


“Antecedents de l’estratègia de 

Lisboa a EUROPA 2020  

per a un creixement intel·ligent, 

sostenible i integrador” 



“Una Europa més competitiva i amb 

més i millors llocs de treball” 

 

Cimera de Lisboa 2000, es va acordar un nou objectiu 

estratégic per a la Unió Europea: 

“convertirla en l’economía més competitiva del món 

abans de 2010”. 

  

 
                                   

                 

 
                                       

             

QUIN ERA L’OBJECTIU DE 
L’ESTRATÈGIA DE LISBOA ? 



La realizació d’aquest objectiu requeria d’una estratègia 

global. 

 

a) Preparar la transició cap a una societat i una 

economía fonamentades sobre el coneixement: 

 

societat de la informació  

recerca i desenvolupament,  

reforçar la competitivitat i la innovació  

 

per millorar el mercat interior. (p.ex. Directiva de Serveis) 

  

 
                                   

                 

 
                                       

             

ESTRATÈGIA DE LISBOA: 
ESTRATÈGIA GLOBAL 



b) Modernitzar el model social europeu invertint en 

recursos humans (agenda social) i lluitant contra 

l’exclusió social. 

 

(2010 Any Europeu de la lluita contra la pobresa i 

l’exclusió social) 

 

c) Mantenir sana l’evolució de l’economía i les 

perspectives favorables de creixement progresiu de les 

polítiques macroeconómiques (Innovació).  

 

(2009 Any Europeu de la creativitat e innovació) 

  

 
                                   

                 

 
                                       

             

ESTRATÈGIA DE LISBOA: 
ESTRATÈGIA GLOBAL 



Cimera de Göteborg 2001, va afeguir una dimensió 

ecológica a tots aquests objetius. 

 

Aquestes tres dimensions constitueixen l’anomenat 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.   

 
                                   

                 

 
                                       

             

LISBOA + GÖTEBORG 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Esquema-desenvolupament-sostenible.png


  

 
                                   

                 

 
                                       

             

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
DE L’ESTRATÈGIA DE 

LISBOA 

Una dimensió econòmica, 

que havia de preparar la 

transició cap a una 

economia competitiva, 

dinàmica i basada en el 

coneixement. 



Una dimensió social, que 

havia de permetre modernitzar 

el model social europeu 

gràcies a la inversió en els 

recursos humans i a la lluita 

contra l'exclusió social. 

  

 
                                   

                 

 
                                       

             

DIMENSIÓ SOCIAL DE 
L’ESTRATÈGIA DE LISBOA 



I una dimensió mediambiental, 

on el creixement econòmic ha 

d'anar associat a una millor 

utilització dels recursos, 

especialment els mediambientals. 

  

 
                                   

                 

 
                                       

             

DIMENSIÓ 
MEDIAMBIENTAL DE 

L’ESTRATÈGIA DE LISBOA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mullerthal.jpg


    

“L'estratègia EUROPA 2020 s'ha 

d'orientar a fomentar el potencial de 

creixement europeu, abordant el 

problema de l'envelliment de la 

població, absorbint l'elevat atur 

resultant de la crisi amb generació 

de llocs de treball de qualitat, 

fomentant una economia més 

eficient i incrementant la coordinació 

entre els Estats membres”.  

 

 

 

  

 
                                   

                 

 
                                       

             

ESTRATÈGIA POST LISBOA 

2010: CAL UNA RENOVACIÓ 



E U R O P A   2 0 2 0 
Presentació de J.M. Barroso 

President de la Comissió  Europea al Consell Europeu del 11 de Febrer 2010 

EUROPEAN COMMISSION 



Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010 

 

• Creixement del PIB: -4% al 2009, la pitjor caiguda des dels 

anys 1930. 

 

• Producció Industrial : -20% amb la crisi, un retorn a nivells 

   dels 90. 

 

• Atur:  

 

– 23 milions i creixent... 

– 7 milions més de persones a l’atur en 20 mesos  

– Podria arribar al 10.3% al 2010 (com als anys 90)  

– Atur juvenil superior al 21% (Espanya 38%) 

La crisi s’ha endut avenços 



• La crisi ha reduït el nostre potencial de creixement en 

dos: si no fem res, acabarem la dècada amb un 

creixement econòmic molt baix. 

 

• L’envelliment s’accelera: la nostra població en edat de 

treballar s’haurà reduït de 2 milions al 2020, i el número 

de persones de més de 60 anys està creixent dues 

vegades més ràpid que abans del 2007.  

 

 

• Els nivells de productivitat s’estan quedant enrere: els 

2/3 de la diferència de renda amb Estats Units es deu a 

la productivitat més baixa a la UE. 

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010 

 

Europa ha de reaccionar si vol evitar  

el seu declivi 



El nostre marge de maniobra és limitat 

• Les nostres finances es veuen severament afectades : 

dèficit mitjà entorn al 7% del PIB i nivells de deute que 

superen el 80%; en 2 anys s’han fet malbé  20 anys de 

consolidació. 

 

• El nostre sistema financer encara es veu afectat: la manca 

de crèdit bancari està obstaculitzant la recuperació. 

 

• La competència mundial és feroç: el percentatge 

d’exportacions de la UE en el comerç mundial decreix 

respecte a la Xina i la India. 

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010 

 



Hem d’aprendre del passat  

• Les nostres economies són interdependents: fins el 70% 

de les peces dels cotxes produïts a la UE provenen d’altres 

Estats Membres; en total, per cada  1000€ de creixement 

que es dona en un Estat membre, aproximadament uns 

200€ es destinen a un altre Estat membre gràcies al 

comerç interior a la UE. 

 

• En la crisi, la necessitat de coordinació ha estat òbvia; ho 

és encara més per a la recuperació: decisions que es 

prenen en un Estat Membre tenen un impacte en els altres. 

 

• La UE té un valor afegit: hem de treure partit dels nostres 

punts forts – el mercat interior, l’euro – i el nostre lideratge 

al G20. 

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010 

 



Sortir de la Crisi i entrar en una  

recuperació sòlida. 

• Sortir vol dir entrar en una economia diferent:  

no tornarem a la situació d’abans de la crisi. 

 

• Hem d’enfrontar-nos a realitats de llarg termini – 

globalització, pressió sobre els recursos, envelliment, 

canvi tecnològic – i explotar plenament el nostre 

potencial. 

 

• 2020 comença ara: els nostres esforços per a la 

recuperació han de preparar el terreny per a un 

creixement sostenible i  una consolidació fiscal. 

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010 

 



Tres àrees prioritats interrelacionades que es 

reforcen mútuament. 

Per a un creixement i una ocupació sostenibles.  

• Creixement basat en el coneixement i la innovació: 

– Innovació 

– Educació 

– Societat digital 
 

• Una societat inclusiva amb alts nivells d’ocupació:  

– Ocupació 

– Capacitació 

– Lluita contra la pobresa 
 

• Creixement verd: una economia competitiva i sostenible:  

– Lluita contra el canvi climàtic  

– Energia neta i eficient (menys consum de carboni) 

– Competitivitat 
 

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010 

 



CINC OBJECTIUS PRINCIPALS DE 

L’ESTRATÈGIA “EUROPA 2020”. 

  
 

1.el 75% de la població de 20 a 64   

anys d'edat ha de tenir ocupació;  

 

2.el 3% del PIB de la UE s'ha 

d'invertir en R + D + i;  

 

3. s'aconseguiran els objectius 

"20/20/20» en l'àmbit del clima / 

l'energia;  



CINC OBJECTIUS PRINCIPALS DE 

L’ESTRATÈGIA “EUROPA 2020”. 

  
 4. la taxa d'abandonament escolar 

haurà de ser inferior al 10% i 

almenys el 40% dels joves ha de 

tenir una qualificació o un diploma;  

 

5.  hi haurà 20 milions de persones 

menys exposades al risc de la 

pobresa.  



CINC OBJECTIUS PRINCIPALS DE 

L’ESTRATÈGIA “EUROPA 2020”. 

  
 

Aquests 5 objectius s’han d’aplicar 

buscant un equilibri entre les 

polítiques d’austeritat (invertir i 

gastar de forma més viable) i les 

polítiques de creixement (amb la 

finalitat de crear ocupació). 



COM ACONSEGUIR ELS CINC OBJECTIUS 

PRINCIPALS DE L’ESTRATÈGIA “EUROPA 2020”?. 

  
 

 Per aconseguir aquests objectius, la 

Comissió ha proposat l'agenda EUROPA 

2020, consistent en una sèrie de grans 

iniciatives.  

 

 L'execució d'aquestes iniciatives és una 

prioritat compartida, i l'acció necessària 

s'haurà emprendre a tots nivells: 

organitzacions de nivell comunitari, els 

Estats membres, autoritats locals i 

regionals. 



Per aconseguir aquests 5 objectius, la Comissió 

Europea proposa EUROPA 2020, consistent en 

una sèrie de grans iniciatives. 

  
 

LA UNIÓ DE LA INNOVACIÓ  

 

  Reorientar la política en matèria de R + D 

i d'innovació en funció dels principals 

desafiaments, superant el desfasament 

entre la ciència i el mercat per convertir 

les invencions en productes.  

 

 A tall d'exemple, la patent comunitària 

estalviaria a les empreses més de 250 

milions d'euros anualment;  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union
http://ec.europa.eu/research/innovation-union
http://ec.europa.eu/research/innovation-union


Per aconseguir aquests 5 objectius, la Comissió 

Europea proposa EUROPA 2020, consistent en 

una sèrie de grans iniciatives. 

  
 

JOVENTUT EN MOVIMENT   

 

 Augmentar la qualitat i l'atractiu internacional del 

sistema europeu d'ensenyament superior a través de 

la mobilitat dels estudiants i els professionals joves.  

 

 Una acció concreta seria el major accés a tot Europa 

als llocs vacants en els Estats membres i el 

reconeixement adequat de l'experiència i les 

qualificacions. 



Per aconseguir aquests 5 objectius, la Comissió 

Europea proposa EUROPA 2020, consistent en 

una sèrie de grans iniciatives. 

  
 

AGENDA DIGITAL EUROPEA 

 

 Aprofitar els avantatges 

econòmics i socials sostenibles 

derivades d'un mercat digital únic 

basat en Internet d'alta velocitat.  

 

 Tots els europeus haurien de 

tenir accés a Internet d'alta 

velocitat en 2013.  

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm


Per aconseguir aquests 5 objectius, la Comissió 

Europea proposa EUROPA 2020, consistent en 

una sèrie de grans iniciatives. 

  
 

EUROPA EFICIENT EN TERMES DE 

RECURSOS 

 Donar suport al canvi cap a una economia 

de baix nivell de carboni i eficient en termes 

de recursos. Europa hauria de centrar-se en 

els seus objectius per al 2020 pel que fa al 

consum, el rendiment i la producció 

d'energia.  

 

 El resultat seria una disminució de les 

importacions de petroli i gas de 60.000 

milions l’any 2020. 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm


Per aconseguir aquests 5 objectius, la 

Comissió Europea proposa EUROPA 2020, 

consistent en una sèrie de grans iniciatives. 

  
 

POLÍTICA INDUSTRIAL DE 

CREIXEMENT VERD 

 

 Ajudar a la base industrial de la UE a 

ser competitiva en el món després de 

la crisi, promovent l'esperit 

empresarial (green jobs) i 

desenvolupant noves capacitats. 

 

  Així es crearien milions de llocs de 

treball nous.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-

competitiveness/industrial-policy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Per aconseguir aquests 5 objectius, la Comissió 

Europea proposa EUROPA 2020, consistent en 

una sèrie de grans iniciatives. 

  
 

UNA AGENDA PER A LES 

NOVES QUALIFICACIONS I 

LLOCS DE TREBALL 

 

 Crear les condicions per 

modernitzar els mercats laborals a 

fi d'augmentar els nivells 

d'ocupació i assegurar la 

sostenibilitat dels nostres models 

socials quan es jubili la generació 

del baby-boom.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=958 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=958


Per aconseguir aquests 5 objectius, la 

Comissió Europea proposa EUROPA 2020, 

consistent en una sèrie de grans iniciatives. 

  
 

I UNA PLATAFORMA EUROPEA 

CONTRA LA POBRESA 

 

 

 Garantir la cohesió econòmica, 

social i territorial ajudant els 

pobres i els socialment exclosos 

i permetent participar activament 

en la societat (18%). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=961 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=961


“El pressupost de la UE” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Euro_Construction.svg


EL PRESSUPOST 

 

El pressupost de la Unió Europea constitueix 

l’expressió de les polítiques de la Unió i la 

base de les seves activitats.  

 

Defineix les posibilitats financeras d’acció i dona 

una idea de la voluntat real de continuar i 

realitzar els objectius de la Unió Europea.  

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



El Pressupost ha de respectar una serie de 

PRINCIPIS:  

•UNITAT:  

Ha de ser un document únic que reculli el conjunt 

de ingressos i despeses  de la Unió Europea.  

 

•UNIVERSALITAT:  

Per una banda, no es possible destinar els 

ingressos a despeses concretes (regla de no-

asignació) i per altre banda, la quantitat de 

ingressos i de despeses ha d’estar de forma 

detallada (regla de no-compensació).  
 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



•ANUALITAT:  

El pressupost es vota per un any. L’exercici 

pressupostari comença el dia 1 de gener i finalitza 

el 31 de desembre.  

 

•ESPECIFICITAT DE LES DESPESES:  

•Les despeses es destinen a un objectiu 

determinat i no poden utilitzar-se amb una altre 

finalitat. 

 

•El pressupost es fixa en Euros des de l’any 1999. 

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



PRESSUPOST – 2014-2020 

http://ec.europa.eu/budget/reform/ 

   

http://ec.europa.eu/budget/reform/


PRESSUPOST – 2014-2020 

http://ec.europa.eu/budget/reform/ 

   

http://ec.europa.eu/budget/reform/


  PRESSUPOST – 2014-2020   



  PRESSUPOST – 2014-2020   



  PRESSUPOST – 2014-2020   



  PRESSUPOST – 2014-2020   



  PRESSUPOST – 2014-2020   



  PRESSUPOST – 2014-2020   

RECOMANACIONS PELS GOVERNS LOCALS: 

 

1 . Seguir l'estat de les negociacions a nivell comunitari i també a nivell 

nacional, especialment pel que fa als Acords de Partenariat i al procés 

d'elaboració dels programes.  

 

2 . Informar els responsables polítics i estructures jurídiques , financeres i 

administratives dels nostres governs locals sobre les prioritats i principals 

novetats de la nova política regional 2014-2020. Sempre ens cal d'un 

suport polític i técnic. 

 

3 . Trobar els mecanismes que permetin participar en el procés de 

preparació dels Acords de partenariat i dels programes d'intervenció o 

estar informats.  



  PRESSUPOST – 2014-2020   

 

4 . Començar a identificar projectes locals que encaixin amb els nous 11 

objectius temàtics i les seves mesures detallades dins del FEDER i del 

FSE. 

 

5 . Per grans projectes i intervencions estratègiques plantejar a les 

autoritats de gestió la seva possible utilització en ciutats o territoris 

concrets. 

 

6 . Una de les novetats que plantegen els nous reglaments és la prioritat 

urbana, amb reserva d'un 5% del FEDER de cada estat membre, i la 

creació d'una plataforma de ciutats europea. Per tant és molt aconsellable 

fer un seguiment del procés de la programació, el tipus de convocatòria 

que es vagi a fer i el calendari per a la selecció de les ciutats que 

formaran part d'aquesta plataforma . 

 

7 . Treballar propostes de projectes transnacionals i començar a buscar 

els socis europeus potencials per a les convocatòries que vagin a llançar-

se en el marc dels diferents programes de cooperació territorial europea. 



“Accés a la informació i 

documentació de les institucions 

europees” 



 

http://europa.eu 
   

  

 
                                   

                 

                                            
        

EL PORTAL DE LA UNIÓ EUROPEA 



 

http://europa.eu/contact/websites/index_es.htm#toc_2 

  

 
                                   

                 

                                            
        

ENLLAÇOS A LES PÀGINES WEB  
DE LES INSTITUCIONS EUROPEES 

http://europa.eu/contact/websites/index_es.htm


  

 
                                   

                 

                                            
        

European Commission/Comissió Europea 

http://ec.europa.eu 

 

 

COMISSIÓ EUROPEA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EuropaBruessel.JPG


  

 
                                   

                 

                                            
        

http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm 

 

 

COMISSIÓ EUROPEA: ESPAÑA 

http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EuropaBruessel.JPG


 

 
    

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

COMISSIÓ EUROPEA: BARCELONA 

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm 

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm


 
 http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm 

  

 

  

 
                                   

                 

                                            
        

ACCÉS A LA INFORMACIÓ I A LA DOCUMENTACIÓ 

http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm


 
 http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm 

  

 

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT 

http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm


 

 http://europa.eu/europedirect/index_es.htm 
  

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT 

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm


  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT: PHONE 

 

 http://europa.eu/europedirect/index_es.htm 
  

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm


  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT: EMAIL 

 

 http://europa.eu/europedirect/index_es.htm 
  

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm


 

 http://europa.eu/europedirect/index_es.htm 
  

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT 

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm


 

 http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-

informacion/europe-direct/index_es.htm 

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT: ESPAÑA 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm


 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-

informacion/europe-direct/index_es.htm 

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT: CATALUNYA: BARCELONA 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm


 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-

informacion/europe-direct/index_es.htm 

  

 
                                   

                 

                                            
        

CDE: CATALUNYA: BARCELONA 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm


 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-

informacion/europe-direct/index_es.htm 

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT-CDE: CATALUNYA: GIRONA 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm


 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-

informacion/europe-direct/index_es.htm 

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT-CDE: CATALUNYA: LLEIDA 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm


 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-

informacion/europe-direct/index_es.htm 

  

 
                                   

                 

                                            
        

EUROPE DIRECT-CDE: CATALUNYA: TARRAGONA 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm


 
 http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm 

  

 

  

 
                                   

                 

                                            
        

ACCÉS A LA INFORMACIÓ I A LA DOCUMENTACIÓ 

http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm


 

http://europa.eu/publications/libraries-archives/index_es.htm 
  

 

  

 
                                   

                 

                                            
        

BIBLIOTEQUES I ARXIUS 

http://europa.eu/publications/libraries-archives/index_es.htm
http://europa.eu/publications/libraries-archives/index_es.htm
http://europa.eu/publications/libraries-archives/index_es.htm


 

 http://europa.eu/publications/resources-teachers/index_es.htm 
  

 

  

 
                                   

                 

                                            
        

RECURSOS PER.... 

http://europa.eu/publications/resources-teachers/index_es.htm
http://europa.eu/publications/resources-teachers/index_es.htm
http://europa.eu/publications/resources-teachers/index_es.htm


 
 
 

  

 
                                   

                 

                                            
        

El Team Europa és un grup de conferenciants independents de la 

Comissió Europea format per juristes, consultors, professors 

d'universitat, periodistes especialitzats en diferents àmbits de la Unió 

Europea.  

 

Els membres del Team Europa són seleccionats per les 

Representacions de la Comissió Europea en cadascun dels estats 

membres.  

 

Si busca un especialista sobre una àrea concreta de la Unió 

Europea, aquí pot trobar un: 

 

http://ec.europa.eu/spain/redes/teameuropa/nuevo_team_es.htm 
 

XARXA: TEAM EUROPE 

http://ec.europa.eu/spain/redes/teameuropa/nuevo_team_es.htm


 
 
 

  

 
                                   

                 

                                            
        

És una xarxa de cooperació entre la Comissió Europea i els serveis públics 

d'ocupació dels països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). 

 

El seu objectiu és informar, guiar i aconsellar als treballadors sobre les 

possibilitats de treballar en un altre país de l'EEE. La xarxa EURES 

disposa d'una base de dades sobre els llocs de treball vacants a Europa, i 

sobre les condicions de vida i de treball en els països de l'EEE. 
 

INFORMACIÓ: 

 

Les ofertes de treball a Europa.  

La legislació social i la fiscalitat.  

L'educació i l'atenció sanitària.  

Les possibilitats de formació.  

El reconeixement de diplomes.  

El cost de la vida i l'habitatge.  

Les adreces útils on obtenir informacions més especialitzada. 

 

http://ec.europa.eu/eures 
 

 

XARXA: EURES 

http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en


 
 
 

  

 
                                   

                 

                                            
        

XARXA: EURES 



 
 
 

  

 
                                   

                 

                                            
        

 

 

XARXA: ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

http://een.ec.europa.eu/ 

http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/


 
 
 

  

 
                                   

                 

                                            
        

 

 

XARXA: ENTERPRISE EUROPE NETWORK: SPAIN 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/ES 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/ES


 
 
 

  

 
                                   

                 

                                            
        

 

 

XARXA: ENTERPRISE EUROPE NETWORK: BCN 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/ES/Barcelona 

 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/ES/Barcelona
http://een.ec.europa.eu/about/branches/ES


 
 
 
  
   

  

 
                                   

                 

             

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

PARLAMENT EUROPEU 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:European-parliament-brussels-inside.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EuropeanParliament.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:European_parliament.jpg


 
 
 
  
   

  

 
                                   

                 

              

 

PARLAMENT EUROPEU: ESPAÑA 

http://www.europarl.es/view/es/index.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:European-parliament-brussels-inside.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EuropeanParliament.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:European_parliament.jpg
http://www.europarl.es/view/es/index.html


 
 
 
  
   

  

 
                                   

                 

              

 

PARLAMENT EUROPEU: BARCELONA 

http://www.europarlbarcelona.eu/view/ca/index.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:European-parliament-brussels-inside.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EuropeanParliament.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:European_parliament.jpg
http://www.europarlbarcelona.eu/view/ca/index.html


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://cor.europa.eu 

COMITÈ DE REGIONS (CdR) 

http://www.fmc.cat/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

BANC CENTRAL EUROPEU (BCE) 

http://www.fmc.cat/
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www.eib.europa.eu/index.htm 

BANC EUROPEU D’INVERSIONS (BEI) 

http://www.fmc.cat/
http://www.eib.europa.eu/index.htm


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 

COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU (CESE) 

http://www.fmc.cat/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www.consilium.europa.eu/ 

CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA: CONSILIUM 

http://www.fmc.cat/
http://www.consilium.europa.eu/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www.ombudsman.europa.eu 

DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU 

http://www.fmc.cat/
http://www.ombudsman.europa.eu/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_m

ain_pages/home 

 

TRIBUNAL DE COMPTES 

http://www.fmc.cat/
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA 

http://www.fmc.cat/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/


 
SOLVIT es una xarxa per a la resolució de problemes, en la qual 

els Estats membres de la Unió Europea treballen en col·laboració, 

per resoldre de manera pragmàtica els problemes que provoca 

l’aplicació incorrecta de la legislació relativa al mercat interior per 

part d’autoritats públiques. 
 

 
Ana María Hernández/Ana María Iglesias/Luis Molina 

SOLVIT – España - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Serrano Galvache 26 (ES - 28071 Madrid)  

Tel. +34 91 379 9999 Fax. +34 91 394 8684 solvit@ue.mae.es  
 
 

  

 
                                   

                 

                                            
      

SOLVIT 

http://ec.europa.eu/solvit 

mailto:solvit@ue.mae.es


  
EU Bookshop es un servei on-line que dona accés a les 

publicacions de les institucions europees, agències i altres 

organismes de la Unió Europea. 

 

A més d’una llibrería electrònica, támbé ofereix el servei de 

catáleg i l’arxiu  electrònic de totes les publicacions de la Unió 

Europea. 

 

  

 
                                   

                 

                                            
      

EU  BOOKSHOP 

http://bookshop.europa.eu 



    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/ 

SECRETARIA D’AFERS EXTERIORS I UE (GENCAT) 

http://www.fmc.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/ 

SECRETARIA D’AFERS EXTERIORS I UE (GENCAT) 

http://www.fmc.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www.diba.cat/web/ri/default 

RELACIONS INTERNACIONALS (DIBA) 

http://www.fmc.cat/
http://www.diba.cat/web/ri/default


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://gaue.diba.cat/ 

RELACIONS INTERNACIONALS (DIBA) 

http://www.fmc.cat/
http://gaue.diba.cat/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://cde.uv.es/ 

 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ (UV) 

http://www.fmc.cat/
http://cde.uv.es/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

ED - DIPUTACIÓ  LA CORUÑA 

http://www1.dicoruna.es/ipe/ayudas/convocatorias/ 

http://www.fmc.cat/
http://www1.dicoruna.es/ipe/ayudas/convocatorias/
http://www1.dicoruna.es/ipe/ayudas/convocatorias/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://www.guiafc.com/ 

 

GUIA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA 

http://www.fmc.cat/
http://www.guiafc.com/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

 

EUR-LEX 

EUR-Lex es un servicio de publicación en línea de textos legislativos de la 

Unión Europea, desde su página oficial en el portal europa.eu.  

Reemplaza al primer servicio de publicación de este tipo, llamado CELEX. 

http://www.fmc.cat/
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

 

EUR-LEX: DOUE 

http://www.fmc.cat/
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://euroalert.net/ 

EUROALERT 

http://www.fmc.cat/
http://euroalert.net/


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

EUROBAROMETRE 

http://www.fmc.cat/
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm


    
 

 
   

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

                                            
                              

                

                                                                                                         

http://europa.eu/epso/index_es.htm 

 

EPSO 

http://www.fmc.cat/
http://europa.eu/epso/index_es.htm


“Participació en xarxes  

i fer lobby a la UE” 



   INTERCANVIS D’EXPERIÈNCIES 

  

TRANFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

  

BONES PRÀCTIQUES 

  

 
                                   

                 

                                            
        

Una nova forma de treballar, de consolidar 

relacions i de fer contactes! 

 DELS AGERMANAMENTS A LA COOPERACIÓ MUNICIPAL 



 

La UNIÓ EUROPEA: quelcom més que finançament: 

 

Les decisions que prenen les institucions de la UE incideixen 

directament en el treball diari de les empreses, dels 

professionals, administracions públiques, entitats privades, 

etc... de la UE 28. 

 

Per tant, és essencial que els professionals i treballadors de 

les entitats  públiques i privades segueixin de molt aprop 

l’evolució de la formulació de polítiques de la UE per tal de –

quan arribi el moment- fer sentir la seva veu. 

        

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



La importància de l’impuls des de l’àmbit local: 

 
L’àmbit econòmic, social i civil a la UE:  

l’hora de les oportunitats. 

L’apropament progressiu de la UE a la ciutadania  

(sentit ampli). 

 
La “manca de legitimitat democràtica” creixent que pateixen les 

institucions de la UE i la manca d’implicació del ciutadà amb el 

projecte europeu han creat un interès cada vegada més gran a les 

institucions de la UE per escoltar l’àmbit local (econòmic, social i 

civil) i aconseguir que participi en els diversos dominis de la 

política de la UE. 

       

(Els técnics i professionals tenen un paper a jugar) 
 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



 
 

Això crea oportunitats noves perquè els agents locals facin 

sentir la seva veu en l’àmbit de la Unió Europea. 

 

Els instruments creats i les mesures adoptades al llarg de 

tots aquests anys multipliquen les oportunitats perquè des 

de l’àmbit local s’intervingui, fent LOBBY, en l’elaboració 

de la legislació a la Unió Europea. 
 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



 
El fet de fer LOBBY a Brussel·les està completament 

acceptat i cada cop més regulat; ho fan empreses, grups 

d’interès, organitzacions professionals, ONG i també 

l’administració pública (central, regional i local). 

 

El LOBBY es factible, però no es senzill.  

 

Ara podem influir en la presa de decisions a la Unió Europea 

sobre polítiques, legislació o reglaments de finançament, 

entre d’altres. 
 

      
 

  
  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



 

No obstant això, és molt important no caure en 

simplificacions. 

 

Tot plantejament de LOBBY requereix: 

 

•Planificació acurada 

•Compromís polític 

• Inversió de temps i de recursos 

•Coneixement detallat de com funciona la UE 

•Creació i menteniment d’una Xarxa sólida de 

contactes (a la UE i entre altres actors) 
 

        
 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



 

L’administració pública, les entitats privades, l’àmbit 

econòmic i els professionals poden accedir a les 

institucions de la UE de moltes maneres diferents, a 

través d’oficines de representació i de xarxes europees 

amb seu a Brussel·les. 

 

Depèn de cada cas decidir quina manera és la més 

apropiada, segons el pressupost, la voluntat política i 

l’adequació de cada mitjà a l’ocasió. 

 

Les Oficines de Representació són uns actors clau a 

Brussel·les per fer passar el missatge a les institucions 

europees. 
 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



 

Les Xarxes Europees són un instrument de LOBBY 

fonamental pels professionals, empreses i entitats 

privades, com també ho són per a les administracions 

públiques regionals i locals. 

 

Es una manera d’adquirir experiència i poder influir a 

les institucions europees. 

 

No obstant, es necessiten esforços i una inversió en 

temps  i recursos.  
 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               



Oportunitats i dificultats de la participació en xarxes transnacionals 

Oportunitats Dificultats 

Escenari d’acció superior al local Conjugació de diferents 

escenaris i realitats locals 

Diplomàcia institucional Les xarxes donen resultats a mig 

o llarg termini 

Intercanvi de coneixements i 

experiències per al 

desenvolupament de cada àmbit 

o sector 

Les xarxes sovint no són part de 

l’estratègia global ni es troben al 

centre de l’actuació del 

sector/àmbit 

Aplicació de la política regional 

europea 

Grau de participació 

Participació directa en el procés 

de construcció europea 

 LES XARXES A EUROPA 



Factors clau pel funcionament de les xarxes 

Lideratge Rendibilitat 

Projecte comú Objectiu 

Especificitat Dimensió 

Metodologia Avaluació 

Presència política/direcció Regles del joc internacional 

Procés de transferència 

 LES XARXES A EUROPA 



Existeixen diferents criteris de classificació de xarxes. Els principals 

són: 
 

Àmbit espaial d’actuació       Funcions  Característiques 

       dels seus  

       membres (temes) 

 LES XARXES A EUROPA : TIPOLOGIA 



 LES XARXES A EUROPA 

 

Les Xarxes són instruments de connexió i relació que 

ens permeten adequar els nostres objectius i 

recursos, a més de ser llocs on poder trobar espais 

d’oportunitats i rendibilitat, així com presència per a 

obtenir visibilitat i Influència.  

 

La Xarxa és un model organitzatiu idoni per a 

gestionar el coneixement. 

 

La Xarxa ens fa visibles i ens posiciona. 

 

La Xarxa ens permet ser grans sense deixar de ser 

qui som 



 LES XARXES A EUROPA : EXMPLES 

http://www.qec-eran.org/index.htm


  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

                             

  

INTERCANVIS D’EXPERIÈNCIES CONEIXEMENT I BONES PRÀCTIQUES 



  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

                             

  

INTERCANVIS D’EXPERIÈNCIES CONEIXEMENT I BONES PRÀCTIQUES 



ALGUNS COMPANYS DE CAMI 



“Quina es l’agenda local europea” 



Barcelona va acollir la Cimera Europea de Governs Locals 

que va girar entorn a quin ha de ser el  paper dels GOVERNS 

LOCALS a nivell europeu, i quines mesures s’han de prendre 

en el context actual. 

  

La qüestió clau al voltant de la qual va girar la cimera va ser 

saber com han de treballar els GOVERNS LOCALS per 

aconseguir unes ciutats i una Europa més cohesionades. 

 

http://www.cities-

localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_d

e_barcelona_catal%C3%A0.pdf  

 

AGENDA DE BARCELONA: 

“Vers una Agenda Local Europea” 
 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  

http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/agenda_de_barcelona_catal%C3%A0.pdf
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AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ ECONÒMICA 

 

1) Inversions prioritàries dels governs locals per establir les 

bases de la innovació, motivar l'esperit emprenedor i 

generar ocupació, mitjançant la planificació estratègica i 

territorial.  

 

L'experiència acumulada pels governs locals en el 

desenvolupament econòmic local demostra que les 

inversions prioritàries han d'atorgar especial atenció a la 

generació d'entorns locals competitius i creatius, per tal 

que les empreses i les persones puguin desenvolupar al 
màxim les seves capacitats.  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ ECONÒMICA 

 

2) Estratègies per a l'atracció de talent i la millora de la 

competitivitat.  

 

En l'actualitat, és evident el paper destacat del talent i la seva 

concreció en termes de creativitat i innovació aplicades a 

la generació d'activitat econòmica i ocupació com a factor 

de competitivitat en un territori. Per això, les condicions 

de l'entorn són determinants i els governs locals juguen 

un paper insubstituïble en la configuració d'aquest entorn. 

  

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ ECONÒMICA 

 

3) Models econòmics que han de promoure els governs 

 locals. 

 

L'adopció d'estratègies econòmiques proactives que  

permetin aprofitar les potencialitats de cada  territori i, al 

mateix temps, expandir-les afavorint l'assentament de 

noves empreses i centres de  recerca és fonamental per al 

futur de l'economia europea i ha de comptar amb una 

col—·laboració dels governs locals que permeti aprofitar la seva 

experiència acumulada en aquest àmbit.  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ ECONÒMICA 

 

4)  Gestió de la cooperació i la competitivitat entre 

 territoris. 

 

L'habitual competència per l'accés a mercats o per l'atracció  

 de recursos, s'ha de veure convenientment 

 acompanyada per mecanismes de cooperació com la 

 creació de clústers que pot ser clarament 

 incentivada des d'àmbits polítics supralocals.  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ ECONÒMICA 

 

5) Apostant per societats innovadores i creatives, 

 mitjançant noves estratègies locals per a la transició 

 escola-treball   

 

Les ciutats s'han d'enfrontar a l'amenaça de pèrdua de 

 potencial en termes de talent que suposa la manca 

 d'oportunitats laborals per als joves, hipotecant 

 greument el seu futur i, per extensió, el de la societat 

 a la qual pertanyen.  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ ECONÒMICA 

 

6) La potenciació dels serveis locals d'ocupació i de 

 promoció econòmica.   

 

Per avançar en aquesta direcció, un element indispensable 

 és la potenciació dels serveis locals d'ocupació i de 

 promoció econòmica, que constitueixen la primera 

 instància a la que la ciutadania s’adreça per rebre 

 una atenció personalitzada.  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

1) El model de les ciutats europees dels propers anys. 

 

Davant el reconeixement del principi d'autonomia local i el 

reforç del principi de subsidiarietat en el marc del Tractat 

de Lisboa, les ciutats europees han de definir el seu 

model social en el marc d'una estratègia global de 

ciutat que promogui la inclusió i la cohesió social, la 

promoció de l'autonomia personal i la garantia dels drets 

de la infància, l'adolescència, la gent gran i les famílies.  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

2) L'espai públic com a instrument per a la cohesió social. 

 

Els usos dels espais públics, com a element 

dinamitzador de les ciutats i com a element bàsic de 

la cohesió social, s'han convertit en un tema clau en  els 

darrers temps. Les transformacions econòmiques, 

urbanístiques i socials que han sofert les ciutats han 

posat en valor els espais públics com a llocs de trobada 

de la ciutadania, i es converteixen en el termòmetre de 

la qualitat de vida i seguretat dels barris i ciutats.  

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

3) Els reptes i les oportunitats de la diversitat. 

 

Unes polítiques locals orientades cap a la diversitat 

impliquen, d'altra banda, un canvi radical de plantejament 

en la tipologia dels serveis públics i en la forma més 

adequada d'organitzar la seva prestació des d'una 

perspectiva molt menys homogènia.  

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

4) Vetllant per la cohesió social de ciutats en contínua 

transformació. 

 

La cohesió social requereix una societat inclusiva, amb 

capacitat d'integració social, d'organització i participació, 

que respecti la diversitat i fomenti la convivència, evitant 

la segregació espacial i social i garantint la igualtat 

d'oportunitats. 

 

 

 

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

5) Paper de la ciutadania en la definició del model de ciutat.  

 

Davant societats cada vegada més diverses en la seva 

composició, així com davant l'aparició de grups amb 

interessos diferents és necessari l'organització d'espais 

de debat i participació ciutadana. Des dels governs locals 

han de promoure i dinamitzar xarxes socials de 

cooperació amb el tercer sector social potenciadors 

d'aquests valors i generadors de respostes més eficaces, 

eficients i participades en base a un model de 

governança.  

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

6) Impacte del canvi demogràfic i envelliment de la 

població. 

 

És fonamental implicar els governs locals en el disseny d'una 

estratègia a llarg termini per convertir el repte 

demogràfic d'Europa i l'envelliment de la ciutadania 

en noves oportunitats per a la modernització dels 

sistemes de protecció social i l'estímul de l'activitat de les 

persones d'edat avançada. 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

7) L'esport com a instrument de cohesió social: Cap al dia de 

l'Esport a Europa. 

 

L'esport es presenta avui en dia com una magnífica 

oportunitat per dinamitzar l'espai públic i millorar  la 

salut i la qualitat de vida dels ciutadans de tots els 

pobles i ciutats d'Europa. Per això els governs locals 

donen el seu suport a la iniciativa de crear un Dia 

Europeu de l'Esport. 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

8) Ciutats inclusives. 

 

En un context en el qual + 80 milions de persones a la Unió 

Europea - és a dir, un 18% de la població (2010) - estan 

en risc de pobresa, el foment d'uns pobles i ciutats 

inclusius és una prioritat de l'Agenda Social Europea 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ TERRITORIAL 

 

1) Els governs locals com a garants de serveis públics de 

qualitat. 

 

En la mesura que el principi de subsidiarietat es considera 

condició d'eficiència i d'eficàcia en la prestació dels serveis 

públics, cal avançar des d'aquest principi en el 

reconeixement del rol dels governs locals com a garants de 

serveis públics de qualitat i de fer més fàcil la rendició de 

comptes i la transparència en el desenvolupament d'aquests 

serveis.  

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ TERRITORIAL 

 

2) Millora de les infraestructures de transport i comunicació 

per a una Europa en xarxa. 

 

Necessitat d'incorporar criteris multimodals i de sostenibilitat 

mediambiental en el disseny i la implantació de les 

xarxes de transport. De la mateixa manera, és 

fonamental el desenvolupament de sistemes de mobilitat 

urbana alternatius al trànsit rodat que promoguin la 

peatonalització d'àrees comercials i històriques i fomentin 

el desplaçament a peu i en bicicleta o mitjançant l'ús del 

transport públic.  

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ TERRITORIAL 

 

3) Actuant davant la necessitat d'un desenvolupament 

sostenible. 

 

Dos dels sectors amb major potencial en aquest sentit són el 

de les energies renovables i el dels productes alimentaris 

ecològics i artesanals. També el desenvolupament de les 

diverses modalitats d'economia social.   

Finalment, un desenvolupament sostenible és un 

desenvolupament responsable. És per això que el 

concepte de responsabilitat social corporativa hauria de 

ser assumit per tots els actors en les economies locals.  

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA COHESIÓ TERRITORIAL 

 

4) Polítiques locals pertinents per donar resposta i adaptar-

se als efectes del canvi climàtic. 

 

Els compromisos dels governs locals que amb iniciatives com 

la del Pacte d'Alcaldes (UE) compromesos amb 

l'energia sostenible, així com altres iniciatives de 

cooperació en xarxa i el model de treball plantejat per 

millorar l'eficiència energètica dels edificis públics, entre 

altres objectius, s'hauria d'aplicar a altres sectors en el 

marc de la lluita i adaptació al canvi climàtic.  

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA GOVERNANÇA 

 

1) Els municipis i ciutats com a element clau de la 

governança. 

 

Reforçar els governs locals d'acord amb els principis 

establerts a la Carta Europea d'Autonomia Local 

suposa reforçar la governança dels territoris i dels seus 

estats i de la pròpia Europa. 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA GOVERNANÇA 

 

2) El paper vertebrador dels governs locals intermedis. 

 

Els governs locals intermedis, garantint l'aplicació del 

principi de subsidiarietat i assegurant la capacitat 

institucional dels municipis en el desenvolupament de 

polítiques públiques més eficaces i eficients, permeten 

mantenir les competències en l'esfera local i apropar-les 

a la ciutadania. 

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA GOVERNANÇA 

 

3) La governança multinivell, l'autonomia local i el Comitè 

de les Regions.  

La governança multinivell ha d'aprofundir en el principi de 

subsidiarietat garantint, al mateix temps, la cohesió i la 

fortalesa institucional de la Unió Europea. Per 

aconseguir-ho, és fonamental avançar cap a una 

adequada representació dels governs locals en el 

sistema institucional de la Unió Europea i els seus Estats 

membres, incloent -quan sigui oportuna- la seva 

representació en els òrgans d'autogovern de les regions 

amb poders legislatius.  

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA GOVERNANÇA 

 

4) Elements necessaris per a una bona governança de les 

ciutats. 

 

L'enfortiment de l'autonomia local és essencial per fer efectiu 

el principi de subsidiarietat i aconseguir que la 

governança multinivell acabi enfortint l'eficàcia, 

l'eficiència i la legitimitat de les polítiques de la Unió 

Europea, així com la seva proximitat amb la ciutadania. 

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



AGENDA: 

 

SOBRE LA GOVERNANÇA 

 

5) Solidaritat i cooperació territorial.  

 

Cal tenir present que un dels valors afegits de la integració 

europea ha estat el desenvolupament de xarxes d'actors 

lligats directament al territori. No es pot prescindir de les 

entitats locals i regionals, ja que són les institucions 

més properes a la ciutadania, i sense elles seria una 

estratègia política sense impacte real. 

 

 

 

  

 
                                   

                 

  

 
                                     

               

GOVERNS LOCALS EN XARXA PER UNA NOVA EUROPA 

Cimera europea de governs locals 
Barcelona, del 22 al 24 de febrer de 2010  



Nocions bàsiques d’un projecte europeu: 

 

1.- Com preparar i presentar 

 

2.- L’execució 

 

3.- La gestió financera i documental 

 

4.- Tancament 



CICLE DE VIDA BÁSIC  

D’UN PROJECTE EUROPEU 



CICLE DE VIDA BÀSIC D’UN PROJECTE 

  

 
                                   

                 

                                            
      



QUADRE RESUM: “De la idea a la fitxa de projecte” 

  

 
                                   

                 

                                            
      

 

 

La identificació de necessitats: 

 

La identificació de necessitats part d'una problemàtica 

concreta identificada amb anterioritat a la convocatòria.  

La idea de projecte és coherent amb l'estratègia de 

l’entitat. 

La idea de projecte disposa del suport directiu necessari. 

Les necessitats identificades poden tenir una dimensió 

europea.  



  

 
                                   

                 

                                            
      

Les possibilitats tècniques, humanes i financeres: 

 

El document de síntesi recull la idea de partida, la 

conveniència de la convocatòria europea i una aproximació 

a les obligacions tècniques i econòmiques que suposarà. 

 

L'anàlisi inicial de la possible resposta als requisits tècnics, 

humans i financers exigits.  

QUADRE RESUM: “De la idea a la fitxa de projecte” 



  

 
                                   

                 

                                            
      

La valoració del cofinançament comunitari: 

 

L'anàlisi inicial aporta informació sobre l'entitat convocant i 

els requisits bàsics de la convocatòria.  

La idea de projecte és coherent amb les polítiques 

comunitàries de les quals es deriva la convocatòria.  

La idea de projecte s'ha consultat amb l'entitat convocant. 

L'assessorament extern està previst.  

 

QUADRE RESUM: “De la idea a la fitxa de projecte” 



  

 
                                   

                 

                                            
      

 

La fitxa de projecte: 

 

La fitxa de projecte sintetitza els principals elements del 

projecte.  

La fitxa està redactada pensant en la dimensió europea del 

projecte.  

La fitxa de projecte inclou diferents apartats, de manera 

que pot ser utilitzada tant en la recerca de socis com en la 

presentació de la idea davant de tercers. 

QUADRE RESUM: “De la idea a la fitxa de projecte” 



QUADRE RESUM: La preparació i presentació del projecte 

La revisió i control de la documentació 

  

 
                                   

                 

                                            
      

  

La revisió de la documentació de la convocatòria 

inclou el formulari i la resta de documentació que 

l'acompanya (guies, bases de dades, etc.).  

 

La revisió ens permet vincular la convocatòria amb les 

polítiques europees de les que se'n deriva.  

 

 



  

 
                                   

                 

                                            
      

  

El projecte considera diferents tipologies de socis (socis 

principals, socis ho locals, etc.).  

 

La recerca de socis es realitza amb temps i aporta la 

informació adequada.  

 

La selecció dels socis més pertinents al projecte es 

realitza amb uns criteris predeterminats i adequats al 

projecte, als seus continguts i al paper dels socis.  

 

QUADRE RESUM: La preparació i presentació del projecte 

La constitució del Partenariat 



  

 
                                   

                 

                                            
      

  

Les accions de lobby es plantegen amb la finalitat de 

conèixer l'encaix del projecte amb la línia financera.  

 

Les accions de lobby es realitzen abans de presentar el 

projecte. 

 

 

QUADRE RESUM: La preparació i presentació del projecte 

El Lobby 



  

 
                                   

                 

                                            
      

Les activitats vinculades a un objectiu operatiu comú 

s'agrupen entorn de paquets de treball.  

La distribució de tasques entre els socis té en compte la 

seva capacitat tècnica, l'experiència i els seus 

interessos.  

Els resultats previstos es poden vincular fàcilment als 

objectius i accions previstes.  

La redacció respecta el format i idioma requerits per la 

convocatòria i el formulari.  

El formulari es completa en tots els seus apartats, 

procurant respondre totes les preguntes i aportar les 

dades necessàries.  

QUADRE RESUM: La preparació i presentació del projecte 

L’elaboració técnica 



  

 
                                   

                 

                                            
      

El pressupost és coherent amb el pla de treball, 

determina uns costos justificats i necessaris i és viable i 

realista.  

Les despeses incloses en el pressupost són elegibles 

segons la normativa de la convocatòria.  

La distribució de costos entre els socis es realitza 

segons les seves responsabilitats en els diferents 

paquets de treball.  

El sistema de seguiment defineix les responsabilitats 

entre els socis i els mitjans que s'utilitzaran.  

 

QUADRE RESUM: La preparació i presentació del projecte 

L’elaboració técnica 



  

 
                                   

                 

                                            
      

La documentació per lliurar està completa segons la 

llista de verificació de la convocatòria.  

 

El lliurament s'efectua respectant les dates límit i 

modalitats de lliurament. 

 

 

 

QUADRE RESUM: La preparació i presentació del projecte 

El lliurament 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

La gestió de l’espera: 

 

La CE ha informat del número de referència del 

projecte. 

 

El seguiment dels procés d’avaluació de la proposta es 

realitzat de forma periòdica. 

 

Els socis son informats puntualment dels avenços en el 

procés de selecció. 

 

La informació sobre l’aprovació o denegació s’envia als 

soci, acompanyada dels documents oficials. 

 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

La posada en marxa del projecte: 

 

Les condicions d’aprovació indican si es necessari 

realitzar modificacions o no respecte a la proposta 

original. 

 

Els socis coneixen les condicions de l’aprovació i 

negocien el contracte. 

 

Les condicions contractuals tècniques, financeres i 

legals son conegudes per tots els implicats. 

 

Els òrgans de gestió contemplen les instancies de 

decisió polítiques/directives i tècniques. 

 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

La posada en marxa del projecte: 

 

El director del projecte té les condicions per gestionar el 

projecte de cooperació transnacional per par de tots. 

 

L’acord entre els socis estableix les responsabilitats i 

les relacions entre tots els participants en el projecte: 

pla de treball. 

 

L’acord entre els socis tenen en compte les diferències 

culturals i sociolingüístiques per facilitar el treball. 

 

La reunió de llançament es preveu al inici del projecte. 

 

 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

El seguiment del PLA de TREBALL: 

 

El sistema de seguiment garantitza el control global del 

projecte i les relacions bilaterals lider-socis. 

 

El mètode de seguiment permet obtindre dades per 

alimentar els informes periòdics a la CE. 

 

Els indicadors evalùen la realització, els resultats i el 

impacte. 

 

Els indicadors son quantitatius i qualitatius. 

El seguiment es realitza mitjançant un mètode 

utilitzable per tots els socis. 

El sistema de seguiment ajuda a detectar possibles 

desviacions del PLA de TREBALL inicial. 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

La gestió financera i les certificacions: 

 

Les despeses han de ser elegibles. 

 

Les despeses s’hauran d’imputar a les partides del 

projecte establertes i es farà un seguiment de la seva 

disponibilitat. 

 

Els justificants de despeses han de identificar la pista 

d’auditoria. 

 

Les despeses justificades hauran de vincular-se de 

forma clara a les activitats del projecte. 

 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

La gestió financera i les certificacions: 

 

El circuit financer defineix el procediment de justificació, 

cobraments i pagaments entre el líder i els socis. 

 

Les modificacions pressupostaries venen precedides 

d’una comprovació dels percentatges de flexibilitat 

entre partides i les requeriments d’aprovació per part de 

la CE. 

 

Les diferencies entre els sistemes financers dels 

diferents països s’han de tenir en compte. 

 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

L’estratègia de comunicació i difusió: 

 

La difusió es una estratègia continua durant tot el 

projecte. 

 

Les accions a desenvolupar han de estar en un pla de 

comunicació. 

 

Les activitats de comunicació i difusió son 

participatives. 

 

L’estratègia de difusió identifica els grups objecte, els 

mitjans i canals a utilitzar. 

 

  



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

L’estratègia de comunicació i difusió: 

 

Els socis tenen un paper actiu en la difusió, la 

comunicació i la implicació dels possibles beneficiaris. 

 

La difusió i la comunicació ha de ser disenyada de 

forma que augmenti l’efecte multiplicador i sostenibilitat 

del projecte. 

 

La referència a la financiació comunitària s’ha d’incloure 

en totes les accions de difusió i comunicació. 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

La gestió documental i l’arxiu: 

 

L’arxiu del projecte engloba la documentació generada 

tant pel líder com per tots els socis. 

 

L’arxiu agrupa de forma diferenciada la documentació 

financera, tècnica i administrativa. 

 

La documentació es custodia, com a mínim, fins la data 

límit marcada en el contracte amb la CE. 

 



QUADRE RESUM: L’execució del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

L’avaluació del projecte: 

 

L’avaluació es planteja com un procés al llarg de tot el 

projecte. 

 

L’avaluació es realitza de forma interna, mitjançant la 

participació activa de tots els socis, i externa, a través 

de subcontractes. 

 

El mètode d’avaluació permet reorientar les activitats 

del projecte, si es necessari. 

 

L’avaluació es relaciona amb el seguiment del projecte i 

els informes periòdics. 

 

 

 



QUADRE RESUM: Tancament del projecte 

  

 
                                   

                 

                                            
      

L'avaluació final: 

 

L'avaluació analitza el grau de consecució dels 

objectius inicials i l'impacte del projecte.  

 

L'avaluació té en compte variables quantitatives i 

qualitatives.  



  

 
                                   

                 

                                            
      

 

L'informe final: 

 

L'informe final respecta l'estructura i apartats del model 

proposat pel programa.  

 

L'informe final relaciona la proposta inicial amb les 

activitats realitzades i els resultats obtinguts.  

 

L'informe tècnic final és coherent amb l'informe financer 

final.  

 

L'informe adjunta tota aquella documentació annexa 

que en faciliti la comprensió.  

QUADRE RESUM: Tancament del projecte 



  

 
                                   

                 

                                            
      

La sostenibilitat i l'aprenentatge: 

 

La sostenibilitat del projecte i els seus resultats es 

realitza mitjançant l'anàlisi de la seva sostenibilitat 

tècnica i financera.  

 

L'anàlisi del projecte permet capitalitzar els 

aprenentatges obtinguts per aplicar-los en futures 

participacions en projectes transnacionals.  

 

 

 

 

 

 

QUADRE RESUM: Tancament del projecte 



  

 
                                   

                 

                                            
      

La propietat intel·lectual i l'explotació de resultats: 

 

Les activitats del projecte identifiquen clarament aquells 

productes susceptibles d'acords de propietat 

intel·lectual i / o explotació econòmica.  

 

Els acords de propietat intel·lectual determinen els 

termes d'ús entre els diferents socis.  

 

Els acords d'explotació econòmica determinen els 

termes d'ús entre els diferents socis. 

QUADRE RESUM: Tancament del projecte 



http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=87083441-9a7a-402f-a03f-

4a494026aa9a&groupId=228621 
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http://www.ub.edu/cultural/Eventos/DocsFinancament/Guia%20practica%

20gestio%20projectes%20europeus.pdf 
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“10 arguments per ser governs 

locals actius en el marc de la 

Unió Europea” 



 

  1 de Gener de 1986  

  (Adhesió d’Espanya): 

  Retorn a la “causa comú europea i al 
 nostre espai vital comunitari” 

 

  Mes de 20 anys de pertinença a la UE: 

  “Han permès modernitzar i transformar 
 els  nostres pobles i ciutats, teixit social 
 i econòmic i societat civil” 

Una historia d’ÈXIT ! 

“CAL SER ACTIUS  

A LA UNIÓ EUROPEA” 



 - Units en la diversitat  

 - Sense fronteres – Lliure circulació 

 - Mercat Comú – EURO 

 - Pedagogía: clara, concisa i comprensible 

 - Decisions que afecten a la nostra vida (+ 75%) 

 - De baix cap a dalt: 

   (ámbit local i ciutadanía) 

 

 

EUROPA necesita ser explicada i entesa “per ser 

compartida i sentida com a propia” 



 Primer.-  Hem de ser 
conscients de  que som un 
actor de l’escenari europeu. 

 

 Segon.-  Hem de deixar de ser 
actors passius de l’escenari 
europeu per ser-ho actius.  

10 ARGUMENTS per ser GOVERNS ACTIUS 
en el marc de la UE 



 Tercer.- Comprendre que hem 

deixat de ser “receptors” per ser 

“protagonistes”. 

 

 Quart.- Assumir que les polítiques 

comunitàries s’han d’implementar 

fins i tot a l’àmbit local i més 

proper. 

 

10 ARGUMENTS per ser GOVERNS ACTIUS 
en el marc de la UE 



 Cinquè.- Som  transmissors 

dels valors e ideals europeus. 

 

 Sisè.- Com també som  

transmissors de les prioritats i 

objectius de la Unió Europea. 

10 ARGUMENTS per ser GOVERNS ACTIUS 
en el marc de la UE 



 Setè.- La paraules màgiques 

són: “participació“ e 

“implicació”. 

 

 Vuitè.- Tenim veu (Lobby, 

Xarxes, CdR,...). 

10 ARGUMENTS per ser GOVERNS ACTIUS 
en el marc de la UE 



 Novè.- Tenim una necesitat 

vital d’internacionalitzar-nos 

en el marc europeu. 

 

 Desè.- Donem contingut al 

concepte de “ciutadania 

europea” (AE 2013). 

10 ARGUMENTS per ser GOVERNS ACTIUS 
en el marc de la UE 



No estem davant d’una època de 

canvis,  

sinò davant d’un canvi d’època,  

on la capacitat d’adaptació es clau.  

 

I per això necessitem formació, 

innovació i l’excel·lència. 



 
    

  

 
                                   

                 

                                            
      

Joaquim Millan Alegret 

info@eurolocal-cas.com 

 

 

MOLTES GRACIES! 
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