
 
 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A  L’ASSEMBLEA DEL DIA 16 

D’OCTUBRE A LA CIUTAT DE VIC 

 

 

En la commemoració dels 40 anys de l’Associació Catalana, els ens locals associats a 

l’ACM volem reivindicar la força del municipalisme i expressem els compromisos amb els 

nostres pobles i ciutats i  amb la ciutadania: 

 

 

1. COMPROMESOS AMB LA UNITAT DEL MUNICIPALISME AL NOSTRE PAÍS 

 

En aquests 40 anys d’Ajuntaments democràtics, els ens locals i les entitats 

municipalistes hem tingut un paper fonamental en la modernització, democratització 

i  en la millora de la qualitat de vida al nostre país. 

De cara al futur, cal prioritzar en primer terme la unitat d’acció de les diferents entitats 

municipalistes i de les associacions municipalistes que defensen els interessos 

sectorials dels ens locals.  

Sobre aquesta base, la de la unitat d’acció, podrem enfortir el nostre rol de defensa 

del municipalisme, de prestació de serveis i de corresponsabilitat en el futur del 

nostre país i articular la proposta de l’associació municipalista del futur. 

Per assolir-ho, cal recuperar també el Consell de Governs Locals adaptant la seva 

regulació  a l’actual context  sociopolític, que  el faci funcional i que pugui 

desenvolupar la seva tasca de manera concertada al costat de les entitats 

municipalistes. 

 

 

2. COMPROMESOS AMB ENFORTIR ELS ENS LOCALS 

 

L’arquitectura institucional Europea, Estatal i Catalana no ha afavorit el paper dels 

Ajuntaments en la construcció d’una societat més democràtica, pròspera i inclusiva.  

Malgrat això, la proximitat, el coneixement de les necessitats de la ciutadania, el 

compromís amb cadascun dels municipis i la capacitat de donar resposta als reptes, 

han posat en primera línia als ens locals que són, a més, l’administració més ben 

valorada. 



 
 
 
 

 
 
 

Aquest enfortiment necessita d’una acció legislativa decidida que empari la realitat 

dels ens locals i els capaciti per a poder complir la seva funció d’administració més 

propera al ciutadà. Cal implementar un marc jurídic més eficient i de qualitat. 

En aquest sentit, impulsarem de manera immediata la redacció de la Llei de Governs 

i Finançament local, que posi al dia l’àmbit competencial dels diferents nivells de 

l’administració local i, alhora, les  doti de les eines financeres adequades per a poder-

les exercir. 

També en l’àmbit legislatiu, prioritzarem la Llei de contractes catalana, que adapti a 

la nostra realitat les previsions de la Llei estatal 9/2017 de contractes del sector 

públic. 

Aquesta acció legislativa ha d’anar acompanyada d’una revisió permanent de 

l’afectació a les competències i finançament local de la normativa que es va aprovant 

des de les diferents administracions i institucions supramunicipals. 

Finalment, no podem parlar d’enfortir els ens locals si no ens comprometem 

fermament en la modernització i digitalització de les administracions locals i garantim 

la connectivitat a tot el territori. 

 

 

3. COMPROMESOS AMB EL BENESTAR DE LA NOSTRA GENT 

 

Els municipis hem estat i seguim essent una eina bàsica per a garantir a les nostres 

comunitats locals els drets socials i la igualtat d’oportunitats. 

Ens comprometem a treballar per una societat cohesionada que garanteixi els 

mateixos drets i oportunitats a tota la població, que redistribueixi la riquesa per a 

donar una vida digna a tothom i que lluiti contra les desigualtats. 

L’accés universal a la cultura, el dret a la salut, el dret a l’habitatge i a l’educació de 

qualitat, no es poden entendre avui sense la participació efectiva en la seva 

planificació i implementació dels ens locals. 

Tanmateix, des de l’ACM hem treballat aquests 40 anys perquè aquests drets i, 

especialment, la igualtat d’oportunitats es puguin garantir es visqui on es visqui de 

Catalunya. Encara queda molt per fer, però l’equitat territorial seguirà essent un dels 

fonaments del municipalisme que representem. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

4. COMPROMESOS AMB LA TERRA I EL PLANETA 

 

El Pla de Mandat de l’ACM d’aquesta legislatura s’ha compromès, en totes les seves 

accions, en desenvolupar i implementar els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible i ens hem incorporat a l’aliança 2030 que s’ha impulsat des de totes les 

institucions catalanes. 

Estem plenament compromesos, també, en facilitar la transició energètica cap a la 

implantació de les energies renovables, però d’una manera concertada amb el 

territori i  prioritzant espais ja alterats per l'activitat humana minimitzant així l'ocupació 

innecessària del territori. 

Cal concretar aquest compromís amb la nostra terra i amb la lluita contra el canvi 

climàtic mitjançant accions concretes que es puguin avaluar. Per a fer-ho, estem 

participant d’una manera activa en la redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya i 

hem impulsat conjuntament amb ARCA, el CADS i l’Associació de Micropobles de 

Catalunya, l’Agenda Rural de Catalunya. 

Aquests compromisos no tenen cap sentit si no els fem de forma global, per això és 

fonamental projectar el municipalisme català al món. Ens comprometem a facilitar la 

participació dels ens locals del nostre país en els organismes internacionals de presa 

de decisions, a facilitar l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques i a assessorar 

i acompanyar els projectes que es plantegin des de Catalunya, fomentant les 

aliances i agermanaments internacionals. 

 

 

5. COMPROMESOS AMB LA QUALITAT DEMOCRÀTICA 

 

Els ens locals ens comprometem a bastir les nostres institucions des de la solidesa 

democràtica i la corresponsabilització amb la ciutadania amb polítiques de govern 

obert que prioritzin la transparència, la participació ciutadana i la integritat pública. 

En aquest sentit, impulsarem de manera decidida els plans d’integritat que hem 

promogut des de l’ACM perquè a tots els nostres municipis, sigui quin sigui el número 

d’habitants, siguem capaços d’implementar una veritable cultura ètica. 

Per poder afrontar aquest repte i la resta de compromisos que avui assenyalem amb 

motiu dels 40 anys de la nostra entitat, cal que els servidors públics tinguin una 



 
 
 
 

 
 
 

formació i capacitació adequada per donar resposta a les competències municipals. 

Des de l’ACM incrementarem la oferta formativa per poder adaptar-nos  a les 

necessitats dels electes i dels treballadors dels ens locals. 

 

 

6. COMPROMESOS AMB EL FUTUR 

 

40 anys després, des del municipalisme volem liderar. Volem liderar la transformació 

dels nostres pobles i ciutats per fer-los més democràtics, inclusius i pròspers. I ho 

volem fer amb corresponsabilitat amb la resta d’institucions i administracions, no ser 

més ni ser menys. 

El territori, els municipis, no és només el lloc on s’executen les polítiques de totes les 

administracions. Volem ser corresponsables de les decisions que afecten a 

l’administració local però, sobretot, que afecten a la nostra ciutadania. Cal situar el 

coneixement i la capacitat de donar resposta que aporta la proximitat per incorporar-

les a la governança global. La visió local s’ha de poder incorporar a tots els nivells 

de decisió política i administrativa.  

Aquest compromís, aquesta corresponsabilitat, l’hem exercit i la volem exercir, 

especialment, amb tot allò que afecta al nostre país. En el  moment fundacional de 

la nostra entitat, aquí a la ciutat de Vic,  es va posar l'accent en la "promoció i defensa 

de la cultura catalana en la vida municipal" i amb la característica "un municipi, un 

vot", lema que ha esdevingut la base ideològica de l'Associació. Quaranta anys 

després, ens segueix movent l’estima pel país i la seva gent i ens posem al costat 

del Parlament i del nostre Govern per fer realitat els anhels del nostre poble. 

 

A la ciutat de Vic, 16 d’Octubre de 2021. 

 

 

 


