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Presentació
Els reptes de la democràcia local representativa tenen a veure amb 
la millora dels sistemes de participació política i amb una gover-
nança atenta als ciutadans. Caminar en la direcció més adequada i 
eficaç per assolir aquests reptes requereix de reformes normatives 
i institucionals. Les vigents Lleis de transparència, l’assumpció de 
codis de conducta i compromisos d’integritat són, sens dubte, ei-
nes sobre les quals anar construint una democràcia municipal millor 
en termes de qualitat i satisfacció ciutadana. També la participació, 
entesa com a una nova competència municipal requereix la seva 
estandardització legal per assegurar el principi d’igualtat en els ter-
mes establerts al Protocol sobre Participació Ciutadana de la Carta 
Europea d’Autonomia Local (CEAL). I en aquest context, les sin-
dicatures de defensa de la ciutadania són, precisament en aquest 
marc de la CEAL, una figura institucional que pot ajudar a recórrer 
aquest camí. 

Per tractar de tot això s’organitza aquesta sessió adreçada a electes 
locals, síndiques i síndics locals, secretaris i interventors, directius, 
juristes i tècnics locals i, en general, personal vinculat als governs 
locals. 
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11:30 h.   Salutació.
 Il.lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, alcalde de Lleida; Il.lm. Sr. Xavier Amor Martin,  
 president de l'FMC; i Sr. Joan Barrera i Riba, president del FòrumSD

11:45 h.  Ètica, codis de conducta i bon govern a l’administració local: 
 instruments per a la qualitat democràtica
 Il·lm. Sr. Felix Alonso Cantorné, president del Àmbit de Bon Govern 
 i Innovació Democràtica de l’FMC i alcalde d’Altafulla 
 Sr. Joan Barrera i Riba, president del FòrumSD
 Sr. Fernando Pindado Sánchez, comissionat de participació 
 de l’Ajuntament de Barcelona
 Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l’FMC
 Modera: Sra. M. Assumpció Vilà i Planas, Síndica de Barcelona 

12:30 h.  Debat obert

13:30 h.  Cloenda de la jornada
 Se servirà un refrigeri a peu dret

Lloc de Realització 
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Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el dia 20 d’octubre de 2017. Per a la selecció 
de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà 
la participació del màxim nombre possible d’ens locals) i l’ordre de recepció 
de les inscripcions. 
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu 
al web de la Federació: formació.fmc.cat 


