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 ACTA DE LA XVIa ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES 

Sent les 10,30 hores del dijous dia 19 de juny, es reuneix en segona convocatòria, a 
l’Hotel Gran Palas, c/ de la Sèquia Major, 5, La Pineda (Vila-seca), la XVIa Assemblea 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb el següent ordre del dia: 
 

1. Presentació de l’acte i constitució de la Mesa. 
2. Benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet, alcalde de Vila-seca i president 

de la Diputació de Tarragona.  
3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior d’11 de febrer de 2013 
4. Informe de gestió 
5. Liquidació del pressupost 2013, aprovació dels comptes anuals 2013 i aprovació 

del pressupost 2014 
6. Presentació de l’enquesta municipal 
7. Presentació de la Convenció Municipalista 
8. Presentació del Tricentenari, pel comissari Miquel Calçada 
9. Propostes de Resolució 
10. Intervenció de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet,  alcalde de Vila-seca i  president de la 

Diputació de Tarragona 
11. Intervenció de l’Il·lm. Sr. Miquel Buch, president de l’ACM 
12. Intervenció de l’Hble. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la 

Generalitat 
13. Cloenda i foto de grup 

 
1. Presentació de l’acte i constitució de la Mesa. 

El president de l’ACM, Miquel Buch, dóna la benvinguda als assistents i fa una proposta 
de reglament de l’assemblea que és aprovada per assentiment. 
 
A continuació el president presenta la composició de la mesa de l’assemblea que ha 
estat proposada pel Comitè Executiu: 
 
Presidenta: Marta Felip, alcaldessa de Figueres. 
Vicepresident primer: Jordi Serra, alcalde de Roda de Ter. 
Vicepresidenta segona: Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu. 
Secretari: Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera. 
 
S’aprova la proposta per assentiment dels assistents.  
 
La presidenta de l’Assemblea Marta Felip agraeix la confiança dels assistents, dóna per 
constituïda la mesa i cedeix la paraula a l’alcalde de Vila-Seca  
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2. Benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet, alcalde de Vila-seca i 
president de la Diputació de Tarragona.  

El senyor Poblet saluda els presents i agraeix que l’Assemblea se celebri a Vila-seca. Fa 
un breu parlament en què destaca que s’ha afrontat amb èxit l’arribada massiva 
d’immigració al municipi i la importància que té per a la integració la prestació d’uns 
serveis públics adequats. Seguidament exposa alguns dels principals atributs de les 
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
 

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior d’11 de febrer de 2013 
A proposta de la presidenta s’aprova per assentiment l’acta de la XVa assemblea de 
l’ACM. 

 
4. Informe de gestió. 

 
Intervenció del president, Sr. Miquel Buch: 
 
-. Presentació enquesta sobre els municipis. 
Es donarà a conèixer una enquesta feta a 1.200 persones les conclusions de la qual 
contradiuen els motius donats per Madrid per aprovar la LRSAL, ja que s’hi constata 
una valoració positiva dels serveis socials, de les escoles bressol, i de la proximitat, 
confiança i coneixement del món local.  
 
-.Presentació convenció municipalista 
Es presentarà el procés engegat per l’ACM per definir com ha de ser el futur del 
municipalisme del nostre país.  
 
-.Tricentenari 
S’anuncia la presència del comissari del Tricentenari, Miquel Calçada, per explicar els 
actes de commemoració que s’estan portant a terme. Comunica que l’ACM ha signat 
un conveni pel qual ens comprometem a difondre la informació del Tricentenari de 
1714, i els ens locals podran utilitzar el logo d’aquesta commemoració. 
 

-.Acte a Girona el 12 de juliol 

Trobada de tots electes locals i ex electes que hi ha hagut durant els 30 anys de 
democràcia perquè donin suport massiu al dret a decidir, el 12 de juliol al pavelló 
Fontajau de Girona. 

 
-.Visites al territori 
33 comarques visitades. 
 
-.Relacions institucionals 
Interlocució constant amb la Generalitat de Catalunya. 
 
-.Projecte llei de governs locals de catalunya 
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Compareixença de l’ACM al Parlament. Delimitació del marc competencial municipal 
amb l’objectiu d’oferir els millors serveis a la ciutadania.  
 
-.LRSAL 
Es farà el necessari per aturar la LRSAL. 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei per contenir els efectes de la 
LRSAL sobre els  municipis catalans. 
 
El Consell de Governs Locals va aprovar promoure un conflicte en defensa de 
l’autonomia local al Tribunal Constitucional. Es va assolir el repte d’obtenir els acords 
de ple de 2.400 ajuntaments de tot l’estat espanyol (850 de Catalunya) que 
representen uns 18 milions d’habitants (set milions i mig són de Catalunya). L’ACM va 
coordinar les adhesions a nivell de Catalunya.  
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local s’ha endegat amb l’assessorament jurídic 
del despatx d’advocats Roca i Junyent i del catedràtic de Granada Sr. Montilla. Un cop 
admès el conflicte i emès dictamen pel Consell d’Estat,  es disposa del termini d’un 
mes per comparèixer davant el TC.  
 
Tot seguit el Dr. Josep Ramon Fuentes exposa els termes del dictamen emès pel 
Consell d’Estat a partir del conflicte en defensa de l’autonomia local interposat pels 
ens locals. 

Intervenció del Secretari General, Sr. Marc Pifarré: 

 El Sr. Pifarré destaca en primer lloc que l’ACM ja té 914 ajuntaments associats, les 4 
diputacions, les 41 comarques i diverses EMD, mancomunitats i d’altres entitats locals, 
de tal forma que se supera el miler d’associats. 

Des de la darrera assemblea general, celebrada a la Pedrera l’11 de febrer de 2013, 
s’han celebrat 6 Comitè Executius i 1 Consell Nacional i s’ha produït un canvi en la 
composició del Comitè Executiu: el senyor Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de Vic, ha 
estat substituït per Jesús Arévalo, alcalde de Cervelló. El Sr. Vila seguirà participant en 
les reunions del Comitè Executiu com a president de l’Associació de Municipis per a la 
Independència (AMI), d’acord amb el conveni signat entre l’ACM i l’AMI. 

 
Informa també de l’acord de dissoldre la Fundació Privada per l’Habitatge Públic de 
Catalunya, atès que el seu manteniment no resulta sostenible per l’ACM. 
 
Informació sobre l’activitat interna de l’ACM: 
 
-.Formació: 
 
-.Procés d’adhesió al pla agrupat de formació AFEDAP.  
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Al febrer de 2014 es va completar el procés d'adhesió. En dos anys la dotació pública 
s'ha reduït més de la meitat (més o menys de 1.2 M€ a 0.5M€). Això no obstant aquest 
any s’ha augmentat en 452 el nombre de treballadors adherits al pla formatiu amb 21 
entitats locals més adherides, que fan un total de 637. 
 
-.Accions formatives de grau superior que s’estan executant, o s’han realitzat durant 
aquest període, entre d’altres: 
 

 Diploma de postgrau Gestió de personal al servei de les entitats locals (IV 
edició), finalització al juliol de 2014,  

 

 Diploma de postgrau en gestió de serveis socials locals, el primer que s’ha 
realitzat i que ha finalitzat el mes de maig. 

 

 Matinals Prat de la Riba, adreçada a electes locals, amb  40 alumnes 
 

 Màster en Govern local (III edició) amb força alumnes 
 

 Postgrau en lideratge i governança local, inici  fa tres setmanes amb 35 
matriculats, adreçats als joves electes del país. 
 

S’ha incorporat la formació a distància, que s’imparteix a Barcelona però es pot seguir 
a distància per la resta del territori. S’ha iniciat la difusió-comunicació per streaming 
d’actes de formació.  
 
-.Comissions: 
 
Es manté un ritme elevat d’activitats, a títol d’exemple: 
 
-.Comissió de Promoció econòmica i ocupació: Jornada a Banyoles i  Igualada el 21 de 
febrer, "El futur de les polítiques locals en promoció econòmica". 

 
-.Comissió de Medi Ambient: sessió de 16 de maig, amb el director de l'Agència de 
Residus de Catalunya, pel pla de residus 
 
-.Comissió de Salut: I Jornada de salut pública, dins el cursos d’estiu de la UDG, 
setembre 2013 
 
-.Comissió de Cultura: Jornada sobre Contractació d'espectacles en l'àmbit local, amb 
l'associació de professionals i la SGAE a Girona a finals de maig. 
  
Al marge d'aquestes jornades públiques, s'han realitzat 29 reunions de diferents 
comissions (Benestar Social i participació, ensenyament,  interior i seguretat...), a més 
de 10 reunions del Fòrum Comarcal i 1 del Fòrum de Joves Electes.  
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-.Serveis jurídics 
Els serveis jurídics de la casa entomen les conseqüències, en forma de múltiples 
consultes, 645 per escrit, de la situació que estem vivint, de la profusió de moltes 
novetats regulatòries i dels canvis en curs. Les consultes més nombroses són les 
relacionades amb la gestió del personal al servei de l’administració local, (un 19% del 
total), sobretot en relació  al règim de permisos, llicències del personal, etc. 
 
Cal destacar dos àmbits que demanen una especial dedicació: 
 
LRSAL 
S’ha procurat generar una certa “doctrina” sobre l’aplicació de la norma i s’ha 
participat i promogut sessions informatives sobre la LRSAL.  
S’han rebut diverses consultes relatives als límits retributius dels càrrecs 
representatius així com sobre les dedicacions exclusives i el nombre de càrrecs 
eventuals que pot haver-hi als ajuntaments i Consells Comarcals.  
 
Defensa jurídica 
Es dóna suport al ajuntaments enfront els recursos interposats per la “Delegación del 
Gobierno” contra les mocions sobre la sobirania de Catalunya i per al compliment de la 
llei de banderes.  
 

o Recursos per llei de banderes (45). 
 

o Mocions territori lliure i  a favor de la sobirania fiscal de Catalunya (28) 
 

o Mocions en defensa de la sobirania fiscal (81) 
 
Val a dir que en la majoria dels casos, excepte pel que fa a la llei de banderes, els 
contenciosos s’han guanyat. 
 
Compres agregades: 
Es tracta d’un àmbit de treball estratègic: 
 

 Ajudem a regular el mercat (econòmic) i a  posar preus i estàndards de 
referència , vetllant pels interessos generals. Estalvi econòmic 

 Ajudem als nostres associats. Simplificació administrativa 

 Principi de legalitat i seguretat jurídica. Garantia i seguretat. 
 
S’està oferint gas, electricitat, vehicles policials comprats conjuntament amb 
l’ajuntament de Barcelona, assegurances, plans de pensions, prevenció de riscos 
laborals, i s’està treballant en l’adjudicació del contracte d’equips multifunció 
d’impressió, material informàtic i paper d’oficina,  i en la  licitació de gas i carburant, 
màquines tècniques, elements de transports i de neteja viària, inspeccions 
d’ascensors, indumentària de policia i EPI de brigades i treballadors públics, maquinari 
i llicències informàtiques. 
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Es considera important treballar i cooperar amb les àrees de contractació i compres 
dels ens locals per contribuir a fer-les més eficients i aprofundir en les línies de 
transparència i d’eficiència. 

 
En aquesta línia durant febrer i març de 2014 s’han organitzat unes Jornades 
territorials sobre la Central de compres del món local de Catalunya: 

  
S’han celebrat set sessions, una a cada àmbit veguerial, amb un total de 261 persones 
inscrites, de les àrees de contractació i similars.  
A partir de la participació d’aquestes persones i les seves respostes a una enquesta 
s’han pogut planificar l’activitat per a 2014 i 2015 d’acord amb les necessitats dels ens 
locals. 
Es treballa també en l’elaboració de modelatge administratiu en matèria contractual. 

 

Empreses col·laboradores 

El secretari general destaca el paper de les empreses que col·laboren amb l’ACM 
oferint condicions especials per als ens locals associats.  Aquests empreses són 
presents a l’assemblea mitjançant els estands muntats al passadís annex a la sala on se 
celebra, per atendre els assistents i informar-los dels seus productes i serveis: 

SGAE, Societat General d’Autors i Editors  Gestió de drets d’autor 

BANC SABADELL  Plans de pensions i avantatges bancaris. 

FERRER I OJEDA-ZURICH  Assegurances. 

GNL AUDITORS  Auditoria i fiscalització de concessions de serveis públics. Assessoria 
laboral i fiscal.  

I.SERVEIS  Projectes FEDER, tràmit de subvencions, estudis d’optimització municipal, 
suport en la contractació. 

SCUTUM  Moto elèctrica. 

TETLED  Gestió integral de projectes d'eficiència i gestió energètica en il·luminació 
(instal·lació i manteniment). 

ESTRELLA DE QUERALT  Serveis il·luminació de Nadal.  

SAIMA SEGURIDAD  Especialitzada en instal·lació i manteniment de sistemes de 
Seguretat i control.  

HAPPYLUDIC  Fabricació, instal·lació i manteniment de parcs i parcs temàtics (Pilarín 
Bayés/ 3 bessones) i instal·lació de segways. 

 
La presidenta de l’assemblea demana als presents si volen fer cap comentari sobre 
l’informe de gestió. No havent-hi cap sol·licitud d’intervenció se sotmet a votació 
l’informe de gestió, que és aprovat pels assistents per assentiment. 
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5. Liquidació del pressupost 2013, aprovació dels comptes anuals 2013 i 
aprovació del pressupost 2014. 

 
El secretari general exposa les principals línies de la liquidació del pressupost de 2013 i 
del pressupost per a 2014. Assenyala que l’exercici 2013 es va tancar amb un superàvit 
de més de 452 mil euros, gràcies entre d’altres factors, a uns ingressos per prestació 
de serveis a empreses superiors als previstos i a una política de contenció de la 
despesa en elements com ara el material fungible.  Pel que fa al pressupost 2014 es 
preveu un increment de les despeses de personal perquè s’ha creat l’oficina de gestió 
de contractes de l’àrea de compres agregades. 

 
 

 
 

 

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2013 PRESSUPOST 2013 EXECUCIÓ 2013 

            

DESPESES Euros   Euros   

            

1 DESPESES DE PERSONAL 1.500.000,00 €   1.418.100,27 € -5,46% 

2 MATERIAL FUNGIBLE 40.000,00 €   13.558,07 € -66,10% 

3 DOTACIONS A AMORTITZACIÓ 170.000,00 €   169.464,99 € -0,31% 

4 DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.200.000,00 €   960.352,60 € -19,97% 

5 TRIBUTS 150.000,00 €   99.714,30 € -33,52% 

6 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT 50.000,00 €   59.711,28 € 19,42% 

7 DESPESES FINANCERES 30.000,00 €   20.253,20 € -32,49% 

8 PROVISIÓ MOROSITAT 200.000,00 €   312.694,00 € 56,35% 

9 DESPESES EXTRAORDINÀRIES 150.001,00 €   104.208,78 € -30,53% 

            

            

TOTAL DESPESES ACM 3.490.001,00 €   3.158.057,49 €   

            

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI     452.290,09 €   

mailto:acm@acm.cat


 

Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

www.acm.cat  

8 
 

 
 
 
 
 
Pressupost 2014 
 
Ingressos 

 
Despeses 
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La presidenta de l’assemblea, per agilitzar la votació, proposa votar conjuntament la 
liquidació, els comptes anuals i el pressupost.  
Els assistents aproven per assentiment la liquidació del pressupost 2013, els comptes 
anuals de 2013 el pressupost per a 2014. 
 
A continuació la presidenta cedeix la paraula al Sr. Jordi Sauret, de l’empresa 
Feedback, perquè exposi els resultats de l’enquesta sobre polítiques públiques locals. 
 

6. Presentació de l’enquesta municipal 
 
El senyor Sauret exposa detalladament els resultats de l’enquesta sobre satisfacció 
amb les polítiques públiques municipals de juny de 2014 amb la projecció d’un seguit 
de diapositives. 
 

7. Presentació de la Convenció Municipalista 
 
El president Buch  exposa que durant la crisi els ajuntaments han gestionat un descens 
molt important dels ingressos i a la vegada increments molt grans del cost de molts 
serveis bàsics. Això s’ha agreujat per la reducció del finançament de molts serveis 
municipals per part de la Generalitat, ateses les seves pròpies dificultats econòmiques.  
La resposta del govern espanyol ha estat impulsar la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (llei 27/2013) que retalla les competències 
municipals. La legislació estatal vigent no sols no ajuda a resoldre la difícil situació 
existent sinó que l’agreuja molt, tot imposant un model sectari, doctrinal, burocràtic i 
centralista de gestió local. 
  
Davant d’aquesta situació ens proposem organitzar la convenció municipalista de la 
governança local de Catalunya Estat d’Europa. 
 
Seguidament el president passa la paraula al Sr. Jordi Oliveres, d’Estratègia Local, 
perquè expliqui el funcionament de la convenció. 
 
El senyor Oliveras explica que s’ha portat a terme una enquesta qualitativa sobre el 
municipalisme entre els membres del comitè executiu. A partir de les diverses tesis i 
les respostes obtingudes s’ha elaborat un document inicial sobre el qual es treballarà 
en la convenció. Les comissions de l’ACM analitzaran els documents fruit de les 
reflexions del Comitè Executiu i fer-hi les seves aportacions. 
  
Un cop superada aquesta fase s’elaboraran uns documents sectorials (finançament, 
qualitat democràtica, transparència, competències...) i s’organitzaran sessions per 
treballar i valorar les tesis. A partir d’aquest treball s’obtindran les bases que es 
debatran en la convenció que es preveu celebrar a finals d’octubre. 
 
Seguidament la presidenta de l’Assemblea dóna la paraula al Sr. Miquel Calçada, 
comissari de la commemoració del Tricentenari. 
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8. Presentació del Tricentenari. 
 
El Sr. Calçada exposa en què consisteix la commemoració del Tricentari de 1714, que 
contempla, entre altres iniciatives, posar a l’abast  dels municipis un programa 
d’activitats fonamentat en 4 pilars: cohesió, reimaginar, projectar i commemorar 
aquest relat.  
 
Gràcies al Departament de Cultura s’han creat unes línies de subvenció del 50% per 
ajudar els ajuntaments petits a contractar activitats commemoratives. En menys dos 
mesos el catàleg ha propiciat 219 activitats subvencionades de 119 municipis de tot 
Catalunya. 
 

9. Propostes de Resolució 
 
La presidenta de l’assemblea sotmet a la consideració dels assistents dues propostes 
de resolució que són llegides en el mateix acte: 
 
-.PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE REBUIG A LA LRSAL. 
S’aprova per assentiment pels assistents. 
-.PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUPORT A L’ACTE PEL DRET A DECIDIR DELS ELECTES 
LOCALS DE CATALUNYA (lectura de la proposta de resolució) 
S’aprova amb el vot favorable de tots els assistents llevat de dues abstencions. 
 

10. Intervenció de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet,  alcalde de Vila-seca i  president de la 
Diputació de Tarragona 

El president de la Diputació de Tarragona  dóna les gràcies als assistents, destaca 
l’oposició del municipalisme català a la LRSAL i l’oportunitat oferta en aquesta 
assemblea de conèixer la commemoració del Tricentenari, així com les tendències que 
reflecteixen els estudis d’opinió de la ciutadania.  
 

11. Intervenció de l’Il·lm. Sr. Miquel Buch, president de l’ACM 
El president de l’ACM agraeix la presència de tots els assistents. A continuació fa 
constar el seu suport i afecte per l’alcalde de Tivissa, que pateix un incendi forestal, i a 
per l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, amfitrió de l’assemblea. 
En referència a la llei de Governs Locals de Catalunya, que s’està tramitant al 
Parlament, espera que amb les aportacions dels alcaldes que són diputats sigui una 
bona eina per als ajuntaments. Així mateix agraeix el decret-llei aprovat pel govern de 
la Generalitat com a mur de contenció enfront de la LRSAL, i demana als grups 
parlamentaris que no l’aturin.  
Visitant el país i els seus ajuntaments es comprova la gran tasca que han portat a 
terme durant els darrers trenta anys. Els ajuntaments democràtics han apostat pe la 
integració, per la igualtat d’oportunitats, pels serveis de garantia social i per combatre 
les desigualtats. S’ha fet també una gran tasca en matèria cultural, s’han teixit 
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urbanísticament els pobles i ciutats i se n’ha impulsat l’economia. Cal que els 
ajuntaments siguin humils però alhora conscients del seu lideratge en el progrés del 
país. 
A l’arrel de la paraula política hi ha la “polis”, la ciutat en grec. A Grècia es deia que els 
aires de la ciutat ens faran ser més lliures. La política del progrés i de la llibertat 
individual i col·lectiva passa també pels ajuntaments. Els grans canvis comencen per 
les bases i, en política, les bases i la proximitat són els ajuntaments.  
El món local ha entès que la ciutadania demana una altra manera de fer política.  
Cal avançar en transparència i qualitat democràtica i els ciutadans saben que els 
ajuntaments són els que poden fer la revolució democràtica que es reclama. Per això 
proposa el president Buch treballar amb tres pilars:  

 Accés a la informació de la gestió pública. 

 Col·laboració amb tots els actors. 

 Participació en la definició i execució de les polítiques municipals. La política és 
poder, però el poder neix del poble. La participació no és una eina, és la base 
del sistema polític. 

Cal col·laborar, compartir i cooperar. Altrament la desconfiança en la política pot 
provocar el naixement dels populismes, d’un costat o d’un altre. 
Els alcaldes són servidors públics que han de ser útils a la ciutadania. Així com a als 
alcaldes d’etapes anteriors els va correspondre portar a terme la dotació, l’ordenació 
urbanística o la creació d’infrastructures, als alcaldes actuals els pertoca liderar els 
canvis per millorar la democràcia.  
    

12. Intervenció de l’Hble. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat 

Finalment la vicepresidenta de la Generalitat, Sra. Joana Ortega, tanca l’acte amb la 
seva intervenció: 
En primer lloc fa un reconeixement de l’esforç que fan les persones que treballen al 
món local.  
Fa referència la llei de governs locals, que es troba en tràmit al Parlament de 
Catalunya, i que ha de protegir el principi de subsidiarietat i l’autonomia local davant la 
LRSAL. Per això també el govern va aprovar un decret llei, tot just el dimarts anterior.  
Destaca la unitat del municipalisme i la Generalitat contra la LRSAL. 
Agraeix el compromís del municipalisme català amb l’organització del 9N i les 
respostes rebudes dels alcaldes. Per part de Governació s’està treballant perquè el 9 
de novembre tot estigui a punt per a la consulta. 
Explica que el 2014 la Generalitat ha presentat els pressupostos més socials de tota la 
història, però cal fer-hi més, amb implicació dels ens locals. Cal invertir més en 
persones i menys en pedres.  Tanmateix el pressupost de la Generalitat s’ha reduït un 
20% en tres anys, es paga el doble d’interessos s’aplica un dur i injust objectiu de 
dèficit.  És imprescindible incrementar els ingressos del nostre autogovern. 
Finalitza amb un agraïment a tothom. 

Es tanca l’acte amb el cant de l’himne nacional de Catalunya, “Els Segadors”. 

Sent les 13,30 h es dóna per finalitzada l’assemblea. 
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