Moció de l’Ajuntament de ...................................... per a l’adhesió a l’Agenda digital
dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret
La governança de la transició cap a la digitalització i la sostenibilitat de les administracions
públiques i els municipis és tot un repte en l’actualitat on operen processos de transformació de
gran complexitat. Per avançar en aquesta transformació, mitjançant resolució de l’Assemblea
General del Consorci Localret de data 12 de novembre de 2022, s’aprovà l’Agenda digital dels
municipis de Catalunya.
Aquesta Agenda s’emmarca en l’estratègia del municipi digital impulsada pel Consorci Localret en
el mandat 2019-2023, consorci que té per missió acompanyar els ajuntaments en la transformació
digital dels seus pobles i ciutats, i que està composat per 880 dels 947 municipis de Catalunya, les
quatre diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i vint-i-dos consells comarcals.
L’estratègia del municipi digital persegueix la transformació digital dels municipis de Catalunya de
manera sistematitzada i conjunta. Per al seu desplegament, l’any 2020 es va aprovar un pla
estratègic on es van definir tot un seguit d' objectius estratègics i línies d'acció amb la finalitat
d’aportar més valor públic als ajuntaments catalans. La composen tres elements complementaris:
el metamodel de municipi digital, el nou servei d’acompanyament basat en el metamodel, i
l’Agenda digital dels municipis de Catalunya.
En aquest marc, l’Agenda digital dels municipis de Catalunya és el tercer element, i el resultat d’un
procés d’anàlisi, reflexió i debat, amb la pretensió de definir la “caixa d’eines” que pot facilitar la
definició d’estratègies per construir el futur digital dels municipis a mitjà i llarg termini, que s’ha
formulat sobre la base de literatura acadèmica, agendes, plans i programes de la UE i d’altres
nivells d’administració territorial, i també sobre la base dels aprenentatges compartits derivats dels
projectes i iniciatives considerades d’èxit en aquesta matèria en l’àmbit municipal, i amb la
participació activa dels municipis de Catalunya.
Per tant, aquesta agenda sorgeix de la voluntat de construir consensos i compartir objectius
comuns per facilitar el desplegament més compassat dels municipis digitals catalans.
En concret aquesta agenda té com a objectiu articular la transformació digital dels municipis de
Catalunya, per fer front als reptes de present i futur, per assolir majors cotes de qualitat en els
serveis oferts, eficiència en la gestió dels recursos públics, i satisfacció de la ciutadania i les
empreses en la seva relació amb l’administració. És a dir, aportar orientacions per promoure que,
des de l’àmbit local, s’articulin agendes compartides per a la transició digital dels municipis, de
forma sostenible, que contribueixin a desenvolupar respostes innovadores més eficaces per als
reptes del territori i a assolir els ambiciosos objectius que en el marc digital s’han marcat les
diferents instàncies de govern per a la pròxima dècada. Podem parlar, per tant, d’una triple funció
de l’Agenda:


Ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, plans, i projectes
de transformació digital. Amb l’objectiu de contextualitzar i oferir un conjunt de propostes
conceptuals, substantives i operatives expressades per mitjà d’eixos estratègics,
d’objectius i d’accions concretes a executar. Aspira, per tant, a promoure i facilitar la
concreció d’estratègies, plans, i projectes de transformació, a formular alternatives, i ser
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un instrument per a la presa de decisions en els diferents marcs organitzatius o
estructurals de les administracions catalanes.


Servir d’agenda digital tipus, relacionada amb el metamodel del municipi digital, per
proporcionar als ajuntaments una visió holística dels elements que intervenen en la
transformació digital, i per tant, dotar-los d’un enfocament complert i integrador dels
factors i de les peces que han d’explorar, per avançar en la transformació digital dels seus
municipis.



Servir d’espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats dels municipis
per a la digitalització global dels pobles i ciutats del país.

En aquest marc, per avançar i facilitar el desplegament dels objectius i de les accions establertes
en aquesta Agenda com a model de la transformació digital de l’Ajuntament, cal que s’adoptin tot
un seguit d’acords per a la seva adopció, així com per establir un model de governança per al seu
desplegament.
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament de......................................................,

ACORDA:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya,
aprovada per Assemblea General de Localret el dia 12 de novembre de 2022.

SEGON.- Nomenar (una persona electe) i (una persona treballadora de l’Ajuntament) com a
persones de referència per al desenvolupament de l’Agenda.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci Localret.
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