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IV COMITÈ EXECUTIU DE 2018
A les 12 hores del dia 8 de juny de 2018 es reuneix en sessió ordinària, al Casal de
Cultura de Sant Climent de Llobregat, el Comitè Executiu de l’ACM.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes dels Comitès Executius de 4 d’abril
de 2018 i de 27 d’abril de 2018.
2. Informe del President i del Secretari General.
3. Modificació dels estatuts del Fòrum de Joves Electes.
4. Aprovació, si s’escau, de:
I.

Liquidació del pressupost 2017

II.

Informe de la Comissió Revisora de Contractes

III.

Comptes anuals corresponents a l’exercici 2017.

IV.

Auditoria interna

5. Central de Compres del Món Local.
I.

Estat de licitacions.

II.

Propostes d’acord de subrogació de contractes.

III.

Pròrroga convenis de col·laboració amb consells comarcals.

6. Contractació interna ACM.
I.

Guia de contractació ACM

II.

Licitacions en curs.

7. Convenis.
8. Mocions.
9. Altes i baixes d’associats.
10. Nomenaments de les comissions externes de l’ACM.
11. Precs i preguntes.

Assistència al Comitè Executiu: 21 membres
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ACORDS:
1. S’aproven per assentiment les actes dels Comitès Executius de 4 d’abril de 2018
i de 27 d’abril de 2018.
2. S’aprova per assentiment la modificació del Reglament del Fòrum de Joves
Electes.
3. S’aproven per unanimitat els comptes anuals de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques corresponents a l’exercici 2017.
4. S’aprova per assentiment l’inici d’expedient i encàrrec al CCDL de l’Acord marc
de servei d’auditories amb destinació als ens locals de Catalunya.
5. S’aprova per assentiment l’acceptació de la cessió a l’ACM de l’Acord marc del
servei d’assegurances de danys a edificacions amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (exp. 2017.06).
6. S’aprova per assentiment la pròrroga pel període d’un any dels convenis de
col·laboració amb els Consells Comarcals d’Osona i del Maresme.
7. S’aproven per assentiment els acords proposats en matèria de contractació
interna de l’ACM.
8. S’aprova per assentiment la Guia interna de contractació de l’ACM.
9. S’aproven per assentiment la moció “Moció de suport i adhesió a les
conclusions del Primer Congrés Català en Defensa de l'Estat de Dret”, i la
“Moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de
l’eutanàsia”.
10. S’aprova per assentiment l’alta de l’Ajuntament de Riudarenes com a municipi
associat a l’ACM.
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ANNEX I – Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes.
Consell de Cooperació Local
Titular: Sr. Isidre Sierra i Fusté, alcalde de Sant Climent de Llobregat
Titular: Sra. Meritxell Budó i Pla, alcaldessa de la Garriga
Titular: Sra. Sònia Oriola i Rosinach, tècnica de l’ACM

Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes
Titular: Sr. Joan Roca i Tió, alcalde de Gurb

Comissió Revisora de Contractes
Titular: Sr. Bernat Costas i Castilla, secretari d’administració local amb habilitació
estatal.
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ANNEX II – Mocions
MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ A LES CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ
EN DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET
El dia 5 de maig de 2018 es va celebrar el “Primer Congrés Català en defensa de l’Estat
de Dret” al Paranimf de l’Edifici històric de la Universitat de Barcelona, organitzat per
la Comissió de Defensa de l’ICAB la Coordinadora de l’Advocacia Catalana, el Col·lectiu
Praga, Alerta Solidària, Òmnium Cultural, la Fundació Catalunya i la Fundació Congrés
de Cultura Catalana; i la col·laboració del Col·lectiu Ronda, Drets, Irídia, la Càtedra
Enric Prat de la Riba, l’Assemblea Nacional Catalana i l’OSPDH, així com el suport de la
Federació d’Associacions d’Advocats Europea AED i de l’Associació Europea de Juristes
ELDH.
El Congrés es va organitzar amb l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i generar
debat sobre les diverses qüestions en matèria jurídica que s’han produït a Catalunya
en els darrers mesos, i que han tingut com a protagonistes la ciutadania i les seves
institucions.
El congrés es va concebre com una oportunitat per defensar l’estat de dret quan
s’esfondra sota una tirania a la qual, a més, es vol dotar de legitimitat jurídica. El
congrés va oferir una imatge de compromís amb la plena garantia dels drets
democràtics i dels drets civils i polítics.
Com a resultat dels seus treballs, el congrés va aprovar unes conclusions, l’adhesió i el
suport a les quals es proposa al ple d’aquesta corporació mitjançant l’aprovació dels
següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport i adherir-se a les conclusions del “Primer Congrés Català en
Defensa de l’Estat de Dret”, que es transcriuen a continuació:
1. La deriva repressiva de l’Estat espanyol ha degenerat en una doble perversió de
l’estructura de l’estat de dret. D’una banda, una desinhibida vulneració dels
drets fonamentals i, de l’altra, una palesa disminució de la separació de poders.
I en la mesura que aquestes dues perversions han passat a formar part del
funcionament habitual d’aquest estat a l’hora d’afrontar la proposta política
independentista, les possibilitats de redreçar la situació a través dels tribunals
interns són cada vegada més escasses.
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2. El Tribunal Constitucional no ha resolt en l’esfera que li corresponia el conflicte
de naturalesa política que se li plantejava, i ha derivat a la via penal les
actuacions pròpies d’un parlament. Amb aquesta actuació, s’ha vulnerat de
manera flagrant i greu el principi d’inviolabilitat que tenen reconegudes totes
les cambres legislatives i de representació. L’actuació del Tribunal Suprem en la
causa general contra els membres del Govern, del Parlament i de les entitats de
la societat civil ha contribuït a vulnerar aquest principi, ha eliminat la separació
de poders, ha compromès la independència i la imparcialitat dels tribunals i ha
posat en risc nombrosos drets fonamentals en l’àmbit de l’exercici del dret de
representació política.
3. S’han produït nombroses violacions de drets: el de llibertat d’expressió, el de
reunió, el dret a la integritat física i a la prohibició de tractes degradants, el dret
de sufragi actiu i passiu, el dret a exercir el càrrec públic lliurament i a no ser
discriminat per opinions polítiques, el dret a la llibertat, el dret al jutge
imparcial i predeterminat per la llei, el principi de legalitat, el dret a un procés
amb totes les garanties i el dret a la defensa. Tots aquests drets estan
reconeguts a la Constitució espanyola, al Conveni Europeu de Drets Humans, a
la Declaració Universal de Drets Humans i al Pacte internacional de Drets Civils i
Polítics.
4. Les intromissions il·legítimes a la llibertat d’expressió s’han produït quan s’ha
coartat o censurat la lliure expressió, fins i tot abans de ser emesa, amb
l’objectiu de procurar que hi hagi, d’aquesta manera, un efecte dissuasiu en la
discussió de qüestions d’interès general. En podem trobar un exemple en la
prohibició d’actes o reunions, en els registres a empreses privades, seus de
diaris o despatxos d’advocats. Tot es fa amb l’única finalitat d’atemorir. També
s’han produït altres vulneracions, com quan durant l’1-O la ciutadania volia
expressar-se pacíficament a través del seu vot i la policia va atacar-la
violentament. I darrerament, després del referèndum, s’han produït
vulneracions amb molta intensitat, en un moment en què l’Estat ha entrat en
una dinàmica d’atemoriment i assetjament dels plantejaments
independentistes, ja siguin defensats per polítics, artistes, periodistes, mestres,
o per la ciutadania en general. Totes aquestes manifestacions són legítimes, tal
com estableix el TEDH, per més que xoquin, inquietin o ofeguin l’Estat o una
part qualsevol de la població.
5. S’ha creat un relat que converteix el moviment democràtic i pacífic en un relat
d’agressió i violència inexistent al voltant del referèndum de dia 1 d’octubre,
que no va ser mai il·legal. En els processos judicials iniciats en diversos tribunals
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de l’Estat, la lògica de guerra total, l’aplicació del dret penal d’autor i el dret
penal de l’enemic, es fa cada dia més evident. La utilització del que s’anomenen
“proves pericials d’intel·ligència”, una pràctica nascuda en el marc de la lluita
antiterrorista, s’activa ara, de manera que la investigació es porta a terme per
la policia i es valida després per part dels tribunals. El jutge no està mai en
contacte directe amb les proves, sinó amb una informació seleccionada
únicament per reforçar la hipòtesi acusatòria.
6. Finalment, no es pararà de denunciar l’existència de presos i preses polítiques, i
la utilització de la presó preventiva com a mesura de coacció injustificada i
abusiva per doblegar ideologies, tenint en compte que es viola el mateix dret
penitenciari i es manté aquests presos en centres allunyats de les seves famílies
i del seu entorn.
Segon.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a l’ACM i al Parlament de Catalunya.

MOCIÓ DE SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT I A LA DESPENALITZACIÓ DE
L’EUTANÀSIA
Exposició de motius
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots
els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i
aquesta dignitat no s’han de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés
final que ens porta a la mort.
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el
lliure desenvolupament de la seva personalitat. De nou reiterem que aquesta dignitat i
aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la
mort.
Malgrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant
les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i directes
(...) per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís
una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus
patiments permanents i difícils de suportar”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
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d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i
el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats
anticipades. Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14
de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en
matèria d’informació i documentació clínica.
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de
novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en
matèria d’informació i documentació clínica.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat “Dret a viure
amb dignitat el procés de la mort” diu que “totes les persones tenen dret a rebre un
tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el
procés de llur mort” i afegeix “totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat
d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les
intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades
(...)”.
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001),
revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol
d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8. diu “la persona té dret a viure el
procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat
(...)”.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de
les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per ferho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada
a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals
sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i
sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.”
Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una Moció
sobre el Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament
dels programes de cures pal·liatives han suposat una millora al llarg dels darrers anys
que no podem ignorar.
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Malauradament però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l'atenció
personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet
afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la
seva vida. Ja sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal
sanitari; desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de
com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures pal·liatives per
desinformació d'una part del personal sanitari o per manca de recursos suficients per
atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir a l’article
143.4 del Codi Penal espanyol.
Per tant, per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és
necessari despenalitzar l’eutanàsia i en paral·lel impulsar les mesures que actualment
permet la llei. Per avançar en el dret a la mort digna també és necessari la presa de
consciència dels ajuntament i la seva implicació. I és que a Catalunya, menys de l’1%
dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA).
L’Associació DMD-Cat ha fet arribar una sèrie de peticions a L’Ajuntament de
........................................... perquè, des de l’àmbit municipal, afavoreixi un seguit de
mesures per ajudar a que la població pugui viure de la manera més digna possible el
procés de llur mort.
El 30 d’abril de 1993, Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des d’agost de 1968, va
presentar al Jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d’autorització perquè li fossin
subministrats els fàrmacs necessaris per acabar amb els seus patiments físics i psíquics.
Una demanda que li va ser denegada. Avui dia, també ho faria impossible la legislació
actual. Avui, vint-i-quatre anys més tard d’aquesta data, l’Ajuntament de
......................... fa aquesta declaració institucional:
ACORDS
1. Donar suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir
Dignament-Catalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a
promoure la cultura de la mort digna mitjançant els següents punts:
2. Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors
municipals (serveis socials, centres culturals, centres municipals de salut,
policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre
els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats
Anticipades (DVA).
L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades
informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents
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de l’ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició
de tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals.
3. Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats
Anticipades (DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció
Ciutadana de l’ajuntament de la informació necessària per a tramitar i inscriure
el DVA.
4. Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació
del tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el
document davant d’un funcionari públic municipal.
5. Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i
7 dies a la setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual
proporció entre els serveis públics i els externalitzats.
6. Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal·liatius
domiciliaris al municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicilio (SAD)
per a les persones ateses pels equips de PADES.
7. Instar el Departament de Salut a la creació d’un observatori de la qualitat de la
mort format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest
observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort al
municipi. Entre les seves funcions estaria fer un seguiment de les polítiques
públiques i elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives
sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i de propostes
legislatives.
8. Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la
despenalització de l’eutanàsia al Congrés.
9. Donar trasllat d’aquest Acord a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern, al
Congrés de Diputats, a l’Associació pel Dret a Morir Dignament i als mitjans de
comunicació locals.
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