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Estany de Sant Maurici
El Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Mauri-
ci estan situats dins el terme del municipi d’Espot. L’es-
tany té una superfície de 21,2 hectàrees i fa uns 1.100 
metres de llarg per uns 200 metres d’ample. Forma part 
del Parc Nacional d’Aigüestortes, que comprèn les co-
marques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Vall 
d’Aran i el Pallars Jussà. Va ser declarat parc nacional 
el 21 d’octubre de 1955, el segon parc nacional dels 
Pirineus després del d’Ordesa i Mont Perdut, i l’únic de 
Catalunya.

És un dels principals destins turístics del Pirineu. Cada 
any el parc és visitat per una mitjana de 400.000 perso-
nes. El cim més alt és el Comaloformo (3.029,2 metres 
d’altura).
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Amigues i amics, vull que les primeres línies d’aquest 
editorial siguin per desitjar-vos un feliç 2023, al costat 
de la vostra família i persones estimades, en unes festes 
plenes de pau i de solidaritat.

Les eleccions municipals del proper mes de maig no són 
només una fita política i electoral. Representen una nova 
oportunitat perquè la ciutadania participi, s’impliqui en 
els seus municipis, renovi la confiança amb els seus 
Ajuntaments, i tots els pobles i ciutats actualitzin les 
seves prioritats, projectes i inversions. Amb el principal 
objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes. 

A l’Associació Catalana de Municipis també encarem la 
recta final del mandat. I ho volem fer seguint amb impuls 
el Pla de Mandat 2020-24, per prestar-vos nous produc-
tes i serveis, assessorament, formació i acompanyament 
i defensa del municipalisme català. Aquesta és la nostra 
raó de ser, i la millor forma de servir a la ciutadania.

Estem i estarem, com sempre, al vostre costat. Nous pro-
jectes, ganes i il·lusió al servei del municipalisme, i per 
encarar 365 dies plens de reptes i noves oportunitats. 

Molt bon any!

Lluís Soler
President de l’ACM
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EDITORIAL

Comencem un any ple de 
reptes, feina i oportunitats

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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Una delegació de l‘ACM participa a Israel en el 
Congrés Muniexpo 2022 i coneix experiències en 
innovació local

La participació en el Congrés Muniexpo 
va tenir lloc entre el 6 i el 9 de desembre, 
a Tel Aviv, a través d’una inivitacióde la 
FLAI. Al llarg del Congrés s’han pogut 
intercanviar impressions i tenir contac-
tes amb l’alcalde de Jerusalem, Moshe 
Lion, que va mostrar-los diferents  pro-
jectes d’innovació que es desenvolu-
paran a Jerusalem en els anys vinents, 
relacionats amb les infraestructures de 
mobilitat i projectes de col·laboració 
publicoprivada amb el suport de la uni-
versitat i empreses. També van poder 
gaudir d’una recepció oficial, feta a tots 
els alcaldes d’arreu del món presents al 
Congrés, que va anar a càrrec del pre-
sident de l’Estat d’Israel, Isaac Herzog.

En l’estada els representants municipa-
listes de l’ACM, encapçalats per la se-
cretària general Joana Ortega, també 
van poder conèixer de prop el Munici-

pal Innovation Center (MIC), l’únic cen-
tre d’Israel especialitzat en innovació di-
gital al món municipal. El Centre va ser 
creat per a les autoritats locals, en coo-
peració amb Mashcal (l’entitat munici-
palista d’Israel), per ajudar a connectar 
amb els desenvolupaments tecnolò-
gics més innovadors en aquest espai 
municipal i i convertir-lo en un centre 
de coneixement objectiu i accessible 
per a les ciutats intel·ligents a Israel. 
El MIC guia i ajuda les autoritats locasl 
en el procés d’implantació de sistemes 
intel·ligents als municipis adaptant-se, 
alhora, a les necessitats d’aquests.

També es va aprofitar la visita per tenir 
una reunió amb la directora de l’Oficina 
de Comerç i Invernsions d’ACCIÓ a 

Tel-Aviv, Marc Pérez, que gestiona po-
lítiques per apropar el teixit empresarial 
català amb Israel. La trobada va servir 
per intercanviar impressions i teixir futu-
res col·laboracions.

La delegació municipalista de l’ACM 
estava formada també pel vicepresient 
de l’ACM i alcalde de Molins de Rei, 
Xavi Paz, la vicepresidenta i alcalde-
ssa de Serra de Daró, Glòria Marull, 
el vicepresident i alcalde de Riudoms, 
Sergi Pedret, el president del Fòrum de 
Joves Electes i alcalde de Fonollosa, 
Eloi Hernàndez, el president del Fòrum 
Comarcal de l’ACM i del Consell Comar-
cal del Ripollès, Joaquim Colomer, i el 
secretari general adjunt de l’ACM, Sergi 
Penedès.

Una delegació de l’ACM va viatjar 
a principis de desembre a Israel. 
El motiu del viatge era partici-
par en l’edició 2022 del Congrés 
Muniexpo i estrènyer relacions 
amb les autoritats municipalis-
tes israelians, sobretot amb la 
FLAI-Maschal (Federation of Lo-
cal Authorities Israel), amb qui 
l’entitat municipalista ha mantin-
gut continuats intercanvis en els 
darrers anys.

Alcaldes i alcaldesses d’arreu del món en la recepció oficial feta pel president d’Israel, Isaac 
Herzog (al centre) i l’alcalde de Jerusalem, Moshe Lion (a l’esquerra).

Visita de diferents projectes d’innovació a Jerusalem. Visita al MIC (Municipal Innovation Center) en el marc de la MuniExpo.
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Col·labora amb aquesta secció:

Assistim a la constitució i posada en marxa del 
Consell Català de Municipis Rurals

El Consell Català de Municipis Rurals és 
un òrgan d’assessorament de l’Executiu 
en matèria de règim local i de participa-
ció i proposta en els àmbits que afectin els 
municipis rurals amb poblacions inferiors 
a 2.000 habitants. Formen part d’aquest 
Consell consultiu 25 persones, entre elles 
22 alcaldesses i alcaldes d’arreu del país, 
més tres representants de la Generalitat. 

El Consell Català de Municipis Rurals 
substitueix l’actual Consell Català de Pe-
tits Municipis, creat l’any 2003, per tal 
d’adaptar-lo a la legislació vigent. Les prin-
cipals modificacions que s’introdueixen 
en aquest nou Decret fan referència a la 
seva composició, que ha de garantir una 

representació proporcional i equilibrada 
dels diversos territoris, la paritat de gènere 
i el manteniment de la proporcionalitat de 
la representació política resultant de les 
eleccions municipals. El nou òrgan forma 
part d’una estratègia més àmplia pel que 
fa a les polítiques del Govern en aquest 
àmbit que també engloba l’Estatut dels 
municipis rurals, que serà un nou marc 

normatiu i específic per aquests munici-
pis, per adequar-lo a les seves peculiari-
tats i donar resposta a les demandes dels 
municipis rurals. I també la llei de governs 
locals de Catalunya que té com a objectiu 
adaptar la regulació del món local a la re-
alitat municipal actual. El Govern, a més, 
ha desplegat l’Agenda Rural liderada pel 
Departament d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural, i en la qual l’ACM va 
participar com a membre de la comissió 
redactora. 

A l’acte de constitució també hi va assistir 
la vicepresidenta de l’ACM i alcaldessa de 
Serra de Daró, Glòria Marull, i l’alcade de 
Fonollosa i president del Fòrum de Joves 
Electes de l’ACM, Eloi Hernández.

El passat 29 de novembre, la se-
cretària general de l’ACM, Joa-
na Ortega va estar present en la 
constitució d’aquest òrgan que 
ha posat en marxa el Govern de la 
Generalitat.

Glòria Marull i Eloi Hernández a la foto final de l’acte de constitució del Consell.

Representants del municipalisme a l’acte de constitució.
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Els ajuntaments creuen que la reforma de la 
plusvàlua perjudicarà les finances locals

El govern espanyol va dictar el RDL 
26/2021 per fer front a la declaració 
d’inconstitucionalitat i nul·litat diversos su-
pòsits sobre com aplicar l’Impost sobre 
l’Increment del valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana (IIVTNU). Això suposa una 
nova regulació de l’impost que pot afectar 
a les finances locals.

Per aquest motiu, l’ACM va fer una en-
questa entre els ajuntaments per conèi-
xer com els està afectant la recaptació 
d’aquest impost. Un total de 71 ens locals 
van donar-hi resposta i va permetre ex-
treure algunes conclusions interessants.

La més important és que la decisió del Tri-
bunal Constitucional d’invalidar la manera 
com es calculava l’impost en les vendes, 
donacions o herències d’immobles, com-
plicarà les finances de molts municipis, ja 
tocades per les conseqüències de la Co-
vid-19 i la crisi econòmica i social actual. 
L’impost de plusvàlua representa gairebé 
un 10% dels diners que recapten els ajun-
taments en tributs i és el segon impost 
que genera més ingressos per darrere de 
l’IBI. La majoria de municipis (un 85,7%) 

creuen que l’Estat hauria de compensar 
als ajuntaments per la pèrdua d’ingressos 
fins que hi hagi una nova llei, ja sigui amb 
la creació d’un fons per a garantir uns 
ingressos mínims en relació al sistema 
anterior. També plantegen que es retoqui 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la 
principal font d’ingressos en tributs dels 
ajuntaments.

De fet, la majoria d’ajuntaments va fer 
una previsió d’ingressos previstos per 
a aquest impost de cara al 2022 igual o 
menor a la que van tenir durant el 2021 
(veure gràfic 1). També cal destacar que 
els ajuntaments ja han pogut quantificar 
la previsió de la liquidació per a aquest 
any 2022 i majoritàriament manifesten que 
es preveu una reducció dels ingressos 
provinents de l’impost de plusvàlua (veu-
re gràfic 2). Es calcula que la reducció 

d’ingressos se situarà entre el 40 i el 60%, 
cosa que suposarà un impacte important 
per als ajuntaments, que actualment ja es-
tan infradotats. Així, es calcula que per a 
una ajuntament de menys de 2.000 habi-
tants aquesta reducció pot oscil·lar entre 
els 2.000 i 8.000 euros. La xifra pot variar 
entre els 50.000 i 100.000 euros si ens 
referim a municipis d’entre 2.000 i 5.000 
habitants o entre els 5.000 i els 20.000 
habitants. Mentre que per als municipis 
de més de 20.000 habitants, la reducció 
d’ingressos pot arribar als 400.000 euros 
anuals.

Cal destacar que la immensa majoria de 
municipis tenen delegada la gestió de 
l’impost de plusvàlua a altres organismes 
o ens supramunicipals.

Es pot consultar l’enquesta i les seves 
conclusions a la web de l’ACM, que troba-
reu en el codi QR de sota.

L’ACM va realitzar durant el no-
vembre una enquesta sobre la 
reforma de l’impost de plusvàlua 
entre els ajuntaments catalans, 
que permet extreure algunes 
conclusions com la preocupació 
per la davallada d’ingressos pre-
vistos davant del nou model.

Gràfic 1. Previsió d’ingressos provinents de la plusvàlua respecte a l’any 2021.

Gràfic 2. Liquidació d’ingressos respecte al 2021.

  Consulta les 
conclusions de 

l’enquesta :
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Escaneja el codi i apunta’t 
al canal de WhatsApp

Reivindiquem la necessitat de secretaris i 
interventors en la cloenda de l‘Assemblea del 
CSITAL de Barcelona

En la seva intervenció, va destacar que 
“existeix una important manca de perso-
nal funcionari habilitat per a desenvolupar 
les funcions de secretaria, intervenció i 
tresoreria en els ens locals de Catalunya, 
que són figures imprescindibles pel bon 
funcionament de les entitats locals”. I va 
afegir que, des de l’ACM, es va detectar 
aquesta necessitat i, per això, “oferirem un 
programa de postgrau per a la formació 
especialitzada en les funcions de secreta-
ria, intervenció i tresoreria dels ens locals, 

La secretària general de l’ACM, Joa-
na Ortega, va participar el 16 de des-
embre a la cloenda de l’Assemblea 
del Col·legi de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers de l’Administració 
Local de Barcelona.

orientada a la preparació de processos 
selectius conduents a l’accés als llocs re-
servats a funcionaris d’habilitació nacional 
(FHN)”. Ortega també va subratllar que 
“volem contribuir a la qualitat i l’eficàcia 

Foto de família dels participants a l’Assemblea del CSITAL

de les administracions públiques locals” i 
que “treballem per donar totes les eines, 
suport, acompanyament, assessorament i 
formació a les entitats locals, com a millor 
forma de servir a la ciutadania”.

Conveni amb l‘empresa Anticimex, especialitzada 
en control de plagues sostenible i digital
La secretària general de l’ACM, Joana Ortega, i el gerent de la so-
cietat Anticimex 3D Sanidad Ambientl SA van signar l’1 de desem-
bre un conveni de col·laboració entre les dues entitats. Anticimex 
és una empresa especialitzada en el control de plagues i sanitat 
ambiental, i desinfecció. Aquesta empresa està especialitzada 
en l’àmbit públic en el control de plagues urbanes i desinfecció 
d’una manera sostenible i a través d’un control i monitorització di-
gital. L’objectiu de l’acord és que els ens locals associats a l’ACM 
puguin utilitzar, si creuen necessari, els serveis d’Anticimex amb 
descomptes en l’àmbit relacionat amb l’eliminació de plagues o 
desinfecció d’espais municipals o urbans.
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Omplim de contingut el ‘Rural Proofing‘
D’un temps ençà, l’anglicisme ‘Rural Proo-
fing’ ha entrat amb força com a eina per 
a poder garantir que a totes les polítiques 
públiques dels diferents nivells de Govern 
i també en l’àmbit legislatiu, es vetllarà 
per a garantir la igualtat d’oportunitats a 
l’àmbit rural. A banda d’aquest objectiu, 
garantir l’equitat territorial i social, el con-
cepte abasta tant l’impuls de polítiques i 
sinergies a l’àmbit rural, com l’avaluació 
d’aquelles decisions que puguin tenir im-
pacte negatiu o que agreugin la Catalun-
ya a dues velocitats, que sovint consta-
tem entre l’àmbit urbà i l’àmbit rural.

Des de l’ACM estem treballant en aquest 
mandat perquè aquest concepte no es 
quedi només amb un nom comercial, i el 
podem omplir de contingut. 

D’una banda, hem consolidat el projecte 
arrelament, amb la segona edició , per a 
impulsar propostes pilot de municipis que 
estan patint els efectes del despoblament 
i poden ser un exemple de bones pràcti-
ques per a la resta.

De l’altra, i conjuntament amb l’Associació 
de micropobles, el CADS i ARCA, vàrem 
impulsar l’Agenda Rural de Catalunya, 
que després de dos anys de treball i de 
manera participada a nivell territorial i 
sectorial, ha acabat essent aprovada pel 
Govern de la Generalitat, que la té tam-
bé com a un document estratègic dintre 
de les seves competències. Ara caldrà 
que amb les entitats representatives de 
la societat civil que conformen la comis-

sió motora, siguem capaços d’impulsar i 
avaluar les gairebé mil accions que inte-
gren l’Agenda.

Però un dels aspectes que té més im-
portància perquè el ‘Rural Proofing’ deixi 
de ser només un concepte, són les ac-
cions que es duguin a terme en l’àmbit 
legislatiu. Cal que totes les normes que 
s’impulsin i que puguin afectar a l’àmbit 
rural incorporin la visió rural, i informin 
la possible afectació que puguin tenir 
i com afrontar-la. De manera genèrica, 
creiem que en l’àmbit competencial de 
la Generalitat i del Parlament de Ca-
talunya s’hauria d’incorporar aquesta 
afectació en un informe específic. Així 
ho hem demanat a les al·legacions que 
hem presentat a l’avantprojectre de llei de 
disposicions normatives, en el sentit que 
s’incorpori aquest ‘Rural Proofing’ que in-
formi i avaluï l’impacte de qualsevol nor-
ma a l’àmbit rural.

En l’àmbit de l’Estat Espanyol, el Congrés 
dels diputats ha aprovat recentment la 
“Ley de evaluación de políticas públicas”, 
que incorpora aquest mecanisme rural de 
garantia.

Però a part d’aquest informe genèric, cal 
impulsar transformacions legislatives con-
cretes i no esperar a minimitzar els efectes 
de les que es vagin fent. En aquest sentit, 
participem activament en la redacció de 
l’Estatut del Municipi rural, per establir un 
règim jurídic específic que s’adapti millor 
als municipis rurals, els garanteixi la pro-
tecció jurídica, el finançament estructural 
i en inversions i simplifiqui la tramitació 
administrativa. Conjuntament amb el 
Govern, entitats municipalistes i experts, 
esperem que aquesta proposta arribi al 
Parlament en el primer semestre de l’any 
2023, conjuntament amb el necessari nou 
marc general que suposarà la Llei de Go-
verns i Finances locals.

Visitem el municipi de La Molsosa
La secretària general de l’ACM, Joana Ortega, ha visitat re-
centment el municipi de La Molsosa. A principis de desem-
bre es va reunir amb l’alcalde Marià Torra, que és el batlle 
des del 1999, i diferents representants del consistori per 
compartir inquietuds i preocupacions del municipalisme. 
Ortega va exposar també els serveis i àmbits que l’ACM 
ofereix com a suport als ens locals i, en especial, a aquells 
amb menys població, com és el cas de La Molsosa, que té 
al voltant d’un centenar d’habitants. Properament, La Mol-
sosa es convertirà en nou associat de l’ACM.
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Entrevista a Aleix Cubells, director general de 
Fons Europeus i Ajuts d’Estat de la Generalitat
Quins són els objectius que s’han 
plantejat des de la direcció general 
de Fons Europeus per a aquest nou 
mandat?
Aconseguir que els fons europeus ajudin 
a desenvolupar els projectes de trans-
formació que Catalunya necessita per 
afrontar els reptes que té al davant. Per 
fer-ho, hem de poder influir en el desple-
gament dels instruments que ens ofereix 
la Unió Europea, com són el Feder, els 
React o el MRR, per poder-ne treure el 
màxim rendiment. En el cas dels Next 
Generation, el nostre rol és doble. D’una 
banda, hem de donar a conèixer als po-
tencials beneficiaris l’existència de les 
convocatòries que fa l’Estat i els hem 
d’orientar sobre quina és la millor ma-
nera d’aprofitar-les. D’altra banda, hem 
d’assegurar una gestió impecable de 
les convocatòries que du a terme la Ge-
neralitat directament i ajudar les corpo-
racions locals tant a facilitar-los l’accés 
a les convocatòries estatals, com a tra-
mitar les seves pròpies convocatòries i 
licitacions.

Des de l’ACM, ens preocupa que la 
participació dels municipis mitjans/
petits en els fons Next Generation, 
sigui insuficient. De quina manera es-
tan treballant des de la Direcció Gene-
ral per abordar-ne una solució?
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CONVOCATÒRIES OBERTES

Oficina de Fons Europeus

of.fonseuropeus@acm.cat
www.acm.cat/area-de-contin-
guts/oficina-fons-europeus

Finançament del programa tandem en entitats del sector 
públic estatal de formació en alternança amb l’ocupació
Data límit: fins a l’1/3/2023

Actuacions d‘accessibilitat universal a l‘habitatge a 
persones grans, amb discapacitat i/o en situació de 
dependència
Data límit: fins al 31/1/2023

Millora de les infraestructures de telecomunicacions en 
edificis
Data límit: fins al 30/6/2023

Implantació d‘instal·lacins d‘energies renovables 
tèrmiques en diferents sectors de l‘economia
Data límit: fins al 31/12/2023

Rehabilitació energètica en edificis existents, en 
execució del Programa de rehabilitació energètica per 
a edificis existents en municipis de repte demogràfic 
(Programa PREE 5000)
Data límit: fins al 31/12/2023

Autoconsum i emmagatzematge amb fonts d‘energia 
renovable i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial
Data límit: fins al 31/12/2023

Ajudes a la mobilitat elèctrica del Programa MOVES III
Data límit: fins al 31/12/2023

Des de la Generalitat portem mesos 
treballant per desenvolupar serveis 
que permetin als potencials benefi-
ciaris aprofitar al màxim els fons. En el 
cas dels ens locals, estem acabant de 
dissenyar la millor manera de poder-los 
ajudar, sobretot als ajuntaments de les 
localitats més petites. Estem estudiant 
el tipus de suport que ofereixen les di-
putacions, les entitats municipalistes, 
els consells comarcals o els propis ajun-
taments, per engegar alguna iniciativa 
complementària. 

Cal dir que la Generalitat ha estat inno-
vadora i eficient a l’hora de desplegar 
instruments per aprofitar els Next Gene-
ration, des de l’equip de la direcció ge-
neral de Fons, que s’encarrega de coor-
dinar la gestió i aglutinar la informació, 
fins a l’oficina Next Generation d’Acció, 
que fa una feina excel·lent d’orientació a 
les empreses. Confio que sabrem trobar 
una fórmula igual d’eficaç per a les enti-
tats locals. Mentrestant, tenen a la seva 
disposició el web fonseuropeus.gencat.
cat, a través del qual ens poden fer arri-
bar les consultes relacionades amb els 
fons europeus.

Quin impacte calculen que tindran els 
fons Next Generation en els munici-
pis?

A data 2 de desembre, Catalunya tenia 
assignats 3.902,4 MEUR provinents dels 
Next Generation, entre transferències a 
la Generalitat de Catalunya (3.039,4 
MEUR), assignacions directes a entitats 
públiques catalanes (212,7 MEUR) i re-
cursos que entitats catalanes –inclosos 
els ajuntaments- han guanyat en convo-
catòries competitives de l’Estat (650,3 
MEUR). En el cas de les corporacions 
locals, el volum de recursos que a dia 
d’avui ja estan compromesos arriba als 
420,9 MEUR i a un total de 475 benefi-
ciaris. 

En qualsevol cas, cal subratllar l’efecte 
multiplicador d’aquests fons i la seva 
repercussió positiva en la reactivació 
econòmica, ja que els diners que van a 
parar a les administracions acaben re-
vertint en les empreses via licitacions. I 
no oblidem el seu caràcter polièdric, pel 
que fa a l’impacte al territori en temes 
d’energia, rehabilitació, mobilitat, salut, 
turisme, recerca, indústria, cultura o es-
ports, entre d’altres.

Selecció i finançament dels integrants del Consorci 
Estatal en Xarxa per al desenvolupament de 
Medicaments de Teràpies Avançades (PRECISA) 
Data límit: fins al 7/2/2023
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La gestió forestal a Catalunya i els serveis de la 
FMIT als ens locals amb superfície forestal
La FMIT dona suport als ens lo-
cals per facilitar la gestió forestal 
d’acord amb el marc normatiu fo-
restal i el compliment dels eixos 
de l’Agenda Rural de Catalunya.
Com és sabut, Catalunya és una de les 
regions europees amb més massa bosco-
sa, en total 2 milions d‘hectàrees forestals, 
de les quals predomina la propietat pri-
vada. No obstant això, el 16% del total de 
superfície forestal és propietat d‘entitats 
municipals (municipis o entitats municipals 
descentralitzades) representant 1 de cada 
5 hectàrees forestals. Aquest percentatge 
s‘enfila fins al 20% si se li sumen els boscos 
propietat de la Generalitat de Catalunya i 
Diputacions provincials.

L’agenda Forestal de Catalunya 2020-2025 
ha avaluat aquelles mesures de caràcter 
estructural que el sector forestal de Ca-
talunya necessita per millorar i prosperar. 
L’objectiu de l’Agenda forestal és determi-
nar el full de ruta de les polítiques forestals a 
Catalunya i crear un punt de partida comú 
per al futur del sector amb tots els agents 
implicats. Per aquest motiu estableix 4 
eixos principals:

• Eix 1. Els impactes del canvi global en els 
ecosistemes forestals i la gestió d’aquests 
canvis.
• Eix 2. Gestió forestal en un entorn on es 
promourà la bioeconomia circular, incloent-
hi el rol de les energies renovables.
• Eix 3. Protecció de la biodiversitat a través 
de la gestió dels boscos.
• -Eix 4. Multifuncionalitat dels boscos com 
a proveïdors de matèries, beneficis socials i 
serveis ecosistèmics.

Tant des de les administracions com des 
de diverses associacions, es considera 
que la superfície forestal de Catalunya for-
ma part de la infraestructura verda del país, 
com a espai multifuncional, donant cabuda 
a funcions ecosistèmiques, funcions pro-
ductives, de gaudi, de matriu connectora i 
de conservació de la biodiversitat.

Actualment, la planificació forestal a Ca-
talunya, ve regulada per la Llei 6/1988, 

de 30 de març, forestal de Catalunya que 
estableix que totes les forests, incloses les 
forests públiques, han de disposar d’un 
projecte d’ordenació forestal o d’un altre 
instrument de gestió equivalent, regulat a 
través de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de 
juny, per la qual es regulen els instruments 
d’ordenació forestal.

En aquest sentit, l’ACM i ELFOCAT, que té 
com a objectiu la promoció de legislació i 
ajuts que beneficien la gestió dels bos-
cos propietat d’ens locals i la coordinació 
de polítiques de gestió forestal comunes 
i compartides, han signat un conveni per 
unir esforços i compartir sinergies per po-
tenciar la defensa dels municipis amb res-
ponsabilitats en gestió forestal. D’aquesta 
manera, des de la Fundació Municipalista 
d’Impuls territorial (FMIT) de l’ACM donem 
suport als ens locals per facilitar la gestió fo-
restal d’acord amb el marc normatiu forestal 
i el compliment dels eixos de l’Agenda Fo-
restal de Catalunya.

Oferim, per una banda, serveis per a la 
contractació dels instruments d’ordenació 
forestal que especifica la legislació vigent, 
a través d’acords marc que permetin les 
contractacions directes d’aquests treballs. 
I, per altra banda, serveis d’assessorament 
i estudis previs per facilitar actuacions que 
promoguin la millora de la gestió forestal en 
els municipis. Aquests són alguns exem-
ples dels serveis oferts:

- Estudis per avaluar la necessitat de redac-
ció d’instruments d’ordenació forestal i de 
plans de prevenció d’incendi forestal.

- Estudis de caracterització de boscos per 
avaluar quins poden tenir interès per la 
seva explotació econòmica i quins cal pre-
servar per la seva biodiversitat i connectivi-
tat ecològica.

- Estudis d’aprofitament recursos matèries 
primeres forestals (fusta, bolets, pinyes, ser-
veis ecosistèmics, ús social).

- Assessorament en prevenció d’incendis, 
sobretot en les franges perimetrals 
d’urbanitzacions, però també en l’interior 
d’aquestes en les finques privades les 
quals esdevenen un dels grans problemes 
en la gestió i protecció de les urbanitza-
cions davant els incendis forestals.

Sense perdre de vista l’economia dels mu-
nicipis, i la necessitat de regular i gestionar 
els boscos comunals, la Generalitat cada 
any treu un seguit d’ajuts per tal de millorar 
la gestió forestal dels boscos de titularitat 
pública: per realitzar una gestió forestal 
sostenible, per la redacció i revisió dels ins-
truments d’ordenació forestal, la xarxa viària 
per a la gestió dels boscos, les actuacions 
silvícoles de millora i generació de cicles 
ecosistèmics i la prevenció d’incendis fo-
restals i restauració del potencial forestal 
sempre amb relació a les finques de titula-
ritat pública.



SERVEIS JURÍDICS

den percebre els membres de les cor-
poracions locals per tots els concep-
tes retributius i assistències, exclosos 
els triennis als quals tinguin dret els 
funcionaris de carrera que es trobin en 
situació de serveis especials (Taula 1). 

En el cas de les corporacions locals 
amb menys de 1.000 habitants, resul-
tarà d’aplicació la següent escala, en 
funció de la dedicació dels regidors 
(Taula 2).

Previsions de la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per 2023 en matèria retributiva per als 
empleats i als càrrecs electes dels ens locals
El projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2023 esta-
bleix les següents previsions en matè-
ria retributiva:

Retribucions dels empleats públics
El Títol III de la Llei regula les despe-
ses de personal i, en concret, el seu 
capítol I determina aquestes despeses 
en relació amb el personal al servei del 
sector públic:

Les retribucions del personal al ser-
vei del sector públic no podran ex-
perimentar un increment global supe-
rior al 2,5% respecte a les vigents a 
31 de desembre de 2022, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes 
de la comparació, tant pel que fa a 
efectius de personal com a la seva an-
tiguitat.

Així mateix s’aplicaran, si s’escau, els 
següents increments respecte de les 
retribucions vigents a 31 de desembre 
de 2022 i amb efectes, en ambdós ca-
sos, d’1 gener de 2023:

a) Increment vinculat a l’evolució de 
l’Índex de Preus al Consum Harmo-
nitzat (IPCH). Si la suma de l’IPCH de 
l’any 2022 i de l’IPCH avançat del mes 
de setembre de 2023 fos superior al 
6%, s’aplicarà un increment retributiu 
addicional màxim del 0,5%. A aquests 
efectes, una vegada publicades per 
l’INE les dades de l’IPCH avançat del 
mes  de  setembre de 2023, s’aprovarà 
l’aplicació de l’increment mitjançant 
Acord del Consell de Ministres que es 
publicarà al BOE.

b) Increment vinculat a l’evolució del 
Producte Interior Brut (PIB) nominal 
l’any 2023. Si  l’increment del PIB no-
minal igualés o superés l’estimat pel 
Govern de l’Estat en el quadre macro-
econòmic que acompanya la Llei de 
Pressupostos, s’aplicarà un augment 
retributiu complementari del 0,5%. Se 
n’aprovarà l’aplicació mitjançant Acord 

del Consell de Ministres, que es publi-
carà al BOE.

Les despeses d’acció social (com-
plements diferents de les contra-
prestacions pel treball realitzat amb 
la finalitat de satisfer determinades 
necessitats conseqüència de circum-
stàncies personals del personal) no 
podran incrementar-se, en termes glo-
bals, respecte les del 2022.

Es podran realitzar aportacions a 
plans de pensions d’ocupació o con-
tractes d’assegurança col·lectius sem-
pre que no se superi l’esmentat incre-
ment global retributiu establert per a 
l’any 2023.

La massa salarial del personal laboral 
(conjunt de les retribucions salarials 
i extrasalarials meritades per aquest 
personal l’any anterior) es podrà incre-
mentar en els percentatges establerts 
amb caràcter general per al personal 
al servei del sector públic.

Retribucions i assistències dels 
membres de les corporacions lo-
cals
La disposició addicional vint-i-setena 
actualitza el límit màxim total que po-
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Referència (€)

Més de 500.000 116.160,05

Habitants

300.001 a 500.000 104.544,03

150.001 a 300.000 92.928,03

75.001 a 150.000 87.120,59

50.001 a 75.000 75.504,62

20.001 a 50.000 63.888,61

10.001 a 20.000 58.080,05

5.001 a 10.000 52.272,61

1.000 a 5.000 46.464,02

Taula 1

Dedicació Referència (€)

Parcial al 75% 34.848,05

Parcial al 50% 25.555,04

Parcial al 25% 17.424,64

Taula 2
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Un Nadal per a tothom, sostenible i amb consum 
de proximitat

Aquestes festes seran les primeres de 
retorn a la normalitat després de dos 
anys en què les famílies van haver 
d’adaptar-se a les restriccions obli-
gades per la pandèmia. S’han acabat 
les restriccions d’aforament o les limi-
tacions de reunió de persones. I això 
es nota en l’ànim dels ciutadans. Ho 
destaca, per exemple, l’alcalde de la 
Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, que 
constata “les ganes de la gent d’estar 
als carrers, passejar i anar a esdeve-
niments amb aforaments complerts”. 
Tot plegat fa, afegeix, que aquest sigui 
“un any encara més especial”.
 
A la capital de l’Alt Urgell, la campanya 
de Nadal portal el nom del ‘Món Màgic 
de les Muntanyes’, que aglutina una 
setantena d’actes i esdeveniments 
propis de les festes nadalenques. Tot 
i que una majoria estan enfocades al 
públic familiar, també se’n preveuen 
per a joves i adults. Un dels seus prin-
cipis és transmetre un esperit pirinenc. 
Aquest es reflecteix, per exemple, en 
l’obra de teatre ‘El Rescat dels Minai-
rons’, que fa pujar a l’escenari més 
d’un centenar de persones per expli-
car una història local basada en les 

aventura de l’Ot i la Urgell amb éssers 
mitològics, com ara els menairons i els 
escrofus.
 

L’alcalde de la Seu d’Urgell destaca 
la implicació de la ciutadania a l’hora 
de configurar la programació nadalen-

ca, ja sigui a través d’entitats com la 
Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell, 
l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Ur-
gell i l’Associació de Veïns i Botiguers 
de la ciutat, o persones a títol indivi-
dual que hi posen “el seu granet de 
sorra”. Alguns exemples passen per 
l’elaboració de ‘Sabors Màgics de Na-
dal’ per part d’onze establiments ali-
mentaris o la ruta del tions que hi ha 
distribuïda per diversos carrers de la 
ciutat.
 
Precisament va ser en temps de pan-
dèmia, l’any 2020, quan es va posar 
en marxa una aplicació per a disposi-

L’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, mirant les joguines recollides.

Sant Boi de Llobregat 
impulsa una recollida 
de joguines per 
garantir “un Nadal en 
igualtat d‘oportunitats“

Reportatge en col·laboració amb:
L. Busquets/ A. Recolons / A. Lijarcio

El personatge del Peirot, acompanyat pels Escrofus, a l’obra de teatre ‘El Rescat dels Minairons’.
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Al mercat del Ressò a l’església de la Pietat s’hi pot trobar des de mobili-
ari restaurat fins a roba de segona mà, passant per joguines o llibres.

Joguines preparades per ser embolicades a Can Massarella, a Sant Boi de 
Llobregat.

tius mòbils del ‘Món Màgic de les Mun-
tanyes’, creada per Avenir Pyrenées. 
Allà, els infants d’entre 4 i 12 anys po-
den entretenir-se amb jocs educatius, 
ja sigui de trencaclosques o de me-
mòria, sense perdre el fil narratiu de 
la programació nadalenca de la ciutat. 
A l’aplicació també es pot escoltar el 
conte del Tió de la Freita explicat per 
Marta Pujantell, directora de Ràdio-
Seu.
 
Viaplana constata que un dels punts 
forts del ‘Món Màgic de les Muntan-
yes’ és que “la gent de la Seu se l’ha 
fet seu”, començant per les escoles 
de la ciutat. Explica també que té ele-
ments de diferenciació que serveixen 
per “atraure públic d’altres llocs” i con-
vidar-los a conèixer la capital alturge-
llenca i els seus elements “distintius”, 
basats en la cultura i les tradicions pi-
rinenques.
 

Però el Nadal també és sinònim de 
solidaritat. Com molts altres municipis 
de Catalunya, Sant Boi de Llobregat fa 
anys que impulsa diferents iniciatives 
per garantir que tots els nens i nenes 
de la ciutat puguin viure “un Nadal en 

igualtat d’oportunitats”. Des de tots els 
barris, cadascun amb les seves pecu-
liaritats, s’impulsa una campanya so-
lidària de joguines per als infants que 
es troben en situació de vulnerabilitat.
 
Les escoles i els serveis socials són 
els encarregats d’identificar els infants 
que en són beneficiaris. En els darrers 
anys, la campanya ha arribat a un mi-
ler de nens i nenes de fins a 12 anys.
 
Els veïns que hi volen col·laborar po-
den fer una donació econòmica; com-
prar una joguina i dur-la a un dels es-
pais de recollida repartits pel municipi, 
o bé apadrinar una carta. L’alcaldessa 
de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, 
explica que aquesta última iniciativa, 
la de l’apadrinament, va néixer al barri 
de Vinyet de la localitat i que s’ha anat 
estenent al conjunt de la ciutat.

 La batllesa explica que cada família 
que hi vol participar assumeix la car-
ta d’un nen on hi ha una joguina, al-
guna peça de roba i material escolar. 
Cada voluntari compra els productes 
que vol. Els que no pot assumir, els 
adquireix el consistori, que ha habili-
tat un fons amb aquest objectiu. “Una 
joguina no pot faltar el dia de Reis, 
però també els volem fer arribar altres 
productes necessaris i que també els 
poden fer il·lusió, com unes sabates, 
una peça de roba o material per a 
l’escola”, afegeix Moret.
 
Els municipis no obliden tampoc 
l’emergència climàtica durant les fes-
tes de Nadal i també prenen mesures 
per garantir la sostenibilitat. Per exem-
ple, a la Seu d’Urgell, els llums nada-
lencs dels carrers del centre històric 
s’encenen fins a la mitjanit els diven-

Vic crida la 
ciutadania a evitar 
el malbaratament 
alimentari i reduir els 
envasos durant les 
festes

Una proposta d‘economia circular 
i solidària
Vic acollirà fins al 5 de gener el Ressò, 
una nova proposta d’economia circular 
i solidària que ha obert la primera boti-
ga temporal de segona mà a la ciutat. 
Es tracta d’un particular mercat de reu-
tilització ubicat a l’església barroca de 
la Pietat. Ha estat possible gràcies a 
l’aliança de de cinc entitats socials que 
ja treballen habitualment en temes de 
reutilització a la capital d’Osona, i que 

s’han unit per posicionar-se com una 
alternativa més del teixit de botigues. 
Al Ressò s’hi pot trobar des de mobiliari 
fins a roba de segona mà, passant per 
joguines, llibres de tot tipus, parament 
de la llar o decoració per a la casa. 
Alguns dels productes tenen el valor 
afegit d’haver estat restaurats. Un dels 
principals objectius és allargar la vida 
útil dels objectes.
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Visualitza el reportatge 

en vídeo aquí:

dres i dissabtes, i la resta de dies ho 
fan fins a dos quarts d’onze de la nit. 
A la resta de carrers del municipi, les 
lluminàries nadalenques s’han reduït 
un 50%.
 

També s’han pres mesures a Vic, on la 
campanya nadalenca ja va arrencar una 
setmana més tard del que és habitual, 
el 2 de desembre. Part de la il·luminació 
és reciclable, biodegradable i d’origen 
ecològic. Malgrat que s’han incorporat 
tres nous trams d’il·luminació nadalen-

ca que sumen més de 400 ornaments 
repartits per tota la ciutat, la contenció 
en les hores d’encesa fa que Vic només 
tingui una despesa lluminària de 37 eu-
ros al dia. Les llums s’encenen fins a les 
onze de la nit, a excepció del gran arbre 
de Nadal de la plaça Major, símbol del 
Nadal a la ciutat, que s’apaga a la mi-
tjanit.

A la capital d’Osona, aquestes festes 
es vol que la ciutadania celebri un “Na-
dal amb propòsits”. Aquest és el lema 
de la campanya que, des de principis 
de desembre, ha engegat l’Ajuntament 
i que busca la participació i la celebra-
ció “conscient” de les festes. El regidor 
de Medi Ambient, Albert Castells, apos-
ta perquè els ciutadans es proposin un 
Nadal per passejar pels carrers i places 
de la ciutat, i participar en les fires, es-

Infants i pares duent a terme una manualitat nadalenca en un taller de 
la programació del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell.

L’arbre il·luminat de la plaça Major de Vic és un dels símbols del 
Nadal a la ciutat.

pectacles i actes de carrer, “però sobre-
tot de les tradicions, com l’encesa del 
fanalet o la cavalcada de Reis”.
 
L’objectiu és que aquests dies també es 
faci un consum “de proximitat i qualitat”, 
i es promoguin uns hàbits de compra 
“més sostenibles”. Al mateix temps, el 
regidor recorda que hi ha campanyes 
de conscienciació que “els dies de 
Nadal prenen més sentit que mai”. Un 
exemple és la lluita contra el malbarata-
ment alimentari: “Aquests dies de grans 
sopars i dinars cal tenir-la present”. Des 
del consistori també es vol incidir en la 
reducció d’envasos. “Aquests dies crei-
xen exponencialment els residus, cosa 
que suposa una gran despesa personal 
i per a la ciutat”, lamenta Castells. El 
consistori proposa fer un consum “res-
ponsable i de proximitat” per triar bé a 
l’hora de comprar i “minimitzar” els resi-
dus que es generen.

Un dels tions repartits pels carrers del centre de la Seu d’Urgell al costat d’un portal i un 
arbre de Nadal.

La Seu d‘Urgell aglutina 
una setantena d‘actes 
al ‘Món Màgic de les 
Muntanyes‘



 I 15 I ACM 

FORMACIÓ

Entrega de diplomes als alumnes del Màster en 
Govern Local

El passat 15 de desembre a la tarda, 
va tenir lloc a l’ACM l’acte solemne 
d’entrega de diplomes als 12 alumnes 
que han cursat la cinquena edició del 
màster en Govern local.

L’acte va comptar la presència de la 
secretària general de l’ACM, Joana 
Ortega, que va lliurar els diplomes i les 
orles. Ortega va destacar que l’esforç 

dels alumnes, “electes preocupats 
per una bona gestió per aconseguir la 
millor qualitat de vida per a les perso-
nes”. I va afegir que “la formació és 
clau per seguir millorant, innovant i 
exercint la nostra tasca de servei pú-
blic amb la màxima excel·lència”

Aquest màster semipresencial, que or-
ganitza l’ACM a través de l’Aula d’Alts 
Estudis Electes i la UPF Barcelona 
School of Management, va iniciar-se 
l’octubre de 2021 i ha finalitzat el no-
vembre de 2022, un cop avaluats els 
treballs de recerca del màster, de gran 
qualitat i temàtica diversa: dos treballs 
sobre comunitats energètiques; un re-

Dotze alumnes han cursat el 
màster organitzat per l’ACM i la 
UPF School of Management, que 
ha tingut lloc entre l’octubre de 
2021 i el novembre de 2022.

ferit a les estratègies per transformar 
petits municipis des de l’educació i 
l’altre sobre arquitectura educativa; 
un sobre pobresa energètica; un altre 
sobre canvis demogràfics i migracions 
internes de població; un sobre respon-
sabilitat patrimonial, i un de màrque-
ting.

A l’entrega de diplomes també hi ha 
assistit el cap de l’àrea de Formació, 
Estudis i Publicacions de l’ACM, Fran-
cesc Iglesies i la directora del Màster, 
Judith Gifreu, que ha destacat la pin-
ya que han fet els alumnes durant dos 
anys que van començar quan encara 
hi havia restriccions per la pandèmia.

Els alumnes de la 7a edició del màster en Govern local amb la secretària general, Joana Ortega, i el cap de l’àrea de formació, Francesc Iglesies.

Oferim un curs introductori a Big data per a 
directius i càrrecs electes 
Les tecnologies Big Data són cada cop més comuns en 
organitzacions i entitats de tots els sectors, des de PIMES, 
a grans corporacions i fins i tot administracions públiques. 

Aquest curs està dirigit a directius públics locals i càrrecs 
electes, sense coneixements previs de la matèria, que vul-
guin aprendre a alt nivell els conceptes bàsics relacionats 
amb el món de les dades i sobretot Big Data. 

El curs s’impartirà per perfils especialitzats oferint una 
introducció a les bases de dades, les limitacions de les 

solucions de dades tradicionals, les característiques i les tec-
nologies més rellevants del Big Data, i les tendències i línies de 
treball futures. Aquest contingut es complementarà amb exem-
ples i casos d’ús reals, demostrant la importància d’aquestes 
tecnologies punteres amb l’objectiu de generar coneixement 
útil per a la millora dels serveis públics. 

El curs, de 12 hores, tindrà lloc a partir del 9 de febrer del 2023 
i serà impartit per especialistes i universitaris experts de la Fun-
dació i2CAT, un centre de recerca responsable d’innovació i 
ciberseguretat de l’Agència de ciberseguretat de Catalunya. 
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93 496 16 16 / Ext. 217
formacio@acm.cat
www.acm.cat/formacio

Cloenda de la 9a edició del Postgrau de Gestió 
gerencial local

El 16 de gener, en sessió presen-
cial a l’ACM, començarà la 7a edició 
d’aquesta postgrau en modalitat semi-
presencial. La nova edició la impartirà 
la Universitat Rovira i Virgili i les classes 
lectives seran cada dilluns en horari de 
matí i tarda fins el 6 de novembre del 
2023. 

Les inscripcions ja estan obertes al 
web de l’ACM, encara hi ha places dis-
ponibles. Els cost de la matrícula pels 
alumnes és de 800 euros. El postgrau 
s’estructura en 17 mòduls temàtics que 
abasten totes els àmbits de la direcció i 

gestió de personal:  accés a l´ocupació 
pública, règim jurídic del personal de 
RRHH, gestió de talent, competències 
directives, prevenció de riscos laborals, 
seguretat social i sistemes de cotització. 

L’objectiu del postgrau és analitzar el 
nou entorn i els diferents procediments 
i formulacions jurídiques de les diverses 
administracions públiques que regulen 
els recursos humans i les relacions labo-
rals a Catalunya, aportar coneixements 
econòmics i jurídics sobre la matèria i 
fomentar la millora i modernització de 
l’administració pública pel que fa als 
processos de concurrència en aquest 
àmbit.

La diplomatura de postgrau s’adreça  
a caps i comandaments de serveis de 

personal i electes, directius i gerents de 
les administracions locals i combina les 
classes teòriques amb diversos exerci-
cis pràctics, a més d’un treball final. 

La cloenda va anar a càrrec del Dr. 
Manuel Villoria, catedràtic de la Uni-
versitat Rey Juan Carlos, amb la con-
ferència magistral titulada “Futur de les 
administracions públiques: innovació, 
digitalització i experiència d’usuari”. El 
cap de l’Àrea de Formació, Estudis i 
Publicacions de l’ACM, Francesc Igle-
sias, ha agraït “l’esforç que esteu fent, 
ja que molts sou electes i això significa 
compaginar la vida política, la profes-
sional i la familiar amb aquest quart 
estadi formatiu”. També ha destacat 
“l’esforç per voler fer la feina ben feta” 
dels alumnes i ha insistit que “aquesta 
és la motivació de l’ACM” a l’hora de 

Iniciem l’any amb la inauguració del Postgrau de 
Gestió de personal i relacions laborals dels ens 
locals

prestar-los serveis i oferir-los accions 
formatives.

El Postgrau s’ha impartit de format se-
mipresencial des del mes de febrer de 
2022. En total han cursat el Postgrau 
un total de 23 alumnes de les quatre 
demarcacions. L’objectiu d’aquest 
Projecte és dotar als alumnes (tècnics 
i electes) d’instruments en la gestió 

L’1 de desembre va tenir lloc la 
cloenda de la 9a edició del Post-
grau en Gestió gerencial local, 
que ha impartit l’ACM juntament 
amb la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV), amb el suport de la 
Diputació de Tarragona. 

pública de les administracions locals 
i adquirir noves formes organitzatives 
i de gestió. Al mateix temps, busca 
ajudar a implementar nous processos 
que potenciïn la modernització admi-
nistrativa i gerencial de l’administració 
local i adquirir eines per millorar la 
planificació estratègica, el control de 
la gestió o la comunicació públiques, 
entre d’altres.

Començarà el proper 16 de ge-
ner i encara hi ha places dispo-
nibles. Les inscripcions es po-
den fer a la pàgina web de l’ACM.

     
             Inscripcions
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Cursos de català per a l’estabilització de plantilles 
del món local

Aquest any, i responent a l’alta de-
manda de formació en llengua cata-
lana derivada dels processos selec-
tius del personal dels ens locals de 
Catalunya, l’ACM ha previst coorga-
nitzar conjuntament amb institucions 
oficials un seguit de cursos de català 
que atorguin la certificació de català 
dels nivells A2, B1, B2, i C1.

Segons les respostes obtingudes del 
qüestionari que vam enviar a tots els 
ens locals, la demanda de formació 
en aquest àmbit es distribueix per tot 
el territori.

A través de la mostra de 126 ajunta-
ments observem una gran demanda 
de formació del nivell C1 (427 perso-
nes) seguida de la demanda de for-
mació del nivell A2 (373 persones). 

La mostra identifica més de 1.000  per-
sones afectades per l’estabilització 
de plantilles que han de complir el 
requisit del coneixement de català 
per a desenvolupar les funcions de la 
seva plaça.

La preinscripció es realitzarà a par-
tir de finals de desembre i els cursos 
es duran a terme fins el 22 de maig. 
Aquells alumnes que superin el curs 
podran accedir a l’examen per acre-
ditar el nivell de llengua requerit. La 
previsió és poder formar uns 800 em-
pleats del món local durant el primer 
semestre el 2023.

Col·laboren amb aquesta secció:

L’ACM coorganitzarà cursos de 
català per a l’obtenció dels cer-
tificats de català dels nivells 
A2,B1,B2 i C1, que començaran 
el 6 de febrer de 2023.

Distribució de la demanda a les províncies de Catalunya segons els resultats de l’enquesta 
realitzada per l’ACM.

Calendari de cursos
   Preinscripció: Fins al 15 de gener de 2023
   Proves de nivell i inscripció al Parla.cat: del 9 al 26 de gener 2023 
   Inici dels cursos: 6 de febrer de 2023
   Finalització dels cursos: 22 de maig de 2023

   Els exàmens seran presencials i tindran lloc els dies 24,25 i 26 de maig de 
2023 a diversos punts del territori de Catalunya.

   Comunicació de resultats: 30 i 31 de maig
   Certificació: del 7 al 9 de juny de 2023

Informació sobre els exàmens
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Entra en vigor la primera pròrroga de l‘Acord 
marc d’equips informàtics 
La pròrroga de l’Acord marc 
s’iniciarà el proper 8 de gener de 
2023 i s’allargarà fins al 8 de ge-
ner del 2024.

El 8 de gener de 2023 entrarà en vigor 
la primera pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i 
determinades llicències de programari 
(Exp. 2018.09). Aquesta primera pròrro-
ga permetrà als ens locals seguir fent us 
de l’acord marc fins el 8 de gener del 
2024.   

L’Acord marc disposa d’un total de de 
vint-i-vuit lots, catorze en modalitat de 
compra i catorze en modalitat d’arren-
dament amb o sense opció a compra, 
pensants per cobrir les necessitats dels 
ens locals. 

•  Lot 1 i 15 - Pc’s 

• Lot  2 i 16  - Portàtils 

• Lot 3 i 17 - All in One 

• Lot 4 i 18 - Ultramobilitat

• Lot 5 i 19 - Thin Client

• Lot 6 i 20 - Apple (tauletes i Mac’s)

• Lot 7 i 21 - Servidors (torres i racks)

• Lot 8 i 22- Servidors convergents

• Lot 9 i 23 - Servidors híper conver-
gents

• Lot 10 i 24 - Emmagatzematge

• Lot 11 i 25 - Switches 

• Lot 12 i 26 - Seguretat perimetral 

• Lot 13 i 27 -  Monitors i panells (pantal-
les i pantalles interactives)

• Lot 14 i 28 -  Projectors

Al llarg dels dos primers anys de vigèn-
cia un total de 227 entitats ja s’han ad-
herit.

Dels primers dos anys de contracte es 
constata un preferència destacada per 
la modalitat de compra front la d’arren-
dament, segurament impulsada per les 

línies d’ajut Next Generation. Entre els 
serveis mes demandats durant l’exe-
cució del contracte volem destacar els 
PCs, els portàtils, els equips d’ultra mo-
bilitat, els servidors i la seguretat peri-
metral.  

Per a qualsevol dubte o aclariment sob-
re aquest Acord marc, us podeu posar 
en contacte amb l’oficina de gestió de 
contractes de l’ACM 

CENTRAL DE COMPRES

Informació i contacte
93 496 15 16 Ext. 104
compres@acm.cat
https://www.acm.cat/compres
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La Central de compres de l‘ACM posarà 
a disposició dels ens locals dos nous 
acords marc a partir del proper mes de 
gener.

Serveis de consultoria per a la prepa-
ració i tramitació de subvencions
El suport econòmic als ens locals per 
part de diferents organismes i ens su-
pramunicipals mitjançant la concessió 
de subvencions i ajuts ha esdevingut un 
element transcendental en el creixement 
i desenvolupament social i econòmic 
dels municipis d’arreu de Catalunya. 

La diversitat i complexitat que regeixen 
la concessió de les subvencions i ajuts 
ha donat pas a la necessitat d’un major 
grau d’especialització i destinació de re-
cursos per a la tramitació, gestió, execu-
ció i justificació d’aquestes subvencions 
i ajuts que no tots els ens locals catalans 
disposen.

L’objectiu d’aquest acord marc és oferir 
serveis de mapatge, tramitació i justifi-
cació d’ajuts així com els serveis d’ela-
boració del pla de mesures antifrau. 

Pel mapatge per a la detecció de pos-
sibles ajudes i pel servei per a l’elabora-
ció de mesures antifrau s’han seleccio-
nat diferents empreses que donaran el 
servei a tota Catalunya, mentre que els 
serveis de tramitació i justificació s’han 
seleccionat empreses per prestar els 
serveis en cadascuna de les quatre de-
marcacions provincials.

Tant per a la tramitació com per a la jus-
tificació d’ajuts s’han configurats lots di-
ferenciats tant per l’origen dels fons com 
per al modalitat. 

Així a banda de la distinció provincial 
també trobem lots específics per la ges-
tió de fons no europeus i pels europeus 
diferenciant entre els que es gestionen 
dins l’àmbit estatal dels competitius que 
es gestionen des de la comissió euro-
pea.  

Serveis d‘assessorament tècnic i ju-
rídic vinculats a la tramitació d‘expe-
dients urbanístics
En l’exercici de les competències 
pròpies que els Ajuntaments tenen atri-
buïdes en matèria urbanística, tenen 
encomandes diferents funcions entre 
les que destaquen l’atorgament de 
llicències urbanístiques i/o d’activitat, la 
inspecció d’obres i d’activitats, i la inco-
ació d’expedients de restauració de la 
legalitat urbanística i/o, en el seu cas, 
sancionadors. 

L’objectiu d’aquest acord marc és facili-
tar la gestió i tramitació dels expedients 
en curs a les Administracions Locals, 
atès que en moltes ocasions el volum 
d’expedients no és assumible per les 
estructures municipals i essent neces-
sari dotar a les mateixes d’un suport ex-
tern que faciliti l’impuls de la tramitació 
administrativa. 

Posem a disposició dels ens locals dos nous 
Acords marc

Per prestar els serveis d’assessora-
ment tècnic i jurídic s’han seleccionat 
empreses per a cadascuna de les qu-
atre demarcacions territorials. 

Els serveis adjudicats s’agrupen en 
quatre grans àmbits: actualització de 
llicències d’obres, actualització de 
llicències d’activitats, inspeccions ur-
banístiques i d’activitats i informes pre-
vis a l’emissió de certificats de règim 
urbanístic o aprofitament urbanístic. 

Per qualsevol dubte o aclariment sob-
re aquests dos nous acords marc, us 
podeu posar en contacte amb la Cen-
tral de Compres de l‘ACM a través del 
telèfon o del correu electrònic. 

Els ens locals disposaran d’un 
Acord marc de serveis de con-
sultoria per a la preparació i tra-
mitació de subvencions i d’un 
Acord marc d’assessorament 
tècnic i jurídic vinculats a la tra-
mitació d’expedients urbanís-
tics.

Informació i contacte
93 496 15 16 Ext. 248
compres@acm.cat
https://www.acm.cat/compres
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Figueres quadruplica en un 
any la instal·lació de plaques 
solars en cases particulars i 
indústries

El CAP de Palamós fa 
atenció a domicilis amb 
bici elèctrica

L’increment del preu de l’energia ha fet disparar i molt la de-
manda per instal·lar plaques solars als teulats. Malgrat la inver-
sió inicial, molts particulars hi veuen una inversió a llarg termini 
i són molts els que opten per aquesta via per a l’autoconsum.

A Figueres, en l’últim any el nombre de permisos que s’han 
tramitat en el que portem d’any multiplica per quatre els que 
es van tramitar durant tot l’any passat. I si ens fixem en el 2020, 
la xifra encara és més aclaparadora.

Fa dos anys, en ple esclat de la pandèmia se’n van tramitar 10 
en total. D’aquestes, nou van ser obres menors. L’any passat, 
en canvi, la xifra es va doblar i se’n van tramitar 23 en total. 
D’aquestes, 15 van ser obres menors i 8 més comunicades. 
Fins al maig d’aquest 2022, s’havien iniciat 24 expedients, la 
majoria (20) comunicacions. Des d’aleshores i fins aquest mes 
de novembre, s’hi ha sumat 20 obres menors menys i 48 co-
municacions, que sumen un total de 92 permisos per instal·lar 
plaques fotovoltaiques.

El passat mes de desembre, va finalitzar una prova pilot 
de mobilitat elèctrica a l’àrea bàsica de salut de Palamós. 
Durant quinze dies, es va oferir l’opció de desplaçar-se 
en bicicleta elèctrica al personal que fa les seves visites 
d’atenció domiciliària i que es desplaça a casa dels seus 
pacients que no poden acudir al CAP de Palamós per ser 
visitats.

La iniciativa va tenir bona acollida entre els treballadors 
del CAP de Palamós i es va utilitzar el 80% dels dies hà-
bils. En total, es va fer servir en onze sortides fetes per 
quatre professionals diferents. Junts van pedalar un total 
de 80 km i fet 17 visites domiciliàries. Això equival a reduir 
14,4 kg de C02 a l’atmosfera.

La prova va sorgir com una iniciativa de l’àrea de medi 
ambient durant la Setmana de la Mobilitat d’aquest 2022. 
L’objectiu era fomentar una mobilitat sostenible i contribuir 
a impulsar ciutats més verdes, però també per apostar per 
la mobilitat elèctrica com una opció més per al propi per-
sonal sanitari de fer salut: ja que la mobilitat en bicicleta 
ajuda a reduir l’estrès i fomenta l’exercici físic. 

Una professional sanitària amb bicicleta elèctrica. Foto: Diari de Girona

 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

Plaques solars. Font: Freepik

Acció climàtica
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Montmeló impulsa una una 
xarxa municipal contra 
les violències masclistes i 
LGBTIfòbiques
L’Ajuntament de Montmeló ha impulsat la implementació 
d’una Xarxa Municipal d’Establiments contra les violèn-
cies masclistes i LGBTIfòbiques mitjançant la creació d’un 
distintiu en format adhesiu que identifiqui els establiments 
inscrits a la campanya, que porta per nom ‘Portes Liles’.

Els objectius principals d’aquesta iniciativa són dotar 
al municipi d’un instrument compartit i consensuat que 
permeti actuar als establiments davant d’assetjaments 
sexuals, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de 
gènere així com altres formes de violències masclistes o 
LGBTIfòbiques. 

També, facilitar la intervenció coordinada i el treball en xar-
xa des de la proximitat i el coneixement.

Imatge de la campanya. Foto: Ajuntament de Montmeló 

Qualitat de vida

Casa Bringué de Ginestarre. Foto: Pirineus Digital

Prosperitat
Els petits productors del 
Pallars disposaran d’un 
obrador compartit i d’un 
espai de mostres
El Pallars Sobirà disposarà pròximament de dos espais per 
ajudar i donar visibilitat als petits productors agroalimentaris del 
territori a la Vall Cardós. La Casa Bringué acollirà l’obrador com-
partit on els petits productors locals podran elaborar els seus 
productes per després comercialitzar-los, mentre que la Boïga, 
tindrà l’aparador des del qual conèixer tots els productes agro-
ramaders elaborats al territori, així com gaudir els plats elaborats 
amb els seus productes a través d’un espai de tast.

Lleida presenta un guia 
turística adaptada a les 
persones sordes
La guia permetrà que els elements culturals i patrimonials de 
la ciutat siguin més accessibles per a persones amb sordesa, 
a través d’explicacions en llengua de signes que es poden 
descarregar des de codis QR que es troben en el redactat de 
la publicació. La guia turística inclou informació sobre dotze 
elements turístics de la ciutat i també informa sobre entitats i 
personatges relacionats amb les persones amb discapacitat 
auditiva.

L’obra ha estat realitzada a partir del model de la guia turística 
de Turisme de Lleida i comptarà amb una primera edició d’uns 
500 exemplars que es podran trobar a l’oficina d’informació de 
Turisme de Lleida del carrer Major. La millora de l’accessibilitat 
als recursos turístics de la ciutat és una de les línies estratègi-
ques que treballa Turisme de Lleida, amb l’objectiu que sigui 
una destinació turística sostenible i segura.

Presentació de la guia. Foto: ACN
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Els ajuntaments comencen a aprovar 
l’Agenda digital dels municipis de Catalunya
La ciutat de Lleida, juntament amb els 
municipis d’El Cogul, Guixers, Ullastret, 
Capmany, Ponts i Duesaigües, han esde-
vingut els primers municipis en aprovar en 
sessió plenària l’Agenda digital dels mu-
nicipis de Catalunya, elaborada pel Con-
sorci Localret amb la participació de més 
de 80 persones representants de 43 ajun-
taments. Al llistat inicial, també s’hi han 
sumat les darreres setmanes Montoliu de 
Segarra, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Bes-
canó, Castellvell del Camp, Molló, Palau-
sator, Begur, Ribes de Freser i Vilabertran.

La proposta va començar a treballar-se 
el mes de gener de 2022 per part de les 
persones que conformen l’equip assessor 
a Localret en l’àmbit de les ciutats digitals 
compost per professionals dels ajunta-
ments d’Esplugues de Llobregat, Lleida, 
Sant Feliu de Llobregat i Tarragona. Entre 
els mesos de maig i juliol es va realitzar 
el procés de participació amb la implica-
ció de la vuitantena de persones electes i 
treballadores. Al setembre es va presentar 
una primera versió, i el passat 12 de nov-
embre l’Assemblea General del Consorci 
Localret la va aprovar per unanimitat.

Per tal d’acumular forces i dotar-la de 
major representativitat, des de Localret 
es demana als ajuntaments d’adherir-
se a aquesta Agenda, que és comuna i 
compartida. Per aprovar l’adhesió es pot 
descarregar el model de moció habilitat a 
www.localret.cat.

Durant el mes de gener, ja s’han concretat 
dues presentacions en diferents punts del 

país. El dia 10 es presentarà a Sant Feliu 
del Llobregat mentre que el 19 serà el torn 
de Lleida. Properament, també es concer-
taran dues cites més a Tarragona i Girona.

L’Agenda digital dels municipis de Ca-
talunya és un instrument promotor i faci-
litador per a la concreció d’estratègies, 
plans i projectes de transformació digital 
de manera conjunta i compartida dels mu-
nicipis. Es tracta, doncs, d’un document 
que també serveix d’agenda tipus per tal 
que els ajuntaments 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.

L’Agenda digital concentra quatre grans 
eixos d’actuació: Administració i serveis 
públics intel·ligents; Infraestructures digi-
tals i ciberseguretat; Societat i economia 
digital, i Governança, cooperació i coordi-
nació. Cadascun d’aquests eixos aplega 

un total de 21 objectius estratègics i 101 
accions que tenen com a missió articu-
lar la transformació contínua dels nostres 
municipis per liderar el canvi, fent front als 
reptes de present i futur, tot assolint ma-
jors nivells de qualitat en els serveis oferts, 
d’eficiència en la gestió dels recursos 
públics, i de satisfacció de la ciutadania, 
entitats i empreses en la seva relació amb 
l’administració.

Des de Localret es demana als 884 ajun-
taments que formen part del Consorci la 
seva adhesió a l’Agenda digital dels muni-
cipis de Catalunya. Els següents passos a 
donar a partir d’ara són la priorització del 
conjunt d’accions per on iniciar a imple-
mentar l’Agenda i la creació dels grups de 
treball per tal d’impulsar-les.



PÀGINA ESPECIAL

 I 23 I ACM 

El turisme català a la butxaca gràcies a Diskover
Diskover és una app catalana 
que alimenta la curiositat dels 
usuaris i els acosta el món d’una 
manera intel·ligent. Dotada 
d’una tecnologia capdavantera, 
l’aplicació els planteja un nou 
concepte de viatjar i de conèi-
xer el món que els envolta.

Des d’activitats i espais culturals, 
passant per la història, els costums, 
les tradicions i festes, fins a comerç 
local, restauració, curiositats, perso-
natges i experiències, la plataforma 
de Diskover els proposa moure’s per 
la geografia d’una manera persona-
litzada segons els seus interessos, 
potenciant el turisme de proximitat, 
remarcant allò de singular i emble-
màtic que hi ha a milers de racons 
del nostre país, recuperant actius 
patrimonials i ajudant a repartir el tu-
risme en l’espai (descentralització) i 
en el temps (desestacionalització).

Diskover integra en una sola plata-
forma, tots els actors vinculats al tu-
risme: turistes, empresaris, habitants 
locals, dinamitzadors i administració 
pública; esdevenint, d’aquesta ma-
nera, la primera xarxa social del tu-
risme a Catalunya.

Tot el que els usuaris poden trobar 
a Google Maps, a Wikipedia, en 
fòrums, i en altres pàgines web com 
les agendes d’activitats municipals, 
ho poden trobar en una sola aplica-
ció, però a més, de forma immediata 
i geolocalitzada (intel·ligent) poden 
consultar què és el que està pas-
sant, ara, al mateix entorn on estan 
situats, dins d’un radi d’acció que 
els mateixos usuaris poden indicar.

Les nostres llicències permeten la 
possibilitat d’introducció i actualitza-
ció de dades per personal professio-
nal i extern a la institució.

Si desitgeu més informació, podeu 
contactar amb nosaltres a través del 
correu info@diskover.cat i, indicant 
que sou socis de l’ACM, obtindreu 
un 20% de descompte en els pa-
quets bàsic i prèmium.

Per fi una app que 
recupera actius 
patrimonials i agendes 
municipals de tot el 
país

Informació i contacte

Telèfon 618 26 48 76
info@diskover.cat
Web: www.diskover.cat




