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

 
Sent les 11:30 hores del divendres 14 de febrer de 2020, es reuneix, al Recinte 
Modernista de Sant Pau de Barcelona, la XXII Assemblea de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb el següent Ordre del dia: 
 
Acreditacions, rebuda dels assistents i lliurament de la documentació. 
 

1. Constitució de la Mesa 

2. Benvinguda i salutacions 

3. Aprovació, si escau, de l’Acta de la XXI Assemblea de l’ACM, celebrada a 

Girona el dia 20 de setembre de 2019 

4. Aprovació, si escau, de noves incorporacions al Comitè Executiu 

5. Informe de gestió 

6. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts 

7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost i de les quotes per a l’exercici 

2020 

8. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Mandat 2020-2024 

9. Propostes de resolució 

10. Cloenda 

a. Il·lm Sr Lluís Soler, president de l’ACM 

b. Hble, Sra. Meritxell Budò, Consellera de la Presidència 

 
 

1. Constitució de la Mesa 

 
La secretària general, Sra. Joana Ortega, dona la benvinguda als assistents a la XXII 
Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Manifesta que li fa una 
especial il·lusió assistir-hi per primera vegada com a membre de l’equip de l’ACM i, 
sobretot, seguir vinculada al municipalisme. 
 
Tot seguit, en nom del president de l’ACM, proposa la composició de la Mesa de la XXII 
Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb els membres 
següents: 
Presidència: 
 

- Montse Mindan, Alcaldessa de Roses 

 
Vicepresidències: 
 

- Agnès Ferré, Alcaldessa de la Bisbal del Penedès. 
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- Eloi Bergós, Alcalde de Penelles. 

- Emilio Cordero, Alcalde de Canovelles. 

- Agnès Lladó, Alcaldessa de Figueres. 

- Josep Maria Altarriba, Alcalde de Puig-reig. 

Secretària: 
- Elisabet Lizaso, Alcaldessa de Camarasa. 

 
S’aprova per assentiment la proposta de Mesa, i els seus membres procedeixen a 
prendre possessió dels càrrecs corresponents.  
 
A continuació, la presidenta de la Mesa, Sra. Mindan, dona la benvinguda als 
assistents, agraeix la confiança dipositada en els membres que constitueixen la Mesa, i 
manifesta que queda vàlidament constituïda. 
 
 

2. Benvinguda i salutacions  

 
La Presidenta de la Mesa de la XXII Assemblea de l’ACM dona la paraula al Sr. Jordi 
Bach, Director Gerent del Recinte Modernista de Sant Pau per donar la benvinguda. 
El Sr. Bach agraeix l’assistència a tots els presents i dona la benvinguda en nom de la 
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, anomenada la MIA.  
 
Exposa que aquesta institució va néixer l’any 1401 i que en l’actualitat està vies 
d’esdevenir un “ecosistema” sanitari. El Recinte Modernista es va obrir l’any 2014 i ja 
rep uns 340.000 visitant a l’any. També en destaca l’eix docent: fa 51 anys s’hi va 
fundar la Universitat Autònoma i s’hi troba una escola d’infermeria i un hospital d’alta 
complexitat. 
 
Finalitza la seva intervenció agraint, novament, la decisió de fer la XXII Assemblea de 
l’ACM.   
 
 

3.  Aprovació, si escau, de l’Acta de la XXI Assemblea de l’ACM, celebrada a 

Girona el dia 20 de setembre de 2019 

 
S’aprova per assentiment l’acta de la XXI l’Assemblea de l’ACM, celebrada a Girona el 
dia 20 de setembre de 2019. 
 
 

4. Aprovació, si escau, de noves incorporacions al Comitè Executiu 

 
La Presidenta de la Mesa dona la paraula a la Secretària General de l’ACM, la Sra. 
Joana Ortega, perquè exposi les noves incorporacions al Comitè Executiu. 
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La Secretària General informa de les dues noves incorporacions al Comitè Executiu que 
s’han produït des de la darrera assemblea, per cobrir les vacants existents. 
 

- Sra. Marta Martorell, Alcaldessa de Tiana. Que va ser-hi incorporada per acord 

del mateix Comitè Executiu el dia 30 de novembre de 2019. 

- Sra. Anna Martínez, Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, el nomenament 

de la qual es proposa e dia d’avui a l’Assemblea. 

 
S’aprova per unanimitat, amb 89 vots a favor, la incorporació d’aquestes alcaldesses al 
Comitè Executiu. 
 
 

5. Informe de gestió 

 
La presidenta de la Mesa dona la paraula al president de l’ACM perquè exposi el seu 
informe de gestió.  
 
El president Lluís Soler saluda les autoritats i n’agraeix l’assistència a la XXII Assemblea 
de l’ACM. 
 
En primer lloc  explica que un informe de gestió, normalment, es fa per anualitats; no 
obstant això, aquesta vegada, a pocs dies de complir els cinc mesos d’inici de mandat,  
s’ha decidit celebrar la present Assemblea, ja que, a banda d’aprovar el pressupost i 
una modificació dels Estatuts, es vol que l’Agenda Municipalista, el Pla de Mandat, 
sigui el focus de rellançament de l’Associació Catalana de Municipis, com a veu del 
municipalisme actiu.  
En aquesta línia, comenta que l’informe de gestió serà molt intens, atès que en 
aquests cinc mesos hi hagut molta activitat. 
 
Balanç de gestió 
 
Nova estructura organitzativa 
 
El President de l’ACM informa que el passat dia 7 d’octubre de 2019 es va aprovar la 
nova estructura organitzativa de l’Associació Catalana de Municipis; un organigrama 
funcional que es basa en tres elements: la creació de la Comissió de Presidència, 
constituïda pels Vicepresidents, Presidència, Secretaria General, Secretaria General 
Adjunta de l’ACM, Presidència del Fòrum Comarcal i Presidència del Fòrum de Joves 
Electes. 
 
Destaca, també, la creació de la figura del coordinador d’àrees, amb l’objectiu de 
treballar de manera transversal els diferents projectes concrets de l’ACM, per superar 
la segmentació entre àrees temàtiques; i, la Secretaria General Adjunta, per donar 
suport a la Secretaria General i respondre als encàrrecs de la Presidència. 
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Aquest organigrama dona resposta a l’acord de governança establert per gran part de 
l’espectre polític català. Amb la incorporació de l’alcaldessa de Santa Coloma de 
Cervelló es dona entrada als Comuns, que també integren el municipalisme català. El 
president recorda que encara segueix vacant un espai al Comitè Executiu per a la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que podran ocupar quan ho creguin oportú.  
 
Informa que aquesta estructura organitzativa, aprovada en el primer Comitè Executiu, 
es desenvolupa amb els següents nomenaments: 
 

- La Sra. Joana Ortega, com a Secretària General. Entre les seves funcions en 

destaca el suport tècnic a la Presidència en l’exercici de la seva responsabilitat 

en la planificació, organització i direcció superior de l’Associació; així com la 

certificació dels acords dels òrgans de l’ACM, amb el vistiplau de la Presidència. 

- El Sr. Sergi Penedès, com a Secretari General Adjunt. Entre les seves funcions es 

destaca: donar suport a la Secretaria General en l’exercici de les seves 

atribucions en tot allò en què sigui requerit per aquesta; i, realitzar les funcions 

que específicament li encomana la Presidència. 

- 5 Vicepresidències: 

o Sr. Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita. Àrea de 

Dinamització Econòmica. 

o Sr. Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei. Àrea de Governança Local 

(seguretat, funció pública, administracions). 

o Sra. Àstrid Desset, alcaldessa d’Anglès. Àrea de Projecció Exterior i 

Institucional (relacions internacionals i institucionals). 

o Sra. Mercè Bosch, alcaldessa de Maçanet de Cabrenys. Àrea d’Atenció a 

les persones. 

o Sr. Sergi Pedret, alcalde de Riudoms. Àrea de Territori Digital i 

Sostenibilitat.  

 
Pel que fa al Fòrum Comarcal, el President informa que es va constituir el passat 12 de 
desembre de 2019, i que ostenta la seva presidència el Sr. Joaquim Colomer, President 
del Consell Comarcal del Ripollès. El Fòrum de Joves Electes es va constituir el passat 
10 de desembre de 2019, i en va assumir la presidència el Sr. Eloi Hernández, alcalde 
de Fonollosa.  
 
Amb l’elecció dels dos presidents dels Fòrums, es dóna per completada la nova 
estructura de la Comissió de Presidència, que té les funcions que li ha delegat el 
Comitè Executiu, per agilitar la presa d’acords. 
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Més enllà de les 5 Vicepresidències, a cadascuna de les quals els correspon un àrea, 
repartits entre les diferents àrees hi haurà 17 àmbits, amb el seu propi responsable i 
sota la coordinació de la Vicepresidència que correspongui. 
 
Concretament: 
 

Dinamització Econòmica 

Josep Caparrós 

ÀMBIT RESPONSABLE 

Política econòmica Josep Caparrós 

Empresa, indústria, ocupació, 

ocupació, treball digne, econòmica 

circular 

Agnès Ferré 

Primer sector Maria Pilar Cases 

Comerç i turisme Francesc Xavier Boquete 

Turisme Ferran Estruch 

 

Projecció Exterior i Institucional 

Ástrid Desset 

ÀMBIT RESPONSABLE 

Projecció exterior Ástrid Desset 

Transparència i Bon Govern Ástrid Desset 

 

Governança Local 

Xavi Paz 

ÀMBIT RESPONSABLE 

Sector Públic Xavi Paz 

Seguretat Isidre Sierra 

 



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

 

www.acm.cat  

Atenció a les Persones 

Mercè Bosch 

ÀMBIT RESPONSABLE 

Benestar social Mercè Bosch 

Igualtat Montserrat Badia  

Ensenyament Anna Erra 

Salut i salut públic Carme Lostao 

Cultura i Llengua Pep Berga 

Esports Enric Pla 

 

Territori Digital i Sostenibilitat 

Sergi Pedret 

ÀMBIT RESPONSABLE 

Territori i Sostenibilitat Sergi Pedret 

Polítiques digitals Pol Pagès 

 
 
Altes i baixes d’associats 
 
Durant els darrers 5 mesos s’han donat dues altes més: Ajuntament de Tiana i 
Ajuntament de Cabrera d’Anoia. 
 
Per tant, el 99% de municipis de Catalunya estan adherits a l’Associació Catalana de 
Municipis; la qual cosa representa que hi estan adherits 937 dels 947 municipis, les 4 
Diputacions i els 41 Consells Comarcals. 
 
En aquest sentit, i concretament, en relació amb aquests 10 Ajuntaments que falten 
incorporar-se en l’ACM, demana que en els pròxims mesos es faci un treball 
individualitzat per tal d’arribar al 100%.  
 
Àrea de continguts 
En relació a l’Àrea de Continguts, s’ha participat en la formulació de 9 posicionaments, 
s’han informat 10 iniciatives i  es tenen 8 posicionaments en tràmit. 
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En destaca les següents reunions: 
 

- Fòrum de Joves Electes primera reunió de la Junta i proposta de trobada 

Nacional de Joves Electes; 

- Fòrum comarcal primera reunió de l’executiva. 

 
El president també destaca les mocions següents: 
 

- Manifest amb motiu del 2n aniversari de l’1-O (30 de setembre de 2019.). 

- Moció de resposta a la sentència del TS i per demanar l’amnistia dels presos 

polítics (14 d’octubre de 2019). 

- Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte el President de la Generalitat 

Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras (7 de gener de 2020). 

 
També, s’ha participat en dues compareixences: 
 

- Compareixença sobre Proposició de Llei de Protecció integral dels alertadors de 

conductes de corrupció (18 de novembre de 2019). 

- Compareixença sobre els efectes del 155 al món local (2 de desembre de 2019). 

 
Des de l’Àrea de Continguts també s’està treballant en el següent: 
 

- Avantprojecte de Llei per a la transició energètica de Catalunya i transformació 

de l’Institut Català d’Energia en Agència Catalana d’Energia. 

- Projecte de Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment 

d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. 

- Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

- Procés participatiu per a la elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. 

- Procés participatiu de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 i Aliança Catalunya 

2030. 

- Agenda Rural de Catalunya. 

- Pla Estratègic Serveis Socials Catalunya. 

- Llei de l’Esport. 

- Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 
Fundació Transparència i Bon Govern Local 
Els projectes de la Fundació Transparència i Bon Govern són els següents: 

 Segona fase del Projecte d’Arrelament. Treball de camp amb els consells 

comarcals i incorporació de propostes. 
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 Plans d’integritat. Els municipis seleccionats han estat Mollet del Vallès, 

Terrassa, Sant Hipòlit de Voltregà i Vilobí d’Onyar. 

 Tallers legislatius. Proposta de regulació del contingut de les mocions polítiques 

per part dels plens municipals, per donar un marc de seguretat jurídica als ens 

locals en aquest espai desregulat que respecti l’autonomia local.  

 
Serveis Jurídics 
 
El President informa que en aquests aproximadament cinc mesos s’han resolt 194 
consultes, 2 informes jurídics i 1 iniciativa legislativa. 
 
Consultes jurídiques segons temàtiques: 
 
 

 
 
 
 
 
Iniciatives legislatives: 
 

- Avantprojecte de la Llei de les àrees de promoció 

econòmica urbana (APEU). 

 
Informes jurídics: 
 

- Remuneracions dels consellers comarcals. 

- Grups polítics. 

 
Formació 
S’han dut a terme 11 accions formatives –sense tenir en compte les diplomatures de 
postgrau-, que han suposat un total de 70 hores lectives i 231 persones formades. 
 
A més, el President destaca les següents accions formatives de l’ACM: 
 

- Diplomatura de Postgrau en Gestió Gerencial Local (7a Edició). Es duu a terme a 

Tarragona en col·laboració amb la Diputació. 

- Diplomatura de Postgrau en Contractació (4a Edició). Es duu a terme a 

Barcelona. 

- Diplomatura de Postgrau en Medi Ambient (3a Edició). Es duu a terme a 

Barcelona. 

- Diplomatura de Postgrau en Serveis Socials. 

Personal 20,98% 

Normativa  20,34% 

Contractació 15,55% 

Electes 16,27% 

Urbanisme 4,06% 
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A banda d’aquest 4 postgraus i que en les pròximes setmanes començarà el Màster en 
Govern Local, el president destaca la realització dels tallers post electorals: “Som 
Govern... i ara què?” i “Soc regidor... i ara què?”. 
Al mes de novembre va tenir lloc una acció formativa adreçada a tots els electes locals, 
l’”Escola de Governs Locals”, a la Vall de Núria, amb 73 assistents i 10 ponents. 
 
Central de Compres (central de contractació) 
 
L’evolució dels ens locals que contracten productes i serveis a través la Central de 
Compres de l’ACM durant els darrers cincs mesos és la següent: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El President destaca que s’ha incrementat la xifra d’Ajuntaments adherits a la Central 
de Compres, ascendint a 841. 

Acord Marc Sept 2019 Feb 2020 Variació 

Assegurances 630 659 +29 

Electricitat 905 917 +12 

Gas  279 291 +12 

Vehicles 274 300 +26 

Equips d’impressió 234 295 +61 

Paper 336 358 +22 

Màquines tècniques 65 67 +2 

Equips informàtics 139 144 +5 

Videoactes 70 82 +12 

Ascensors 152 174 +22 

DEA’s 117 193 +76 

Parcs infantils 15 38 +23 

Calderes de Biomassa 0 20 +20 

Enllumenat LED 5 77 +72 

Total Entitats Usuàries 1.191 1.226 +35 
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A través de la Central de Compres també s’han posat en marxa nous serveis: 

- Auditoria pública. Col·laboració en les actuacions d’auditoria pública i control 

financer de subvencions. Inici d’operacions el 17 de febrer de 2019. 

- Calderes biomassa. Subministrament de combustible per a calderes de 

biomassa. Adjudicat el 30 de gener de 2019. 

- Camps de futbol. Subministrament de gespa artificial de camps de futbol i 

material esportiu. Inici d’expedient el 4 de febrer de 2020. 

- Videovigilància. Subministrament d’elements de videovigilància, alarmes i 

extintors. Inici d’expedient el 4 de febrer de 2020. 

- Asfaltatge. Obres d’asfaltatge. Inici d’expedient el 4 de febrer de 2020.  

 
Activitat institucional 
 
El President manifesta que l’activitat institucional ha estat amplia i extensa, destacant 
els següents actes i jornades: 

- Més de 700 alcaldes i alcaldesses mostren el rebuig a la sentència de l’1-O (26 

d’octubre de 2019). 

- Una delegació del nou Comitè Executiu de l’ACM es reuneix amb el M. Hble Sr. 

Quim Torra, President de la Generalitat (2 d’octubre de 2019). 

- Acte institucional al Palau de la Generalitat contra la sentència de l’1-O (14 

d’octubre de 2019). 

- Moció de l’ACM i l’AMI de resposta a la sentència de l’1-O del Tribunal Suprem 

(14 d’octubre de 2019). 

- Participació en les Marxes per la Llibertat (18 d’octubre de 2019). 

- Participació en la Fira Municipàlia de Lleida (22 d’octubre de 2019). 

- Reunió amb l’Hble. Sra. Mariangela Vilallonga, consellera de Cultura (4 de 

novembre de 2019). 

- Trobada amb l’Hble, Sr. Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies (11 de novembre de 2019). 

- Participació dels nous representants de l’ACM en la Comissió de Governs Locals 

(14 de novembre de 2019). 

- La vicepresidenta Àstrid Desset compareix al Parlament per la Proposició de Llei 

de protecció integral dels alertadors de conductes de corrupció (18 de 

novembre de 2019). 

- Es dona suport al M. Hble. Sr. Quim Torra, President de la Generalitat, abans de 

declarar al TSJC per no retirar la pancarta de suport als presos i exiliats polítics 

(18 de novembre de 2019). 

- Participació en la trobada preparatòria per a la Cimera catalana davant 

l’emergència climàtica (21 de novembre de 2019). 
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- Es rep la visita d’una delegació de la Federació d’Autoritats Locals d’Israel (FLAI) 

(21 de novembre de 2019). 

- Participació en el diàleg-col·loqui d’Alcaldes.eu sobre el desplegament de 

polítiques digitals a Catalunya (21 de novembre de 2019). 

- La vicepresidenta Astrid Desset participa al Fòrum de Democràcia Local a 

Sabadell (22 de novembre de 2019). 

- Participació a l’acte unitari del Dia internacional contra la violència masclista 

(25 de novembre de 2019). 

- Inauguració de la 3a edició del Postgrau en gestió pública del Medi Ambient (25 

de novembre de 2019). 

- Trobada amb l’Hble. Sra. Meritxell Budó, consellera de la Presidència i portaveu 

del Govern (29 de novembre de 2019). 

- Trobada amb l’Hble. Sr. Alfred Bosch, conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència (2 de desembre de 2019). 

- Trobada amb l’Hble. Sra. Teressa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació (2 de desembre de 2019). 

- Trobada amb l’Hble. Sr. Josep Bargalló, conseller d’Educació (3 de desembre de 

2019). 

- Trobada amb l’Il·lm. Sr Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona (5 

de desembre de 2019). 

- Trobada amb l’Il·lma. Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona (5 de 

desembre de 2019). 

- L’ACM renova el conveni de col·laboració amb l’Associació d’Iniciatives Rurals 

de Catalunya (ARCA) (9 de desembre de 2019). 

- Trobada amb l’Hble. Sr. Miquel Buch, conseller d’Interior (10 de desembre de 

2019). 

- Trobada amb l’Hble. Sra. Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement 

(17 de desembre de 2019). 

- Condemna del municipalisme a la inhabilitació per part de la JEC del M. Hble. 

Sr. Quim Torra, President de la Generalitat, i l’Excm. Sr. Oriol Junqueras, 

eurodiputat (4 i 7 de gener de 2020). 

- Trobada amb l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident i conseller d’Economia (9 

de gener de 2020). 

- Trobada amb l’Hble. Sra. Ester Capella, consellera de Justícia (9 de gener de 

2020). 

- Trobada amb l’Hble. Sr. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i 

Administració Pública (9 de gener de 2020). 

- Trobada amb l’Il·lma, Sra. Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de 

Tarragona (14 de gener de 2020). 
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- Trobada amb l’Il·lm. Sr. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona (14 de gener de 

2020). 

- Visita Institucional a l’Ajuntament de Reus (14 de gener de 2020). 

- Participació en la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica (17 de gener de 2020). 

- Reunió amb l’Iltre. Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges (30 de gener de 2020). 

- Inauguració de la 4a Edició del Postgrau de gestió pública dels serveis socials 

locals (5 de febrer de 2020). 

- Reunió amb l’Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat (7 de 

febrer de 2020). 

- Reunió amb el Sr. Joan Canadell, president del Consell General de Cambres de 

Catalunya (10 de febrer de 2020). 

- Inauguració de la jornada del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya (13 de 

febrer de 2020). 

- Reunió amb la delegada del Govern de l’Estat de Catalunya, Sra. Teresa 

Cunillera (13 de febrer de 2020). 

 
S’aprova l’Informe de Gestió per unanimitat dels presents, amb 105 vots a favor. 
 
 

6. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts 

 
La secretària general, Sra. Joana Ortega, explica que la proposta de modificació dels 
Estatuts segueix tres eixos: 
 

- Canvis formals:  

o Neutralitat de gènere (Presidència, Secretaria General, etc.), supressió 

de redundàncies, ordenació coherent de títols i capítols... 

- Canvis de l’estructura organitzativa: 

o Composició Comitè Executiu (presidents d’ens locals), convidats 

permanents, regulació de la substitució de vacants, règims transitoris... 

o Definició d’òrgans potestatius: Comissió de Presidència i Secretaria 

General Adjunta.  

o Creació del Fòrum de Petits Pobles. Les finalitats d’aquest Fòrum són: la 

representació dels interessos de tots els pobles de menys de 1.000 

habitants; l’elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions que 

afecten els seus membres; la proposta i promoció d’iniciatives per al 

desenvolupament sostenible dels pobles amb pocs habitants; i, 

qualsevol altra finalitat que afecti directa o indirectament als seus 

membres.  
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En aquest sentit, la secretària general informa que s’ha incorporat una esmena 
presentada per l’Alcalde de Tavèrnoles per la qual aquest Fòrum es denominarà Fòrum 
dels Petits Municipis, la qual, s’entendrà incorporada a la votació de la modificació dels 
Estatuts. 

- Canvis en les atribucions dels òrgans de l’ACM: 

o Noves atribucions del Comitè Executiu: s’inclou la d’òrgan de 

contractació de la Central de Contractació de l’ACM (fins ara requeia en 

la Secretaria General). També es determina que sigui el Comitè Executiu 

l’òrgan de contractació dels contractes harmonitzats amb els proveïdors 

de l’ACM. 

o Explicitació de les atribucions compartides per Presidència i Secretaria 

General. 

 
Destaca també la nova regulació de les àrees sectorials que fins ara, es denominaven 
Comissions i la previsió de creació d’àmbits especialitzats per matèries i de Consells 
Assessors. 
 
Pel que fa a les àrees sectorials, explica que es constitueixen per abordar i elaborar 
estudis, per formular propostes sobre qüestions directament relacionades amb les 
finalitats de l’ACM i, per intervenir en processos d’elaboració de normes i polítiques 
públiques. 
 
 I, com a últim aspecte, la Secretària General explica que les àrees sectorials, o si escau, 
els àmbits, poden dotar-se de Consells Assessors especialitzats perquè aquests 
participin en el debat sobre diferents temes. 
 
Tot seguit es proposa a l’assemblea l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar una modificació integral dels estatuts de l’ACM articulada a l’entorn de tres 
eixos principals: En primer lloc canvis de caràcter formal per reordenar, sistematitzar i 
facilitar la consulta dels estatuts; en segon lloc, canvis en l’estructura organitzativa, 
atorgant rang estatutari a les fórmules organitzatives que s’han anat desplegant els 
darrers anys; finalment, una clarificació de les atribucions dels òrgans de l’ACM.  
 

1. Canvis formals: 

a) Neutralitat de gènere (Presidència, Secretaria General, etc) 

b) Supressió de redundàncies i de disposicions sense efectes. 

c) Estructuració dels articles: titulació de cada article i numeració dels 

subapartats. 

d) Ordenació coherent dels títols i capítols. 

e) Explicitació de normes fins ara implícites en els estatuts.  
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2. Canvis en l’estructura organitzativa de l’ACM. 

a) Creació del Fòrum de Petits Municipis: ha d’integrar els ens locals associats 

amb menys de mil habitants. 

b) Nova regulació del Comitè Executiu: es clarifica que els vocals són 

presidents d’ens locals associats, s’admet la delegació de la representació 

dels Vicepresidents Institucionals, es deixa oberta la designació de 

convidats permanents, es regula la substitució de les vacants al Comitè 

executiu i els règims transitoris des de la constitució de nous ajuntaments i  

en el cas de renúncia i/o cessament de la presidència. 

c) Regulació d’òrgans potestatius: s’estableix una regulació mínima per a dos 

òrgans que es poden crear de forma potestativa per part del Comitè 

Executiu: La Comissió de Presidència i la Secretaria General Adjunta.  

d) Àrees Sectorials: substitueixen les Comissions, poden crear-se Àmbits 

especialitzats en el seu si i dotar-se de Consells Assessors. 

  
3. Canvis en les atribucions dels òrgans de l’ACM: 

a) S’explicita que el Comitè Executiu és l’òrgan de contractació de la Central de 

Contractació de l’ACM i l’òrgan de contractació de l’ACM per als contractes 

harmonitzats amb proveïdors de l’ACM.   

b) S’explicita que el Comitè Executiu pot crear òrgans unipersonals i col·legiats 

i delegar-hi atribucions. 

c) S’explicita quines atribucions de la Secretaria General poden ser exercides 

indistintament per la Presidència.  

A continuació es reprodueixen els articles dels estatuts que contenen els canvis en 
l’estructura organitzativa de l’ACM: 

a) Creació del Fòrum de Petits Municipis (FPM)  

“CAPÍTOL IX 
EL FÒRUM DE PETITS MUNICIPIS (FPM) 
Article 53. Composició i funcionament  
1. El Fòrum de Petits Municipis és constituït pels municipis i entitats municipals 

descentralitzades amb menys de mil habitants associades a l’ACM.  

2. El Fòrum estableix la seva estructura interna i les seves normes de funcionament,  

que hauran de ser ratificades pel Comitè Executiu de l’ACM. 

Article 54. Presidència del FPM. 
La Presidència del Fòrum de Petits Municipis correspon al president o presidenta d’ens 
local membre del Fòrum que sigui elegit pels seus membres.  
Article 55. Finalitats del FPM. 

4. El Fòrum de Petits Municipis té com a finalitats específiques: 

a) La representació a tots els nivells dels interessos dels pobles de menys de mil 

habitants. 
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b) L’elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions que afecten els seus 

membres. 

c) La proposta i promoció d’iniciatives per al desenvolupament sostenible dels 

pobles amb pocs habitants. 

d) Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament els seus 

membres. 

5. El Fòrum haurà ser escoltat en relació a qualsevol decisió que l’ACM prengui en 

relació als pobles de menys de mil habitants.” 

b) Nova regulació del Comitè Executiu: 

“CAPÍTOL II.  
EL COMITÈ EXECUTIU 
Article 26. Composició. 
El Comitè Executiu està integrat pels membres següents: 
a)  Membres nats: 

 Presidència de l’ACM 

 Presidència del Fòrum Comarcal 

 Presidència del Fòrum de Joves Electes 

 Presidència del Fòrum de Petits Municipis 

 Vicepresidències institucionals:   

 Presidents dels consells de vegueria 

 Alcalde/essa de la ciutat de Barcelona. 

 Síndic/a de l’Aran. 

b) Vocals elegits per l’Assemblea: 
Fins a un màxim de 35 vocals elegits per l’Assemblea entre els presidents dels ens locals 
associats. 
c)  Convidats permanents, amb veu i sense vot: 

 Secretaria General de l’ACM. 

 Presidents d’altres organitzacions associatives d’ens locals que determini el 

Comitè Executiu. 

També hi assistiran, amb veu i sense vot, aquelles altres persones que, per raons 
operatives, la Presidència estimi oportú, amb caràcter permanent o puntual. 
Article 27. Requisits per a ser membre del Comitè Executiu, vacants i règims 
transitoris.   
1. Els membres del Comitè Executiu hauran d’ocupar la presidència d’ens locals 

associats. 

 
2. Els Vicepresidents institucionals podran delegar la seva representació, amb caràcter 

permanent, en un membre electe de la seva mateixa corporació local (diputació, 

Ajuntament de Barcelona o Consell General d’Aran).  
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3. Els membres del Comitè Executiu deixaran de formar-ne part si cessen de la 

presidència d’ens local en virtut de la qual van ser-ne elegits membres. 

 
4. En cas que es produeixi una vacant el Comitè Executiu podrà nomenar un nou vocal 

entre els presidents d’ens locals associats. Aquest nomenament haurà de ser 

ratificat per l’Assemblea en la següent reunió que se’n celebri. 

  
5. Des de la constitució dels nous ens locals i fins a la celebració de l’Assemblea de 

l’ACM, el Comitè Executiu seguirà exercint les seves funcions, si bé les persones que 

deixin de presidir els respectius governs locals perdran la condició de membres del 

Comitè Executiu, amb l’excepció del president o presidenta de l’ACM, que exercirà 

el seu càrrec fins que l’Assemblea en nomeni un de nou. 

 
6. En el supòsit de renúncia o cessament de la Presidència prèvia a la finalització del 

seu mandat, el Comitè Executiu seguirà exercint les seves funcions de forma 

interina fins a la celebració de l’Assemblea extraordinària per a la renovació de 

càrrecs prevista en l’article 16.2.  El Comitè Executiu nomenarà d’entre els seus 

membres la persona que exercirà la Presidència de forma interina fins que 

l’Assemblea elegeixi un nou President o Presidenta.  

c) Regulació d’òrgans potestatius: La Comissió de Presidència i la Secretaria 

General Adjunta.  

 “CAPÍTOL III.  
LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA 
Article 30. Composició 
Sens perjudici de la creació potestativa d’altres òrgans i d’altres fórmules de delegació 
de les seves funcions, el Comitè Executiu podrà acordar la constitució un òrgan delegat, 
que rebrà la denominació de “Comissió de Presidència”, amb la següent composició: 

 Presidència de l’ACM 

 Vicepresidències nomenades per la Presidència. 

 Presidències dels Fòrums.  

També hi assistiran, amb veu i sense vot, la Secretaria General i les altres persones que 
hi convidi la Presidència per raons d’operativitat. 
Article 31. Funcions. 
El Comitè Executiu podrà delegar en la Comissió de Presidència totes les funcions 
delegables. La Comissió de Presidència donarà compte de tots els seus acords al Comitè 
Executiu. 
Article 32. Convocatòria i periodicitat de les reunions. 
Les reunions de la Comissió de Presidència seran convocades i presidides per la 
Presidència i tindran la periodicitat que acordi la mateixa Comissió.” 
“CAPÍTOL V 
LA SECRETARIA GENERAL ADJUNTA. 
Article 39. Nomenament. 
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El Comitè Executiu, a proposta de la Presidència, podrà nomenar una persona que 
exerceixi la  Secretaria General Adjunta de l’ACM. 
Article 40. Funcions. 
A la Secretaria General Adjunta li correspondran les funcions següents: 
a) Donar suport a la Secretaria General en l’exercici de les seves atribucions en tot allò 
en què sigui requerida per aquesta. 
b) Realitzar les funcions que específicament li encomani la Presidència. 
Article 41. Durada del mandat. 
El nomenament de la Secretaria General Adjunta serà per un període de temps 
coincident amb el mandat del Comitè Executiu que el nomeni, sens perjudici que se’n 
pugui acordar el cessament amb anterioritat.” 

d)  Nova regulació de les àrees sectorials, que fins ara es denominaven 

comissions 

Es preveu la creació d’Àmbits especialitzats per matèries i de consells assessors. 
LES ÀREES SECTORIALS I ELS ÀMBITS   
Article 42. Finalitats. 
Podran constituir-se Àrees Sectorials per elaborar estudis, formular propostes sobre 
qüestions directament relacionades amb les finalitats de l’ACM i intervenir en els 
processos d’elaboració de normes i polítiques públiques de les diferents 
administracions públiques 
Article 43. Funcions. 
Seran funcions bàsiques de les Àrees Sectorials: 
a) Defensar i promoure els interessos dels ens locals associats en qüestions concretes. 
b) Programar i coordinar les qüestions d’interès comú dels seus membres. 
c) Fer el seguiment dels processos d’elaboració de normes i de polítiques públiques del 
seu àmbit que afectin els ens locals  
d) Totes aquelles que se li atribueixin en l’acord de creació l’Àrea sectorial. 
Article 44. Creació i regulació. 

1. Per crear una Àrea Sectorial caldrà que ho proposin els associats o el Comitè 

Executiu. La creació d’una Àrea Sectorial haurà de ser acordada pel Comitè 

Executiu o per l’Assemblea. 

2. El Comitè Executiu aprovarà un reglament de funcionament de les Àrees 

Sectorials que no podrà contradir els presents Estatuts, en el qual s’haurà de 

preveure l’organització i els mecanismes de participació dels càrrecs electes i els 

tècnics. Cada Àrea Sectorial establirà la seva estructura interna i les seves 

normes de funcionament, que en cap cas no podran contradir aquests estatuts 

ni el reglament de funcionament de les àrees sectorials. 

Article 45. Els Àmbits. 
En el si de cada Àrea Sectorial es podran constituir, per acord del Comitè Executiu, 
Àmbits especialitzats en matèries concretes, que s’organitzaran en els termes que 
resultin del reglament de funcionament de l’Àrea Sectorial i del seu acord de creació.  
Article 46. Els Consells Assessors. 
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Les Àrees Sectorials, o els Àmbits si escau, es podran dotar de Consells Assessors 
especialitzats en què participin electes locals, tècnics i altres persones coneixedores de 
la matèria per tal de donar suport a les Àrees Sectorials o Àmbits en la realització de les 
seves funcions i a l’ACM a l’hora de prendre posició en relació a la normativa i les 
polítiques públiques que afecten els ens locals. 
A continuació es reprodueixen els articles dels estatuts que contenen els canvis en la 
descripció de les atribucions dels òrgans de l’ACM: 
 “Article 28. Atribucions del Comitè Executiu. 
1. Les atribucions del Comitè Executiu són les següents: 

a) Preparar i executar els acords de l’Assemblea. 

b) Administrar el patrimoni. 

c) Autoritzar les operacions d’adquisició, alienació i gravamen de béns immobles. 

d) Aprovar la proposta de pressupost i la proposta d’aportacions econòmiques 

extraordinàries. 

e) Concretar i disposar de crèdits bancaris amb garantia personal o amb 

pignoració de valors en bancs i establiments de crèdit. 

f) Elegir, a proposta de la Presidència, la persona que exercirà la Secretaria 

General. 

g) Establir les directrius en matèria de realització d’estudis i orientar les 

publicacions. 

h) Prendre coneixement dels convenis i protocols de relacions amb altres entitats, 

públiques i privades,  i aprovar-los, si escau, quan comportin compromisos de 

caràcter econòmic per quanties superiors als quinze mil euros. 

i) Admetre els nous associats. 

j) La sanció de les infraccions comeses pels associats, i si s’escau, per membres del 

mateix òrgan o designats pel mateix. 

k) Nomenar els representants de l’ACM en aquells organismes en què tingui 

representació. 

l) Establir les estructures organitzatives internes. 

m) Crear òrgans unipersonals i òrgans col·legiats, amb funcions delegades del 

Comitè Executiu i/o amb funcions de suport a altres òrgans, i regular-ne el 

funcionament. 

n) Nomenar, a proposta de la Presidència, els càrrecs unipersonals i els membres 

dels òrgans col·legiats que es creïn en el si de l’ACM per acord del mateix 

Comitè Executiu. 

o) Establir els criteris per determinar el règim de dedicació i la retribució de la 

Presidència, de la Secretaria General i dels membres del Comitè Executiu que 

tinguin una relació contractual amb l’ACM, així com dels càrrecs d’alta direcció 

que, si escau, siguin nomenats pel mateix Comitè Executiu. 
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p) Aprovar l’import de les indemnitzacions per assistència al Comitè Executiu i als 

altres òrgans col·legiats de l’ACM, així com els criteris d’abonament de les 

despeses justificades dels seus membres. 

q) Aprovar el Codi de Bon Govern i altres disposicions relatives al compromís ètic i 

de compliment normatiu de l’ACM. 

r) Aprovar la normativa interna de contractació de l’ACM.  

s) Exercir les funcions d’òrgan de contractació per als contractes harmonitzats 

amb proveïdors de l’ACM. 

t) Exercir d’òrgan de contractació de la Central de Contractació de l’ACM.  

u) Les restants atribucions que derivin d’aquests estatuts i altra normativa 

aplicable. 

2. El Comitè Executiu pot delegar en un o més dels seus membres i en els altres òrgans 

de l’ACM les facultats que estimi convenients per aconseguir ser més operatiu.” 

Atribucions de la Secretaria General: s’hi expliciten les atribucions de la Secretaria 
General que poden ser igualment exercides per la Presidència. 
“ Article 36. Atribucions de la Secretaria General. 
A la Secretaria General li correspon: 
a) El suport tècnic directe a la Presidència en l’exercici de la seva responsabilitat en 
la planificació, organització i direcció superior de l’Associació. 
b) Certificar els acords dels òrgans de l’ACM, amb el vistiplau de la Presidència. 
c) L’exercici ordinari de les següents funcions, que també podran ser exercides 
directament per la Presidència: 
1. El comandament directe, organització i direcció de tot el personal dels serveis 
tècnics i administratius de l’Associació, la qual cosa no ha d’impedir l’exercici de 
funcions de responsabilitat temàtica o professional per part de determinats càrrecs 
intermedis. 
2. La direcció, supervisió i inspecció de tots els processos i sistemes de treball del 
personal de l’Associació, i la responsabilitat sobre la seva eficàcia, eficiència i 
productivitat i la seva millora constant. 
3. La gestió dels procediments de reconeixement i de sanció del personal de 
l’Associació, perseguint l’estímul constant i el compromís creixent de tot el personal 
amb els seus objectius i finalitats i la correcció dels comportaments professionalment 
defectuosos, inadequats o impropis. 
4. La capacitat de contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i 
acomiadar el personal de l’Associació, assignant-li els sous i les gratificacions que 
corresponguin. 
5. La vigilància del permanent compliment de les normes legals i reglamentàries 
en el funcionament intern i en la prestació de serveis a les institucions associades. 
6. Mantenir, obrir i cancel·lar en qualsevol banc o establiment, comptes corrents i 
de crèdit; firmar xecs, ordres, pòlisses i altres documents; demanar i conformar o 
rebutjar extractes i ròssecs de comptes. 
7. Efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat. 
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8. Exercir les funcions d’òrgan de contractació per als contractes no harmonitzats 
amb proveïdors de l’ACM. 
9. Contractar assegurances de tota mena, firmar les pòlisses i els documents 
corresponents i fer efectives, si escau, les indemnitzacions. 
10. Dirigir, rebre i contestar requeriments i notificacions, celebrar actes de 
conciliació, comparèixer davant de qualsevol jutjat, audiència i altres tribunals; davant 
de qualsevol altra autoritat, instar, seguir i terminar, com a actor, demandat o en 
qualsevol altre concepte, tota mena d’expedients, judicis i procediments; practicar tot 
allò que permetin les lleis de procediment, sense limitació, estant facultat per absoldre 
posicions. Atorgar poders per a plets. 
11. Realitzar qualsevol acte en compliment de la representació, en el gir o el tràfic 
mercantil, de l’Associació. 
12. Gestionar les subvencions, els convenis econòmics i qualsevol mena de 
quantitat econòmica que hagi de percebre, per qualsevol concepte, de qualsevol 
organisme o entitat pública o privada. 
13. Sol·licitar assentaments als registres de la propietat i als mercantils. 
14. Qualsevol gestió necessària per a la defensa dels interessos de l’ACM. 
15. Qualsevol tràmit per a l’obtenció dels sistemes electrònics necessaris, així com 
la introducció de totes aquelles novetats tecnològiques que es puguin produir. 
16. Qualsevol altra funció que li sigui delegada o atribuïda pels estatuts, els acords 
de l’Assemblea i del Comitè Executiu.”. 
 
S’aprova per unanimitat dels presents, amb 104 vots a favor, la proposta de 
modificació dels Estatuts de l’ACM.  
 
El text refós dels Estatuts s’adjunta com a annex a l’acta. 
 
 

7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost i de les quotes per a l’exercici 

2020 

 
La Secretària General, la Sra. Joana Ortega, presenta el Pressupost de l’ACM per l’any 
2020: 
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Del pressupost destaca, pel que fa als ingressos, que les quotes dels associats no 
s’incrementen, atesa la situació econòmica que viu el món local; la diferència entre el 
pressupost del 2019 i el 2020 és deguda a un increment d’ingressos, en 
aproximadament 700.000 euros, per l’activitat de la Central de Compres. 
 
En relació a les despeses, la Secretària General destaca les de personal, atès que 
s’incrementen per la incorporació de la figura del Secretari General Adjunt. També 
informa de que s’han dotat 450.000 euros per a l’adquisició d’un bé immoble destinat 
a  formació, amb la idea que es pugui comprar l’espai que actualment ocupa l’oficina 
de Correus situada en el Carrer València, 231. 
 
S’aprova el pressupost i les quotes per a l’exercici 2020 per unanimitat dels presents, 
amb 104 vots a favor.  
 
 

8. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Mandat 2020-2024 

 
Abans d’entrar a explicar el Pla de Mandat, el President de l’ACM manifesta que en 
aquesta Assemblea també es vol presentar la nova imatge corporativa. 
Des de l’any 1981 l’ACM ha tingut diferents imatges corporatives:  
 

 
 
 
 

Després de 10 anys amb la mateixa imatge corporativa i amb l’aprovació d’un nou Pla 
de Mandat, es vol procedir a la seva actualització. 
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La nova imatge corporativa s’ha fet des de la perspectiva de la territorialitat i la 
igualtat. També es pretén donar força al valor més preuat dels alcaldes i alcaldesses, 
regidors i regidores, què és la proximitat, la transparència i la participació i 
empoderament de la ciutadania;  a la vegada, aquesta nova imatge corporativa té 
aquest punt de modernitat per donar resposta als nous reptes i nous temps.  
 
Es reprodueix un vídeo sobre l’evolució de la imatge fins arribar a la nova proposta. 
 
La nova imatge corporativa que es proposa és la següent: 
 

 
 
En aquest acte es dona per inaugurada la nova imatge.  
 
Pel que fa al Pla de Mandat, informa que els mateixos Estatuts de l’ACM preveuen que 
per a cada mandat s’ha de tenir un pla estratègic; en aquest cas s’ha volgut 
desenvolupar de forma molt participada amb pels ens locals.  
 
Des del passat mes de setembre es va assumir el repte de no treballar de forma 
unilateral, sinó de caminar de manera conjunta per recollir totes les sensibilitats i 
necessitats dels país.  
 
Al mes d’octubre de 2019 es va demanar als associats que aportessin les seves 
necessitats, observacions i/o suggeriments; i al mes de gener de 2020 es van elaborar 
les accions del Pla de Mandat que avui es presenten. 
 
El que es planteja a la XXII Assemblea de l’ACM és una pla que va mes enllà d’un Pla 
Estratègic perquè es concreta en 100 accions efectives que es volen treballar dia a dia 
per aconseguir-les, amb la prèvia participació dels diferents Ajuntaments.  
 
Abans d’entrar a exposar el Pla de Mandat 2020-2024, es reprodueix una petita 
infografia d’introducció. 
Les 100 accions són les següents:  
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Aquest Pla de Mandat es planteja amb tres missions: la primera és donar qualitat de 
vida als ciutadans i ciutadanes, una qualitat que porta a parlar de justícia social i 
d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits dels mateixos municipis; la segona és la 
prosperitat econòmica per tal de poder avançar i poder dinamitzar el país des del 
municipalisme; i, finalment, l’acció climàtica.  
 
Aquestes tres missions han de portar un desenvolupament local sostenible, a través de 
totes les accions derivades i d’uns valors que impregnen el municipalisme actiu del 
país: excel·lència, integritat, proximitat i igualtat.  
Tot això es durà a terme amb dos objectius estratègics: l’ACM, com a aliança de futur, 
la suma de sinergies i complicitats per assumir objectius compartits; i, l’ACM, com a 
força del municipalisme, perquè un municipalisme fort representa l'avenç del país i de 
la seva pròpia conciutadana. 
 
En aquest sentit, aquests objectius estratègics es tradueixen en 8 objectius operatius 
que són l’encapçalament de cadascuna de les 100 accions: 
 

- Lobbisme sectorial. Un lobbisme sectorial en positiu, que ha de permetre que el 

municipalisme català sumi esforços per incidir en tot allò que afecta els 

mateixos Ajuntaments. En aquest cas, un lobbisme sectorial que ha de portar a 

prestar atenció, en tot moment, als treballs i sinergies compartits, per a incidir 

en tot allò que afecta, directament, els ajuntaments i, de forma derivada, la 

ciutadania.  

 
De les accions, el President en destaca les següents: 

o La constitució i elevació a categoria de fòrum el què seria el fòrum de 

petits municipis. 
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o La participació efectiva en totes les iniciatives normatives i les consultes 

de polítiques públiques que afecten al món local. 

o La constitució dels diferents consells assessors de les àrees i dels àmbits 

de l’ACM. 

 
- Implantar nous serveis. Es vol donar resposta a les diferents demandes dels 

diferents ens locals. Implantar nous serveis és avançar, és donar resposta i és 

poder reflectir les diferents necessitats que van apareixent. 

 
De  les accions en destaca les següents: 

o La creació d’una oficina tècnica territorial per l’assessorament i 

assistència en matèria de gestió territorial. 

o La creació d’una oficina tècnica econòmica d’assessorament en  Hisenda 

Local. 

o Nou servei d’assessorament en contractació pública local. 

o La implementació de la formació semipresencial i on-line. 

 
- Innovar, digitalitzar i modernitzar. A través de la Central de Compres es vol 

sistematitzar totes aquelles necessitats directes del món local per poder fer-ne 

la prospecció, estudis i treballs tècnics necessaris. Aquesta Central de Compres 

és una gran actiu del municipalisme i per això se’n vol  potenciar la innovació i 

digitalització,  per poder interconnectar amb les necessitats dels ens locals.   

 
- Impulsar l’Agenda 2030. Per l’acció climàtica s’han de fer apostes decidides 

d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Però això no es pot quedar només en 

les declaracions simbòliques d’emergència que molts municipis estan fent des 

que el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret d’emergència climàtica; 

s’ha de treballar perquè l’Agenda 2030 tingui la capil·laritat suficient per poder 

adaptar-se a les necessitats de cada municipi.  

 
De les accions, el president en destaca les següents: 

o Oferir metodologia pròpia dels ens locals per implementar l’Agenda 

2030. 

o Impulsar l’agenda rural de Catalunya, juntament amb el CADS.  

 
- Els Ajuntaments corresponsables de la Catalunya del futur i amb única veu. Els 

Ajuntaments no volen ser observadors dels canvis al país, sinó protagonistes 

actius perquè el país avança també amb les realitats del municipis.  

-  
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De les accions en destaca dues: 
o Impulsar la nova regulació del Consell de Governs Locals que el faci 

operatiu. 

o Treballar perquè la força del municipalisme estigui representada per 

una veu única. 

 
- Prestigiar i dignificar l’electe local. La figura de l’electe, regidor o regidora, 

alcalde o alcaldessa, està massa devaluada per la mateixa dinàmica 

institucional. Per això, es vol que la figura de l’electe local sigui la ròtula per 

excel·lència de la proximitat amb la ciutadania, que s’entengui com la gran 

oportunitat. 

 
Per això, el president destaca les següents accions: 

o Redactar i impulsar l’Estatut jurídic de l’electe local. 

o Elaborar un pla d’acompanyament i reinserció laboral per als electes 

sortints. 

 
- Impulsar un marc jurídic eficient i de qualitat. La millora i la simplificació 

administrativa del marc jurídic que afecta el món local és vital per poder 

invertir el temps dels electes amb allò que és necessari; és a dir, implementar 

les accions que donen més benestar i avenç a una comunitat.  

 
De les accions en destaca les següents: 

o Impulsar la llei òmnibus de reducció i simplificació de càrregues per a 

l’administració local. 

o Impulsar la Llei de Governs Locals conjuntament amb la Llei de finances 

locals. 

 
- Projectar el municipalisme català al món. A més d’assumir les bones pràctiques 

internacionals, també projectar les bones pràctiques del municipalisme. 

 
Per això, a banda de les accions destinades a donar a conèixer o a rebre bones 
pràctiques, destaca la següent: 

o La creació d’una oficina tècnica per l’assessorament i assistència en la 

implantació i tramitació de projectes i subvencions a nivell 

internacional. 

 
S’aprova per unanimitat dels presents, amb 107 vots a favor, el Pla de Mandat 2020-
2024. 
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9. Propostes de resolució 

 
La Presidenta de la Mesa dona la paraula al Sr. Josep Caparrós, Vicepresident de l’ACM 
i alcalde de Sant Carles de la Ràpita, el qual dona lectura de la següent proposta de 
resolució: 
 
-. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: ELS EFECTES DEL TEMPORAL GLÒRIA 
Exposició de motius 
 
Els efectes del temporal Glòria han estat devastadors en moltes zones de Catalunya, 
majoritàriament al Litoral Català. Però, no és l’únic temporal que s’ha patit, atès que a 
l’octubre del 2018 i 2019 es van produir uns aiguats que, malauradament, van 
provocar pèrdues, a més de materials, humanes.  
 
En aquest sentit, la XXII Assemblea Catalana de Municipis i Comarques resol: 
 
PRIMER.- Requerir al Govern de l’Estat que declari Zona Afectada Greument per una 
Emergència de Protecció Civil els municipis catalans afectats pel temporal que ho 
demanin i acordi fer-hi extensiva l’aplicació del Reial Decret-Llei 11/2019, de 20 de 
setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per 
temporals i altres situacions catastròfiques, d’acord amb el seu article 1.3. 
SEGON.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol una estratègia 
conjunta i coordinada amb el territori per definir i planificar les inversions necessàries 
en infraestructures per afrontar les emergències climàtiques. 
TERCER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que posi a disposició dels ens locals 
un fons per emergències amb recursos econòmics, tècnics i financers per tal de poder 
fer front als desperfectes patrimonials i naturals que va causar el temporal Glòria. 
QUART.- Garantir una distribució equitativa del fons per emergències amb criteris 
d’equilibri territorial per tal de poder cobrir tot el territori. 
CINQUÈ.- Comunicar l’adopció dels següents acords a la Presidència del Govern de la 
Generalitat, a la Presidència del Govern de l’Estat i a les Conselleries i Ministeris 
competents, així com al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i als ens 
locals.  
 
S’aprova la proposta de resolució per unanimitat dels presents, unanimitat, amb  103 
vots a favor.  
 

10. Cloenda 

a. Il·lm Sr Lluís Soler, president de l’ACM 

 
La Presidenta de la Mesa cedeix la paraula a l’Il·lm. Sr. Lluís Soler, president de l’ACM.  
 
El president de l’ACM dona la benvinguda a l’Hble. Sra. Meritxell Budó al Recinte 
Modernista de Sant Pau. També saluda el Secretari del Govern, a la Regidora de 
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l’Ajuntament de Barcelona, a la Presidenta de la Diputació de Tarragona, els antics 
presidents de l’ACM, el Secretari d’Administració Local, la Directora General 
d’Administració Local i la resta d’autoritats.   
 
Agraeix a tots els alcaldes i alcaldesses que han assistit i participat en la XXII Assemblea 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 
Manifesta que al llarg del matí s’ha retut comptes de la feina realitzada en aquests, 
pràcticament, cinc mesos. S’han aprovat els següents punts: el pressupost de l’exercici 
de l’any 2020 per dotar econòmicament l’impuls de tot el què s’haurà de fer; la 
modificació dels nous Estatuts de l’ACM per adaptar-se a les noves necessitats - que 
també s’han aprovat-; la nova imatge corporativa; i, especialment, el Pla de Mandat 
amb 100 accions que marquen l’agenda municipalista i que tenen la missió clara de 
treballar  per l’acció climàtica, per la qualitat de vida i per la prosperitat durant els 
pròxims 4 anys. 
 
El president de l’ACM recorda que hi ha molta feina a fer i afirma que es farà. Una 
tasca ambiciosa que manifesta que ni la volen i ni la poden fer sols; al contrari, es 
necessita i es vol l’ajuda de tothom perquè no hi ha res més important que treballar 
per les veïnes i veïns, per millorar el dia a dia i fer realitat el projecte del món local 
arreu del país en tota la seva diversitat i riquesa. Perquè, abans d’ésser alcaldes i 
alcaldesses, com manifesta, són servidors públics; ciutadans i ciutadanes que han 
decidit dedicar moments de la seva vida a ajudar a les veïnes i veïns; a transformar 
carrers i places per fer un millor municipalisme i, amb ell, un millor país. 
 
Manifesta, també, que volen posar en valor tot aquest esperit de servei públic per a 
projectar-se al futur; la Catalunya imaginada, en els pròxims anys, és un país sostenible 
i que garanteixi la qualitat de vida de totes les persones; que fomenti que la 
prosperitat arribi a tots els racons dels pobles i ciutats. Aquesta és la gran missió del 
municipalisme català i és l’objectiu pel qual treballarà l’ACM. 
 
Així, com recorda el president, una Agenda Municipalista basada en l’acció climàtica, 
en la qualitat de vida i en la prosperitat; i, que es nodreix a través de 100 accions. 
  
Per aconseguir-ho explica que es dotaran de noves eines, recursos i serveis per posar 
en valor el servei públic municipal; per acompanyar els Ajuntaments en el seu dia a 
dia; i, per contribuir a uns pobles i ciutats millors, en un país que es vol pròsper, 
cohesionat i radicalment democràtic. 
 
Recorda que ser alcalde o alcaldessa no és tenir el poder, el protocol o el 
reconeixement; és tenir responsabilitat i vocació de servei, alhora, de moltíssima 
passió per servir els ciutadans i ciutadanes.  
 
Per això, el president expressa que, quan va arribar a la presidència de l’ACM, es va 
marcar com a objectiu, juntament amb l’equip que l’acompanya, enfortir l’entitat, 
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l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per servir millor els Ajuntaments. I és 
per això, amb aquesta visió, que avui s’ha aprovat el Pla de Mandat del Municipalisme 
Català 2020-2024. 
 
Es ratifica en fer el màxim d’esforç perquè aquest enfortiment vagi encaminat a teixir 
una única veu del municipalisme del país. Compromís ferm i explícit de l’ACM.  
 
El President de l’ACM es dirigeix a l’Hble. Sra. Meritxell Budó, Consellera de 
Presidència, per manifestar-li que des del municipalisme català no es reclamen 
competències, recursos i eines per simple egoisme, sinó per servir millor als veïns i 
veïnes. Però tampoc, com manifesta, es volen quedar només en la demanda; els 
municipis són la primera porta d’accés a les demandes i les necessitats de la ciutadania 
i l’eix a partir del qual es vertebra en país. 
 
Tot això es vol fer sense perdre de vista l’Agenda 2030, el full de ruta cap el 
desenvolupament local sostenible, alhora que comparteixen els valors de l’excel·lència 
perquè no tenen prou en fer-ho bé. 
 
Convida tot el municipalisme català a fer-se corresponsable, no només del futur dels 
municipis, sinó del futur del país; perquè no només se sap i es vol gestionar, es vol ser 
aliat per fer una Catalunya millor, atès que aquesta és l’autèntica força del 
municipalisme català. 
 
El municipalisme català vol ser l’aliat estratègic del país per avançar junts en molts dels 
reptes: nacionals, socials i, també globals. Sobretot, es vol impulsar l’Agenda 
municipalista per construir, sumar i projectar-se com allò què són; el món local positiu, 
constructiu i incansable al servei de la gent.  
 
Per últim, agraeix als assistents per compartir esforços plegats, per sumar la força del 
municipalisme i per mirar cap endavant per a un país millor. 
 
El President de l’ACM cedeix la paraula a l’Honorable Sra. Meritxell Budó, consellera de 
la Presidència i Portaveu del Govern. 
 

b. Hble, Sra. Meritxell Budó, Consellera de la Presidència 

 
La consellera Budó saluda les autoritats i assistents i manifesta que li plau assistir a la 
XXII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i fer-ho com a 
representació del Govern de Catalunya; un govern amb una claríssima vocació 
municipal, que creu en el municipalisme. 
 
De la mateixa manera que en aquesta Assemblea s’ha aprovat un pressupost que 
permetrà desenvolupar el Pla de Mandat de l’ACM, el Govern de Catalunya també ha 
fet aquest exercici de responsabilitat i compromís amb el país a l’hora de tirar cap 
endavant aquesta eina tan necessària com són els pressupostos. 
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Catalunya no podia seguir amb un pressupostos prorrogats des de l’any 2017, atès que 
es necessitava una eina actualitzada que donés resposta a les necessitats actuals del 
país;  aquesta eina és el Pressupost 2020. Un pressupost que, en aquest cas, ha 
comptat amb el suport del Comuns per facilitar-ne la seva tramitació parlamentària.  
 
El Govern també ha treballat en la recuperació de la normalitat institucional després 
d’haver patit les conseqüències del 155; és a dir, assumint les responsabilitats del món 
local des del Departament de la Presidència i posant, també, un èmfasi especial en el 
desplegament de la Llei d’Aran. 
 
També, la reducció del deute de la Generalitat de Catalunya amb els Ajuntaments; era 
una assignatura pendent i,  ja des de l’any 2017, el Govern de Catalunya es va proposar 
afrontar aquesta reducció del deute. En aquests moments aquest deute s’ha reduït en 
un 70% i, per tant, ja ens trobem en uns nivells  més normals d’endeutament entre 
Administracions. 
Assignatura pendent, també, era l’increment dels recursos dels Fons de Cooperació 
Local. El Pressupost 2020 en preveu un increment al voltant d’un 3,4%. 
 
Pel que fa a les convocatòries del Fons FEDER, recorda que a les 4 convocatòries, tant 
dels eixos 4 com dels eixos 6, s’hi han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat més de 76 
milions d’euros per un total d’inversió de 154 milions d’euros. 
 
Destaca també la recuperació del PUOSC, atès que és important recuperar aquesta 
dotació de 250 milions d’euros per als propers exercicis 2020-2024. La recuperació 
d’aquesta eina és un pas important i denota la voluntat i responsabilitat del Govern de 
Catalunya envers els municipis del seu país.  
 
Per altra banda, explica que des del Govern s’ha entès, llegint el país i la seva pluralitat, 
i tenint en compte que l’1% de la població viu i ocupa el 38% de la superfície de 
Catalunya, que hi ha una altra lectura a banda de les grans ciutats, la dels micropobles; 
en conseqüència, cal dotar-se d’una eina que miri el país des d’aquesta perspectiva, és 
a dir, d’una Agenda Rural que, coordinada amb l’Agenda Urbana, permeti 
desenvolupar totes aquelles estratègies per tal de que tots els territoris de Catalunya 
s’activin i es garanteixi una veritable cohesió territorial.  
 
No obstant això, l’acció del Govern no s’exhaureix amb aquestes polítiques pròpies del 
Departament de la Presidència; és tot el Govern el que està compromès amb la 
dinamització i l’equilibri territorial del país. Un compromís que es posa de manifest 
amb els Pressupostos 2020 que, actualment, s’estan debatent en el Parlament de 
Catalunya. 
 
En consonància amb aquesta estratègia, manifesta que aquest Pressupost preveu una 
inversió 45 milions  d’euros per fer arribar la fibra òptica a totes les capitals de 
comarca durant l’any 2020. Encara hi ha 13 capitals de comarca per connectar amb 
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fibra òptica. I, també, perquè tots els nuclis de més de 50 habitants estiguin connectats 
abans de l’any 2023. 
 
Informa de la previsió d’incrementar els recursos destinats a la mobilitat. Per exemple, 
els 458 milions d’euros que el Pressupost destina als sistemes de transport metropolità 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, els 140 milions d’euros d’inversió en la xarxa 
de ferrocarrils o els 104 milions d’euros dedicats a la conservació i a la millora de les 
carreteres. 
 
Un darrer exemple de la millora de l’acció governamental coordinada i amb contacte 
directe amb el territori és l’acord que es va adoptar fa un parell de setmanes en el 
Govern i que té per objectiu assolir un protocol d’actuació en els casos causats per 
danys temporals i altres situacions catastròfiques. Un protocol que ha de permetre 
treballar la post-emergència, és a dir, la recuperació de la normalitat.  
 
En aquest sentit, manifesta que si es fa de manera coordinada, probablement, serà 
més efectiva la resposta i molt més ràpida la recuperació de la normalitat. S’està 
parlant de la coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya i, també, amb les altres Administracions que tenen un paper important en 
aquesta actuació en la post-emergència. 
 
Afegeix que es crearà un programa interdepartamental de coordinació de les mesures 
rehabilitadores i de dinamització territorial en els casos de desastres naturals i altres 
emergències amb la finalitat de poder realitzar el seguiment i l’avaluació de l’impacte 
d’aquelles mesures que estiguin aprovades. 
 
La Consellera de la Presidència manifesta que el Govern té voluntat de seguir tenint un 
paper actiu en la definició de les prioritats del present i del futur del món local; es farà 
des de la col·laboració, la tasca de recerca i l’aproximació a les diferents realitats 
municipals. 
 
Per acabar, desitja un mandat ple d’encerts en defensa del paper del món local dins de 
l’organització territorial i institucional del país i manifesta que fer-ho conjuntament és 
la manera més efectiva per assolir aquests objectius. 
 
Reitera el seu agraïment i expressa la seva enhorabona pel desenvolupament de 
l’Assemblea i, sobretot, pel mandat iniciat fa un mesos.   
 
Finalitza la XXII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb el 
Cant dels Segadors. 
 
Sent les 14 h s’aixeca la sessió. 
 
Vistiplau del President,     La Secretària General, 
 


