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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES

PREÀMBUL

C.I.F. 66436064

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) es va constituir amb la
voluntat de vertebrar el municipalisme català en una entitat nacional sobirana,
compromesa en la defensa de l’autonomia local i plenament identificada amb el
país, en la qual cada municipi, amb independència de les seves dimensions,
tingués dret a un vot.
Som municipalistes perquè entenem que el municipi és el nivell bàsic
d’organització política i social, que permet als ciutadans participar en decisions
que afecten directament el seu entorn i, al mateix temps, facilita a cada un
d’aquests ciutadans els serveis bàsics per al seu desenvolupament.
No ha estat pas per atzar que els ajuntaments, entesos com a governs
municipals, han assumit, des de sempre, serveis que sovint depassen llur
capacitat econòmica i de gestió. Per aquest motiu, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques considera que cal potenciar al màxim la capacitat
d’aquests ens i facilitar, en aquest mateix sentit, les iniciatives que facin
possible que el municipi desenvolupi amb tota comoditat els serveis que els
ciutadans li reclamen. Aquesta idea, que l’any 1981 va motivar la constitució
d’aquesta ACM, continua vigent avui.
També creiem que a Catalunya no es pot deslligar el fet municipal de la realitat
social i política, és a dir, del fet nacional. El nostre país s’ha anat construint dia
a dia des de tots i cadascun dels municipis que el conformen. Podem afirmar,
per tant, que també la consciència de país s’ha forjat amb la suma dels
esforços dels pobles, de les viles, de les comarques i de les ciutats.
Aquest ideari actua com a instrument de vertebració de les realitats locals en el
projecte global de consolidació del país; és un ideari que té una llarga tradició
al darrere, de la qual ens sentim i ens volem hereus, i que, en fer-lo seu l’ACM,
es conjumina amb l’afany de col·laborar amb el Govern de Catalunya perquè la
construcció diària del país no tan sols no es faci sense comptar amb les
administracions locals sinó que aquestes hi tinguin i se’ls reconegui el paper
que els correspon.
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El principi de l’autonomia local, consagrat per les lleis, ha d’estar sempre per
sobre de qualsevol altra consideració. Tanmateix, entenem la defensa
d’aquesta autonomia local no estrictament com una lògica posició de tolerància
envers la llibertat i la capacitat inherents a cada ens a l’hora d’actuar i decidir,
sinó també com una autoexigència que ens fa reclamar per a tots i cadascun
d’ells la possibilitat de respondre d’una manera semblant o equivalent davant
dels seus ciutadans. Cap municipi no deixa de tenir els mateixos drets o els
mateixos deures a causa de la seva demografia, del seu pressupost, de la seva
situació geogràfica, de la seva economia, de la seva composició social o de
l’ideari dels qui el representen o el governen.
D’acord amb aquesta declaració i d’acord també amb el que ha estat una línia
permanent de conducta d’aquesta ACM des del moment de la seva constitució,
el principi d’”un municipi, un vot” ens permet afirmar que, a diferència d’altres
maneres d’entendre el municipalisme, la nostra garanteix realment una
representativitat i un tracte idèntics a cada ens local que integra l’organització.
Així mateix, i atenent al principi general que permet als municipis l’exercici de
totes les activitats que les lleis no atribueixen específicament a altres
administracions, aquesta ACM vetllarà per l’establiment de mecanismes que ho
facin possible i, per tant, per la coordinació i, tant com convingui, per l’actuació
conjunta d’aquells que tinguin necessitats o finalitats comunes. Malgrat que no
és un objectiu propi d’una organització que aplega exclusivament
administracions de caire local fixar el marc legislatiu i l’aplicació territorial de les
lleis i les normes que se’n desprenen, al seu dia l’ACM va promoure les
comarques i va empènyer els legisladors catalans a donar-los rang polític i
administratiu. Aquest reconeixement ha estat una prova palpable de la voluntat
del poble de Catalunya de dotar-se d’una organització territorial pròpia que
respongui a una realitat antiga però reiteradament renovada al llarg del temps.
La nostra representativitat però, va acompanyada del rebuig als
posicionaments que ens volen restringir el camp d’actuació a l’àmbit estricte del
territori que representem.
Ben altrament, reivindiquem la participació activa dels nostres municipis i
comarques en l’establiment d’una política estatal mitjançant la qual el rol de les
administracions locals no existeixi només sobre el paper i en què llur
participació en els pressupostos generals els permeti una capacitat financera
que s’acordi amb les competències, els drets i les obligacions que el marc
jurídic existent els atorgui.
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Així mateix, i des de la nostra condició de membres de l’entitat CGLU ( Ciutats
i Governs Locals Units), maldem pel reconeixement de les administracions
locals arreu i col·laborem al mateix nivell amb altres organitzacions
municipalistes, especialment les europees, de cara a l’intercanvi d’experiències
i a la fixació de polítiques comunitàries que tinguin en compte que la
construcció de l’Europa emergent no es pot fer al marge dels municipis, de les
comarques i, en definitiva, de les administracions locals, s’anomenin així o
d’una altra manera segons el país de què es tracti.
En definitiva, creiem que aquests estatuts ens han de permetre dur a terme
amb eficàcia l’ideari i els objectius que aquest preàmbul explicita, atenent a la
voluntat i a la lliure participació dels associats de l’ACM, que són els qui en
darrer terme tenen la paraula.
C.I.F. 66436064

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Composició.
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) està constituïda per
l’agrupació voluntària de municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya.
Article 2. Naturalesa jurídica.
1. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques té personalitat jurídica
pròpia i naturalesa jurídica privada, d’acord amb el que disposa la
normativa vigent.
2. L’ACM assumeix la representació dels municipis, comarques i altres ens
locals que la integren, en tots els àmbits i estaments, conservant la plena
personalitat jurídica i política de cada ens local associat.
Article 3. Àmbit territorial i relacions externes.
1. L’àmbit territorial de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques és
Catalunya.
2. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques pot tenir relacions de
cooperació amb altres entitats amb objectius similars del nostre país i
d’arreu del món. També pot adherir-se a les entitats internacionals que
tinguin finalitats anàlogues.
Article 4. Domicili.
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1. El domicili de l’ACM serà a Barcelona, sense perjudici que se’n puguin
descentralitzar les activitats.
2. Els òrgans de l’Associació es podran reunir a qualsevol municipi català (
antic article 6).
3. Es podran crear delegacions de l’Associació per prestar-ne els serveis a
qualsevol punt del territori català. A l’acord de creació se’n regularà el règim.
Article 5. Sigla.
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques adopta la sigla “ACM” per
representar l’Associació.
TÍTOL II
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FINALITATS, FUNCIONS I ACTIVITATS
Article 6. Finalitats de l’ACM.
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques té per finalitat representar,
defensar i promoure els interessos generals dels municipis, les comarques i els
altres ens locals associats i, alhora, potenciar l’autonomia local a Catalunya i
arreu del món
Article 7. Funcions de l’ACM.
Són funcions de l’ACM:
a) La representació dels interessos genèrics dels ens locals davant de les
instàncies polítiques i administratives i altres institucions, públiques i
privades.
b) El foment i la defensa de l’autonomia municipal.
c) El foment i la defensa de la llengua i la cultura catalanes a la vida local.
d) La promoció i l’elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions que
afecten els ens locals.
e) La difusió del coneixement de les institucions de govern local,
encoratjant la participació dels ciutadans.
f) La formació dels electes i tècnics dels ens locals.
g) Oferir serveis de suport, d’assessorament i de compra agregada de
productes i serveis, amb bones condicions per als associats.
h) Qualsevol altra funció que afecti directament o indirectament els ens
locals associats.
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Article 8. Activitats de l’ACM
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Per realitzar les finalitats i funcions esmentades, l’Associació:
a) Representa els interessos dels ens locals associats davant de les altres
administracions, governs i institucions públiques i privades.
b) Estableix relacions de cooperació i d’altres tipus amb entitats nacionals i
internacionals amb finalitats anàlogues.
c) Estableix les estructures organitzatives pertinents.
d) Facilita l’intercanvi d’informació sobre qüestions municipals i comarcals.
e) Ofereix serveis d’assessorament als seus associats.
f) Proporciona defensa jurídica als electes i ens locals associats, quan així
ho acordin els òrgans de govern de l’Associació.
g) Organitza i participa en reunions, seminaris i congressos.
h) Organitza cursos i activitats de formació.
i) Es dirigeix als poders públics, promou canvis normatius i intervé, amb
caràcter consultiu si escau, en la tramitació de projectes que afectin els
ens locals
j) Promou, edita i difon llibres i altres publicacions.
k) Disposa d’una central de contractació.
l) Realitza i promou qualsevol altra activitat que tingui relació amb els seus
fins.
TÍTOL III
ASSOCIATS
Article 9. Membres de l’ACM
Tots els municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya poden ser
membres de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
Article 10. Procediment d’adhesió.
L’acord d’adhesió ha de ser pres pel ple de l’ens local i degudament comunicat
a l’Associació.
Article 11. Drets dels associats.
Tots els associats tenen dret a:
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a) Participar en l’Assemblea i en els òrgans de l’ACM, mitjançant els seus
representants.
b) Participar en la realització de les finalitats de l’ACM.
c) Participar, a través del seus representants, en l’elecció dels càrrecs de l’ACM
i presentar-s’hi com a candidats, quan es compleixin les formalitats establertes
als estatuts i, si escau, al reglament de règim intern.
d) Utilitzar els serveis de l’ACM.
e) Sol·licitar i rebre aclariments i informes mitjançant els òrgans facultats per
fer-ho.
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Article 12. Deures dels associats.
Són deures dels associats:
a) Comprometre’s en les finalitats de l’Associació i participar en llur assoliment.
b) Complir els acords adoptats pels òrgans de l’ACM.
c) Contribuir al sosteniment econòmic de l’ACM satisfent, almenys, la quota
anual establerta i aprovada per l’òrgan competent, així com les aportacions
extraordinàries que s’acordin.
d) Assistir a les reunions de les Assemblees generals i d’altres òrgans als
quals siguin convocats.
e) Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’ACM.
f) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social de l’ACM.
Article 13. Pèrdua de la condició d’associat.
1. La condició d’associat es perdrà:
a) Per decisió de l’associat, presa per acord del ple respectiu, que ho haurà de
comunicar a l’Associació.
b) Per l’impagament de les quotes. El Comitè Executiu pot suspendre de la
condició de membre de l’Associació l’ens local que no hagi abonat les seves
quotes durant dos anys.
c) Per sanció imposada d’acord amb el règim disciplinari de l’ACM.
2. La baixa tindrà efecte a partir del 31 de desembre de l’any que es
comuniqui l’acord.
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Article 14. Règim disciplinari.
Al Comitè Executiu li correspon la sanció de les infraccions comeses pels
associats.
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1. Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió
de l’Associació, segons el que estableixi el reglament de règim intern.
2. El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia o comunicació. La Presidència, en el termini de 10 dies, nomenarà
un instructor, que tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resolució
en el termini de 15 dies amb audiència prèvia del presumpte infractor. La
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts
dels membres del Comitè Executiu, l’adoptarà aquest òrgan en la seva
propera reunió.
3. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades pel Comitè
Executiu, els associats interessats poden sol·licitar-ne la ratificació per la
primera Assemblea general que se celebri.
TÍTOL IV
ESTRUCTURA ORGÀNICA
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 15. Òrgans necessaris i voluntaris de l’ACM.
Els òrgans de l’Associació són els següents, sens perjudici que per acord del
Comitè Executiu o de l’Assemblea se’n puguin crear d’altres:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

L’Assemblea.
El Comitè Executiu.
La Comissió de Presidència.
La Presidència.
La Secretaria General.
Les Àrees sectorials i els Àmbits.
Els Fòrums.
 El Fòrum Comarcal
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 El Fòrum de Joves Electes
 El Fòrum de Petits Municipis.
h) La Central de Contractació
Article 16. Durada del mandat dels òrgans.
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1. Els mandats del Comitè Executiu, de la Presidència, de la Secretaria
General i dels altres òrgans necessaris i voluntaris són de quatre anys,
sens perjudici que puguin ser cessats pel mateix òrgan que els hagi
nomenats o bé que se’n determini un mandat més breu en l’acord de
creació, i s’hauran de renovar, necessàriament, abans de sis mesos a
partir de la constitució dels ens locals, amb independència de la data
d’inici del seu mandat.
2. La renúncia o el cessament per qualsevol motiu de la Presidència, prèvia
a la finalització del seu mandat, comportarà el cessament del Comitè
Executiu i dels òrgans unipersonals i col·legiats nomenats pel mateix
Comitè Executiu. En el termini màxim de trenta dies des que es faci
efectiva la renúncia o cessament s’haurà convocar una assemblea
extraordinària per a la renovació de la Presidència i del Comitè Executiu.
Article 17. Delegació del vot i actes de les reunions.
1. El reglament intern que reguli el desenvolupament de les reunions dels
òrgans de l’Associació podrà permetre la delegació del vot d’acord amb
la normativa aplicable.
2. Les actes de l’Assemblea, del Comitè Executiu i dels restants òrgans
col·legiats s’aprovaran en la següent sessió que celebri l’òrgan
corresponent.
CAPÍTOL I
L’ASSEMBLEA
Article 18. Composició i dret de vot.
1. L’Assemblea és l’òrgan suprem de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques. Està formada pels representants dels ens locals associats.
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2. Cada ens local associat disposarà d’un vot, exercit per la persona que
n’ocupi la presidència, o bé pel càrrec electe que el pugui substituir
d’acord amb la normativa aplicable a l’ens associat.
3. El reglament intern que reguli la sessió de l’Assemblea podrà permetre
la delegació del vot d’acord amb la normativa aplicable.
Article 19. Atribucions de l’Assemblea.
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Correspon a l’Assemblea:
a) Elegir la persona que exercirà la Presidència de l’ACM.
b) Elegir i separar, d’entre els presidents dels ens locals associats, fins a un
màxim de 35 vocals del Comitè Executiu.
c) Aprovar el pla de mandat de l’Associació, la gestió dels òrgans de
govern, el pressupost i els comptes anuals.
d) Modificar els estatuts.
e) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de
l’Associació així com les aportacions al patrimoni de l’Associació, si
escau.
f) Aprovar aportacions econòmiques extraordinàries.
g) Acordar la transformació, fusió o dissolució de l’Associació i nomenar-ne
la comissió liquidadora.
h) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
i) Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que afectin els
objectius de l’Associació.
j) Aprovar totes les resolucions que cregui necessàries per desenvolupar
millor les activitats i les finalitats de l’Associació.
k) Qualsevol altra tasca que li sigui atribuïda d’acord amb les lleis i aquests
estatuts.
Article 20. Periodicitat i convocatòria de l’Assemblea.
1. L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària, almenys, una vegada cada
any i, en tot cas, en el termini de sis mesos a partir de la constitució de
les entitats locals.
2. L’Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari quan ho acordin la
Presidència o el Comitè Executiu, per iniciativa pròpia o a petició del
10% dels ens locals associats. En aquest segon cas haurà de tenir lloc
en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
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3. L’Assemblea la convocarà el Comitè Executiu, que podrà delegar-ne la
convocatòria en la Presidència, amb caràcter ordinari amb quinze dies
d’antelació com a mínim, i amb caràcter extraordinari amb una antelació
mínima de cinc dies.
4. La convocatòria es podrà trametre exclusivament per mitjans electrònics.
Article 21. Ordre del dia de l’Assemblea.
A la convocatòria s’acompanyarà l’ordre del dia amb els assumptes a tractar,
incloent-hi, necessàriament, qualsevol qüestió que dintre de les finalitats de
l’Associació hagi estat sol·licitada per, almenys, el 10% dels ens locals
associats.
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Article 22. Quòrum de constitució de l’Assemblea.
L’Assemblea es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’ens locals
associats presents o representats.
Article 23. Funcionament de les sessions de l’Assemblea.
1. Les sessions de l’Assemblea, en allò no previst per aquests estatuts, es
regiran pel reglament de règim intern que reguli el desenvolupament de les
sessions dels òrgans de l’ACM.
2. En començar l’Assemblea els assistents aprovaran la composició de la
mesa que la dirigirà, a proposta del Comitè Executiu o de la Presidència, si
escau.
3. L’Assemblea deliberarà sobre tots els assumptes de l’ordre del dia i els
resoldrà. A les sessions extraordinàries només es pot deliberar i prendre
acords sobre els punts concrets que figurin a l’ordre del dia.
Article 24. Delegació del vot.
Els ens locals podran delegar el vot a un altre ens local associat, mitjançant
escrit adreçat a la Mesa. Cap membre de l’Assemblea no pot representar més
de cinc ens locals.
Article 25. Majoria per a l’adopció d’acords.
Amb caràcter general, els acords de l’Assemblea s’adoptaran per majoria
simple.
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CAPÍTOL II.
EL COMITÈ EXECUTIU
Article 26. Composició.
El Comitè Executiu està integrat pels membres següents:
a) Membres nats:
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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
determini el Comitè Executiu.

que

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.
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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).
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.
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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.
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.

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
acm@acm.cat

C.I.F. 66436064

www.acm.cat

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 regularne 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.
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.
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Article 29. Periodicitat de les reunions i assistències no presencials.
1. El Comitè Executiu es reunirà, almenys, un cop cada tres mesos. També ho
farà quan ho demanin el 10% dels seus membres.
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2. El Comitè Executiu es podrà reunir excepcionalment mitjançant
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui
la presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari
garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del
vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president.
En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquells que hagin
participat en la multiconferència i/o videconferència.
3. En les reunions presencials, excepcionalment, els membres que prèviament
justifiquin la impossibilitat d’assistir-hi podran participar-hi, si així ho
autoritza la Presidència, mitjançant videoconferència o multiconferència,
garantint-se en tot cas la seva identificació, la continuïtat en la comunicació,
la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. Es podrà fer
ús d’aquesta possibilitat com a màxim una vegada cada dotze mesos, llevat
de circumstàncies excepcionals que en justifiquin una freqüència superior.
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.

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
acm@acm.cat
www.acm.cat

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 IV
LA PRESIDÈNCIA
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Article 33. Elecció.
L’Assemblea elegirà la persona que exercirà la Presidència de l’Associació
d’entre els presidents d’ens locals associats.
Article 34. Atribucions de la Presidència.
La Presidència té les atribucions següents:
a) La representació legal de l’Associació.
b) Convocar i presidir el Comitè Executiu i els òrgans col·legiats de l’ACM
dels quals formi part.
c) Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea i del Comitè Executiu.
d) Nomenar un màxim de 5 Vicepresidents entre els membres del Comitè
Executiu.
e) Delegar en els Vicepresidents, en la Secretaria General i en altres
membres del Comitè Executiu i òrgans de l’ACM, les facultats que
cregui oportunes, amb caràcter puntual o permanent.
f) L’ús de la firma social per signar documents públics o privats de
subvencions, convenis de relació amb l’Associació, i convenis
econòmics de qualsevol mena de quantitat econòmica que s’hagi de
percebre, per qualsevol concepte, de qualsevol organisme o entitat
pública o privada. Aquesta signatura podrà ser delegada a la Secretaria
General.
g) L’ús de la firma social i la representació de l’Associació a tots els actes,
judicials i extrajudicials en els quals tingui interès i davant de qualsevol
autoritat, organisme o entitat pública o privada. Aquesta signatura podrà
ser delegada a la Secretaria General.
h) La direcció superior de l’actuació de la Secretaria General.
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i) La direcció superior del personal de l’Associació, directament o impartint
directrius i instruccions a la Secretaria General.
j) La direcció superior dels serveis tècnics i administratius de l’Associació,
impartint instruccions directament o a través de la Secretaria General.
k) La proposta de plans d’actuació, pressupostos i projectes d’activitats als
òrgans competents de l’Associació, i l’aprovació de plans i projectes i les
decisions d’impuls i prioritat de tots els que no són competència d’altres
òrgans.
l) Qualsevol altra funció que li sigui delegada o atribuïda pels estatuts, per
l’Assemblea i per Comitè Executiu, o que no estigui atribuïda a altres
òrgans de l’ACM, sens perjudici d’allò establert en la normativa
d’associacions.
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CAPÍTOL V
LA SECRETARIA GENERAL
Article 35. Nomenament.
Per a la direcció ordinària del funcionament de l’Associació el Comitè Executiu
nomenarà, a proposta de la Presidència, una persona que exercirà la
Secretaria General de l’ACM.
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.
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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.
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.
Article 37. Atorgament de poders.
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Prèvia autorització del Comitè Executiu, la Secretaria General pot atorgar tota
mena de poders per delegar les seves facultats a altres persones.
Article 38. Dependència.
La Secretaria General actuarà sota la dependència i supervisió de la
Presidència i del Comitè Executiu.
CAPÍTOL VI
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.
CAPÍTOL VII
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.
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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.
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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.
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.
CAPÍTOL VIII
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EL FÒRUM COMARCAL (FC)
Article 47. Composició i funcionament.
1. El Fòrum Comarcal és constituït pels Consells Comarcals associats 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 48. Presidència del FC.
La Presidència del Fòrum Comarcal correspon al president o presidenta de
Consell Comarcal associat que sigui elegit/da pels membres del Fòrum.
Article 49. Finalitats del FC.
C.I.F. 66436064

1. El Fòrum Comarcal té com a finalitats específiques:
a) La representació a tots els nivells dels interessos de les comarques.
b) La fixació de les directrius d’actuació generals en relació amb els consells
comarcals.
c) La promoció i l’elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions
comarcals.
d) Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament els
associats.
2. El Fòrum haurà de ser escoltat en relació a qualsevol decisió que l’ACM
prengui en relació a les comarques.
CAPÍTOL IX
EL FÒRUM DE JOVES ELECTES (FJE)
Article 50. Composició i funcionament del FJE.
1. El Fòrum de Joves Electes reuneix els electes de menys de 35 anys i els
electes responsables de l’Àrea de Joventut dels ens locals associats.
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.
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Article 51. Presidència del FJE.
La Presidència del Fòrum de Joves Electes correspon al president o presidenta
d’uns ens local associat que sigui elegit per l’Assemblea del Fòrum entre els
seus membres.
Article 52. Finalitats del FJE.
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1.El Fòrum de Joves Electes té com a finalitats específiques:
a) La coordinació d’actuacions dels electes de menys de 35 anys i dels electes
responsables de l’Àrea de Joventut dels ens locals associats.
b) La promoció i l’elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions dels joves
electes i de política juvenil.
c) Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament el jovent en
relació amb el ens locals.
2. El Fòrum haurà ser escoltat en relació a qualsevol decisió que l’ACM prengui
en relació a les polítiques de joventut.

CAPÍTOL X
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.
1. 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.
2. El Fòrum haurà ser escoltat en relació a qualsevol decisió que l’ACM
prengui en relació als pobles de menys de mil habitants.
CAPÍTOL XI
LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ
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Article 56. Finalitat.
Per facilitar que els ens locals associats puguin gaudir dels beneficis de la
compra agregada l’ACM disposa d’una central de contractació, d’acord amb
allò previst en la legislació de règim local i de contractació pública, sens
perjudici que se’n puguin oferir els serveis a d’altres ens de dret públic.
Article 57. Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació de la Central de contractació de l’ACM és Comitè
Executiu, que podrà delegar-ne les funcions en altres òrgans de l’ACM.
Article 58. Regulació de la Central de Contractació.
La Central de Contractació es regeix pel seu reglament, l’aprovació i
modificació del qual correspon al Comitè Executiu de l’ACM.
Article 59. Adhesió.
Pel fet de ser associats de l’ACM els ens locals estan adherits a la Central de
Contractació.
TÍTOL V
EL PATRIMONI I EL RÈGIM ECONÒMIC
Article 60. Ingressos de l’ACM
Els ingressos de l’Associació es composen de:
a) Quotes ordinàries.
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b)
c)
d)
e)

Aportacions extraordinàries.
Subvencions.
Rendiment d’activitats, serveis i publicacions.
Operacions de crèdit.

Article 61. Les quotes.
Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. El Comitè Executiu en proposarà
la quantia tenint en compte el principi d’equitat distributiva i hauran de ser
aprovades per l’Assemblea.
TÍTOL VI.
MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ
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Article 62. Modificació dels Estatuts.
La modificació dels Estatuts haurà de ser aprovada per l’Assemblea amb el vot
favorable de la majoria simple dels ens locals associats que hi assisteixin.
Article 63. Dissolució, fusió o transformació.
1. L’acord de dissolució, fusió o transformació haurà de ser aprovat en una
sessió extraordinària de l’Assemblea convocada amb aquest únic objecte,
amb el vot favorable de tres quartes parts dels presents.
2. En cas de dissolució l’acord inclourà el nomenament de la comissió
liquidadora. En cas que hi hagi béns sobrants, s’adjudicaran a la Generalitat
de Catalunya.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Reglament de Règim Intern.
Per desenvolupar i aplicar aquests Estatuts i regular el funcionament dels
òrgans de l’ACM, l’Assemblea pot aprovar un Reglament de Règim Intern.
Disposició addicional segona. Protocols de Col·laboració.
L’ACM pot establir, per aconseguir les seves finalitats, sistemes de
col·laboració i qualsevol altre tipus de relació amb associacions i entitats,
firmant a aquest efecte el protocol corresponent que contindrà els drets i
deures de cada una de les entitats.
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L’aprovació dels protocols correspondrà a la Presidència, que en donarà
compte al Comitè Executiu.
Disposició addicional tercera. Constitució d’altres entitats.
L’ACM pot constituir, per aconseguir les seves finalitats, qualsevol entitat o
institució prevista per la llei.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria Primera. Consells de Vegueria.
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Mentre no es constitueixin els consells de vegueria les referències que hi fan
aquests estatuts s’entendran fetes a les diputacions provincials.

