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Per què
Europa?
Perquè una gran transformació està en marxa. Europa és l’oportunitat cap a una 
transició verda i digital. Cap a la regeneració urbana i l’aposta per la innovació.

Perquè Europa ha pres doble impuls:

•  Econòmico: 1,85 bilions d’euros de fons europeus van a estar disponibles 
especialment a partir de 2021. El pressupost de la UE 2021-2027 supera en 
quantia a l’anterior i suma la xifra derivada del pla NextGenerationEU. 

•  Polític: Davant problemes comuns, Europa busca solucions conjuntes. Les 
decisions comunitàries redundaran més en la nostra vida cotidiana. Europa 
es cohesiona i emprén un camí de modernització amb la premisa de no 
deixar a ningú enrere. 

Europa està més a prop. I el futur és ara.

Figura 1. Marc Financer Plurianual 2021-2027
Font: el·laboració pròpia.
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Fases d’un 
projecte europeu

La idea d’un projecte ha de sorgir amb la intenció de donar solució a una 
problemàtica o necessitat concreta detectada a l’entitat local. Per tal de poder 
accedir a finançament europeu en el marc dels fons directes, serà una condició 
imprescindible que aquesta idea siga replicable i adaptable a casuístiques similars 
d’altres regions d’Europa, a més d’innovadora i sense finalitat lucrativa.

Aquest procés ha d’iniciar-se amb una anàlisi de les necessitats existents, per a 
després poder fer una proposta d’accions a desenvolupar. Finalment, és necessari 
analitzar si l’esmentat projecte és viable econòmicament i el volum de treball és 
assumible per l’entitat local.

1. La idea

IDEA

Identificació del 
problema

Proposta de 
solucions

Pla d’activitats

Anàlisi de viabilitat
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El pas següent a l’obtenció de la idea és la cerca del programa en el qual encaixa 
el projecte plantejat. Per a això, caldrà estudiar els aspectes següents dels 
programes:

• Objetius principals
• Actuacions contemplades
• Prioritats de finançament i accions subvencionables
• Regions i tipus d’entitats que poden participar
• Període per a l’execució del projecte

A continuació, quan ja s’ha triat el programa en el que es pot emmarcar el projecte, 
serà necessari atendre a les convocatòries del mateix. Cal tenir en compte que 
una convocatòria pot abarcar tots els objectius principals del programa o només 
alguns d’ells, pel que caldrà buscar la que encaixe amb les línies d’acció del projecte 
plantejat. 

Per a planificar correctament la candidatura a una convocatòria caldrà tenir en 
compte:

• Eixos del programa que desenvolupa
• Pressupost consignat
• Data d’obertura i tancament
• Requeriments concrets de la convocatòria

2. Cerca de programa i convocatòria

Idea Programa Convocatòria Candidatura

Objetius
Actuacions
Finançament
Tipus entitat
Període

Eixos
Pressupost
Dates
Requeriments

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
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Identificats el programa i la convocatòria que més s’adapten a la idea de projecte, 
una vegada comprovat que dit projecte pot ser viable i que el nostre ajuntament 
o mancomunitat disposa dels recursos necessaris para desenvolupar-lo, és el 
moment de decidir formular la candidatura.

Dita candidatura ha de materialitzar-se en un document de qualitat, que s’adapte 
a les bases de la convocatòria i aporte valors que el facen elegible front a la resta 
de participants. Per a això és necessari comptar amb un equip tècnic preparat i 
motivat.

Esbossada la candidatura, abans de ser presentada és necessari realitzar un últim 
pas: la cerca de socis per a la creació del consorci o partenariat.

3. Formulació de la candidatura

4.1. Creació del partenariat

Alhora que s’elabora la proposta tècnica del projecte, ha de realitzar-se la tasca 
de cerca de socis. Aquest procés s’ha de dur a terme amb temps i de forma 
meticulosa, ja que una bona elecció dels socis pot suposar l’èxit del projecte.

4. Formació del consorci

Consorci

Cerca de 
socis

Adhesió a 
consorci

Rol de líder
+ Responsabilitat

Rol de col·laborador
✔Sense experiència
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Per a triar als participants caldrà tenir en compte les especificacions de la 
convocatòria:

• Regions que poden participar.
• Distribució equitativa de socis per regions.
• Nombre apropiat d’institucions participants.
• Tipus d’entitats participants (regionals/locals, públiques/privades...).

Per altra banda, és interessant tenir en compte el nivell d’experiència dels socis 
en l’àmbit de treball, així com el tipus i la quantitat de projectes en els que han 
participat, a més de la seua capacitat financera.

Per a buscar socis cal donar difussió al projecte. Por això, és necessari redactar 
una fitxa amb un breu resum del mateix, que generalment haurà de ser en anglés. 
Aquesta podrà difondre’s a través dels següents mitjans:

• En els apartats específics de cerca de socis del web de cadascun dels 
programes.
• En jornades o fòrums organitzats per a cadascun dels programes.
• En jornades o esdeveniments sobre la UE, aprofitant l’oportunitat per a 
crear una xarxa de contactes.
• A través del contacte directe amb entitats concretes que resulten 
interessants per al desenvolupament del projecte.
• A través del contacte amb entitats intermediàries.
• Mitjançant difussió en xarxes socials.

Una vegada triats els socis, s’han de negociar els rols que aquests van a adoptar 
i establir la distribució de tasques. A més, el soci que actue com a líder deurà 
d’encarregar-se de recopilar tota la documentació necessària per a la presentació 
del projecte.

4.2. Adhesió a un consorci liderat per altra entitat

Per compte de plantejar una proposta i buscar socis, es pot realitzar la tasca 
contrària: adherir-se a un projecte plantejat per altra entitat. Aquesta opció 
és especialment interessant per a entitats locals sense experiència prèvia 
en projectes europeus, ja que assumir el rol de líder requereix un major grau 
d’implicació i un bon coneixement de la metodologia de treball europea. 
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En primer lloc, serà necessari redactar un pla de treball, especificant els objetius, 
l’ordre i la durada de les accions a realitzar, així com els resultats esperats. Per a 
això, s’hauran de dividir les tasques entre els socis.

A continuació, s’haurà d’incloure la proposta econòmica, identificant el cost de 
les activitats a realitzar i la capacitat financera de cadascuna de les entitats que 
conformen el consorci. Igual que el pla de treball, el pressupost també s’haurà 
d’emplaçar en una línia temporal.

Cal tenir en compte que la proposta ha d’adaptar-se a l’estructura establerta al 
formulari de la convocatòria, de manera que continga tota la informació necessària 
per ser avaluada. Ha de tractar-se d’un document redactat d’una manera clara i 
ordenada.

5. Redacció de la proposta

La proposta haurà de presentar-se per a la seua avaluació dins del termini indicat 
i en el formatt corresponent. Aquesta haurà d’incloure tots els documents 
especificats en la convocatòria i estar redactada en un dels idiomes admesos 
(generalment anglés).

El mitjà d’entrega de la candidatura podrà ser en paper o de forma telemàtica, sent 
aquest darrer el més habitual a l’actualitat. 

En ocasions, la convocatòria del projecte es desenvolupa en vàries fases, solicitant 
en cadascuna d’elles part de la informació total. No obstant, allò més habitual és 
haver de presentar tota la documentació del projecte conjuntament.

6. Presentació de la candidatura
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Després de concloure el període de presentació de solicituds, un comité d’experts 
avalua les propostes. En alguns processos es pot sol·licitar per part dels 
avaluadors una audiència amb els socis per tal d’aclarir dubtes.

Si se supera la fase anterior, es procedeix a la negociació del contrate: s’analitza 
la proposta, s’ajusten les actuacions a realitzar i s’aporta documentació financera i 
legal por part dels socis. Finalment, es procedeix a la signatura del contracte.

7. Aprovació

Avaluació Negociació Signatura

Aprovat el projecte i signat el contracte, arriba el moment d’executar les accions 
propostes. Per a això, serà necessària una comunicació fluida entre els diferents 
membres del partenariat, materialitzada en reunions freqüents, tant telemàtiques 
com presencials.

La Comissió Europea sol·licitarà informes periòdics per a dur un control de 
l’eecució del projecte. Aquests informes deuran comptar amb una evolució tècnica i 
financera. 

8. Desenvolupament del projecte
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Amb l’objectiu de justificar l’execució del projecte, la Comissió europea podrà 
sol·licitar auditories tècniques i financeres, tant una vegada finalitzat aquest com 
durant el procés.

L’obligació dels socis en aquests casos és la de presentar en el termini i forma 
establerts els documents que s’hagen demanat. 

Per altra banda, la Comissió Europea podrà dur a terme revisions del projecte 
fins a dos anys després del pagament, per tal de comprovar la seua correcta 
implementació.

Per tot allò anterior, resulta d’especial importància tenir en compte des d’un primer 
moment el volum de treball que aquests requeriments poden generar i avaluar si 
l’entitat local està capacitada per assumir-ho.

9. Justificació

Donar publicitat a les accions i garantir la seua difussió a través dels canals de 
comunicació més convenients és un requeriment fonamental dels projectes 
europeus. Es per això que juga un paper important la figura del tècnic de 
comunicació.

10. Publicitat
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Per què 
una oficina?
L’existència d’una oficina de projectes europeus en l’entitat local és el primer pas 
per a la captació de finançament comunitari. No suposa un requeriment fonamental, 
però és altament recomanable.

En primer lloc, crear un departament comporta dotar-lo de contingut. És er això que 
açò suposarà assumir un compromís per part de la corporació municipal, fet que 
impulsarà la cerca de convocatòries i la participació en projectes.

En l’àmbit de la gestió, l’oficina ha de ser l’encarregada d’aconseguir una 
coordinació interdepartamental: un projecte europeu requereix de la participació 
d’un equip multidisciplinar, format per personal de diferents àrees de l’entitat local 
(intervenció, econòmica, departaments tècnics...).

Compromís

Coordinació

Impuls Especialització

Gestió

OFICINA
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Com crear una 
oficina?

1.1. Agents intervinents

Els agents que formaran part del procés de redacció i desenvolupament de 
projectes europeus i que, per tant, hauran de coordinar-se a través de l’oficina 
seran:

• Càrrecs electes: Els polítics que formen part de l’entitat local juguen un 
paper fonamental en la captació de fons europeus. Serà imprescindible la 
implicació d’un o diversos càrrecs electes per a que aquest treball done els seus 
fruits.

• Tècnics: Aquells tècnics que pertanguen als departaments implicats 
directament en els projectes a presentar hauran de realitzar tasques de 
recopilació de documentació i preparació de memòries.

• Secretaria i intervenció: Jugaran un paper important, sobretot, en la fase 
dauditoria i jusficació, a més d’en l’expedició de certificacions i altres documents 
requerits en les diverses fases del projecte.

• Departament jurídic: S’encarregarà de la revisió dels contractes d’adhesió 
al consorci  d’adjudicació dels fons.

• Departament econòmic: Serà el que s’encarregue d’estudiar les opcions de 
cofinançament i adaptar el pressupost del projecte als pressupostos municipals.

• Recursos humans: Caldrà realitzar una anàlisi del temps que dedicarà el 
personal municipal al desenvolupament dels projectes, ja que aquest concepte 

1. Qüestions prèvies
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Una oficina de projectes europeus no és un departament habitual en una entitat 
local o, almenys, fins al moment. És per això que no hi ha un procediment únic 
i reglat per a crear-la, sinó que es pot fer de diverses maneres, depenent de 
la transcendència que se li vulga donar. A continuació es presenten una sèrie 
d’opcions per instaurar aquesta oficina a l’ajuntament o mancomunitat.

2.1. Nomenament d’una persona encarregada

Aquest és el procés més senzill. Consisteix a encomanar a un treballador o 
departament de l’entitat local la tasca de captació i redacció de fons europeus. 

Cal tenir en compte que aquesta persona o persones deuen tenir la capacitat 
tècnica suficient per a desenvolupar la tasca (vegeu l’apartat de perfil del tècnic). 
D’altra banda, també és important valorar les hores reals que es podran dedicar 
als fons europeus en cas que les persones designades ho hagen de compatibilitzar 
amb altres feines.

2.2. Creació d’una entitat

En aquesta segona opció es planteja la possibilitat de crear un organisme autònom 
local, figura regulada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local.

L’apartat 1 de l’article 85 bis de dita llei remet als articles 45 a 52 de la Llei 6/1997, 
de 14 de abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat en 
allò que respecta las organismes autònoms. Els aspectes més rellevants d’aquests 

2. Creació de l’oficina

sol ser finançable.

• Locals o instalacions municipals: Haurà de realitzar-se una previsió 
d’aquelles infraestructures que seran necessàries per al desenvolupament del 
projecte.
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articles, aplicats a les entitats locals, són:

• El personal al servei dels Organismes autònoms serà funcionari o laboral. 
No obstant, la Llei de creació podrà establir excepcionalment particularitats del 
règim de personal de l’Organisme autònom en les matèries d’oferta de treball, 
sistemes d’accés, adscripció i provisió de llocs i règim de mobilitat personal.

• La creació, modificació, refundició i supressió correspondrà al Ple de 
l’Entitat Local (o, per delegació, a les Comissions en cas dels municipis en els 
quals siga d’aplicació el règim d’organització dels municipis de gran població, 
segons l’article 123 LBRL), el qual serà competent per a l’aprovació dels estatuts. 
L’Organisme autònom deurà quedar adscrit a una regidoria, àrea o òrgan 
equivalent de dita entitat.

• En el moment d’aprovació, el Ple o, en el seu defecte, les Comissions per 
delegació, deurà acordar, com a mínim:

• El tipus d’organisme que es crea, indicant finalitats generals i la 
regidoria o àrea d’adscripció.

• Els recursos econòmics amb els que comptarà.

• Les peculiaritats del seu règim de personal, de contractació, 
patrimonial i fiscal.

• El titular del màxim òrgan de direcció deurà ser un funcionari de carrera 
o laboral de l’Administració Pública o un professional del sector privat, titulat 
superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el 
segon. 

• Existirà un Consell Rector i la composició del mateix s’establirà en els 
estatuts.

• El règim jurídic del personal al servei dels organismes autònoms locals serà 
el mateix que el de l’administració a la que pertanyen.
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• Serà necessària l’autorització de la regidoria o l’òrgan equivalent de l’entitat 
local a la que es troben adscrits per a celebrar contractes de quantia superior 
a les quantitats fixades perviament per aquella.

L’apartat 2 de l’article 85 bis de la Llei 57/2003 estableix els continguts que han de 
tenir els estatuts d’una organització autònoma local:

• La determinació dels màxims òrgans de direcció de l’organisme, ja siguen 
unipersonals o col·legiats, així com la seua forma de designació, respecte d’allò 
disposat en l’apartat anterior, amb indicació d’aquells actes i resolucions que 
esgoten la via administrativa.

• Les funcions i competències de l’organisme, amb indicació de les potestats 
administratives generals que aquest puga exercitar.

• En el cas de les entitats públiques empresarials, els estatuts també 
determinaran els òrgans als que es conferisca l’exercici de les potestats 
administratives.

• El patrimoni que se’ls assigne per al compliment de les seues finalitats i els 
recursos econòmics que hagen de finançar l’organisme.

• El règim relatiu a recursos humans, patrimoni i contratació.

• El règim pressupostari, econòmic-financer, de comptabilitat, 
d’intervenció, control financer i control d’eficàcia, que seran, en tot cas, 
conformes amb la legislació sobre les Hisendes Locals i amb allò disposat al 
capítol III del títol X d’aquesta llei.

A l’apartat 3 de l’article 85 bis de la Llei 57/2003 s’especifica que els estatuts 
hauran d’estar aprovats i publicats amb caràcter previ a l’entrada en funcionament 
efectiu de l’organisme públic corresponent. Del tenor literal de l’article, es desprén 
que no cal aplicar cap procediment especial, pel que podrien seguir-se els 
següents pasos:

• Acord del ple de constitució i aprovació inicial dels estatuts.
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• Informació pública en un termini mínim de 30 dies per a examen i 
presentació d’al·legacions i suggeriments.

• Resolució d’al·legacions, si n’hi haguera, i aprovació definitiva.

• Publicació en els respectius butlletins (BOP i DOGV).

2.3. Creació d’una comissió político-tècnica

Aquesta opció consisteix en la creació d’un grup a l’entitat local conformat 
per membres dels diferents departaments, tant a nivell tècnic com polític. El 
mencionat grup es reunirà de manera periòdica per a posar en comú els projectes 
que s’estan duent a terme e cadascuna de les àrees de treball i per a valorar si 
aquests són susceptibles de ser subvencionats amb fons europeus.

Com s’ha expressat amb anterioritat, la coordinació interdepartamental és 
imprescindible per aconseguir l’èxit als projectes europeus: la forma de treball 
comunitària no es concep per departaments estancs, sinò que els projectes han de 
dissenyar-se de manera global.

2.4. Contractació d’una empresa externa

La contractació d’una empresa especialitzada en projectes europeus és una altra 
opció per poder crear una oficina. No obstant això, cal tenir en compte una sèrie 
d’aspectes:

• Encara que el gruix del treball es deixe en mans de l’empresa, és 
imprescindible per aconseguir l’èxit haver creat prèviament un pla estratègic 
municipal i tenir uns coneixements bàsics sobre finançament europeu.

• Cal tenir en compte que, si l’empresa es contracta per a la redacció de 
projectes, una vegada siguen aprovats, haurà d’existir una o vàries persones a 
l’ajuntament que s’encarreguen de gestionar-lo.

• Sempre serà imprescindible la col·laboració del personal i els càrrecs 
electes municipals amb l’empresa, ja que són aquests dos primers els que 
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realment coneixen les necessitats i les problemàtiques de l’entitat local.

Així doncs, confiar l’oficina de projectes europeus a una empresa externa en cap 
cas suposarà la desvinculació de l’entitat local d’aquesta tasca. Sempre haurà de 
ser un treball coordinat i transversal.

A continuació es detallen una sèrie de funcions, responsabilitats i requeriments 
que deuríen tenir-se en compte en el procés de cerca dels tècnics que 
conformaran l’oficina de projectes europeus. Es tracta d’informació a nivell 
orientatiu, la qual haurà d’adaptar-se sempre a les necessitats concretes de 
l’entitat local.

3.1. Funcions i responsabilitats

• Identificar oportunitats de finançament per als interessos municipals a 
través de Programes Europeus.

• Guiar i coordinar a les parts interessades, a nivell extern i intern, en la 
redacció, seguiment i subsanació de projectes realistes amb les línies d’actuació 
municipals i les prioritats de la convocatòria.

• Cerca de socis per a la realització de projectes europeus.

• Gestionar projectes de forma proactiva durant tot el seu cicle de vida, 
inclosa la seua justificació, assegurant resultats exitosos.

• Establir contactes estratègics amb agències i institucions europees, Punts 
Nacionals de Contacte, etc.

3. Perfil del tècnic
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3.2. Requeriments

• Coneixement dels reglaments de la Comissió Europea en matèria de Fos 
Estructurals europeus i programes europeus.

• Coneixement dels organismes, suborganismes, institucions, associacios i 
tota la xarxa que conforma el marc dels programes europeus.

• Coneixement del funcionament de les institucions públiques estatals, 
autonòmiques i locals.

• Coneixements bàsics en matèria de contractació pública.

• Capacitat per a viatjar a nivell nacional i europeu.

• Capacitat per a la gestió de reunions presencials i online.

• Capacitat de treball en un entorn internacional, de treball en equip, de 
gestionar vàries tasques alhora i de complir terminis.

• Adaptabilitat a diferències de edat, cultura, gènere, nacionalitat i religió.

• Capacitat de lideratge per a coordinar un equip multidisciplinar.

• Grau universitari o equivalent.

• Es valorarà la formació complementària en matèria de fons europeus: 
cursos onrganitzats per entitats acreditades, asistència a jornades, seminaris… 

• Experiència prèvia en redacció i gestió de projectes europeus en els 
darrers anys.

• Experiència prèvia en coordinació de projectes.

• Nivell alt d’anglés parlat i escrit. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.

• Paquet Office: nivell avançat.
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• Es valorarà el coneixement de dinamització de xarxes socials i de gestió de 
continguts web.

AnglésConeixement 
d’Europa

TÈCNIC/AConeixement 
Administració

Disponibilitat 
per a viatjar

Lideratge Redacció de 
projectes
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Posada en 
funcionament

Per a poder establir els eixos principals d’actuació de l’oficina de projectes 
europeus serà necessària la redacció d’un pla estratègic municipal. Aquest definirà 
els objetius fonamentals de la corporació i constituirà el marc sobre el qual es 
desenvoluparan els projectes europeus.

Aquest pla d’acció, a títol orientatiu, deuria comptar amb els següents continguts:

• Visió, missió i valors
• Metodologia de treball: 
 • Fites
 • Agents implicats
 • Desenvolupament de treballs
• Diagnòstio de la situació municipal, el qual podria resumir-se en una anàlisi 
DAFO.
• Desenvolupament del pla d’acció:
 • Línias estratègiques
 • Accions
 • Objetius
 • Pressupost
 • Cronograma d’actuacions
• Pla de seguiment

Amb la finalitat d’aconseguir finançament europeu, els objectius estratègics de 
l’entitat local hauran d’estar en consonància amb les prioritats polítiques de la 
Comissió Europea. Aquestes prioritats es materialitzen en les diferents partides 
pressupostàries del nou Marc Financer Pluriennal 2021-2027:

1. Definició dels objetius i estratègia
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• Mercat únic, innovació i economia digital
 1. Investigació i innovació
 2. Inversions estratègiques europees
 3. Mercat únic
 4. Espai

• Cohesió, resiliència i valors
 5. Desenvolupament regional i cohesió
 6. Recuperació i resiliència
 7. Invertir en el factor humà, cohesió social i valors

• Recursos naturals i medi ambient
 8. Política agrícola i marítima
 9. Medi ambient i acció pel clima

• Migració i gestió de les fronteres
 10. Migració
 11. Gestió de fronteres

• Seguretat i defensa
 12. Seguretat
 13. Defensa

• Veïnatge i el món
 14. Accions exteriors
 15. Ajuda de preadhesió

• Administració pública europea
 16. Administració pública europea
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Una tàctica adequada per a emmarcar l’estratègia municipal en l’àmbit europeu 
és buscar el cumpliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 
Aquesta, encara que no és de compliment obligatori, marca les directrius per 
aconseguir una millora en la qualitat de vida i el benestar social, buscant un 
equilibri entre el desenvolupament econòmic i la preservació del medi ambient.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible es composa de 17 objectius 
y 169 metes. Per tal de poder valorar el seu compliment, s’estableixen 232 
indicadors que poden mesurar-se a través de dades estadístiques. Aquests 
indicadors pueden consultar-se en el següent enllaç:

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm

2. Marcadors d’ODS

La Comissió Europea considera la sostenibilitat una prioritat. La UE està 
compromesa a desenvolupar un paper actiu per aconseguir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Aixó doncs, en les seues Directrius polítiques es 
veuen reflectits tots els ODS.

És per allò expressat anteriormente que, tant l’estratègia municipal com el 
desenvolupament d’un projecte europeu deuríen centrar-se en la consecució d’un o 
diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Figura 2. Objectius de Desenvolupament Sostenible. Font: https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
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Per a buscar convocatòries obertes es pot fer ús de l’eina del web de la Comissió 
Europea, l’enllaç del qual s’adjunta a continuació:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-
funding-topic_es

Una de las tasques de Pont a Europa es mantenir informades a les entitats locals en 
qüestió de finançament europeu, per la qual cosa a l’apartat de fons europeus del 
nostre lloc web mantenim actualitzada una selecció de convocatòries obertes que 
considerem que poden resultar d’interés:

https://pontaeuropa.fvmp.es/es/fondos/convocatorias/

Per altra banda, podeu seguir les nostres xarxes socias, a través de les quals 
també informem sobre aquestes qüestions.

3. Cerca de convocatòries

A continuació, s’adjunten una sèrie d’enllaços que poden ser d’utilitat per a buscar 
socis:

https://www.ideal-ist.eu/partner-search-home

http://www.eenclm.com/cooperacion/busquedas-de-socios/

https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en

Per altra banda, és interessant participar als InfoDays i webinars de cadascuna 
de les convocatòries i programes, ja que és una bona manera d’intercanviar 
experiències i inquietuds, conéixer casos de bones pràctiques i fer contactes amb 
potencials socis.

4. Cerca de socis

@PontaEuropa @PontaEuropa Pont a Europa FVMP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://pontaeuropa.fvmp.es/es/fondos/convocatorias/
https://www.ideal-ist.eu/partner-search-home
http://www.eenclm.com/cooperacion/busquedas-de-socios/
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en
https://twitter.com/PontaEuropa
https://www.facebook.com/PontaEuropa
https://www.linkedin.com/company/pont-a-europa/
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Casos 
d’èxit

Com està organitzada la vostra àrea de projectes europeus?

No existeix una àrea o departament de “projectes europeus”, tampoc de “proyectos 
de Diputació” o de “projectes de la Generalitat”, perquè no entenem el finançament 
europeu com una finalitat en ell mateix, sinó que és eina més per a executar 
determinats projectes.  Els projectes europeus, en el nostre cas, es gestionen 
directament pels departaments corresponents, sense haver-hi un departament 
específic.

1. Mancomunitat de La Ribera Alta

Figura 3. Logotip de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
Font: Mancomunitat de la Ribera Alta

Figura4. Tècnica de la Mancomunitat. Font: Mancomunitat de la Ribera Alta
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No obstant això, per a poder fer front amb més comoditat a les exigències 
singulars dels   projectes europeus (ja que han de ser innovadors, estar redactats 
normalment en anglès, amb partenariat amb entitats d’altres països, etc.), sí que 
és convenient comptar amb una persona capacitada o experimentada en els 
procediments d’elaboració i gestió (administrativa) d’estos projectes, per a donar 
suport –transversalment- a les diferents àrees o departaments (que són les que 
autogestionen els seus projectes europeus), baix la supervisió de la gerència.

Quins són els vostres objectius clau?

Des del nostre punt de vista, la singularitat dels projectes europeus radica en 
què normalment estan orientats a implementar experiències pilots o generar 
estudis, productes o resultats innovadors en col·laboració amb entitats d’altres 
països, per la qual cosa es tracta de projectes que generen un gran know-how 
per a l’organització, al temps que incrementa el rendiment dels treballadors en les 
seues tasques ordinàries, millorant les destreses per al treball en equip, gestió de 
projectes, relacions socials i institucionals, etc.  En definitiva, participar en projectes 
europeus augmenta de forma important el capital intel·lectual de l’organització 
(capital humà, capital organitzacional i capital relacional).   És per això que, en 
la Mancomunitat de la Ribera Alta, els projectes europeus se autogestionen per 
la pròpia entitat (sense recórrer a consultories externes) i en la seua execució 
s’impliquen els departaments concernits en la temàtica corresponent (serveis 
socials, cultura, joventut, immigració, igualtat, urbanisme, gestió de residus, EEIIAA, 
UPCCA, Digitalització del patrimoni, contractació, etc.).

“Participar en projectes europeus augmenta de forma 
important el capital intel·lectual de l’organtizació”

Com resumiríeu el vostre dia a dia?

La Mancomunitat participa actualment en 15 projectes europeus (2 Interreg 
Europe, 1 Europe for Citizens , 10 Erasmus, 1 Cosme y 1 EuropeAid),  tres d’ells 
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com a coordinadors i la resta com a socis, que suposen un pressupost per a la 
Mancomunitat de 3’1 milions d’euros.

L’activitat que dedica cada departament de la Mancomunitat per a la autogestió 
dels seus projectes europeus és bastant intensa, si bé sempre tractant d’organitzar-
se per a que la participació en les reunions transnacionals i online no perjudiquen 
l’activitat ordinària del servei.

La persona de suport als projectes europeus és l’encarregada d’aconseguir la 
informació de les diferents convocatòries i recolzar l’elaboració de  les candidatures, 
així com de les justificacions administratives i emissions d’informes davant la 
Comissió Europea.

Quins són els principals handicaps?

La persona de suport als projectes europeus, encarregada d’aconseguir la 
informació de les diferents convocatòries i recolzar l’elaboració de  les candidatures, 
així com de les justificacions administratives i emissions d’informes davant la 
Comissió Europea, està adscrita a l’Agència de desenvolupament local, com una  
activitat més d’eixe servei.

“Tiene que crearse una cultura de la organización 
hacia la mejora continua, que propicie la participación 
en proyectos europeos”

Cada departament autogestiona els seus projectes.  De vegades sorgeix algun 
problema en algun projecte en el qual participa més d’un departament de 
l’entitat, per la qual cosa s’ha reforçat la tasca de supervisió de la Gerència de la 
Mancomunitat per que fa a la coordinació de funcions entre departaments.

Ha d’haver una implicació per part dels treballadors (disponibilitat per a treballar 
en un horari molt flexible, viatjar, responsabilitat per fer la tasca compromesa, 
perfeccionar els idiomes, etc.).  Ha de crear-se una “cultura de l’organització” cap 
a la millora contínua en l’organització, que propicie la participació en projectes 
europeus.
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Com coordineu la vostra acció amb la resta d’àrees municipals?

Els nostres projectes europeus se autogestionen per la pròpia entitat (sense 
recórrer a consultories externes) i en la seua execució s’impliquen directament 
els departaments concernits en la temàtica corresponent (serveis socials, 
cultura, joventut, immigració, igualtat, urbanisme, gestió de residus, EEIIAA, 
UPCCA, Digitalització del patrimoni, contractació, etc). Cada departament de la 
Mancomunitat gestiona els seus projectes europeus, assistits per la persona de 
recolzament o suport.

Periòdicament es fan sessions formatives i informatives dirigides als responsables 
dels diferents departaments, per a actualitzar coneixements (convocatòries, noves 
bases de dades, nous criteris organitzatius interns, mecanismes de coordinació 
interdeparamental, etc.).

Quin és el vostre balanç després d’un temps de funcionament?

Els projectes europeus poden ser molt interessants per a l’organització en la 
mesura que esta aposte per incorporar el know-How que se genera en estos 
projectes.   D’altra forma considerem que no compensa l’esforç que suposa preparar 

Figura5. Reunió de coordinació. Font: Mancomunitat de la Ribera Alta
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i dur a terme este tipus de projectes, molt orientats a pràctiques (projectes pilot 
innovadors) que són colaterals –en quan als seus resultats directes-  a les funcions 
ordinàries que té la Mancomunitat.

Si l’aposta pels projectes europeus existeix, el balanç sempre és positiu.  El 
Capital Intelectual, especialment el capital humà de l’organització, augmenta d’una 
forma molt considerable, i es veu reflectit en les relacions, en el treball diari, en 
l’enfocament del treball i en l’increment del rendiment.

“Si la apuesta por los proyectos europeos existe, 
el balance siempre es positivo”

Pensem que les Mancomunitats són les entitats públiques idònies per a la 
participació en projectes europeus, pel seu dimensionament i pel seu potencial a 
l’hora d’implicar als municipis en les accions i en els resultats dels projectes.

Un consell per als municipis que estiguen plantejant-se  endinsar-se en projectes 
europeus.

Únicament considerem que cal comptar amb una persona de suport als projectes 
europeus, encarregada d’aconseguir la informació de les diferents convocatòries 
i recolzar l’elaboració de  les candidatures, així com de les justificacions 
administratives i emissions d’informes periòdics davant la Comissió Europea. Esta 
persona pot estar adscrita a l’Agència de desenvolupament local, com una  activitat 
més d’eixe servei.

Caldria donar formació intensiva a esta persona, inclosa formació pràctica, i també 
caldria empoderar els diferents serveis de les Mancomunitats en la participació en 
projectes europeus.   Per a estes accions de capacitació considerem que la FVMP 
podria jugar un paper determinant, proposant a les Mancomunitats  un programa de 
formació específic i d’alt nivell en matèria de gestió de projectes europeus.
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Com s’organitza la vostra àrea de projectes europeus?

L’Oficina Municipal de Projectes Europeus està dirigida des del Servei de 
Planificació i Qualitat a través de la Regidoria de l’Agència de Desenvolupament 
Local. Naix en 2017, quan l’Agència inicia la coordinació del Pla Estratègic Municipal 
de Santa Pola “Santapolavant”.

El seu equip està conformat per Mª Carmen González, responsable política, Ana 
María Blasco, responsable de la direcció i gestió general i, des de 2020, Fini Maciá, 
tècnica ADL que s’ocupa de la mobilitat dels joves a través dels projectes Erasmus+ 
i del suport en la gestió dels projectes europeus.

2. Ajuntament de Santa Pola

Quins són els vostres objectius clau?

L’Agència de Desenvolupament Local compta amb un Sistema de Gestió de la 
Qualitat certificat per AENOR segons normes UNE-EN ISO 9001:2015. En el seu 
Eix Estratègic núm. 4 Competitivitat del Territori, compta amb una línia estratègica 

Figura6. Logotipos de la oficina de proyectos europeos y la agencia de desarrollo local de Santa Pola.
Fuente: Ayuntamiento de Santa Pola.

Figura7. Personal tècnico i càrrecs electes de l’àrea de projectes europeus de l’ajuntament.
Font: Ajuntament de Santa Pola.
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04.06. Gestió de Projectes Europeus, amb els següents objectius i actuacions

• Gestionar i potenciar l’«Oficina Tècnica Municipal de Projectes Europeus» 
de l’Agència de Desenvolupament Local que actua com a organisme gestor 
i coordinador en la gestió dels projectes europeus de l’Ajuntament de Santa 
Pola, bé directament o de forma compartida amb altres entitats.

• Comptar amb un Servei d’assessorament extern per al seguiment de les 
convocatòries i/o projectes europeus que es vagen publicant de caràcter 
públic i dirigits a les empreses.

• Suport i assessorament a tècnics municipals, polítics, empresaris, i 
ciutadania en general del municipi de Santa Pola, per a valorar l’accés a 
finançament qualsevol que siga l’organisme convocant d’aquest de la Unió 
Europea.

• Cerca i notificació constant de convocatòries sobre la base del perfil de 
Santa Pola, publicant-les a nivell extern a través de les diferents eines de 
comunicació de l’ADL (Web, xarxes socials, etc.)

• Disseny, planificació i redacció de propostes per a la participació en les 
diferents convocatòries.

• Gestió i posicionament a nivell europeu en consorcis, xarxes, plans d’acció, 
esdeveniments internacionals i jornades.

• Potenciar i donar visibilitat del Cos Europeu de Solidaritat per a la difusió 
dels intercanvis juvenils i de voluntariat als joves santapolers/es a través del 
programa ERASMUS+.

Com resumiríeu el vostre dia a dia?

El dia a dia és bastant atrafegat, molt mogut. La gestió de projectes europeus 
requereix un alt grau de dedicació, motivació, implicació, il·lusió, moltes ganes i 
sobretot, comptar amb bons hàbits de gestió del temps, organitzacionals, treball 
en equip, etc. Una nova forma de treball imprescindible tant per a coordinar els 
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equips interns municipals de personal com a nivell polític, ciutadania, empreses, 
associacions…, i al seu torn, amb els socis del consorci, líders dels projectes 
europeus, auditors, etc.

Així mateix, cal tindre en compte que la gestió de projectes europeus implica 
dos vessants. D’una banda, la gestió, implementació i execució dels projectes ja 
aprovats. Per una altra, el treball amb els consorcis en el disseny i elaboració de 
nous projectes que seran sol·licitats a la Comissió Europea.

Quins han sigut els principals hàndicaps a l’hora de crear el departament?

Personalment crec que el més difícil és començar de zero, amb molt poca ajuda 
i moltíssima imaginació, a base d’una contínua prova d’assaig-error fins que vas 
encertant amb idees i solucions. Hui dia els ajuntaments xicotets i/o mitjans estan 
ja treballant en la gestió de projectes europeus, però fa tan sols tres anys no era 
l’habitual. Els exemples els trobaves només en les grans ciutats, que ja havien 
començat a treballar amb projectes europeus en el passat septenni, amb molt de 
recorregut i departaments ja organitzats.

Figura8. Reunió de coordinació. Font: Ajuntament de Santa Pola.
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A nosaltres ens ha ajudat molt comptar amb un Sistema de Gestió de Qualitat dins 
de l’Administració Pública, i establir aquesta nova Oficina de Projectes Europeus 
dins del propi sistema. Això implica definir clarament què és el que volem, com 
ho volem, quins són els rols de responsabilitat i amb quins recursos comptem. A 
partir d’ací, definim l’eix estratègic, els seus objectius, línies d’actuació i indicadors 
de mesurament, així com el desenvolupament dels seus processos operatius i una 
anàlisi de riscos i oportunitats de la pròpia oficina, sent avaluada anualment en 
auditories internes i externes.

Un altre hàndicap important és que no s’arriba a visualitzar a nivell general el 
treball que aquesta labor comporta. Existeix una voluntat i es valora altament la 
participació en els projectes europeus, però no hi ha consciència plena de la gran 
quantitat de recursos de temps i càrrega de treball que implica la gestió d’aquests 
projectes.

Una altra barrera a la qual ens enfrontem és la baixa motivació del personal 
municipal de diferents de departaments, ja que al principi poden transmetre un 
posicionament negatiu per a la participació en projectes europeus, a causa de 
l’increment significatiu de les càrregues de treball, ja que existeix una escassa o 
nul·la contraprestació en els seus llocs de treball.

Per a finalitzar. m’agradaria ressaltar un altre hàndicap que s’ha de superar dins de 
l’Administració Pública i, sobretot, en la gestió de projectes europeus, i és l’escassa 
experiència de treballar conjuntament entre diferents departaments municipals, 
de manera transversal i alineats, enfocats en l’objectiu comú que cada projecte 
demane.

“És necessari canviar el xip i començar ja a 
treballar en equip, de forma transversal entre 
diferents departaments”

Això és una cosa que, des de la posada en marxa de l’Oficina de Projectes 
Europeus, m’ha cridat molt l’atenció. És altament crucial començar a treballar 
conjuntament ja que els objectius europeus van més enllà d’un determinat sector. 
Ja no podem treballar només per al sector turístic, per dir un exemple, ja que aquest 
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afecta també al medi ambient, al comerç, a les infraestructures, a l’urbanisme… 
Per això, és necessari canviar el xip i començar ja a treballar en equip, de manera 
transversal entre diferents departaments i/o negociats. Tot això ens portarà a unir 
els nostres coneixements, experiències i el saber fer, en vies a un desenvolupament 
integrat i eficaç del municipi.

Com coordineu la vostra acció amb la resta d’àrees municipals?

Tal com indica la nostra línia estratègica, l’oficina tècnica municipal «actua com a 
organisme gestor i coordinador en la gestió dels projectes europeus de l’Ajuntament 
de Santa Pola, bé directament o compartit amb altres entitats»; i aquestes poden 
ser municipals o ciutadanes, com són les associacions veïnals, empreses, o fins i tot 
a través d’iniciatives ciutadanes.

Aquest és un punt clau l’èxit de les Oficines Municipals de Projectes Europeus, ja 
que s’hauria de comptar amb un perfil totalment obert per a la coordinació conjunta 
amb la resta d’àrees municipals. A l’inici d’un projecte europeu, aquestes àrees no 
compten amb la suficient experiència i necessiten d’un acompanyament durant els 
primers mesos d’arrancada d’aquest, sobretot fins que puguen controlar la pròpia 
operativa d’aquest.

Figura9. Coordinació amb les associacions locals. Font: Ajuntament de Santa Pola.
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Quin és el vostre balanç després d’un temps de funcionament?

El balanç de la nostra oficina és molt satisfactori, ja que des de l’inici comptem amb 
pocs recursos i, en la situació actual, hem aconseguit estar a l’altura i posicionar a 
Santa Pola en el context europeu. Creiem que la projecció de l’oficina és il·lusionant.

Un consell per als municipis que estiguen plantejant-se crear un departament de 
projectes europeus.

Primer, han de comptar amb recursos humans suficients per a la seua posada en 
marxa, així com recursos econòmics per a disposar d’una assistència tècnica que us 
facilite la cerca de projectes europeus i l’accés a consorcis en els temes estratègics 
que el propi Ajuntament necessite o vulga posicionar-se. I, sobretot, el compromís 
polític és summament important: comptar amb el suport no només de l’equip de 
govern sinó de la corporació municipal sencera. Cal tindre en compte la durabilitat 
dels projectes que van més enllà de les pròpies legislatures. Per això, la meua 
recomanació és establir els mecanismes per a garantir la implicació i el compromís 
de tota la corporació municipal des de l’inici del projecte.

“El compromís polític és summament important: 
comptar amb el suport no només de l’equip de 
govern, sinó de la corporació municipal sencera”
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3. Ajuntament de La Vall d’Uixó

Com està organitzada vostra àrea de projectes europeus?

L’oficina de projectes europeus està formada per una tècnica AODL que alhora 
també s’encarrega de coordinar l’Agència de Col·locació (ocupació i formació). 
Estem ubicats a la Regidoria de Política Econòmica de l’Ajuntament de La Vall 
d´Uixó i compartim oficina amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. 
De l’estrucutra de l’oficina també formen part la Cap de Promoció Econòmica i el 
Regidor de la citada Regidoria.

Figura10. Logotips de l’ajuntament i de l’oficina de projectes europeus de La Vall d’Uixó. 
Font: Ajuntament de La Vall d’Uixó.

Figura11. Tècnica de l’oficina de projectes europeus de La Vall d’Uixó i regidor de turisme i desenvolupa-
ment local. Font: Ajuntament de La Vall d’Uixó.
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Quins són els vostres objectius clau?

L’Oficina de Projectes Europeus de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó té com a objectiu 
recolzar i assessorar als diferents departaments per a participar en projectes 
europeus. Per a això, s’ofereixen pautes i informació sobre com afrontar el disseny 
d’un projecte i la seua posterior presentació a un Programa Europeu.

L’objectiu és que els diferents departaments puguen entendre el procés que abasta 
des que el nostre Ajuntament té una possible idea de projecte fins que aquest es fa 
realitat gràcies al finançament que prové d’algun dels Fons Estructurals i d’Inversió. 
Per a això, se’ls ofereix una guia que conté tota la informació relatica a cadascun 
dels Programes Europeus amb les característiques de cadascun d’ells, i les dates de 
presentació quan aquestes siguen publicades.

La finalitat és impulsar al nostre Ajuntamnet i a altres entitats a que presenten 
propostes vàlides per a que d’aquesta manera s’obtinga finançament i s’executen 
els projectes que d’altra forma no seria possible. Així doncs, també es participa en 
l’aprenentatge que ens ofereix la Unió Europea (UE) a través d’aquests Programes, 
donada la relació que s’estableix amb altres municipis/entitats. Allò que es pretén 
és que el nostre municipi avance cap al desenvolupament sostenible, la creació 
d’ocupació i la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

També apropem als ciutadans els recursos que ens ofereixen la UE, la legislació, les 
subvencions o les ajudes de les que poden ser beneficiaris.

La base principal és poder traslladar en què consisteixen els fons Next Genereration 
UE i aquells que provenen del Marc Financer Plurieannal (MFP) i la importància que 
aquests fons poden tenir al nostre municipi.

Per altra banda, un dels objectius que ens plantegem és el de recolzar a les Pymes  
en el camí cap a la consecució de fons Europeus, per a la qual cosa els assessorem 
i ajudem en els tràmits que hagen de dur a terme.
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Com resumiríeu el vostre dia a dia?

El dia a dia de l’oficina de projectes Europeus passa per conéixer les fonts de 
finançament que posa a disposició la Unió Europea ja que és clau per a que des de 
les pròpies institucions locals es puguen aprofitar totes les oportunitats que Europa 
ofereix. D’aquesta manera es pot contribuir a una millora en el desenvolupament 
urbà tant a nivell de competència empresarial com en la millora i accés a l’ocupació 
de qualitat i a la millora de qualitat de vida de la ciutadania potenciant la cohesió 
social.

Les diferents entitats locals es van a poder beneficiar durant el període 2021-2027 
dels Fons Estructurals i d’Inversí que venen emmarcats en els Programes Operatius 
regionals i nacionas dins del citat període i per aquest motiu l’Oficina de Projectes 
Europeus cada dia recapta informació per oferir-la als seus usuaris.

Figura12. Tècnica de l’oficina de projectes europeus de La Vall d’Uixó i regidor de turisme i desenvolupa-
ment local. Font: Ajuntament de La Vall d’Uixó.
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També revisem aquells projectes que el nostre ajuntament té previstos per peure de 
quina manera podríen encaixar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
i d’aquesta forma adaptar-los als nous fons que van a ser aprovats. La finalitat és 
reactivar l’economia després de la crisi de la Covid-19.

Participem en cursos formatius i en webinars per a poder estar informats sobre 
els Fons Estructurals i d’Inversió europeus. També es consulten els butlletins que 
ens arriben per a conéixer quins programes estan oberts i d’aquesta manera poder 
sol·licitar subvencions tant per part de l’administració pública com per part de la 
privada. Es revisen les manifestacions d’interés que puguen estar obertes i en les 
quals el nostre ajuntament puga participar i es consulten guies i documentació que 
ens porte a ampliar coneixements sobre fons europeus.

Per altra banda, estem pendents de la contractació d’una empresa per a que ens 
dissenye una web en la que poguem tenir recollida tota aquella informació referent 
a Europa i fons europeus; i d’altra empresa externa per donar-li més impuls a 
l’oficina.

Quins han sigut els vostres principals hàndicaps a l’hora de crear el 
departament?

Un dels hàndicaps amb els que ens trobem en crear el departament  és el de no 
tenir un espai propi per a l’oficina de projectes europeus i un tècnic que es dedique 
al 100% a totes les tasques que la mateixa requereix. Actualment és un espai 
compartit dins de la Regidoria de Política Econòmica.

Com coordineu la vostra acció amb la resta d’àrees municipals?

Des de l’oficina de Projectes Europeus s‘ha constituit un grup de treball dormat 
pels Caps de Servei d’Urbanisme, Oficina Tècnica, Informàtica, Serveis Econòmics, 
Secretari i la Tècnica de Projectes Europeus per poder dur a terme la revisió 
i planificació d’aquells projectes que puguen ser susceptibles de benefici per 
part dels Fons Estructurals i d’Inversió que venen emmarcats en es Programes 
Operatius, regionals i nacionals, per al període 2021-2027. En funció de la temàtica 
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del projecte, s’integren en el grup de treball aquelles àrees que puguen tenir relació 
com per exemple educació per al programa Erasmus+, en cas de ser sol·licitat.

Quin és el vostre balanç després d’un temps de funcionament?

El balanç ha sigut i continua sent positiu ja que ens ha permés dur a terme dos 
projectes Life, Life Ecocitric i Life Low Carbon Feed (LCFeed), ambdós relacionats 
entre ells. Al primer d’ells vam ser líders i al segon vam participar com a socis. 
Açò ens ha susposat visibilitat a nivell europeu, ja que el nostre municipi ha sigut 
conegut a través d’aquests projectes, compartint els resultats i el treball realitzat. 
Hem ampliat coneixements a nivell mediambiental i hem arribat a estar nominats als 
Awards Life 2021 amb el Life LCFeed (https://www.lifeawards.eu/).

També hem participat en projectes Erasmus+ alhora que hem sol·licitat diversos 
projectes relacionats amb diferets àrees.

L’oficina de Projectes Europeus permet que poguem apropar a les Pymes del 
municipi els recursos europeus que d’altra manera no podria ser possible, alhora 
que el propi ajuntament es continua mantenint informat sobre els diferents 
projectes que ofereix la UE i, amb això, presentar-se a les convocatòries oferides.

Un consell per als municipis que estiguen plantejant-se crear un departament de 
projectes europeus.

La creació d’una oficina de projectes europeus deuria de ser obligatòria per a 
un municipi, ja que és la manera més directa de captar fons de la Unió Europea. 
D’aquesta manera es pot divulgar informació, assessorar a ens públics i privats, 
promocionar activitats, posar en marxa programes i gestionar la participació dels 
propis departaments i d’altres institucions.

Cada vegada són més les entitats públiques i privades que decideixen participar 
en Projectes Europeus i més ara després de la crisi patida per la Covid-19, ja que 
aquests aporten nombrosos beneficis. Actualment els Fons Estructurals i d’Inversió 
previstos per al 2021-2027 aportaran beneficis per als municipis i aquests es 
tramitaran a través de les oficines de projectes europeus, ja que són les més 
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especialitzades en aquests temes i d’ahi la importància de tindre’n una en un 
municipi.

Una oficina de projectes europeus ens dóna visibilitat i ens permet apropar recursos 
europeus tant als ciutadans com a entitats públiques i provades i per aixó animem a 
que si un municipi es planteja crear un departament de projectes europeus, aquest 
és el moment per fer-ho. Deurà tenir en compte que necessitarà instal·lacions i 
personal qualificat per a que puga aconseguir que el departament siga un èxit i açò 
s’aconsegueix apostant per aquest recurs, formant als tècnics que van a formar part 
del mateix i creant un grup de treball que involucre a la resta de  departaments de 
l’entitat per a poder sol·licitar i posar en marxa aquells projectes que ajudaran a que 
el nostre municipi siga més ecològic, més digital i més cohesionat.

“Una oficina de projectes europeus ens dóna 
visibilitat i ens permet apropar recursos europeus 
tant als ciutadans com a entitats públiques i privades”
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Com està organitzada la vostra àrea de projectes europeus?

Alzira OnEUROPE està integrada al Servei de Promoció Econòmica, Ocupació, 
Comerç i Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Alzira, creat en l’anterior legislatura. 
Incloure la denominació de “projectes europeus” va ser un pas important que 
donava visibilitat a un treball que es portava desenvolupant des de 2007.

Hui podem dir que l’OPE té una estructura consolidada, premisa fonamental per 
a la internacionalització de l’Ajuntament d’Alzira, cosa que ens permet participar 
actualment en 40 projectes que generen una gestió econòmica de 1.400.000 
euros. Des de la seua creació, l’oficina ha format part de 142 projectes, cosa que ha 
suposat un acumulat de 6.000.000 d’euros.

4. Ajuntament d’Alzira

Figura13. Logotips de l’oficina de desenvolupament local i l’oficina de projectes europeus de l’Ajuntament 
d’Alzira. Font: Ajuntament d’Alzira.

Figura14. Organigrama de l’oficina de desenvolupament local de l’Ajuntament d’Alzira. 
Font: Ajuntament d’Alzira.
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En aquesta estructura incorporem també personal precedent de programes 
europeus de mobilitat, com e Cos Europeu de Solidaritat i Eurodisea, en els quals 
participem des de 2011. Des d’aleshores, 150 persones d’altres països d’Europa han 
contribuït a que Alzira On Europe siga avui el que és.

Per altra banda, coordinem totes les àrees de l’Ajuntament per fomentar la seua 
participació a Europa i treballar totes les temàtiques que la Comissió Europea 
considera prioritàries com la digitalització, el medi ambient, la mobilitat urbana, 
l’eficiència energètica, la inclussió social, etc. Alziar On Europe desenvolupa així una 
funció vertebradora de gestió transversal a la nostra organització.

Quins són els vostres objectius clau?

La majoria de projectes es desenvolupen en el marc de les àrees de treball 
d’IDEA, en les matèries que denominem: ocupabilitat, Formació Professional per a 
l’ocupació, orientació i intermediació laboral i emprenedorisme.

No obstant això, també executem projectes relacionats amb accions emmarcades 
en la resta de serveis municipals, com medi ambient, turisme, compra pública 
innovadora, desenvolupament urbà sostenible, economia circular, etc.

Figura15. Organigrama de l’oficina de projectes europeus de l’Ajuntament d’Alzira. 
Font: Ajuntament d’Alzira.
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Tots aquests anys ens han servit per a aprendre a gestionar els fons europeus amb 
les temàtiques que guarden una estreta relació amb el nostre servei. Una vegada 
adquirida aquesta experiència europea, ens comencem a endinsar en altres eixos 
que considerem fonamentals i que afecten pràcticament a la totalitat d’àrees de 
l’ajuntament.

Com resumiríeu el vostre dia a dia?

El nostre dia a dia és un aprenentatge continu, degut a la quantitat i diversitat de 
temes que abordem a través de cada projecte en el qual ens embarquem. Amb 21 
voluntaris acollits i 74 mobilitats d’alumnes que realitzem de mitjana cada any, a 
vegades faig broma dient que tinc la sensació de dirigir una agència de viatges més 
que un servei municipal.

Aquest any ha sigut un tant atípic com a consequència de la pandèmia, encara que 
els nostres alumnes han continuat realitzant les seues pràctiques no laborals en 
altres països i molts dels voluntaris van decidir romandre a la nostra ciutat durant el 
període de confinament.

Sempre diem que IDEA sembla una xicoteta ONU. Per a nosaltres, com a 
treballadors, i per a la nostra ciutat és molt enriquidor sumar persones d’altres 
nacionalitats, amb cultures i costums diferents que, sense dubte, contribueixen al 
teixit d’una societat més plural i inclusiva.

“És molt enriquidor sumar persones d’altres 
nacionalitats, amb cultures i costums diferents 
que, sense dubte, contribueixen al teixit d’una 
societat més plural i inclusiva”

Quins han sigut els principals hàndicaps a l’hora de crear el departament?

Als inicis, el principal hàndicap era trobar una persona amb un nivell d’anglés 
suficient per a poder entendre les convocatòries i tramitar els projectes i, a més, 
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amb alta capacitat d’autoaprenentatge i autonomia. I la vam trobar. Eixa persona 
contractada per a la gestió de projectes europeus va ser Jose Manuel González.

Altra de les dificultats amb la que ens vam trobar va ser saber transmetre als 
nostres responsables polítics l’oportunitat que suposava per als Ajuntaments el 
període de finançament 2008-2013 de fons europeus, ja que per primera vegada 
permetia a les administracions locals l’accés directe als mateixos i, per tant, obtenir 
noves fonts de finançament més enllà dels recursos procedents de la Generalitat 
Valenciana o Govern Central. 

Crec que el problema va ser que, quan van començar a arribar els fons procedents 
d’Europa al nostre país, no contavem ni amb persones especialitzades en la seua 
gestió, ni amb estructures sòlides tant en l’esfera pública com en la privada. Hui 
hem avançat, però pense que no prou com per a poder gestionar els fons ordinaris 
del període 2021-2027, als que de manera extraordinària se sumen els fons Next 
Generation.

Els conceptes subvencionables per a un Ajuntament en el marc europeu disten molt 
de poder realitzar inversions. Van més en la línia de l’intercanvi de bones pràctiques, 
transferència de coneixement, transformar a les persones, fomentar la visió de 
pertinença a Europa, la cohesió territorial..., és a dir, conceptes intangibles l’impacte 
dels quals a vegades és difícil de percebre. Avui dia ha sabem que, si hem gestionat 
al voltant de 1.500.000 euros en projectes europeus en el darrer any, aquests 
recursos han tingut un impacte social perquè han ajudat a transformar la vida de 
persones, però també un impacte econòmic gens menyspreable per a la nostra 
ciutat.

Com coordineu la vostra acció amb la resta d’àrees municipals? 

Aquest és un punt en el que comencem a treballar. S’ha dut a terme algun projecte 
que té a veure amb altres àrees municipals, però la majoria són de l’àmbit de 
l’educació, on participem en Erasmus+ en totes les seues modalitats.
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En aquest aspecte, també trobem la dificultat de l’idioma, per això hem posat en 
marxa un pla de formació entre els funcionaris de l’Ajuntament d’Alzira per a facilitar 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, amb un compromís dels mateixos de certificar 
de forma oficial el nivell adquirit.

Només així serà possible integrar la dimensió europea en totes les àrees municipals, 
ja que cal tenir en compte que es tracta d’un llenguatge administratiu molt específic 
i un mode de gestió diferent a l’habitual.

Quin és el vostre balanç després d’un temps de funcionament? 

El balanç és molt positiu, però som conscients de que hem d’imposar-nos 
limitacions per a que la bola de neu no ens atropelle. Quan comences a tenir 
presència a Europa,un projecte et porta a un altre i així successivament. Cal 
desenvolupar l’habilitat de saber en quins projectes interessa realment estar i quins 
aporten menys valor afegit als nostres objectius. Per a això, és important comptar 
amb una bona xarxa de partners (socis) l’objectiu dels quals s’assemblen al nostre. 
“No es pot repicar i anar a la processó”: ara estem en 40 projectes i acumulem un 
total de 142; tal vegada siga el moment de parar-nos a reflexionar i reformular cap a 
on volem anar.

Figura16. Reunió de Pont a Europa amb l’Ajuntament d’Alzira. 
Font: Ajuntament d’Alzira.
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Evidentment aquests anys ens han servit per a adquirir l’experiència suficient a 
Europa, aprendre a manejar-los amb els seus terminis i convocatòries, confeccionar 
eixa xarxa de contactes i aconsegur algunes fites úniques per a l’Ajuntament 
d’Alzira. A partir d’ara haurem de ser més sel·lectius en les temàtiques i ampliar la 
nostra participació a altres programes com LIFE, Europa amb els Ciutadans, Horitzó 
Europa o Europa creativa, entre d’altres.

Un consell per als municipis que es plantegen crear un departament de projectes 
europeus

La meua primera recomanació és que siguen valents, que les dificultats no siguen 
un impediment, que s’atrevisquen a endinsar-se en aquest apassionat món. També 
és important iniciar-se com a socis de projectes que lideren altres organitzacions, 
és a dir, “pujar-se al carro d’un altre”. Açò els permetrà anar adquirint experiència, 
perfeccionar el seu nivell d’anglés, ampliar la seua xarxa de contactes i captar 
noves oportunitats. Ja hi haurà temps de liderar projectes en un futur, quan la seua 
estructura organitzativa estiga més consolidada.

Una cosa està clara, com millor dotada estiga la seua oficina amb capital humà 
especialitzat, majors seran les seues fites.

“Es tracta d’una cursa de fons i els resultats 
tarden en arribar però, quan ho fan, produeixen 
un impacte sobre el territori i els ciutadans 
inqüestionable”

Per altra banda, també els diria que tinguen paciència. Es tracta d’una cursa de fons 
i els resultats tarden en arribar, però quan ho fan, produeixen un impacte sobre el 
territori i les ciutadans inqüestionable.

Resumiré dient que el camí és la meta.

Entre les fites aconseguides en l’àmbit de projectes europeus destaquen:
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• Actualment l’Ajuntament d’Alzira participa en 40 projectes europeus, sobre 
un total històric de 142, la major part dels quals en el marc del Programa 
Erasmus + en totes les seues modalitats (KA1, KA2, KA3 i esports).

• En el marc de l’acció clau KA3 “Recolzament a la reforma de les polítiques, 
xarxes i associacions de proveïdors d’educació i formació professional”, 
l’Ajuntament d’Alzira lidera el projecte VETUP, una iniciativa transnacional 
que busca millorar la qualitat i l’eficiència de l’FP. És l’únic projecte aprovat a 
una entitat espanyola dels 13 aprovats en dita convocatòria.

• El d’Alzira és el primer ajuntament en obtenir l’Acreditació Erasmus+ per a 
Formació Professional per al nou període 2021-2027.

• El d’Alzira és l’únic ajuntament d’Espanya membre de l’“Aliança Europea per 
a l’Aprenentatge”. Aquesta aliança, creada per la Comissió Europea, està 
formada per un total de 300 organitzacions de tota Europa. L’Ajuntament 
d’Alzira és l’únic representat de l’administració local entre els 37 membres 
espanyos, com Iberdrola, Bankia, Repsol, la cooperativa de Mondragón, 

Figura17. Gràfica dels projectes gestionats per l’Ajuntament d’Alzira des de 2008. 
Font: Ajuntament d’Alzira.
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UGT, la Cambra de Comerç, Universitat de Deusto i fins i tot governs 
autonòmics com el País Basc o Madrid.

Figura18. Gràfica dels recursos econòmics de l’oficina On Europe obtinguts amb finançament europeu 
des de 2008. Font: Ajuntament d’Alzira.
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Pont a Europa 
us ajuda

Intentem fer més fàcils, comprensibles i atractius els complexos processos 
burocràtics propis dels fons de finançament europeus. Expliquem el context 
europeu i el binomi polítiques-finançament.

1. Informació

Oferim cursos i seminaris sobre gestió en projectes europeus dirigits a tècnics i 
càrrecs electes de l’administració local.

2. Formació

Detectem els programes i convocatòries europees que s’alineen amb les necessitats 
estratègiques i de finançament municipals.

3. Orientació

Fem visibles les bones pràctiques de municipis i comarques en matèria de 
programes europeus. Mostrem com aquests projectes ajuden a millorar la qualitat 
de vida de les persones. Un motiu per a emprendre la via d’Europa a l’hora de traçar 
el full de ruta municipal.

5. Motivació



w w w . p o n t a e u r o p a . e s
e u r o f v m p @ f v m p . o r g

@Pon t a E u r o p a

https://pontaeuropa.fvmp.es/es/
https://twitter.com/PontaEuropa
https://www.facebook.com/PontaEuropa
https://twitter.com/PontaEuropa
https://www.linkedin.com/company/67928619/admin/

