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

Sent les 10 hores del dissabte 16 d’octubre de 2021 es reuneix a Vic, a l’Auditori Marià Vila d’Abadal del Recinte 
el Sucre, la XXIV Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) amb el següent Ordre 
del dia: 

1. Constitució de la Mesa. 

2. Benvinguda i salutacions. 

3. Aprovació, si escau, de l’Acta de la XXIII Assemblea de l’ACM. 

4. Informe de Direcció. 

‒ Altes i baixes 

‒ Activitat Institucional 

‒ Àrees 

‒ Pla de Mandat 

5. Ratificació del nomenament de membres del Comitè Executiu. 

6. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020. 

7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost i de les quotes per a l’exercici 2021. 

8. Propostes de resolució. 

9.    Cloenda 
 

1. Constitució de la Mesa 

La Sra. Joana Ortega, secretària general de l’ACM, proposa, en nom del president,  la constitució de la Mesa 
de la XXIV Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb la següent composició: 

• Presidència: Sr. Jordi Munell, alcalde de Ripoll 

• Vicepresidències: 

- Sr. Josep M. Altarriba, alcalde de Puig-reig 
- Sra. Carme Ribes, alcaldessa de Miralcamp 
- Sr. Martí Riera, alcalde de Coll de Nargó 
- Sra. Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell i el Vilar 
- Sr. José Antonio Rodríguez, alcalde de Maspujols 

• Secretaria: Sra. Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles 

S’aprova la constitució de la Mesa de la XXIV Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
per unanimitat dels presents. 

2. Benvinguda i salutacions 

El Sr. Jordi Munell,  president de la Mesa de la XXIV Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, agraeix la confiança dipositada en els membres de la mesa, que queda vàlidament constituïda. A 
continuació, cedeix la paraula a l’Excma. Sra.  Anna Erra, alcaldessa de Vic,  perquè procedeixi a la salutació 
institucional.  
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La Sra. Erra dona la benvinguda a tots els assistents a la seva ciutat, on l’ACM va ser fundada ara fa 40 anys, 
una entitat amb la qual ha estat estretament lligada.  Destaca la tasca que l’ACM porta a terme en suport del  
ens locals de Catalunya, tant ara com durant els seus quaranta anys d’existència, reivindica el paper dels 
ajuntaments en el servei a la ciutadania i en la construcció dels país  i convida a tots els assistents a descobrir 
la ciutat de Vic.  

El president de la Mesa dona la paraula a l’Honorable Sra. Laura Vilagrà, consellera de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 

La Sra. Vilagrà saluda els assistents a l’Assemblea, destaca el paper dels ens locals en la governança del país, 
exposa les mesures de suport a municipis i comarques que impulsa el Govern de Catalunya, felicita l’ACM per 
la seva activitat,  en especial pels seus 40 anys de representació, defensa i suport dels municipis catalans, i 
desitja una bona Assemblea a l’entitat. 

3.  Aprovació, si escau, de l’Acta de la XXIII Assemblea de l’ACM 

S’aprova l’Acta de la sessió anterior de l’Assemblea, de data  14 de desembre de 2020, amb 82 vots a favor i 3 
abstencions. 

4. Informe de Direcció. 

El president de l’ACM, l’Il·lm. Sr. Lluís Soler, informa de les altes i baixes i exposa l’activitat institucional que 
s’ha portat a terme des de la darrera assemblea: 

Altes i baixes.   

No hi ha hagut cap baixa i s’hi han incorporat dos nous ajuntaments: 

-. Mediona (Alt Penedès) 

-. Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 

 A 16 d’octubre de 2021 l’ACM té 1021 associats: 

• 940 Municipis 

• 41 Consells comarcals 

• 4 Diputacions 

• 29 EMD 

• 7 Altres 
 

Activitat institucional 
 
El president exposa les activitats i reunions que s’han realitzat en el marc dels òrgans de l’ACM, les visites que 
s’han fet a diferents indrets del país i els contactes amb les administracions públiques i les entitats de la 
societat civil durant el període comprès entre l’anterior Assemblea i l’actual. 
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TIPUS REUNIONS TOTAL 

Reunions de la Comissió de Presidència, Executius i òrgans interns 32 

Reunions de Seguiment COVID 19 28 

Reunions institucionals 47 

Reunions sectorials del municipalisme 523 

Reunions amb entitats 64 

Participació en actes i visites territorials 48 

TOTAL 742 

Àrees 

La Sra. Joana Ortega, secretària general de l’ACM,  informa de l’activitat de les àrees de l’ACM i de la Central 
de Contractació: 
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En relació a la Central de Compres de l’ACM, la Sra. Ortega destaca que la totalitat de consells comarcals i 
diputacions  i un  93 % dels municipis de Catalunya ja en són usuaris. 
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 El Sr. Sergi Penedès, secretari general adjunt de l’ACM, informa de l’estat d’execució del Pla de Mandat 2020-
2024: 
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El president de la mesa proposa sotmetre a votació l’informe de Direcció, que és aprovat per la unanimitat 
dels presents. 

5. Ratificació del nomenament de membres del Comitè Executiu. 

El president de la mesa exposa que,  havent-se  produït dues vacants en el Comitè Executiu des de la darrera 
Assemblea que han estat cobertes per acord del mateix Comitè, es proposa la ratificació d’aquests 
nomenaments per l’Assemblea, d’acord amb l’article 27.4 dels estatuts de l’ACM. La votació es farà a mà 
alçada, llevat que algú sol·liciti que es faci mitjançant urna, ja que afecta persones físiques.  

Es proposa a l’Assemblea la ratificació dels nomenaments de membres del Comitè Executiu següents: 

• Sr. Antonio Álvarez i Gironès, alcalde de  Corbera d’Ebre en substitució de la Sra. Anna Martínez i Almoril, 
exalcaldessa de Santa Coloma de Cervelló. 

• Sra. Maite Selva Huertas, alcaldessa de Begur, en substitució de la Sra. Àstrid Desset i Desset, exalcaldessa 
d’Anglès 

Atès que ningú no ha demanat la votació secreta es procedeix a fer-la a mà alçada, i la proposta d’acord és 
aprovada per la unanimitat dels presents. 

6. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020. 

La secretària general, Sra. Joana Ortega, procedeix a presentar els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2020, que ja van ser validats pel Comitè Executiu de l’ACM: 
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La Sra. Ortega exposa també que els comptes anuals han estat auditats, i la contractació de l’ACM ha estat 
sotmesa al control de la Comissió revisora de contractes. 

Els membres de l’Assemblea aproven els comptes anuals de 2020 per unanimitat.  

7. Presentació i aprovació, si escau, del  pressupost i de les quotes per a l’exercici 2022. 

La Sra. Ortega procedeix a presentar la proposta de pressupost de l’ACM per a 2022, així com la proposta  que 
l’import de les quotes dels associats es mantingui congelat. 
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El pressupost per a l’exercici 2022 i la proposta de mantenir el mateix import de les quotes s’aproven per la 
unanimitat dels presents. 
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8. Proposta de Resolució. 
 

Els membres de la Comissió de Presidència de l’ACM procedeixen a llegir, cadascun un apartat,  la proposta 

de resolució que se sotmet a l’aprovació de l’Assemblea, en els termes següents: 

“En la commemoració dels 40 anys de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, els ens locals associats 

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

ciutats i  amb la ciutadania: 

1. COMPROMESOS AMB LA UNITAT DEL MUNICIPALISME AL NOSTRE PAÍS 

En aquests 40 anys d’Ajuntaments democràtics, els ens locals i les entitats municipalistes hem tingut un 

paper fonamental en la modernització, democratització i  en la millora de la qualitat de vida al nostre 

país. 

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

de les associacions municipalistes que defensen els interessos sectorials dels ens locals.  

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

de prestació de serveis i de corresponsabilitat en el futur del nostre país i articular la proposta de 

l’associació municipalista del futur. 

Per assolir-ho, cal recuperar també el Consell de Governs Locals adaptant la seva regulació a l’actual 

context  sociopolític, que el faci funcional i que pugui desenvolupar la seva tasca de manera concertada 

al costat de les entitats municipalistes. 

2. COMPROMESOS AMB ENFORTIR ELS ENS LOCALS 

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

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

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

cadascun dels municipis i la capacitat de donar resposta als reptes, han posat en primera línia als ens 

locals que són, a més, l’administració més ben valorada. 

Aquest enfortiment necessita d’una acció legislativa decidida que empari la realitat dels ens locals i els 

capaciti per a poder complir la seva funció d’administració més propera al ciutadà. Cal implementar un 

marc jurídic més eficient i de qualitat. 

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

que posi al dia l’àmbit competencial dels diferents nivells de l’administració local i, alhora, les  doti de les 

eines financeres adequades per a poder-les exercir. 

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

previsions de la Llei estatal 9/2017 de contractes del sector públic. 
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Aquesta acció legislativa ha d’anar acompanyada d’una revisió permanent de l’afectació a les 

competències i finançament local de la normativa que es va aprovant des de les diferents administracions 

i institucions supramunicipals. 

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

modernització i digitalització de les administracions locals i garantim la connectivitat a tot el territori. 

3. COMPROMESOS AMB EL BENESTAR DE LA NOSTRA GENT 

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

drets socials i la igualtat d’oportunitats. 

Ens comprometem a treballar per una societat cohesionada que garanteixi els mateixos drets i 

oportunitats a tota la població, que redistribueixi la riquesa per a donar una vida digna a tothom i que 

lluiti contra les desigualtats. 

L’accés universal a la cultura, el dret a la salut, el dret a l’habitatge i a l’educació de qualitat, no es poden 

entendre avui sense la participació efectiva en la seva planificació i implementació dels ens locals. 

Així mateix, des de l’ACM hem treballat aquests 40 anys perquè aquests drets i, especialment, la igualtat 

d’oportunitats es puguin garantir es visqui on es visqui de Catalunya. Encara queda molt per fer, però 

l’equitat territorial seguirà essent un dels fonaments del municipalisme que representem. 

4. COMPROMESOS AMB LA TERRA I EL PLANETA 

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

desenvolupar i implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible i ens hem incorporat a l’aliança 

2030 que s’ha impulsat des de totes les institucions catalanes. 

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

energies renovables, però d’una manera concertada amb el territori i  prioritzant espais ja alterats per 

l'activitat humana minimitzant així l'ocupació innecessària del territori. 

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

accions concretes que es puguin avaluar. Per a fer-ho, estem participant d’una manera activa en la 

redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya i hem impulsat conjuntament amb ARCA, el CADS i l’Associació 

de Micropobles de Catalunya, l’Agenda Rural de Catalunya. 

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

el municipalisme català al món. Ens comprometem a facilitar la participació dels ens locals del nostre país 

en els organismes internacionals de presa de decisions, a facilitar l’intercanvi de coneixement i bones 

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

aliances i agermanaments internacionals. 

5. COMPROMESOS AMB LA QUALITAT DEMOCRÀTICA 

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

corresponsabilització amb la ciutadania amb polítiques de govern obert que prioritzin la transparència, la 

participació ciutadana i la integritat pública. 
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En aquest sentit, impulsarem de manera decidida els plans d’integritat que hem promogut des de l’ACM 

perquè a tots els nostres municipis, sigui quin sigui el número d’habitants, siguem capaços d’implementar 

una veritable cultura ètica. 

Per poder afrontar aquest repte i la resta de compromisos que avui assenyalem amb motiu dels 40 anys 

de la nostra entitat, cal que els servidors públics tinguin una formació i capacitació adequada per donar 

resposta a les competències municipals. Des de l’ACM incrementarem la oferta formativa per poder 

adaptar-nos  a les necessitats dels electes i dels treballadors dels ens locals. 

6. COMPROMESOS AMB EL FUTUR 

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

i ciutats per fer-los més democràtics, inclusius i pròspers. I ho volem fer amb corresponsabilitat amb la 

resta d’institucions i administracions, no ser més ni ser menys. 

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

Volem ser corresponsables de les decisions que afecten a l’administració local però, sobretot, que afecten 

a la nostra ciutadania. Cal situar el coneixement i la capacitat de donar resposta que aporta la proximitat 

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

política i administrativa.  

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

allò que afecta el nostre país. En el  moment fundacional de la nostra entitat, aquí a la ciutat de Vic,  es 

va posar l'accent en la "promoció i defensa de la cultura catalana en la vida municipal" i amb la 

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

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

nostre Govern per fer realitat els anhels del nostre poble. 

9. Cloenda 
 

Per tancar l’Assemblea, el president de la Mesa passa la paraula al president de l’ACM, l’Il·lm. Sr. Lluís Soler i 

al Vicepresident del Govern, l’Hble. Sr. Jordi Puigneró: 

 

El president de l’ACM comença la seva intervenció saludant les autoritats i agraint la presència a l’Assemblea 

i el compromís dels membres de la mesa, del Comitè Executiu, dels alcaldes i alcaldesses i del personal de 

l’ACM. 

 

A continuació exposa que el febrer del 2020, en la XXII Assemblea, es va aprovar un Pla de Mandat ambiciós, 

que es basava en 3 grans eixos: l’acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat per a tots els pobles i  ciutats 

del país. Es volia posar tot el talent, recursos, serveis i eines de la casa al servei del municipalisme  català. 

Perquè fer poble i fer ciutat és la millor manera de servir a la ciutadania d’aquest país. 

 

Assenyala que la segona part del mandat municipal vindrà marcada per la reactivació econòmica, després d’un 

any i mig d’una crisi sanitària, social i econòmica duríssima, i per la injecció de fons europeus, que cal 

assegurar que arriben a tots els racons del país. 
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L’ACM ho posarà tot de la seva part per tal que, en col·laboració amb les administracions implicades, es 

garanteixi una recuperació justa i efectiva. Les noves iniciatives que impulsa l’ACM s’inscriuen en aquest marc 

i voluntat: 

Tal com s’ha explicat al llarg del matí, s’han posat en funcionament nous serveis: 

● Oficina de contractació pública local 

● Oficina d’hisendes locals 

● Oficina de Fons Europeus 

 

S’aposta per la formació amb una àmplia oferta formativa de qualitat de postgraus i màsters, adreçats tant 

a electes com a tècnics per tal de millorar cada dia en la nostra vocació de servei públic.  La formació es farà  

amb un nou model híbrid que compaginarà la formació telemàtica amb un espai modernitzat, de nova 

adquisició, i que també servirà de coworking als alcaldes i alcaldesses.   

Destaca que la Central de Compres ja té 877 Ajuntaments que en són usuaris, 19 més que en la darrera 

assemblea,  ofereix 4.715 productes i serveis, 22 més que  en la darrera assemblea. A més, es contribueix a 

estalviar l’emissió de més de 250.000 Tn CO2 amb l’electricitat 100% renovable i verda i es compensen  totes 

les emissions de CO2 que genera la Central de Compres i, ben aviat, de tota l’ACM. 

En aquests mesos s’ha donat l’impuls definitiu al procés participatiu per definir l’Agenda Rural de Catalunya, 

on hi han participat 1.247 persones, elaborant un full de ruta amb  897 accions concretes per afrontar l’agenda 

no només dels pobles, sinó del país sencer. 

En un moment en què l’ètica pública no és només una obligació, sinó que és un deure, s’ha fet un gran exercici 

d’innovació per impulsar els Plans d’Integritat, de la mà dels Ajuntaments que han participat en la prova pilot: 

Terrassa, Mollet del Vallès, Vilobí d’Onyar i Sant Hipòlit de Voltregà. Ara el repte és estendre-ho a la resta de 

municipis del país. 

Aquest darrer trimestre s’ha constituït la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial (FMIT) una nova eina 

transversal que neix amb l’objectiu donar suport a tots els pobles i ciutats de Catalunya en l'àmbit de 

l'Urbanisme, el Territori i el Medi Ambient i que desenvoluparà aquestes activitats: 

 1) Prestació de serveis de consultoria, suport, enginyeria, estudis, etc.,  en tots aquells projectes que tinguin 

a veure amb el Medi Ambient, l'Urbanisme i el Territori. Tant amb recursos (i personal) propi, com comptant 

amb el millor talent d'arreu. 

2) Espai de reflexió, debat, intercanvi de coneixement i propostes per impulsar el territori avançat al qual 

volem contribuir. 

Aquest estiu es va arxivar la causa oberta a l’Audiència de Barcelona per una presumpta malversació de fons. 

El tribunal no només va corroborar l’absoluta integritat, honradesa i bona fe dels 9 treballadors i treballadores 

investigats, sinó que va considerar nuls els escorcolls de la Policia Nacional i va identificar “greus errors” en la 

querella presentada per la fiscalia. Un cop més, i tants com en facin falta, cal agrair a tot el personal de la casa 

la seva feina diària al servei de tots els ens locals.  

mailto:acm@acm.cat
http://www.acm.cat/


Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

www.acm.cat  
 

21 
 

 

Enguany se celebren els 40 anys de l’ACM. Una efemèride important, però no es tracta de l’aniversari d’una 

institució o d’una organització. Aquests 40 anys són un reconeixement als més de 9.000 regidores i regidors, i 

dels treballadors públics municipals, que cada dia ho donen tot per estar al costat dels veïns i veïnes. 

La gent no entén de diferents competències, tràmits o portes per trucar. La ciutadania demana accions, 

rapidesa i respostes en un món cada cop més global, complex i difícil. 

Per això es vol avançar cap a la unió de tot el municipalisme català en una sola veu, que ens faci més forts, 

efectius i útils. Només des de la unitat i la transversalitat de tothom es podrà construir una relació bilateral 

efectiva amb el Govern Català i la resta d’administracions. 

Apostar pel municipalisme, pels Ajuntaments i ens locals no és una reivindicació gremial legítima. Els alcaldes 

i alcaldesses no són un lobby polític, organitzatiu o corporatiu. Creure en el món local és creure en la gent. 

Donar força al municipalisme és servir més i millor les veïnes i veïns de Catalunya. 

A continuació intervé l’Honorable Vicepresident Jordi Puigneró, que saluda els assistents, manifesta el suport 

del Govern de la Generalitat al municipalisme i felicita l’ACM per les seves activitats i pel seu 40è aniversari. 

Destaca que Catalunya és un país emprenedor, amb uns valors que també impulsen l’acció dels governs locals, 

unes institucions que tenen un paper clau en el progrés del país i en l’assoliment de la seva llibertat. 

S’acomiada dels presents expressant els seus millors desitjos per a l’ACM i el món local català. 

Es tanca l’Assemblea a les 12h amb el cant de l’himne nacional de Catalunya, “Els Segadors”.  

  

 

 

 

 

Vist-i-plau del President     La Secretària General 
Lluís Soler i Panisello      Joana Ortega i Alemany 
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