quotes paguen i són neces-
sàries per mantenir els edificis. Ara, 
el consistori està estudiant quins 
espais es converteixen en zones co-
munitàries i a què es poden destinar. 
De moment, l’Ajuntament preveu tenir 
uns sis habitatges que formin part de 
la cooperativa, tot i que no descarta 
sumar-hi nous pisos que vagi com-
prant en un futur.

L’Ajuntament ha detectat que hi ha 
112 habitatges en què els veïns tenen 
més de 65 anys i viuen sols. Boïgues 
creu que la cooperativa també podria 
ser una alternativa per aquesta gent, 
ja que tindrien un immoble més petit 
i podrien viure en comunitat. Al seu 
torn, podrien posar l’actual domicili 
de lloguer i ampliar l’oferta de la Ce-
llera de Ter.

Part de l’energia que consumiran 
aquests pisos de la cooperativa 
vindrà d’unes plaques solars que 

Un edifici de la Cellera de Ter que es destinarà a cooperativa d’habitatges. L’alcalde de la Cellera de Ter, Xavier Boïgues, treballant al seu despatx.

La Cellera de Ter 
crearà una cooperativa 
d‘habitatges amb sis 
pisos

  Aquí t’expliquem el 
projecte de la Cellera de 
Ter en vídeo:

Alumnes de l’escola rural de Rocafort de Queralt, jugant en plena natura. Plaques solars al terrat d’una nau de la Cellera de Ter on hi ha la brigada.
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de treball: la creació d’un assistent 
personal; potenciar el turisme saluda-
ble i accessible, i la incorporació de 
clàusules socials en la contractació 
pública.

La figura de l’assistent personal vol 
“afavorir que les persones que ho 
desitgin puguin continuar vivint a 
casa seva”, segons el president del 
Consell Comarcal, Josep Maria Mu-
llol. Es tracta d’un acompanyament 
respectuós que “contribueix al man-
teniment de les persones als seus po-
bles, sense necessitat d’acudir a les 
poblacions més grans”. L’assistent 
personal ajuda a les persones que ho 
necessitin en les tasques diàries.

El projecte també busca generar 
oportunitats d’ocupació per a per-
sones amb discapacitat i en risc 
d’exclusió social. Per aconseguir-ho 

#PREMISARRELAMENT

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà i alcalde del Castell 
de Mur, Josep Maria Mullol.

l’Ajuntament ha instal·lat al terrat de la 
nau on hi ha la brigada municipal. El 
consistori vol crear una comunitat lo-
cal d’energia i ajudar a reduir “la fac-
tura de la llum i la petjada energètica” 
dels veïns. A més de donar energia 
als veïns, l’Ajuntament també utilit-
zarà part de l’energia produïda amb 
les plaques per abastir equipaments 
com l’escola o el camp de futbol.

Més transversal és el projecte del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
‘Oportunitat per a les persones, im-
puls al territori’, que rebrà 20.000 eu-
ros per part de l’ACM. Té tres àmbits 

Una persona amb la seva assistent personal conversant en un parc de 
Tremp dins el projecte ‘Oportunitats per a les persones, impuls al territori’.

El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà vol crear 
la figura de l‘assistent 
personal

Una usuària consulta un llibre a la biblioteca de Tordera.

  Aquí t’expliquem el 
projecte del Consell 
Comarcal del Pallars 
Jussà en vídeo:

s’activaran estratègies de contracta-
ció pública “responsable i inclusiva” 
per part dels ajuntaments.

També es farà una campanya de 
conscienciació per posar en valor 
els recursos de la comarca, i poder 
generar llocs de treball; dissenyar un 
protocol de benvinguda a persones 
interessades a venir a viure al Pallars 
Jussà; i una fira virtual de promoció 
del territori. Aquesta fira pretén cap-
tar l’atenció de les persones suscepti-
bles d’establir-se a la comarca rever-
tint els efectes de la covid-19 per a 
convertir-los en oportunitats.

El 25% de les persones 
que viuen al Pallars 
Jussà són majors de 65 
anys

Els tres projectes seleccionats tenen 
en comú que es desenvolupant en 
zones amb una tendència constant 
de pèrdua de població. Rocafort de 
Queralt tenia l’any 2009 280 veïns, 
però 10 anys després en van caure a 
225. A la Cellera de Ter, que té gai-
rebé 2.000 habitants, han perdut un 
15% de la població en els últims deu 
anys. I el Pallars Jussà, tot i ser una 

Frenar la progressiva pèrdua 
d‘habitants

de les comarques més extenses de 
Catalunya, té poc més de 13.000 ha-
bitants, disseminats i concentrats en 
pocs nuclis. Des de fa anys que de 
manera progressiva perd habitants. La 
població està força envellida, amb un 
25% de persones majors de 65 anys, 
i juntament amb les Garrigues, està al 
capdavant de les comarques lleidata-
nes en índex d’envelliment.
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Trobada amb el Cònsul de França a Catalunya 
per compartir experiències i enfortir relacions

ACTUALITAT

El Cònsul francès conversant amb el president de l’ACM i la secretària general.

Reunió institucional amb la Diputació de Lleida.

Fem territori visitant la Diputació de Lleida i els 
municipis de Banyoles i Canyelles

El president de l’ACM, Lluís Soler, i la 
secretària general, Joana Ortega, es 
van reunir el passat 10 de maig amb 
el Cònsul de França a Catalunya, Oli-
ver Ramadour. La trobada, la primera 
d’aquestes característiques que feia 
l’entitat municipalista, va tenir lloc a 
la seu de l’ACM a Barcelona. Els tres 
representants van poder intercanviar 
impressions, plantejar reptes i abor-
dar alguns àmbits de col·laboració 
que es puguin obrir amb el munici-
palisme català. Entre d’altres, una de 
les preocupacions és com afrontar la 
reactivació econòmica i social dels 
municipis, un cop passi la pandèmia.

En les darreres setmanes el president de l’ACM s’ha reunit amb 
diversos representants del territori. A inicis de maig hi va haver 
una trobada entre l’ACM i la Diputació de Lleida. El president 
de l’ACM, Lluís Soler, la secretària general, Joana Ortega, i 
el gerent, Santi Valls, es van reunir amb el president de la Di-
putació de Lleida, Joan Talarn. Es va abordar la col·laboració 
institucional per enfortir el municipalisme i reforçar les eines 
i serveis adreçats a tots els pobles i ciutats. També es va fer 
una visita institucional a Banyoles amb el seu alcalde Miquel 
Noguer, i una altraa al municipi de Canyelles (Garraf), on el 
president Lluís Soler i la secretària general Joana Ortega, amb 
l’alcaldessa Rosa Huguet van poder posar en comú els pro-
jectes municipalistes per a la reactivació socioeconòmica, la 
col·laboració públic-privada i els reptes post-pandèmia. Visita a Banyoles amb l’alcalde Miquel Noguer.

Conversa amb l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet.
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L’objectiu era dotar d’eines i instruments 
per prevenir, protegir-se, i evitar o fer 
menys lesiu els atacs informàtics que estan 
rebent les administracions locals. El Debat 
va comptar amb la presència d’uns 200 
representants i tècnics de les administra-
cions locals catalanes.

La sessió, que es va fer en format online, 
va tenir lloc en emissió centralitzada des 
de la seu de l’ACM. El president de l’ACM, 
Lluís Soler, va alertar que els ciberatacs en 
ajuntaments catalans es van quasi doblar 
durant el primer semestre de 2020 (amb 
un total de 10) respecte als registrats du-
rant el 2019. Per això, va manifestar que 
“hem d’incorporar la ciberseguretat com 
un dret de la ciutadania i un deure per part 
dels poders públics” i va afegir que “des 
del municipalisme català volem ser pioners 
en aquest àmbit, per això vam editar una 
guia de ciberseguretat al febrer i hem ofert 
formació específica per a electes i tècnics 
municipals per fomentar bones pràctiques 
en base a casos reals”. En aquest sentit, 

El municipalisme català es marca com a objectiu 
preservar la ciberseguretat com un dret bàsic de 
ciutadania, i reforça les eines de prevenció
L’ACM va celebrar el 27 de maig un 
nou #DebatMunicipalista per abor-
dar el fenomen de la ciberseguretat 
en les seves múltiples dimensions: 
el teletreball, la protecció de les da-
des personals, les ciberamenaces i 
les administracions davant els nous 
reptes de la seguretat digital.

va expressar la voluntat de seguir treballant 
“colze a colze” amb l’Agència de Ciberse-
guretat i el Departament de Polítiques Digi-
tals, Infraestructures i Agenda Urbana.

Un altre àmbit destacat de la digitalitza-
ció és la lluita contra l’escletxa digital: “El 
món post-pandèmia no tornarà a ser com 
el d’abans, tampoc en l’àmbit digital, i per 
això cal prioritzar totes les polítiques públi-
ques adreçades al combat de la doble es-
cletxa digital: la territorial i la social per raó 
de dificultats econòmiques”.

El director de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya, Oriol Torruella, va afirmar 
que “considerem prioritari donar suport i 

assessorament en matèria de cibersegure-
tat als pobles i ciutats del nostre país, amb 
l’objectiu de generar plena confiança digital 
en l’activitat de les administracions locals”. 
En aquest sentit, l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya impulsarà de manera 
imminent el Portal de Ciberseguretat de les 
Administracions Locals, on es presentaran 
una nova línia de serveis de protecció i pre-
venció, especialment adreçats als serveis 
i productes digitals actius dels ens locals 
(ajuntaments i consells comarcals).

Mentrestant, l’alcalde de Riudoms i vice-
president i responsable de l’Àrea de Te-
rritori Digital i Sosteniblitat de l’ACM, Sergi 
Pedret, va apuntar que la ciberseguretat 
“també és un sector econòmic, que gene-
ra ocupació de qualitat, atrau inversions i 
llocs de treball. Actualment genera uns 820 
milions d’euros i ocupa uns 7.000 treballa-
dors”.

El debat també va servir per analitzar les 
casuístiques que han passat al món local 
en els últims anys i les experiències de tres 
municipis que han patit atacs informàtics 
per conèixer, d’una banda, com els va 
afectar i què es van trobar i, de l’altra, com 
van reaccionar per solucionar el problema. 
Així, representants tècnics de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar i l’Ajuntament de Cam-
brils, i de l’EMD de Valldoreix van exposar 

#DEBATMUNICIPALISTA

Lluís Soler va insistir en.la necessitat d’incorporar la ciberseguretat com un dret de la ciutadania.

Jesús Gómiz (EMD Valldoreix), Maria José Bayà (Cambrils) i Alfons Gordillo (Arenys de Mar).
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 Pots visualitzar el 
Debat Municipalista a 
aquí:

#DEBATMUNICIPALISTA

Escaneja el codi i apunta’t 
al canal de WhatsApp

El director de l’Agència de Ciberseguretat i la secretària general de l’ACM. L’alcalde de Riudoms i vicepresident de l’ACM, Sergi Pedret.

El CEO de Light Eyes, Carles Flamerich, parlant de ciberseguretat i cibercrim.

els incidents de seguretat que van patir i 
com van respondre a les interrupcions del 
servei. La voluntat era poder replicar aque-
lles mesures i bones pràctiques que han 
estat útils per restablir la normalitat i que 
pot servir de precedent i exemple per als 
ens locals que es puguin trobar en una si-
tuació semblant.

Segons l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya, l’impacte de la ciberdelinqüèn-
cia en ajuntaments de municipis de menys  

de 20.000 habitants representa més del 
50% dels casos detectats entre 2019 i el 
primer semestre del 2020. L’última edició 
de l’Informe de tendències de cibersegure-
tat de l’Agència de Ciberseguretat de Ca-
talunya alerta que les credencials d’accés 
a governs locals estan en el top de les cre-
dencials corporatives més cotitzades pels 
cibercriminals. A més, es calcula que l’any 
2021 cada 11 segons hi ha un ciberatac 
a nivell mundial (el 2016 la mitjana era de 
cada 40 segons). A nivell espanyol, el 99% 

de les empreses va admetre haver patit un 
ciberatac durant el 2020. I es considera 
que el sector públic, el de l’energia i la in-
dústria manufacturera han estat els sectors 
que més ciberatacs han rebut en el darrer 
any. 

La sessió donava continuïtat a l’edició de 
la ‘Guia de ciberseguretat per als ens lo-
cals’ que l’ACM va publicar fa uns mesos. I 
també a un curs a distància, que s’ofereix a 
cada administració local, amb la modalitat 
d’autoformació perquè coneguin els riscos 
i accions de prevenció que cal tenir en 
compte en temes de ciberseguretat.
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Del 18 al 20 de maig de 2021, es va 
celebrar el Congrés de la CGLU sota el 
lema “Les cures al centre de la presta-
ció dels serveis locals per a una recupe-
ració inclusiva”.

El Bureau Executiu es reuneix dues 
vegades a l’any i és el responsable 
d’iniciar les propostes i dur a terme les 
decisions de l’organització. Enguany, el 
Bureau executiu es va centrar en la re-
cuperació dels governs locals desprès 
de la pandèmia, en les cures i el desen-
volupament de les polítiques locals.

Des de l’organització mundial de go-
verns locals s’afirmava que és el moment 
de passar de la igualtat de gènere a una 
forma feminista de pensar la política; de 
passar de la transició ecològica cap a la 

Participem al Bureau executiu 2021 de la CGLU

transformació ecològica amb una nova 
visió sobre els sistemes alimentaris; i de 
repensar què és l’essencial i quins béns 
comuns cal protegir per garantir la dig-
nitat i la sostenibilitat per a totes i tots.

ÀMBITS SECTORIALS

Rebutgem el recurs d’inconstitucionalitat contra 
dos articles de la Llei/8/2020 de protecció i 
ordenació del litoral que afecten el municipalisme 

Concretament, els dos articles qüestio-
nats (20.1b i 30.d), permeten que els 
ajuntaments puguin autoritzar aquelles 
activitats en domini públic maritimote-
rrestre ja previstes en els plans d’usos 
de les platges. Un nova llei que oferia 
més garanties de caràcter ambiental 
respecte a la regulació anterior i que ara, 
amb aquesta impugnació, es posa en 
qüestió i aminora competències munici-
pals a l’hora de poder realitzar aquestes 
autoritzacions.

El municipalisme català ha mos-
trat el seu rebuig a aquest recurs 
d’inconstitucionalitat i considera que és 
una clara vulneració de l’autonomia mu-

L’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM) ha rebutjat el recurs 
d’inconstitucionalitat, interposat 
per part del Govern de l’Estat, 
contra dos articles de la Llei 
8/2020, de 30 de juliol, de pro-
tecció i ordenació del litoral de 
Catalunya, i que atorgava majors 
competències als ajuntaments 
en l’àmbit de la protecció i orde-
nació del litoral català.

Platja de Cabrera de Mar (Maresme). Foto: Arxiu ACN

La igualtat, l’empatia, la proximitat, la 
flexibilitat i la solidaritat seran claus per 
a la recuperació post-pandèmia de la 
governança local.

nicipal per part de l’Estat Espanyol, ja 
que la Llei 8/2020, de 30 de juliol, atorga-
va més competències als ajuntaments 
en la protecció i ordenació del litoral.
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ÀMBITS SECTORIALS

Col·laborem en la posada en marxa del nou 
portal per a especialistes en participació 
ciutadana a Catalunya

L’acte de presentació es va fer el pas-
sat 20 de maig i estava emmarcat en la 
Setmana del Govern Obert. Va comptar 
amb el conseller en funcions d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència, Bernat Solé, que va destacar 
que “facilitarà la connexió entre els prin-
cipals nodes de participació arreu del 
territori”.

ParticipaCatalunya.cat comptarà amb 
personal tècnic que facilitarà a la comu-
nitat la tasca d’establir objectius i marcar 
un pla de treball, hi haurà un banc de 
recursos per compartir el coneixement, 
permetrà impulsar estratègies de for-
mació i disposarà d’espais per celebrar 
jornades sobre qüestions específiques. 

A la presentació de l’eina hi va participar 
la vicepresidenta de l’ACM i responsable 
de l’Àrea d’Acció Exterior i Transparèn-

cia, Àstrid Desset, que va participar en 
un col·loqui, juntament amb la directora 
de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Sílvia 
Luque, i el Director general de Partici-
pació Ciutadana, Ismael Peña-López. 
Així, Àstrid Desset va reconèixer la utilitat 
d’aquest nou portal pel món local. “Ens 
servirà com a punt de referència per po-
der teixir aliances, aprofitar experiències 
i bones pràctiques per poder-ho aplicar”, 
va afirmar. I també va destacar que els 
municipis petits i mitjans en podran ex-
treure molt profit, ja que la majoria no 
compten amb tècnics de participació 
ciutadana. En aquesta col·laboració amb 
ParticipaCatalunya.cat, Desset puntualit-

L’Associació Catalana de Muni-
cipis ha col·laborat amb la Gene-
ralitat de Catalunya en el marc 
de la Xarxa de Governs Transpa-
rents per posar en marxa el por-
tal ParticipaCatalunya.cat. Es 
tracta d’un espai digital per a la 
comunitat especialitzada en la 
participació ciutadana per afa-
vorir l’intercanvi de coneixement 
i experiències elaborat amb l’eina 
Decidim.

L’exconseller Bernat Solé parlant, i la vicepresidenta de l’ACM, Astrid Desset, al centre.

Col·labora amb aquesta secció:

za que l’ACM podrà aportar en l’àmbit 
de la formació, la transferència de conei-
xement i en l’elaboració de materials.

Ismael Peña-López va explicar que la 
intenció és que l’eina es pugui fer servir 
per tots els ens locals sense grans cos-
tos. “És més que una eina de participa-
ció en línia, gestiona molt bé comunitats i 
interessos col·lectius”, va explicar.
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Aquest seminari consisteix en una propos-
ta formativa que compta amb diferents 
jornades independents, que està espe-
cialment pensada per als càrrecs electes 
locals i que compta amb diversos experts 
en la matèria que impartiran al llarg de les 
sessions diferents classes magistrals.

La inauguració va anar a càrrec de la secre-
tària general de l’ACM, Joana Ortega, qui 
va destacar que “des de l’ACM som cons-
cients de les necessitats de formació del 
país, derivades també de la pandèmia. Per 
això hem donat resposta oferint formacions 
per telegovernar, amb cursos, seminaris i 
jornades. Accions formatives pensades i 
adreçades pels electes locals”. Al mateix 
temps, també va afirmar que “avui inicem 
la cinquena edició d’aquest seminari, una 
edició ampliada i millorada amb els sugge-
riments que ens heu fet arribar per tal de 
donar resposta a les necessitats del món 
local. La primera edició que vam fer va re-
bre una gran acollida, ja que ho vam haver 

d’ampliar amb un total de quatre edicions. 
Enguany hem treballat per millorar-lo i fa-
rem una cinquena, sisena, setena i vuitena 
edició”. Fnalment, va destacar “el nivell i 
professionalitat dels ponents, que aporten 
una expertesa i coneixement molt gran”.

La primera sessió d’aquest seminari també 
va comptar amb la participació del perio-
dista i doctor en Comunicació Social i Polí-
tica, Toni Aira, que va intervenir per formar 
i debatre al voltant de l’oratòria, sota el títol 
“Parlar i que t’escoltin. Com i per què?”. 
Posteriorment també va intervenir Begoña 
Floria Eseberri, periodista i divulgadora, ex-
perta en administracions públiques i món 
local, qui ha parlat sobre com “comunicar 
en temps d’infoxicació”. La segona sessió 
es va fer el 26 de maig, la tercera el 2 de 
juny i la quarta el 9 de juny on s’abordaven 
diferents temàtiques com per exemple la 

Comencen les noves edicions del Seminari per 
donar eines als electes per millorar la comunicació

El 19 de maig es va iniciar una 
nova edició del Seminari online 
de perfeccionament d’habilitats 
de comunicació i oratòria desti-
nat a càrrecs electes locals, de 
govern o oposició que vulguin 
actualitzar i perfeccionar les se-
ves habilitats de comunicació i 
oratòria, organitzat per la Funda-
ció Aula d’Alts Estudis d’Electes 
(FAAEE).

comunicació no verbal, l’autoconsciència 
en la comunicació, el discurs polític efectiu, 
les fake-news i la comunicació política i les 
xarxes socials.

FORMACIÓ

El president de l’ACM, Lluís Soler, donant la benvinguda als electes locals que cursen les Matinals.

Inscripcions i informació
93 496 16 16 / Ext. 107
eva.bataye@acm.cat
www.acm.cat/formacio

Properes edicions
 6a edició: 16 i 30 juny i 7 i 14 juliol
 7a edició: 4, 11, 18 i 25 d’octubre
 8a edició: 8, 15, 22 i 29 de novembre
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FORMACIÓ

500 tècnics locals participen de forma telemàtica 
a les jornades sobre contractació pública

Més de 500 inscrits participen en aques-
ta jornada que, a causa de la pandèmia, 
s’ha dut a terme de manera telemàtica. 
Consta de tres sessions centrades en 
diferents aspectes de la contractació pú-
blica local i l’oferta de productes i serveis 
que es presta a través de la Central de 
Compres de l’ACM.

La inauguració es va fer el 5 de maig i el 
president de l’ACM, Lluís Soler, va desta-
car que “la contractació pública i la Central 
de Compres són eines al servei de tot el 
municipalisme català, per abordar l’acció 

L’ACM ha tornat a organitzar les 
jornades sobre contractació pú-
blica destinada als ens locals. 
Aquestes jornades es celebren 
anualment de manera territoria-
litzada arreu del país per donar a 
conèixer les novetats normatives 
més rellevants amb afectació als 
municipis i centrar-se en la con-
tractació pública dels ens locals i 
la Central de Compres de l’ACM.

Inauguració de les jornades, en format telemàtic, amb el president de l’ACM, Lluís Soler.

Col·laboren amb aquesta secció:

climàtica, enfortir la qualitat de vida i con-
tribuir a la prosperitat de tots els pobles i 
ciutats”. També va apuntar que “la majoria 
dels ens locals confien amb la Central de 
Compres de l’ACM des d’on oferim més 
de 4000 productes” i que “estem treballant 
amb noves línies de serveis i prestacions, 
una aposta que ens han de permetre do-
nar millors serveis als ens locals, com per 
exemple una nova oferta d’asfaltatge i 
pavimentació de vials, plaques fotovoltai-
ques o de logística d’actes”.

Aquestes jornades aborden les principals 
temàtiques i novetats normatives. Durant 
la primera sessió, a càrrec d’un dels tèc-
nics juristes dels serveis jurídics de l’ACM, 
Àlex Tarroja, es va fer un repàs sobre as-
pectes de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, tres anys després de la seva apro-
vació, i el seu impacte en els ens locals. 
També es van fer repàs sobre els proce-
diments simplificat i simplificat abreujat 
en la LCSP, a càrrec de l’advocada dels 
serveis jurídics de l’Ajuntament de Pala-
frugell, Sònia Garcia, i el cap del Servei 
d’Aprovisionaments, Contractació i Patri-
moni de l’Ajuntament de Reus, Jordi Vol-
tas.

La segona sessió, el 19 de maig, va trac-
tar els aspectes jurídics i tècnics del com-
pliment i modificació dels contractes i la 
seva aplicació pràctica, la regulació de la 
contractació dels altres ens del sector pú-
blic: els poders adjudicadors que no són 
administracions públiques i les entitats del 
sector públic que no són poders adjudica-
dors. Finalment a la tercera sessió, el dia 2 
de juny, va abordar altres temàtiques com 
la compra pública responsable, avançant 
cap als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

Sessió de les jornades amb tècnics de l’ACM, des de les instal·lacions de l’entitat municipalista.
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ACTUALITAT JURÍDICA

La nova Llei de canvi climàtic

El títol I estableix els objectius mínims de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle, energies renovables i eficiència 
energètica per als anys 2030 i 2050.

Any 2030:
• Les emissions del conjunt de l’economia 
s’hauran de reduir, almenys, un 23% res-
pecte l’any 1990

• Penetració d’energies d’origen renova-
ble en el consum d’energia final d’almenys 
un 42 %

• Sistema elèctric amb almenys un 74 % 
de generació a partir d’energies d’origen 
renovable.

• Millora de l’eficiència energètica dismi-
nuint el consum d’energia primària en al-
menys un 39,5% respecte la línia de base, 
d’acord amb normativa comunitària.

Any 2050: Neutralitat climàtica.

La llei estableix com a instruments de pla-
nificació els “Plans Nacionals Integrats 
d’Energia i Clima” i l’”Estratègia de Des-
carbonització a 2050 de l’Economia Es-
panyola”.

El Títol II recull les disposicions relatives 
a la generació d’electricitat amb ener-
gies procedents de fonts renovables i a 
l’eficiència energètica.

Entre diverses mesures, es fomenta l’ús 
de materials amb la menor empremta de 
carboni possible, millores en l’accessibilitat 
dels edificis, incentius per a la introducció 
d’energies renovables en la rehabilitació 
d’habitatges, facilitant instal·lacions foto-
voltaiques d’autoconsum en les comuni-
tats de propietat horitzontal i sistemes de 
calefacció i refrigeració de zero emissions.

El Títol III detalla mesures relacionades 
amb la transició energètica i els combus-
tibles. En aquest sentit, no s’atorgaran no-
ves autoritzacions d’exploració, permisos 
d’investigació i concessions d’explotació 
d’hidrocarburs en tot el territori estatal. 
S’estableix la regla general que l’aplicació 
de nous beneficis fiscals a productes ener-
gètics d’origen fòssil haurà d’estar justifica-
da per motius d’interès social, econòmic o 
atenent a la inexistència d’alternatives tec-
nològiques. També s’introdueixen disposi-
cions que fomenten els gasos renovables.

El títol IV aborda la mobilitat sense emis-
sions i el transport. S’estableix l’objectiu 
d’assolir, l’any 2050, un parc de turismes 
i vehicles comercials lleugers sense emis-
sions directes de CO2. 

Els municipis de més de 50.000 habitants 
hauran d’adoptar plans de mobilitat urba-
na sostenible coherents amb els plans de 
qualitat de l’aire.

S’introdueixen obligacions d’instal·lació 
d’infraestructures de recàrrega elèctrica 
suficient en les estacions de servei amb 

vendes anuals de gasolina i gasoil supe-
rior als 5 milions de litres.

D’altra banda, el Codi Tècnic de 
l’edificació establirà obligacions relatives a 
la instal·lació de punts de recàrrega de ve-
hicle elèctric en edificis de nova construc-
ció i en intervencions en edificis existents.

El títol V recull les mesures d’adaptació als 
impactes del canvi climàtic. 

El títol VI es dedica a les mesures en l’àmbit 
de la “transició justa”, per facilitar el canvi 
a una economia descarbonitzada als co-
l3lectius i àrees geogràfiques més vulnera-
bles, com ara les zones rurals.

El títol VII contempla aspectes concrets en 
la mobilització de recursos en la lluita con-
tra el canvi climàtic i la transició energètica.

El títol VIII se centra, d’una banda, en 
l’educació i la capacitació per al desen-
volupament sostenible i la cura del clima, i 
d’altra banda, en la recerca, el desenvolu-
pament i la innovació.

El títol IX regula la governança de canvi 
climàtic i transició energètica.

El dia 22 de maig va entrar en vigor la 
Llei  7/2021, de 20 de maig, de canvi 
climàtic i transició energètica, que 
té per objecte establir i impulsar un 
ventall de mesures per assegurar 
que l’estat espanyol compleixi els 
objectius de l’Acord de París, adoptat 
el 12 de desembre de 2015, facilitar 
la descarbonització de l’economia i 
la transició cap a un model circular 
que garanteixi l’ús racional i solidari 
dels recursos, promoure l’adaptació 
als impactes del canvi climàtic i la 
implantació d’un model desenvolu-
pament sostenible que generi ocu-
pació laboral decent i contribueixi a 
la reducció de les desigualtats. 

Enllaç a la Llei:

www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2021-8447
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CENTRAL DE COMPRES

Un total de set empreses han resultat 
adjudicatàries d’un servei estructu-
rat en 22 prestacions que, respecte 
l’anterior Acord marc, presenta un con-
junt de novetats que facilitaran més el 
dia a dia dels ens locals que el con-
tractin, sobretot, ajudant en l’agilització 
de la gestió de les sessions plenàries 
i en fomentar la transparència de les 
mateixes. Aquestes novetats són:

• Subministrament i instal·lació del sis-
tema d’àudio sense fils.

• Subministrament i instal·lació d’equip 
de connexió remota.

• Subministrament i instal·lació del sis-
tema de connexió remota.

• Subministrament i instal·lació del sis-
tema de votació.

• Servei d’assistència tècnica per a les 
sessions d’òrgans col·legiats.

• Software de retransmissió en directe 
(streaming).

Degut a l’eficàcia de les prestacions 
que s’oferien a l’anterior Acord marc, 
aquestes es mantenen en el que ara 
serà vigent:

• Sistema de videoacta.

• Retransmissió de la sessió.

• Accessoris del sistema.

• Allotjament i manteniment.

Entra en vigor el nou Acord marc de videoactes 
per fer més àgil la gestió de sessions plenàries

El nou Acord marc de submi-
nistrament de sistemes de vi-
deoactes, equips de gravació i 
transmissió d’actes i el seu man-
teniment (expedient 2019.08) 
ja està licitat i està previst que 
estigui a disposició dels ens lo-
cals aquest mes de juny. La seva 
durada inicial serà de dos anys, 
prorrogables a dos períodes de 
12 mesos si s’escau.

Cal destacar també que, com en el 
cas de l’anterior Acord marc, aquestes 
prestacions es poden contractar en 
modalitat de compra o rènting.

Per a més informació sobre aquest 
servei, podeu contactar a través del 
correu electrònic o per telèfon:

Informació
93 496 16 16. Ext. 104
centraldecompres@acm.cat
www.acm.cat/compres
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Aquest any, el Departament de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya i el Proci-
cat han treballat conjuntament amb les 
associacions que conformem el sector 
pirotècnic de Catalunya per consensuar 
un seguit de recomanacions, mesures i 
paràmetres pels establiments de venda 
d’articles de pirotècnia d’arreu del país 
per celebrar Sant Joan d’una forma se-
gura, subjectes als protocols, restriccions 
i criteris sanitaris que determinen els De-
partaments de Salut i Interior en relació 
amb la pandèmia de COVID-19. 

Aquest Pla Específic ja incorpora una guia 
per a tots els Ajuntaments que estarà vi-
gent a partir del tercer trimestre de 2021, 
i que té com a objectiu promoure Revet-
lles amb seguretat i professionalitat, amb 
l’objectiu de garantir una gestió responsa-
ble dels espais, la seguretat en l’ús dels 
productes i el poder donar resposta a 
qualsevol possible incidència. 

Algunes d’aquestes pautes i recomana-
cions que inclourà la Guia de Recomana-
cions per a l’adjudicació amb seguretat 
de les casetes de pirotècnia de Sant 
Joan seran: 

• Que el sol·licitant sigui un professional 
del sector, empresa o autònom que acre-
diti que es dedica habitualment a aquesta 
activitat.

• Que el sol·licitant sigui titular o tingui ces-
sió d’un dipòsit, estigui al dia en prevenció 
de riscos laborals i tingui tramitada la lli-
cència de la caseta a la subdelegació del 
Govern. 

• Que estableixi una taxa de pirotècnia 
fixa i una valoració per punts*, tant si es 
tracta d’adjudicació directa com licitació, 
ja que valorar només l’oferta econòmica 
va en detriment de la seguretat. 

• Que la quantia de la taxa tingui en comp-
te el període real de venda (del 10 al 23 
de juny) i no es tinguin en compte els m2 
de superfície comercial de la instal·lació 
(quants més metres més seguretat per a 
tots). 

Més Sant Joan que mai, més segur, més 
professional, més familiar, més il·lusió
Des del sector pirotècnic, i en 
el context actual, aquest any 
apostem per la celebració d’una 
Revetlla amb més Sant Joan que 
mai, el que vol dir, més segure-
tat, més família, més tradició i 
cultura, i més il·lusió per festejar 
la fi de l’estat d’alarma i la torna-
da a la normalitat. 

• Que el sol·licitant estigui al corrent de 
pagament de les obligacions davant 
l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

• Tots els treballadors haurien d’haver 
superat una formació de les normes de 
seguretat per a la venda i ús dels articles 
pirotècnics realitzada per l’Associació de 
Fabricants i Majoristes de Catalunya (AFI-
MAC) o per l’Associació Espanyola de 
Comerciants de Pirotècnia (ACFAE).

Apostar per l’antiguitat d’empreses en 
un municipi, per la contractació local i 
per l’experiència i formació en la venda 
de productes pirotècnics, són criteris 
crucials per a la celebració de revetlles 
amb precaució, ja que posa de manifest 
la bona fe i un interès real en el municipi, 
fets que contribueixen a reduir el nombre 
d’incidents i a confiar en la celebració de 
més Sant Joan que mai.

Des d’AFIMAC estem a la vostra dispo-
sició per atendre qualsevol consulta o 
aclariment, amb la voluntat de treballar 
plegats per garantir la màxima seguretat 
i professionalitat en tots els municipis de 
Catalunya.

             Informació

comunicacio@afimac.cat 
www.afimac.cat
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Manifest Descobrir: 
Per un nou model de turisme al servei del país
Estem passant per un tràngol tan dramàtic 
com sobtat. La pandèmia de la Covid-19 
ens ha agafat amb els deures pendents i 
ha fet aflorar totes les contradiccions d’un 
sistema econòmic i social que viu del crei-
xement il·limitat, la hipermobilitat i la sobre-
explotació del turisme internacional de sol i 
platja. Un model majoritari que a Catalunya 
porta 40 anys de creixement ininterromput 
i que ha derivat en el monocultiu turístic de 
masses al litoral que ara fa fallida.

Al nostre país el nombre de turistes es-
trangers havia anat incrementant-se de 
manera sostinguda: dels 9 milions l’any 
2000 als 19 milions del 2019, fent que el 
turisme hagi passat a representar el 12% 
del PIB. Tanmateix, en ser el sector que 

paga els salaris més baixos, les zones 
amb major especialització turística han 
vist alentir la seva prosperitat en relació a 
la resta. És l’hora de passar a l’acció da-
vant de l’impacte negatiu d’aquest model 
que deixa grans factures ambientals i so-
cials sobre el territori i la gent que hi viu. La 
temporada d’estiu que deixem enrere, tan 
anòmala a causa de la crisi sanitària, ha 
constatat que cal una alternativa, i per això 
diverses persones i entitats del sector hem 
decidit fer un pas endavant i treballar per 
un model turístic diferent de l’actual que 
estigui al servei del país.

Construir aquest nou model és vital i és 
possible, partint de la màxima del turisme 
responsable i sostenible: un bon lloc per 

viure és un bon lloc per visitar. És deure de 
tots protegir el territori, la identitat i fer que 
el turisme continuï essent motor de desen-
volupament socioeconòmic gràcies a la 
dinamització de les comunitats locals i de 
sectors estratègics de qualsevol societat 
avançada, com són l’agroalimentació o la 
cultura. 

Ens proposem, doncs, d’impulsar un turis-
me conscient, que tingui un impacte global 
positiu sobre les destinacions. I, per acon-
seguir-ho, els impulsors d’aquest manifest 
demanem que s’implementin aquestes 5 
grans mesures:

El planeta ho necessita i la societat ho 
exigeix; la sostenibilitat ja no pot ser un 
objectiu, sinó un punt de partida. Cal es-
tablir normatives per protegir el territori 
seguint els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 
aprovada per l’Organització de les Na-
cions Unides.

  www.manifest.descobrir.cat

1. Incorporar els criteris de 
sostenibilitat en les polítiques 
de turisme

Cal destinar una part substancial de la 
taxa turística que es recapti a l’impuls del 
turisme intern; fer una planificació dels 
fluxos de visitants per desestacionalitzar 
l’activitat i evitar la massificació; repartir 
de manera més igualitària els ingressos 
que genera l’activitat turística; treballar 
amb guies i empreses locals per reforçar 
el teixit econòmic i ciutadà del territori; es-
timular el turisme de natura reforçant i am-
pliant el Pla d’Ecoturisme de Catalunya; 
potenciar la mobilitat tranquil·la d’activitats 
com el senderisme o el cicloturisme; pro-
moure l’oferta de productes agroalimenta-
ris de proximitat i de temporada; protegir 
la qualitat, integritat i atractiu dels nostres 
paisatges i preservar el patrimoni cultural 
material i immaterial que configura la iden-
titat del país.

2. Promoure el turisme de proxi-
mitat com a objectiu de país

Això implica facilitar la reforma o fins i tot 
el tancament dels negocis i activitats que 
no treballin amb els valors de la destina-
ció. Aquesta reconversió ha d’anar acom-
panyada de la renaturalització d’espais 
degradats; de polítiques contra el despo-
blament —especialment a les comarques 
d’interior i de muntanya—; de suport i re-
cuperació del sector primari; d’una inver-
sió en la formació professional en el món 
rural per aconseguir crear ocupació dig-
na i incrementar la professionalitat i qua-
litat del servei que s’ofereix; d’un reforç 
de les iniciatives de creació d’ocupació 
en l’àmbit local i d’ajudes per a la trans-
formació digital del sector que permetin 
eliminar la bretxa tecnològica.

3. Augmentar la qualificació 
dels negocis turístics i substi-
tuir els llocs de treball preca-
ris per ocupació de qualitat

Tenim un territori únic pel seu patrimo-
ni cultural, per la biodiversitat i per una 
geografia que, a tall d’exemple, en tan 
sols tres-cents quilòmetres, acull els ho-
ritzons del delta de l’Ebre i els cims del 
Pirineu a més de 3.000 m d’altitud. Aques-
ta riquesa permet oferir un gran ventall 
d’experiències i possibilitats que s’han de 
desenvolupar damunt del territori de ma-

4. Ordenar l’activitat turística 
per combatre la massificació

5. Crear una taula unitària per 
a la gestió de Catalunya com a 
destinació
Fins ara, els diversos patronats turístics 
i administracions han desenvolupat les 
seves pròpies eines de gestió i promoció 
sense una visió estratègica comuna. La 
mirada conjunta de totes les institucions 
implicades permetria fer una gestió in-
tegrada del turisme al nostre país per 
abordar els reptes que se’ns plantegen i 
trobar-hi solucions seguint els criteris de 
responsabilitat i sostenibilitat.

Per tal que aquestes mesures esdevingu-
in una realitat, fem una crida al teixit socio-
econòmic, a les institucions i a la ciutada-
nia perquè s’adhereixin a aquest manifest 
i col·laborin, així, a fer gran el moviment 
cap a un model de turisme al servei del 
país.

nera equilibrada. El turisme pot ser una 
pota important de l’alternativa econòmica 
per a les comarques d’interior —al costat 
d’un sector primari viu i d’una cultura dinà-
mica—, especialment en zones en risc de 
despoblació. Per això convé controlar les 
nombroses modalitats d’allotjament, so-
bretot aquelles que poden afectar l’accés 
a l’habitatge dels seus habitants, i regular 
les activitats al territori a fi d’evitar la satu-
ració de les destinacions.
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Móra la Nova posa en marxa 
aquest juny el sistema de 
recollida porta a porta

Les comarques de Ponent i el 
Pirineu reben la certificació 
‘Biosphere Destination‘

L’Ajuntament de Móra la Nova instaurarà el sistema de reco-
llida de brossa porta a porta a finals d’aquest mes de juny. 
Amb aquest sistema, el consistori pretén augmentar l’índex 
de reciclatge del municipi. Cal tenir en compte que a Móra la 
Nova el percentatge de reciclatge fa anys que està estancat 
al voltant del 40%, molt lluny dels objectius ambientals que 
s’ha marcat el govern local i els imposats per la Unió Europea 
(el 70% de reciclatge l’any 2031).

Un altre motiu de la instauració del porta a porta és incre-
mentar l’estalvi econòmic. La recollida dels residus de l’any 
2020 van suposar una despesa 207.944 euros per les arques 
municipals moranovenques. A més, la previsió és, que els 
pròxims anys, el cost del tractament de la fracció rebuig, 
s’incrementarà exponencialment per l’augment previst del 
cànon de residus. En un futur, aquest estalvi econòmic per-
metrà reduir l’import de l’impost d’escombraries. El tercer 
motiu per implementar aquest model és reduir l’incivisme a la 
població en les illes de contenidors i així hi haurà una illa de 
contenidors que s’activarà amb una targeta per les persones 
que visquin als habitatges disseminats o tinguin la segona 
residència a la població.

Les comarques de Ponent, el Pirineu i l’Aran han rebut la certi-
ficació ‘Biosphere Destination’ que garanteix la contribució als 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 
Nacions Unides per al conjunt del territori.

El Patronat de Turisme de les Terres de Lleida ha superat 
l’auditoria externa i ha estat reconegut amb la certificació 
‘Biosphere Destination’. Es tracta d’un reconeixement que 
a la demarcació només el tenia la Val d’Aran des del 2014 
però ara s’estendrà a totes les comarques de Ponent i el 
Pirineu de Lleida. El Patronat vol anar més enllà i ara s’ha 
fixat l’objectiu de fer que la gestió sostenible sigui present, 
també a les empreses del sector turístic i les institucions 
locals de la demarcació. S’ha ofert a totes les empreses i 
actors del sectr una nova eina digital per crear el seu propi 
pla de sostenibilitat de manera gratuït. És una plataforma 
que ajuda a crear plans personalitzats a través de més 
de 400 activitats sostenibles vinculades als objectius de 
l’agenda 2030 que fixa la Unió Europea. Més de 80 empre-
ses de Ponent i el Pirineu ja estan treballant en aquest pla 
per auditar-se i obtenir una certificació.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme mostrant la certificació 
Biosphere Destination. Foto: ACN

 Com puc rebre el butlletí electrònic?
 Envia un mail a comunicació@acm.cat    

    indicant l’assumpte Butlletí electrònic

Estar al dia de 
l’actualitat del 
món municipalista

Rebre tota l’oferta 
formativa de 
cursos, jornades
i postgraus

Rebre 
informació 
d’interès
 local

3 raons
per rebre el butlletí 
electrònic de l’AMC

La recollida de la brossa es farà porta a porta. Foto: ACN

Acció climàtica
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Valls inaugura el nou Centre 
de Dia del municipi i de l‘Alt 
Camp
La col·laboració amb la Fundació Ginac ha fet possible el 
trasllat del centre de dia a l’antiga seu de l’entitat al barri dels 
Pisos de Clols. El nou centre de dia, després d’una inversió de 
500.000 euros, ha permès remodelar totalment l’equipament i 
adaptar-lo a les necessitats del servei i l’atenció a la gent gran. 
Té capacitat per atendre a més de 40 àvies i avis, un 25% més 
que el seu antic emplaçament.

El nou espai compta amb totes les mesures de prevenció de la 
Covid-19 establertes per aquest tipus de serveis. En concret, 
l’equipament té circuïts d’accés diferenciats per a persones 
usuàries, familiars i treballadors així com per a l’entrada de 
materials i mercaderies. A més, les instal·lacions dels Pisos 
de Clols destaquen per la seva amplitud ja que compten amb 
més de 400 metres quadrats construïts. Això permetrà garantir 
completament les distàncies de seguretat, així com mantenir 
els grups de convivència entre les persones usuàries durant la 
realització de tallers i activitats.

Inauguració del nou Centre de Dia. Foto: Ajuntament de Valls

Qualitat de vida

Foto: arxiu

Prosperitat

20 municipis petits en una 
prova pilot de rehabilitació 
d‘habitatge al món rural
Un total de 20 petits municipis d’arreu de Catalunya han estat se-
leccionats per acollir les proves pilot de mobilització d’habitatge 
al món rural, impulsada pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat i dotada amb 2 milions d’euros. L’objectiu és facilitar que 
les persones puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la 
rehabilitació d’habitatges en desús. Entre els escollits hi ha, Baix 
Pallars, Josa i Tuixén, Isona, Rocafort de Queralt, Capafonts, Vall-
cebre, Riner, Vilademuls, Palau de Santa Eulàlia, Planoles, Ciuta-
dilla, Maldà, Llardecans, Almatret, Montmaneu o Prat de Comte.

L’Espai Jove s’ubicarà al costat de la piscina. Foto: Ajuntament d’Oliana

Oliana habilita un local 
municipal per a joves i 
consultarà quins usos donar-li
L’ajuntament d’Oliana habilitarà un local per als joves del mu-
nicipi, i buscarà la participació d’aquest col·lectiu per decidir 
quins usos donar-li. Aquest equipament s’instal·larà en un dels 
immobles al costat de la pisicina municipal i anirà acompanyat 
d’un projecte socioeducatiu. L’alcaldessa, Carmen Lostao, re-
calca que “no serà només un punt d’esbarjo, sinó també un lloc 
on els joves trobin acompanyament i educació”. Apunta que 
esperen obrir el local aquest mes de setembre i que incorpo-
rarà la figura d’un dinamitzador.

El consistori estudia una consulta per “fer partícips” els 
joves en el projecte, que compta amb assessorament del 
consell de l’Alt Urgell i la Generalitat. Lostao considera que 
aquest tipus d’iniciatives afavoreix el desenvolupament 
personal de la joventut i contribueix a evitar el vandalisme 
i a aconseguir “una societat més tolerant i compromesa”. 
La inversió per a aquest espai supera els 80.000 euros i 
està finançada amb fons del PUOSC.
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El Tribunal Suprem avala la taxa municipal per la 
utilització privativa o aprofitament especial de 
domini públic local a les companyies que actuen 
en el sector de la telefonia fixa i d‘accés a Internet
El Tribunal Suprem, en aplicació 
de la Sentència que el Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) va dictar el passat 27 de 
gener de 2021, ha estimat els 
recursos dels ajuntaments de 
Pamplona, Salamanca, Alacant, 
Mataró i Alcobendas, en relació 
amb la liquidació d’aquestes ta-
xes, que van ser recorregudes 
per l’empresa Orange.

La Sentència del TJUE, que responia a 
les qüestions prejudicials plantejades 
pel Tribunal Suprem amb l’objecte de 
dilucidar si la jurisprudència d’ambdós 
tribunals relatius a la telefonia mòbil 
resulta aplicable als operadors de ser-
veis de telefonia fixa i internet, va esta-
blir que els articles 12 i 13 de la Directi-
va autorització s’han d’interpretar en el 
sentit que no s’oposen a una normativa 
nacional que imposa, a les empreses 
propietàries d’infraestructures o de 
xarxes necessàries per a les comu-
nicacions electròniques i que utilitzin 
aquestes per prestar serveis de telefo-
nia fixa i d’accés a Internet, una taxa 
l’import de la qual es determina exclu-
sivament en funció dels ingressos bruts 
obtinguts anualment per aquestes em-
preses en el territori de l’Estat membre 
de què es tracti.

En aplicació d’aquestes respostes del 
TJUE a les qüestions prejudicials plan-
tejades, el Suprem ha fixat la següent 
doctrina:

“Las limitaciones que para la potestad 
tributaria de los Estados miembros se 
derivan de los artículos 12 y 13 de la Di-
rectiva 2002/20/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a la autorización de redes 
y servicios de telecomunicaciones (Di-
rectiva autorización), tal como han sido 
interpretados por la STJUE (Sala Cuar-
ta) de 27 de enero de 2021, Orange, 
C-764/18, no rigen para las tasas por 
utilización privativa o aprovechamien-
to especial del dominio público local 
exigidas a las compañías que actúan 

en el sector de la telefonía fija y de los 
servicios de internet, tanto si éstas son 
las titulares de las redes o infraestruc-
turas utilizadas como si son titulares de 
un derecho de uso, acceso o interco-
nexión a las mismas”.

L’Àrea Jurídica de Localret està a la 
vostra disposició per tal d’ampliar 
aquesta informació o resoldre qualse-
vol dubte en l’àmbit del dret de les tele-
comunicacions.
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Pep Berga: “Hem destinat un total d’1.386.706 euros a 
mesures de reactivació econòmica a Olot”

Pep Berga (JxCAT)
Alcalde d’Olot

 Habitants: 35.926 
 Pàgina web: www.olot.cat

Pep Berga és alcalde d’Olot (35.926 habitants) des del 2019, 
tot i que ja va formar part del govern municipal en anteriors 
mandats. Sense cap mena de dubte, però, aquest nou man-
dat ha estat fortament marcat per la pandèmia de la CO-
VID-19 i ha trastocat els plans, projectes i accions de tots 
els governs. L’alcalde s’hi refereix afirmant que “la COVID ha 
incorporat nous reptes a l’actualitat municipal. La realitat a la 
que ens ha abocat la pandèmia ha obligat als ajuntaments 
a fer front a les conseqüències d’una situació sense prece-
dents. Hem hagut de crear ajudes per ajudar als sectors més 
perjudicats. A Olot acabem d’obrir una tercera convocatòria 
per a activitats que, per les restriccions exigides per la CO-
VID, s’han vist obligades a tancar o bé han tingut una baixada 
molt important de la facturació” i explica que aquestes ajudes 
“formen part de les 122 accions que hem recollit en un Pla per 
a la Reactivació Econòmica que vàrem iniciar el març de l’any 
passat -coincidint amb l’inici de la pandèmia- amb la creació 
d’un fons social i econòmic amb les primeres mesures per 
front a la COVID”.

Pep Berga assenyala que “des de l’inici de la pandèmia i fins 
a l’actualitat, hem destinat un total d’1.386.706 euros a mesu-
res de reactivació econòmica amb impacte en diversos àm-
bits, més de 485.500 euros en ajudes directes a empreses i 
autònoms per combatre els efectes de la COVID a Olot. I des 
de l’inici també hem mantingut reunions telemàtiques amb re-
presentants dels diferents sectors de la ciutat per recollir de 
primera mà les seves preocupacions i inquietuds” i fa, alhora, 
referència a la valoració ciutadana respecte els municipis du-
rant la gestió, “potser per això, segons l’Observatori de Política 
Municipal de l’ACM, els ajuntaments hem estat l’administració 
millor valorada en la gestió de la COVID perquè hem estat a 
primera línia. I ho hem fet amb recursos propis, sense pràc-
ticament ajudes procedents d’altres administracions. La CO-

VID ens ha fet endarrerir l’inici de projectes que ja volíem tenir 
executats i que, de mica en mica, posem en pràctica però 
potser més lentament del que ens hauria agradat”.

Més enllà de la COVID-19, Berga explica que “hi ha actua-
cions a les quals ara hem pogut donar una embranzida més 
decidida, com l’HolaDomus, el projecte d’eficiència energèti-
ca d’habitatges, el projecte per a la piscina municipal coberta 
o el nou centre cultural que volem que, a més de dotar-nos 
d’una nova biblioteca, ha d’esdevenir un espai on s’hi concen-
tri molta activitat i esdevingui un element transformador de tot 
el nucli antic de la ciutat”. Sobre les perspectives de futur en el 
municipi explica que “primer de tot, haurem d’estar molt atents 
a les conseqüències a llarg termini de la COVID. Haurem de 
veure quins escenaris de futur ens espera a nivell econòmic 
i també social. I mentrestant, continuarem treballant per fer 
realitat noves iniciatives (culturals, de reactivació econòmica, 
desenvolupament sostenible...) per seguir fent d’Olot una ciu-
tat dinàmica i atractiva per a tothom”.

Finalment l’alcalde d’Olot assegura que es va tornar a pre-
sentar per “poder treballar per Olot i amb voluntat de contri-
buir d’una manera més directa al present i futur de la ciutat” 
i explica que ser-ne l’alcalde és “una responsabilitat màxima, 
compromís i anar-te’n a dormir i aixecar-te pensant sempre en 
la ciutat. També tens la sort de poder conèixer moltíssima gent 
que t’aporten molt i que et confien les seves il·lusions i els seus 
projectes de millora de la ciutat”.

“Continuarem treballant per seguir 
fent d’Olot una ciutat dinàmica i 
atractiva per a tothom “



Al servei del món local

Ascensors

Estalvi

Maquinària tècnica Electricitat Gas Parcs infantils

Mobilitat sostenible Equips d‘impressió Assegurances Equips informàtics Paper

Videoactes Desfibril·ladors Calderes biomasa Enllumenat LED

Seguretat Transparència

Subministrament, instal·lació 
i manteniment del sistema de 
videoactes
Software de gravació i signatura digital d’actes
•         Software de retransmissió en directe
•         Sistema de vídeo i àudio
•         Sistema de connexió en remot 
•         Sistema de votació
•         Servei d’assistència tècnica per les sessions
 
Tot en modalitat de compra i rènting

NOVETAT! 

centraldecompres@acm.cat 
www.centraldecompres.cat

Auditoria pública 

Uniformitat policial


