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III COMITÈ EXECUTIU DE 2017
A la seu de l’ACM es reuneix, a les 12 hores del dia 20 de juny de 2017, el Comitè
Executiu de l’ACM, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del Comitè
Executiu, de data 4 d’abril de 2017.
2.- Informe del president i del secretari general.
3.- Comptes anuals corresponents a l’exercici 2016.
4.- Central de contractació ACM.


Aprovació planificació



Consentiment de subrogació d’àmbits subjectius



Aprovació conveni col·laboració amb el CCDL



Aprovació conveni col·laboració amb consells comarcals



Aprovació modificació del reglament



Estat de licitacions

5.- Convenis.
6.- Contractació interna ACM.


Informe de la Comissió Revisora de Contractes.



Donació de compte dels contractes adjudicats:
a) Contracte de subministrament de material gràfic i de papereria
b) Contracte subministrament de la revista de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques
c) Contracte de serveis de manteniment i conducció dels sistemes
informàtics i de tecnologia de la comunicació



Adjudicació del contracte d’obres de l’àtic.

7.- Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes.
8.- Altes i baixes.
9.- Mocions.
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10.- Precs i preguntes.
Assistència al Comitè Executiu: 19 membres

ACORDS:
1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de
data 4 d’abril de 2017.
2. S’aprova per assentiment el nomenament del Sr. Francesc Deulofeu com a
President de la Comissió de Salut.
3. S’aprova per assentiment el nomenament del Sr. Josep Perpinyà, alcalde de
Sant Just Desvern, com a nou membre del Comitè Executiu en substitució del
Sr. Juli Fernàndez, exalcalde de Palafrugell.
4. S’aproven per unanimitat els comptes anuals de l’ACM corresponents a
l’exercici 2016.
5. El Comitè Executiu aprova per unanimitat l’acord d’adjudicació del contracte
d’obres a l’àtic de l’immoble situat al carrer València 231 de Barcelona a
l’empresa Urobrex S.L.
6. S’aprova per assentiment l’alta de l’Ajuntament de Viladecans a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
7. S’aprova per assentiment la Moció per un desenvolupament rural, sostenible i
integrador.
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ANNEX I – Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes
Diputació de Barcelona
Comissió del Programa Bibliolab
Titular: Frederic Salas, regidor d’Alella

Diputació de Barcelona
Comitè Estratègic del projecte ECOWASTE4FOOD
Titular: Montserrat Carreras, alcaldessa de Cunit

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social per vegueries
Titular: Lluís Guinó, alcalde de Besalú
Titular: Joaquim Sangrà, tècnic de l’ACM

Procés de participació per l’elaboració del Pla Estratègic de la Regió Sanitària de
Girona.
Titular: Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot
Titular: Montserrat Candini, alcaldessa de Calella
Titular: Sílvia Oliveras, Diputació de Girona
Titular: Susanna Fornés, farmacèutica en delegació de l’Alt Empordà
Titular: Dr. Miquel Vivas, pediatre en delegació del Ripollès
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ANNEX II – Mocions
MOCIÓ PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL, SOSTENIBLE I INTEGRADOR:
Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un
“Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió
Europea”, davant el primer redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el
sector primari (d’altra banda, imprescindible per al desenvolupament i manteniment
dels nostres territoris):
Els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, i per extensió tots els agents
socioeconòmics que s’hi vulguin sumar i que actuen en els nostres territoris rurals
(siguin públics i/o privats), volem tirar endavant una campanya de sensibilització a les
institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la
concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament integrador que
haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els
valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les
amenaces, així com aquells elements imprescindibles davant qualsevol nou marc legal
que es vulgui plantejar -sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o sigui sobre la
distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per
l’enfortiment de la pagesia-.
Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic
que destina fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar dinàmiques
de cooperació/concertació entre els agents dels nostres territoris amb la intenció
d’enfortir la diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels serveis i la
qualitat de vida d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de
país).
Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de
Catalunya necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i
completin la tasca agrària que els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius
i sense activitat en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats postindustrials
s’identifiquen per donar un suport integral a la tasca agrària des d’una visió territorial
que generi valor afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de
les empreses rurals de tots els sectors d’activitat. El desenvolupament sostenible,
integral i integrador esdevé una realitat quan tots els actors concerten una estratègia
basada en les persones i el territori. El cor del nostre món rural són les petites i
mitjanes empreses que treballen en xarxa per enfortir el seu capital, tant social com
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econòmic. Per tant, el suport al món rural s’ha de fer des d’una òptica transversal en
que tots els agents hi participin.
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són totes
les persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals. Catalunya ha
d’esdevenir un país d’oportunitats en qualsevol dels seus racons i sectors d’activitat, i
malauradament, el món rural és encara avui un espai que necessita polítiques
especifiques de suport, acompanyament i dinamització.
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir
l’acció del govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 20142020 i que va molt més enllà de les úniques mesures mencionades en la Proposició
de llei que ens ocupa, i que és tasca transversal dels diferents departaments i nivells
de la nostra administració pública (Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals,
administracions locals...):
• PRIMER. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que
suposa un contracte-programa plurianual que promou la concertació públicoprivada i que permet recolzar, de forma directe i des del mateix territori el seu teixit
econòmic. La feina que fa donant suport al món agrari, en la seva transformació i
posada en valor de la producció i a la millora dels serveis a les persones. Proposem
treballar des d’avui mateix, davant el futur període 2021-2027, per fer realitat l’accés
dels Grups d’Acció Local al multifons i continuar la feina feta fins ara per a la innovació
territorial, l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de vida del medi rural.
• SEGON. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica poblacional
d’aquests i determinar la importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel
retorn dels Joves i l’aposta de les nostres institucions per revertir les tendències
poblacionals negatives.
• TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat
socioeconòmic, en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia cooperativa
com elements clau per a l’arrelament de les persones al territori.
• QUART. Demanem que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells
d’administració, institucions i actors per a un bon desplegament de polítiques de
protecció ambiental i la custòdia del territori en el medi rural que permeti el
manteniment de les activitats tradicionals i la nova emprenedoria.
• CINQUÈ. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als nostres
territoris, que arribi a totes les poblacions, com a element de vertebració dels
mateixos i d’oportunitat bàsica per el seu desenvolupament. Alhora que exigim la
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resolució d’una vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil que encara tenen
algunes zones del nostre territori.
• SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur
desplegament del pacte de transició energètica que faciliti la generació d’economia
endògena als nostres territoris. Alhora que permeti la compensació de les externalitats
negatives dels impactes ambientals, que remuneri la solidaritat territorial davant
noves infraestructures, promovent com a prioritària la generació distribuïda i les
SmartGrids com a model menys impactant i intel·ligent.
• SETÈ. Sol·licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que
estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques de
muntanya, per una estratègia única, integral i integradora al món rural. Destacant el
format plurianual i treballant amb la concertació amb els ens existents (GAL, consorcis
de desenvolupament econòmic i Consells Comarcals).
• VUITÈ. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament Rural
Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, i que s’utilitzin els mecanismes
existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent. Si s’escau, en la modificació
del PDR per atendre demandes de diferents sectors, tirar-les endavant sempre i quan
no hagi de suposar una nova retallada als fons del Programa Leader i altres mesures de
vital transcendència per al manteniment i la dinamització dels nostres territoris
(mesures 3, 8, 19, entre d’altres). I que, en cas de voler tirar endavant una nova llei,
que aquesta es faci amb la perspectiva d’un medi rural SOSTENIBLE, INTEGRAL I
INTEGRADOR, que contempli i englobi tots els agents que vivim i treballem al i pel
territori rural de Catalunya.
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