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ESBORRANY D’ACTA DE LA XVII ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ 

CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 

Sent les 16:30 hores del dijous dia 15 d’octubre, es reuneix en segona 

convocatòria, a La Llotja de Lleida, la XVII 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. Aprovació del reglament  i constitució de la Mesa.  

2. Benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida. 

3. Inauguració a càrrec de la Hble. Sra. Meritxell Borràs, consellera de 

Governació i Relacions Institucionals. 

4. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del 19 de juny de 

2014. 

5. Informe de gestió per part del president i del secretari general.  

 Balanç de legislatura 

 Informe de gestió últim any 

6. Liquidació del pressupost 2014, aprovació dels comptes anuals 2014 i 

aprovació dels pressupost 2015. 

7. Presentació de la proposta de modificació d’estatuts, i aprovació, si 

s’escau. 

8. Presentació de les candidatures i pla de mandat a presidència i comitè 

executiu. 

9. Votacions i pausa cafè. 

10. Convenció Municipalista. 

11. Propostes de resolució. 

12. Salutació a càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan Reñé, president de la Diputació de 

Lleida. 

13. Proclamació dels resultats de les votacions. 

14. Intervenció del president /a  elegit /da.  

15. Intervenció i cloenda de L’Hble. Sra. Neus Munté, Vicepresidenta de la 

Generalitat de Catalunya. 

16. Foto de grup 
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1. Aprovació del reglament i constitució de la Mesa.  

El President de l’ACM, en nom del Comitè Executiu, proposa l’aprovació del 

Reglament de la XVII Assemblea de l’ACM i la constitució de la Mesa,  amb els 

membres següents: 

- Presidenta: Montserrat Carreras, alcaldessa de Cunit 

- Vicepresidenta: Mireia Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes 

- Vicepresident: Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera 

- Vocal: Jordi Ignasi Vidal, alcalde de Balaguer 

- Vocal: Rosa Vestit, aclaldessa de Sant Quirze de Besora 

- Vocal: Miquel Sala, alcalde d’Oliana 

- Secretària: Mercè Esteve, alcaldessa de Begues 

S’aprova per unanimitat el Reglament i  la constitució de la Mesa de la XVII 

Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i comarques, amb els 

membres proposats pel President de l’ACM en nom del Comitè Executiu. 

La Presidenta de la Mesa de la XVII Assemblea de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques dóna la benvinguda als assistents, agraeix la confiança 

dipositada en els membres que constitueixen la Mesa, i manifesta que queda 

vàlidament constituïda.  

A continuació dóna la paraula al Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida.  

 

2. Benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida. 

El Sr. Àngel Ros saluda l’Honorable Sra. Meritxell Borràs, consellera de 

Governació i Relacions Institucionals, el President de l’Associació Catalana de 

Municipis, el President de la Federació de Municipis de Catalunya, els Director 

dels Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals a Lleida, els alcaldes i alcaldesses dels municipis de Catalunya.  

Lamenta que els alcaldes hagin hagut d’anar a Barcelona abans de venir a 

Lleida, com a conseqüència de la declaració del Molt Honorable Sr. Artur Mas, 

President de la Generalitat davant el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. Manifesta que personalment no hauria volgut que la celebració de la 

consulta del 9 de novembre arribés a la via judicial. Calia, per part de l’Estat, 

una predisposició major a la cerca d’acords i de pactes per no  judicialitzar una 

situació fonamentalment política.  

Dóna la benvinguda als presents a Lleida. Explica que la Llotja, el recinte on se 

celebra l’Assemblea, és un símbol de dues de les fortaleses de les Terres de 

Lleida. De la fortalesa municipal i de la fortalesa del sector agrari. La Llotja de 

Lleida és un edifici que varen construir entre l’Ajuntament de Lleida i 
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Mercolleida. La Paeria, que és una designació que només porten el municipi de 

Cervera i la ciutat de Lleida, representa un règim municipal fort, en línia amb els 

règims municipals del Nord d’Europa o de moltes zones de la Itàlia 

renaixentista. L’origen de la paraula Paeria vol dir homes i dones de pau, vol dir 

un règim municipal amb moltes competències capaç també d’administrar 

justícia.   

Agraeix que se celebri l’Assemblea a la Llotja. Manifesta que Catalunya s’ha 

construït també des dels Ajuntaments, des de la força municipal, que és un dels 

senyals d’identitat de Catalunya. Es va veure amb la Mancomunitat, amb la 

Generalitat republicana i s’ha vist en la democràcia dels darrers anys. Alcaldes i 

regidors tenen clar que poden reivindicar competències i un millor finançament 

local, tenen clar que poden no tenir competències en educació, però se senten 

responsables de l’educació dels ciutadans; poden no tenir competències en 

atenció social bàsica, però se senten responsables del benestar dels seus 

ciutadans; poden no tenir competències en promoció econòmica i industrial, 

però se senten responsables del benestar econòmic i del futur dels seus 

ciutadans i ciutadanes.  

Per aquests motius considera que l’ACM té molta feina. Aquesta feina del 

poder municipal que a la fi consisteix en desenvolupar una tasca al servei del 

progrés i del benestar dels ciutadans i ciutadanes dels pobles i ciutats, que és 

una manera efectiva i històrica de construir Catalunya. 

Agraeix l’assistència a tots els presents, i els desitja una bona Assemblea.  

 

3. Inauguració a càrrec de la Hble. Sra. Meritxell Borràs, consellera de 

Governació i Relacions Institucionals. 

La Presidenta de la Mesa agraeix les paraules del Sr. Àngel Ros, i dóna la 

paraula a l’Honorable Sra. Meritxell Borràs, Consellera de Governació i 

Relacions Institucionals.  

L’ Hble. Sra. Meritxell Borràs, Consellera de Governació i Relacions 

Institucionals saluda les autoritats i càrrecs electes presents a l’Assemblea, i 

s’excusa per no poder-se quedar durant tota l’Assemblea, ja que al vespre es 

commemora a Barcelona i a tot Catalunya el Dia Nacional de les Víctimes de la 

Guerra Civil. 

Agraeix als presents la feina que fan. Explica que el mateix dia fa 75 anys que 

el Govern feixista del dictador Francisco Franco va assassinar el President de 

Catalunya,  Lluís Companys. Al matí s’ha fet una ofrena floral a la seva tomba, i 

també al lloc on va morir assassinat. 75 anys després, el President de la 

Generalitat de Catalunya ha hagut d’anar a declarar davant el Tribunal Superior 
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de Justícia de Catalunya, com a imputat per haver posat les urnes i haver 

escoltat la ciutadania. Manifesta que els presents li han fet costat 

acompanyant-lo fins a la porta en una clara mostra de solidaritat i de suport, tal 

com li va dir el President Buch: “Quan tu, President, et giris enrere, ens tindràs 

al teu costat”, ha estat així.  

Explica que el dia present s’han viscut uns sentiments contraposats, d’una 

banda de tristor i vergonya, en veure que el President havia d’anar a declarar 

davant d’un tribunal per haver posat les urnes; i per una altra banda, 

d’esperança i força, en veure el que és capaç de fer el país. Aquest fet li ha 

generat molta emoció.  

Es mostra convençuda que del que ha passat se’n parlarà molt a Europa, i 

obrirà encara més els ulls a la raó i a la democràcia europea, sobre què és el 

que està passant a Catalunya. Dóna les gràcies als presents pel seu 

compromís i pel seu escalf, perquè sempre que els han necessitat, han fet un 

pas endavant. Ho van fer aprovant mocions en favor de la consulta del 9N i 

lliurant-les al President al Palau de la Generalitat, i ho estan fent ara. És una 

clara demostració que aquest procés que viu el país respon a la voluntat 

popular, respon a la ferma voluntat del país, i els electes locals en són 

testimonis i portaveus. 

Considera que els ajuntaments són una estructura democràtica imprescindible, 

i és molt important que existeixin dues entitats municipalistes fortes i ben 

implantades arreu del territori que esdevinguin la clara interlocutora amb el 

Govern de la Generalitat. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques està 

més preparada que mai per afrontar els reptes que té per davant, que són 

molts. La gestió del món local, una nova forma de governar, els recursos 

limitats de què es disposa, el desprestigi de la política, o la pèrdua de 

l’autonomia municipal en són alguns clars exemples. La Consellera explica que 

des del Govern de la Generalitat, i especialment des del Departament que 

dirigeix, agraeixen la col·laboració i el nivell d’interlocució que existeix en 

l’actualitat, i que fa possible afrontar plegats els reptes i dificultats que tenen al 

davant.  

Fa esment dels discursos pronunciats durant la inauguració de la Fira 

Municipàlia i en especial de les paraules que va pronunciar el Secretari de 

Govern Local, que parlava en nom de tot el Departament de Governació i 

Relacions Institucionals quan definia 3 eixos sobre els quals girarà el nou 

mandat municipal. D’acord amb el primer eix es necessiten unes 

administracions locals més eficients, i que presentin més i millors serveis als 

ciutadans, en un entorn de recursos escassos. El segon eix que es plantejava 

és una nova forma de governar, que sorgeix de la necessitat plantejada per 

part de la ciutadania, però també de les obligacions que s’han imposat, com és 
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la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És una llei 

que entrarà en vigor i afectarà a tots els municipis l’1 de gener. El tercer eix del 

mandat serà el rol que hauran de jugar els ajuntaments en la definició del nou 

país que entre tots i totes s’ha de construir. Una reflexió que es fa moltes 

vegades des del món municipal és aquella que diu que cal distingir entre les 

competències i les responsabilitats. Les competències en són unes, però les 

responsabilitats ho són totes.  

Afirma que els ajuntaments són la primera línia d’atenció al ciutadà i per aquest 

motius les competències municipals, a la realitat, van molt més enllà del que 

diu la Llei, agradi o no. Aquesta és una qüestió que no s’entén a tot arreu, i una 

bona mostra és la Llei de Racionalització i Sostenibilitat en l’Administració 

Local.  

El paper estratègic i essencial que els ajuntaments tenen en la vida dels 

ciutadans fa imprescindible que el Govern de la Generalitat i els ajuntaments 

treballin junts, des de la confiança, la lleialtat, i el respecte.  

Per acabar, reprenent el tercer eix fonamental, referent al país que es vol 

construir, s’ha de dir que en els propers dies (com a màxim el 26 d’octubre) es 

constituirà el nou Parlament, que entre altres tasques haurà de definir el rol i 

organització del món local en el nou país que es vol construir. Això s’ha de fer, 

lògicament, amb la participació dels ajuntaments.  

Agraeix el suport que han rebut en tot moment del món local. Agraeix al 

President i al Secretari General de l’ACM, al Comitè Executiu, i a tota la gent 

que forma part de l’ACM, per la gran feina que han fet els últims anys, i per la 

que afirma que seguiran fent, i que faran en el futur.  

Finalitza la intervenció  amb la cita del poeta Miquel Martí i Pol: “Tot està per 

fer, i tot és possible”.  

4. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del 19 de juny de 

2014. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de l’Assemblea de l’ACM, 

de data 19 de juny de 2014. 

5. Informe de gestió per part del president i del secretari general.  

 Balanç de legislatura 

El Sr. Miquel Buch, President de l’ACM,  saluda els assistents. Recorda que fa 

4 anys el Sr. Salvador Esteve (anterior President de l’ACM) li va donar la vara 

de President. Afirma que durant els 4 anys de mandat han fet moltes coses, 

segurament se n’han deixat per fer, i que han passat molt ràpid els 4 anys, 

especialment per la intensitat que han tingut. 
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Tot seguit exposa la feina feta durant aquest mandat: 

Actes i jornades: 

S’ha participat en molts actes i jornades. No hi assisteix el President sol, sinó 

que també hi assisteixen els Vicepresidents i membres del Comitè Executiu, i 

Presidents de les Comissions. S’ha anat a visitar el territori per parlar sobre 

diferents temàtiques, participant en jornades, actes i tots els actes que l’ACM 

ha organitzat o se li han requerit.  

Convenis: 

S’han signat més de 20 convenis amb diferents institucions per promoure 

l’activitat d’aquestes institucions i al mateix temps l’activitat de l’ACM.  

Contactes institucionals: 

S’han mantingut contactes institucionals a tots els nivells. La presència de 

l’ACM cada cop és més sol·licitada. Valora aquesta situació com a satisfactòria 

perquè significa que l’ACM és un referent en el sector públic, aportant el punt 

de vista del món local.  

Visites territorials: 

S’ha complert el compromís de visitar tot el territori. S’ha visitat totes les 

comarques,  per participar en tots els Consells d’Alcaldes en què s’ha pogut i  

s’ha pogut copsar d’aquesta forma les necessitats del territori.  

Convenis amb empreses: 

S’han signat convenis amb empreses privades que volen arribar al sector públic 

local, per millorar els costos que tenen els ajuntaments. Se’ls demana que facin 

algun descompte o algun tipus de beneficis als ens locals que són socis de 

l’ACM.  

Participació en novetats legislatives: 

S’ha participat en l’elaboració de 245 iniciatives normatives, de les quals 40 són 

iniciatives legislatives, i 205 són projectes d’ordres i decrets.  

Pel que fa a les compareixences al Parlament, sovint el marge de temps per 

preparar-les és de només 1 o 2 dies.  

A mode d’exemple durant el 2015 s’han dut a terme 12 compareixences al 

Parlament de Catalunya: 

– Comissió d’Empresa i Ocupació 

– Comissió d’Ensenyament i Universitats 

– Comissió de Territori i Sostenibilitat 
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– Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

– Comissió d’Interior 

– Comissió de Benestar, Família i Immigració 

– Comissió d’Igualtat de les persones 

– Comissió d’Afers Institucionals 

– Comissió de Territori i Sostenibilitat  

– Comissió de Cultura i Llengua  

– Comissió de Territori i Sostenibilitat  

– Comissió d’Afers Institucionals  

Aquestes són algunes de les compareixences que s’han fet, en què l’ACM ha 

participat per exposar l’afectació que tenia en el món local. Exposa que s’ha de 

tenir en compte que l’activitat legislativa en el mes de juliol es va aturar arran 

de les eleccions, i que aquestes 12 compareixences es varen dur a terme en 

els mesos de gener a juliol.  

LRSAL: 

S’ha defensat la feina duta a terme pels ajuntaments els darrers 30 anys de 

democràcia, davant la normativa de la LRSAL. Des del Consell de Governs 

Locals s’ha coordinat la interposició d’un conflicte en defensa de l’autonomia 

local juntament amb municipis d’arreu de l’estat espanyol. 

Dret a decidir: 

S’ha promogut, conjuntament amb l’AMI, la presentació de les mocions a favor 

del dret a decidir, a les quals més de 800 ajuntaments hi van donar suport. 

Destaca també l’èxit de l’acte de suport al dret a decidir celebrat al Palau de la 

Generalitat de Catalunya a principis d’octubre de 2014.  

Explica que es van proposar que el 9-N, a més a més de votar en els instituts, 

es pogués votar en els espais municipals que poguessin facilitar els 

ajuntaments, per facilitar la participació a tots els ciutadans de Catalunya. 

Gràcies el compromís dels treballadors de l’ACM que un dissabte a la tarda van 

acudir a l’ACM per trucar alcaldes i alcaldesses de tot Catalunya per proposar-

los que facilitessin espais municipals per a la consulta. Finalment, en 942 dels 

947 municipis de Catalunya els ciutadans i ciutadanes van poder votar el 9 de 

Novembre, i l’ACM hi va poder posar el seu gra d’arena.  

Comparant enquestes es comprova que en l’actualitat el món local es respecta 

més que 4 anys enrere, la qual cosa és un mèrit de tots, també de l’ACM, però 

especialment de la feina que els electes han fet en els seus pobles i ciutats. 
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Considera que la feina feta per l’ACM, i el fet de ser una entitat de referència 

del municipalisme català, és gràcies a la col·laboració entre tots els ens locals. 

L’ACM és forta perquè els ajuntaments són forts, val la pena i millora perquè 

els ajuntaments valen la pena i milloren. No deixa de ser un reflex dels 

ajuntaments de Catalunya. Gran part del mèrit és del món local, i que 

acompanyar-los estant al capdavant de l’ACM com a President és molt fàcil en 

aquestes condicions. 

Afirma que també és gràcies als treballadors de l’ACM, que han ajudat molt en 

el desenvolupament de les seves tasques. Considera que ha tingut un molt bon 

Comitè Executiu, que són els que han ajudat, han treballat en les Comissions, 

han aportat la seva forma de pensar i les iniciatives que tenien, per debatre 

d’una forma apassionada però també serena el que havia de fer l’ACM. 

Agraeix, per tant, al Comitè Executiu, i als treballadors de la casa, als que cita 

un per un, per la feina que han fet.  

Explica que amb el Secretari General eren amics abans de començar a 

treballar plegats a l’ACM, i encara en són més després de 4 anys. Considera 

molt important la confiança que té en ell, i li agraeix tota la feina que ha fet amb 

ell a l’ACM.  

Afirma que és un honor i un privilegi haver estat President de l’ACM, i agraeix 

que li hagin permès estar al capdavant, i poder servir el món local.   

 Informe de gestió últim any 

El Secretari General de l’ACM dóna la benvinguda a tots els assistents, i reitera 

l’agraïment als treballadors de l’ACM, al Comitè Executiu, i especialment al Sr. 

Miquel Buch, President de l’ACM, per la confiança que li han atorgat els darrers 

4 anys. Considera que han fet una feina de la que es poden sentir orgullosos, 

que els assistents poden consultar en els materials que se’ls ha proporcionat. 

Assegura que ha estat un plaer haver estat el Secretari General de l’ACM 

durant el mandat, i que els moments complicats els han fet més forts, han 

permès avançar per fer una millor ACM. Afirma que els treballadors de l’ACM 

formen un equip molt bo, molt compromès. 

Explica que durant el mandat s’ha creat un logo que mostra Catalunya formada 

per 948 punts que representen els municipis de Catalunya, i que simbolitzen el 

què és l’ACM. Creure que el país són tots els 948 municipis, les 42 comarques, 

les 4 diputacions, i tots els ens locals. Tot es fa pensant en l’impacte que tindrà 

en tots els ens locals i com els pot ajudar. 

El Secretari General exposa que el mandat va començar amb una crisi que es 

va superar gràcies a una gestió interior que va portar a autoexigir-se, a 

comprometre’s, i a creure en la transparència. Per aquest motiu es va fer el 
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Codi de Bon Govern de l’ACM i es va dotar d’un Protocol de Contractació que 

han ajudat a fer millor la feina, a passar comptes d’una forma rigorosa i exigir-

se, comprometre’s, ser transparents i treballar en definitiva amb bon servei 

envers els associats.  

Defineix la feina feta com una fase de creixement. Considera que a l’inici del 

mandat varen rebre una bona herència, una bona ACM, i la feina ha consistit 

en fer-la créixer, fer-la més forta i robusta, dotar-la de més serveis i contingut.  

Destaca 3 aspectes bàsics que han definit el mandat: 

Bloc de mesures d’impacte en la gestió pressupostària, financera i 

econòmica: Suport als ens locals en l’àmbit de les decisions en la gestió 

pressupostària i financera i de personal. 

Bloc: Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL): 

S’han hagut d’estudiar 10 esborranys diferents d’una llei que anava empitjorant 

a cada esborrany, i que ha passat per un sainet legislatiu per arribar a tenir una 

mala llei que afecta els serveis bàsics que presta el món local a la ciutadania.  

Bloc procés nacional: el suport als ajuntament davant l’actuació de la 

Delegada del Govern espanyol en qüestió de banderes,  contra les mocions 

polítiques que aprovaven els Plens municipals, etc.  

Comissions 

S’ha passat de 10 a 15 comissions, que han dut a terme un conjunt d’activitats 

a tot el territori.  

- El Fòrum Comarcal ha tingut una activitat molt important que ha acabat 

cristal·litzant amb el llibre dels 25 anys dels Consells Comarcals i el 

Consell General d’Aran.  

- Les diferents comissions han participat en la tramitació de moltes 

iniciatives legislatives al Parlament. Només el 2015 s’han fet 12 

Compareixences al Parlament. 

 

Formació 

Ha estat un àmbit de creixement, en el qual s’ha format més de 8.000 persones 

els darrers 4 anys. S’ha consolidat el Pla Agrupat de Formació Contínua que es 

fa conjuntament amb les Diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, i els 

Consells comarcals de la província de Barcelona. Aquest pla de formació ha 

patit les retallades molt dures del Govern espanyol, d’1.200.000€ que 

gestionava el 2011 s’ha passat als 440.000€ el 2014. S’ha treballat per poder 

continuar oferint als ens locals la formació que es venia fent, que ha impactat 
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d’una forma positiva en el conjunt dels treballadors públics, dels tècnics i dels 

electes locals.  

El Secretari General destaca algunes diplomatures posades al servei del món 

local durant la legislatura: 

- Diplomatura de Postgrau en gestió gerencial local. Funció Directiva. 

- Diplomatura de Postgrau en litigació pública en l’àmbit competencial 

local. 

- Diplomatura de postgrau de gestió pública dels serveis socials locals.  

Considera un encert en uns anys de crisi el fet que l’ACM detectés que s’havia 

de donar competències als qui es dediquen als serveis socials i posar en marxa 

aquest últim postgrau, del que s’han fet 3 edicions. 

En l’àmbit de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes: 

- S’ha dut a terme la 3a i la 4a edicions del Màster en Govern Local 

- S’ha consolidat les Matinals Prat de la Riba durant el mandat, amb un 

format tècnic orientat als electes locals. Així mateix, s’han editat diversos 

llibres i publicacions.  

- S’ha consolidat la sèrie de llibres “Sóc regidor, i ara què?” i s’ha ampliat 

amb 4 nous volums. S’ha donat suport i formació per mitjà de tallers en 

l’àmbit pre-electoral i post-electoral als equips municipals.  

 

Central de Compres 

El Secretari General afirma que ha estat el gran projecte de creixement del 

mandat. Es va rebre de mandats anteriors la gestió d’un contracte elèctric que 

funcionava bé, amb 400 ajuntaments que compraven la llum a l’ACM durant 

l’anterior mandat. Hi havia també la contractació d’assegurances com a 

projecte amb èxit que oferia l’ACM.  

Es va plantejar com a objectiu del mandat créixer en aquest volum de serveis 

que oferia l’ACM al món local. S’ha fet amb una anàlisi compartida amb els ens 

locals del país, per mitjà d’un conjunt d’enquestes a tots els ens locals per 

conèixer les seves necessitats i quines consideraven que havien de ser les 

compres agregades que l’ACM havia d’oferir. A partir d’aquí es va crear un 

conjunt d’equips a nivell tècnic que analitzaven com s’havien de portar a terme 

les propostes i prioritats que s’havien rebut. En base a aquesta experiència es 

va dissenyar el model de contractació centralitzada que s’ha desenvolupat 

durant el mandat. El model parteix de treballar en col·laboració amb el món 

local, proposant a tots els ens locals una nova forma de treballar, distribuint la 

“Instrucció de consultes preliminars”. En la fase de preparació d’una licitació de 

qualsevol tipus en l’àmbit municipal s’ha previst una metodologia que permet 
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una interlocució transparent amb les empreses, per tal que conjuntament es 

tinguin feedbacks d’allò que es vol licitar. Es posa a disposició de tots els ens 

locals aquesta metodologia de treball, que permet elaborar millors plecs de 

contractació i tenir millors licitacions.  

Considera que amb la Central de Compres s’han assolit 4 objectius:  

- Estalvi de preu.  

- Coneixement tècnic sobre els productes i serveis que liciten. 

- Estalvi administratiu. Els ajuntaments poden deixar de fer plecs 

administratius, i tràmits llargs i complexos.  

- Aportar seguretat jurídica a les licitacions. 

-  

També destaca  les jornades sobre contractació que s’han fet per tot el territori.  

La central de compres és una fórmula d’èxit, el seu creixement ha permès 

consolidar per un Gabinet d’Estudis a l’ACM especialitzat en l’àmbit de la 

contractació pública, i, per altra banda,  la creació d’una oficina de Gestió de 

Contractes que permet fer un seguiment de tot el que es licita, tant en els ens 

locals com respecte dels proveïdors.  

En l’actualitat hi ha més de 800 ens locals que estan comprant de forma 

centralitzada algun dels productes que ofereix l’ACM: 

 Electricitat: 639 ens locals 

 Gas natural: 124 ens locals 

 Assegurances: 348 ens locals 

 Vehicles policials i de serveis generals: 57 ens locals (més de 250 

vehicles entregats) 

 Equips d’impressió i de multifunció: 28 ens locals (més de 300 equips 

entregats) 

 Servei de prevenció de riscos laborals: 85 ens locals 

 Paper d’impressió i bobines per a plotter: 17 ens locals  

 Màquines tècniques (obres, transport i neteja): 8 ens locals 

Els dos últims contractes són molt recents. 

Es troben en procés de licitació diversos nous contractes, que marquen el futur 

model de treball en l’àmbit de la Central de Compres, que comparteix la compra 

amb el territori: 

1. Es proposa als ens locals, per mitjà dels consells comarcals, fer la 

compra agregada de gasoil. Aquesta compra es farà al territori, de forma 

compartida amb els consells comarcals, amb lots territorials per facilitar-

hi l’accés dels proveïdors locals. 
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2. La col·laboració amb altres entitats municipalistes. S’està treballant 

conjuntament amb el Consorci Localret la licitació d’equipament 

informàtic. 

3. La territorialització. Es treballa en un contracte de manteniment 

d’ascensors amb què es pretén buscar proveïdors locals mitjançant lots 

territorials. 

  

Comunicació: 

Destaca que s’ha consolidat la capacitat comunicativa de l’ACM. S’han posat 

nous canals en marxa, amb l’aparició de les xarxes socials, l’actualització de la 

imatge corporativa de l’entitat, l’elaboració de notes de premsa, elaboració de 

cartells (per exemple els del 9-N i els de la LRSAL), canvi en l’estil de la revista, 

el directori que està molt sol·licitat, l’aplicació mòbil de l’ACM que permet 

consultar el directori. S’ha fet un creixement a les xarxes socials des de l’any 

2013 a l’any 2015 de 2.200 seguidors a gairebé 9.000 seguidors.  

Econòmics: 

El Secretari General destaca l’increment d’ingressos per les quotes des de l’any 

2011 fins l’any 2014, de 1.379.000€ a 1.790.000€.  

 

 

En l’àmbit de la prestació de serveis també hi ha hagut un creixement 

important, de 473.000€ a 1.356.000€.  
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Destaca així mateix que el nivell d’ingressos de l’àmbit públic i de l’àmbit privat  

 

 

Aquest gràfic resumeix la voluntat de l’ACM d’aconseguir finançar des de 

l’àmbit privat el que no es podia aconseguir de l’àmbit públic.  

Fundacions: 

La Fundació RISCLAB, de riscos laborals, en aquests moments resta inactiva. 

El servei que es prestava des d’aquesta Fundació s’ha externalitzat en una 

empresa. 

La Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes i la Càtedra Enric Prat de la 

Riba han tingut una activitat molt important, com s’ha comentat anteriorment.  

La Fundació Habitatge en aquests moments es troba en procés d’extinció. Els 

tràmits estan avançats, i per tant properament passarà a ser una fundació 

extingida per part de l’ACM. 
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6. Liquidació del pressupost 2014, aprovació dels comptes anuals 2014 i 

aprovació del pressupost 2015. 

El Secretari General explica que els comptes anuals han estat auditats per 

Pleta Auditors S.L.P., amb informe positiu per part dels auditors.  

En l’àmbit de la liquidació del Pressupost de 2014 es partia d’un pressupost de 

3.530.001€, i es va acabar amb una execució del pressupost de 4.916.559,74€ 

d’ingressos. Les despeses estaven pressupostades en 3.530.001€, i han estat 

executades en 3.694.261,70€, el que ha portat a un benefici pressupostari, que 

no econòmic, de 1.222.298,04€. Aquest pressupost està auditat i a disposició 

de tots els associats que el vulguin consultar.  

 

 

La proposta de Pressupost per al 2015 preveu un Pressupost d’ingressos de 

4.120.001,00€, i un Pressupost de despeses de 4.120.001,00€.  

El Secretari General proposa a l’Assemblea ratificar la liquidació del Pressupost 

de 2014 i l’aprovació del Pressupost de 2015, prèviament aprovat pel Comitè 

Executiu. 

 

Votacions: 
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La Presidenta de la Mesa agraeix la intervenció del Secretari General. En no 

haver-hi preguntes dels assistents, s’inicia la votació a mà alçada de l’informe 

de gestió del President i l’informe de gestió del Secretari General, que són 

aprovats amb els següents resultats: 

Vots a favor: 170 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc:5 

Posteriorment, la Presidenta de la Mesa dóna pas a la votació dels informes 

econòmics. Es vota conjuntament la liquidació del Pressupost de l’any 2014, 

l’aprovació dels comptes anuals de 2014, i el pressupost de l’any 2015, que 

inclou l’increment simbòlic d’1€ de la quota d’associats.  S’aproven tots els 

documents amb els següents resultats: 

Vots a favor: 172 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 3 

 

7. Presentació de la proposta de modificació d’estatuts, i aprovació, si 

s’escau. 

El Secretari General exposa les principals modificacions que s’han introduït en 

els Estatuts de l’ACM, amb l’objectiu d’actualitzar-los. 

- S’ha actualitzat el redactat del Preàmbul dels Estatuts, per adaptar-los 

als canvis que s’han produït en el país i en el món local. El Preàmbul 

defineix què és l’ACM i quins són els seus objectius. 

 

- S’incorpora als Estatuts l’afirmació de la naturalesa jurídico-privada de 

l’ACM. En aquesta legislatura hi ha hagut controvèrsia amb la naturalesa 

jurídica de les entitats municipalistes. Hi ha diversos estudis i un informe 

del Departament de Governació i Relacions Institucionals que afirmen la 

naturalesa jurídico-privada de les entitats municipalistes, i per tant es 

proposa que els Estatuts ho recullin de forma clara.  

 

- Es proposa suprimir el Consell Nacional. Amb el canvi de la Llei 

d’Associacions (Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 

de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques), que afecta a l’ACM com 

a entitat privada, hi ha l’obligació de que l’Assemblea es reuneixi de 

forma anual. Els anteriors Estatuts preveien que es fes una Assemblea 

cada 4 anys, i durant aquest temps hi havia el Consell Nacional com a 
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òrgan delegat de l’Assemblea que es reunia aproximadament entre cada 

6 mesos i 1 any. Arran de l’obligació de convocar  l’Assemblea un cop 

l’any, no té sentit que es convoqui un òrgan delegat de l’Assemblea cada 

any. 

 

- Així mateix, si s’elimina el Consell Nacional, que era l’òrgan al qual 

s’atribuïa l’elecció dels membres del Comitè Executiu, també es proposa 

modificar els estatuts perquè el Comitè Executiu sigui escollit 

directament per l’Assemblea.  

 

- Es proposa incorporar la Central de Compres del món local com un dels 

òrgans de l’ACM, atesa de la importància que ha adquirit. La Llei de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local permet que les 

entitats municipalistes es puguin constituir en Centrals de Contractació. 

El Comitè Executiu ja va aprovar el “Reglament regulador del 

funcionament, procediment i estructura de la Central de Contractació de 

l’ACM”, en què s’estipula que el Consorci Català per al 

Desenvolupament Local, és l’òrgan públic a través dels qual es porta a 

terme el procediment de contractació de la Central. Per mitjà del CCDL 

es pot donar fe pública en el procediment de contractació, de forma que 

es garanteix de forma més efectiva la legalitat del procediment.  

  

- S’ha incorporat en els Estatuts mesures de transparència que ja s’han 

implementat durant el mandat: establir el règim de dedicació i 

retribucions de la Secretaria General i dels membres del Comitè 

Executiu que tinguin relació contractual amb l’ACM; aprovar les 

indemnitzacions per assistència i els criteris d’abonament de les 

despeses justificades dels membres del Comitè Executiu; aprovar un 

Codi de Bon Govern; aprovar el Protocol de Contractació. Aquests són 4 

àmbits de transparència que ja s’han implementat durant l’últim mandat, i 

que es consoliden en la proposta d’Estatuts que es sotmet a votació de 

l’Assemblea. 

 

- S’incorpora el Títol VII, per articular un mecanisme davant una possible 

dissolució, fusió o transformació de l’ACM en unes altres entitats 

municipalistes. En aquest cas es planteja convocar una Assemblea 

extraordinària amb un únic punt específic per tractar aquesta qüestió, 

que ha de ser aprovat per tres quartes parts dels assistents a 

l’Assemblea.  
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La Presidenta de la Mesa exposa que la proposta de modificació dels Estatuts 

va estar a la disposició dels ens locals associats fins el 29 de setembre. Durant 

el període d’esmenes, que va finalitzar el dia 9 d’octubre, no se’n va presentar 

cap. En no haver-hi preguntes sobre la modificació dels Estatuts, es procedeix 

a la votació dels canvis proposats i del text refós resultant, que són aprovats 

amb els resultats següents: 

Vots a favor: 172 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 3 

 

8. Presentació de les candidatures i pla de mandat a presidència i comitè 

executiu. 

La Presidenta de la Mesa explica que s’ha presentat una única candidatura a la 

Presidència de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per al proper 

mandat, juntament amb la llista d’alcaldes que han de formar part del Comitè 

Executiu.  Mitjançant certificat emès pel Secretari General de l’ACM, es té 

constància que a les 12:00 hores del dia 9 d’octubre de 2015 es va tancar la 

recepció de candidatures a la Presidència de l’ACM, havent-se rebut una única 

candidatura presentada pel Senyor Miquel Buch i Moya, alcalde de Premià de 

Mar. Un cop feta la comprovació, amb l’assistència dels serveis jurídics de 

l’ACM, i en compliment dels requisits reglamentaris per a l’admissió de la 

candidatura, es va constatar que la presentació havia estat acompanyada, 

d’acord amb l’article 11 del Reglament de l’Assemblea, de l’aval de més de 50 

presidents d’ens locals associats de més de 8 comarques diferents de les 4 

demarcacions territorials de Catalunya. Concretament, s’hi varen aportar 170 

avals de presidents d’ens locals de 40 comarques diferents. 

La Presidenta de la Mesa convida el Sr. Miquel Buch a exposar la seva 

proposta de mandat per als propers 4 anys.  

El Sr. Buch agraeix la presència del President i del Secretari General de la 

Federació de Municipis de Catalunya, i dels diputats i diputades del Parlament 

presents en l’Assemblea.  

Tot seguit passa a exposar el seu pla de mandat:  

PLA DE MANDAT 2015-2019 

Eix 1. Mantenir l’ACM com a entitat de referència del municipalisme  
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- Ser el principal interlocutor del món local amb les institucions que per les 

seves funcions tenen capacitat de decisió sobre les qüestions que 

afectin al món local (Parlament, Govern de la Generalitat...) 

- Participar en la definició de les polítiques públiques que puguin afectar el 

món local, per aportar les millors solucions per als electes locals i per als 

ciutadans. 

- Ser l’ espai on compartir problemes, experiències i solucions 

conjuntament, per posar sobre la taula i compartir experiències de 

càrrecs electes, ens locals i administracions públiques, per millorar la 

gestió de les institucions.  

- Defensar el municipalisme, presentar i liderar les iniciatives que es 

considerin convenients respecte de les polítiques que afectin el món 

local, buscant solucions sense buscar protagonismes.  

- Ser propositius respecte de les iniciatives legislatives que es tramiten al 

Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Defensar els 

interessos del món local, i alhora proposar des de l’ACM iniciatives 

legislatives que puguin millorar la gestió municipal, els serveis prestats, i 

la qualitat de vida dels ciutadans.  

 

Eix 2. Augmentar la quantitat i qualitat dels serveis que presta l’ACM 

- Continuar les tasques que ja es desenvolupen, i incrementar-les, amb 

l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis prestats. 

- Treballar en pro del bon govern a l’administració local, amb l’objectiu de 

millorar la eficàcia, eficiència i transparència en la gestió dels recursos i 

de les polítiques desenvolupades pels ens locals. 

- Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions, no només 

en qüestions econòmiques, sinó també en la prestació de serveis i la 

gestió quotidiana de la vida dels ciutadans i ciutadanes dels municipis de 

Catalunya.  

 

Eix 3. Reflexionar sobre les estratègies de futur del món local 

- Crear un observatori del món local que ajudi a dissenyar les polítiques 

del futur,  observant el què està passant a Catalunya, però també en 

altres països, per conèixer les iniciatives que es posin en marxa que 
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afecten al món local, i que serveixi, en definitiva, com a espai 

d’aprenentatge, de debat i de treball.  

- Avançar cap a la construcció d’un nou Estat des del món municipal, 

creant estructures d’estat locals, municipals, que estiguin al servei del 

ciutadà.  

- Estudiar quins són els serveis mínims que els ciutadans han de percebre 

i qui pot prestar aquests serveis d’una millor manera, basant-los en 

criteris d’eficiència, d’equitat territorial, i especialment en el principi de 

subsidiarietat.  

- Reclamar un finançament més just i adequat a les necessitat del món 

local. 

- Iniciar un procés de debat i reflexió de les entitats municipalistes, per 

estudiar com oferir un millor servei, i al mateix temps millorar en 

eficiència i austeritat.  

 

Eix 4. Fer territori 

- Visitar tot el territori de Catalunya, durant el mandat. A més a més de les 

visites institucionals a les entitats adherides a l’ACM, es mantindrà 

l’oferta de cursos i jornades arreu del territori, per facilitar l’accés i la 

participació en aquestes a tots els càrrecs electes i funcionaris sense 

que els suposi un cost elevat.  

- Treballar de forma consensuada per donar el millor servei a tots els 

electes locals 

- S’estudiarà modificar el sistema d’elecció dels membres del Comitè 

Executiu, de forma que el procediment sigui més obert i participatiu.  

 

El Sr. Miquel Buch exposa a continuació la seva proposta de membres del 

Comitè Executiu, integrat per: 

Vicepresidents: 

- Albert Batet, alcalde de Valls 

- Juli Fernández, alcalde de Palafrugell 

- Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 

- Rosa Maria Perelló, alcaldessa de Tàrrega 

- Estefania Rufach, alcaldessa d’Òs de Balaguer 

- David Saldoni, alcalde de Sallent 
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- Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera 

- Jordi Solé, alcalde de Caldes de Montbui 

 

Vocals: 

- Carles Banús, alcalde de Tavèrnoles 

- Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell 

- Ferran Bel, alcalde de Tortosa 

- Xavier Boquete, alcalde de Masquefa 

- Montserrat Candini, alcaldessa de Calella 

- Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita 

- Montse Carreras, alcaldessa de Cunit 

- Marc Castells, alcalde d’Igualada 

- Francesc Colomé, alcalde de Les Franqueses 

- Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot 

- Daniel Cornellà, alcalde de Celrà 

- Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni 

- Anna Erra, alcaldessa de Vic 

- Marta Felip, alcaldessa de Figueres 

- David Font, alcalde de Gironella 

- Lluís Guinó, alcalde de Besalú 

- David Mascort, alcalde de Vilablareix 

- Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils 

- Pol Pagès, alcalde de Sant Quintí de Mediona 

- Francesc Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei 

- Pere Ribera, alcalde de Sant Mateu del Bages 

- Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat 

 

És una llista equilibrada territorialment i políticament en funció dels resultats de 

les darreres eleccions municipals. Falta el membre que ha de proposar 

Iniciativa per Catalunya–Verds, que es nomenarà quan el partit polític proposi 

un candidat. Per tant, hi ha representats de CDC, d’ERC, del PSC, d’ICV, 

d’UDC, dels independents i de la CUP. La diversitat política i territorial del món 

local està representada en la llista presentada, i compta amb el suport dels 

partits polítics que la conformen. 

Finalment, el Sr. Miquel Buch afirma que ha estat un honor ser President de 

l’ACM,  que és un honor tornar a presentar la candidatura per ser-ho durant el 

proper mandat i agraeix el suport rebut durant tot aquest temps.  
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La Presidenta de la Mesa proposa modificar l’ordre del dia, i votar a continuació 

les propostes de resolució. En no haver-hi cap objecció, es continua amb el 11è 

punt de l’ordre del dia referent a les “Propostes de resolució”. 

11. Propostes de resolució 

La Presidenta de la Mesa dóna pas a la exposició de la “Proposta de resolució 

de l’Assemblea de l’ACM sobre l’acollida de població refugiada víctima dels 

conflictes armats a la Mediterrània”  per part de la Sra. Meritxell Budó, 

alcaldessa de La Garriga, i Presidenta del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament.  

La Sra. Meritxell Budó explica que aquesta proposta de resolució es va 

consensuar conjuntament entre el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament , l’ACM i la FMC, arrel d’una proposta de moció que s’havia 

treballat des de “Stop Mare Mortum”, i que té  el suport de la majoria de les 

formacions polítiques representades en les entitats municipalistes.  

Arran d’aquesta moció es generen uns compromisos per part del municipalisme 

català enfront de la crisi humanitària que s’està patint a la Mediterrània arran de 

la guerra civil de Síria, i també en altres indrets. Coordinadament, des de les 

associacions de municipis i del FCCD, s’està treballant també amb el Govern 

de Catalunya i les Diputacions per tal de coordinar quin ha de ser el rol dels 

municipis enfront de l’acollida dels refugiats. Encoratja els presents a seguir 

treballant en aquesta línia, ja que la resposta del municipalisme català ha estat 

exemplar en aquest sentit, i demana que des de l’ACM s’aprovi aquesta 

resolució per tal que com a entitat quedi reflectit en l’acta de l’Assemblea el 

suport a població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.  

Les diferents institucions del país seguiran treballant coordinadament amb el 

Govern de la Generalitat, i afirma que en un breu espai de temps disposaran 

d’un inventari de les capacitats de Catalunya per a acollir els refugiats. Agraeix 

la feina i les aportacions que s’han fet des dels municipis i agraeix al President 

de l’ACM en funcions el compromís amb l’aportació de 12.000€ que es farà des 

de l’Associació Catalana de Municipis a aquesta campanya d’emergència que 

s’ha obert.  

 

La Presidenta de la Mesa procedeix a plantejar la votació de la “Proposta de 

resolució de l’Assemblea de l’ACM sobre l’acollida de població refugiada 

víctima dels conflictes armats a la Mediterrània”, que és aprovada amb els 

resultats següents: 

Vots a favor:175 

Vots en contra:0 
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Vots en blanc:0 

 

S’aprova per unanimitat la “Proposta de resolució de l’Assemblea de l’ACM 

sobre l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 

Mediterrània”. 

A continuació exposa la “Proposta de resolució de l’Assemblea de l’ACM de 

suport al President Mas, l’ex-Vicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb 

motiu de la seva imputació per l’organització del 9N” la senyora Rosa Vestit, 

alcaldessa de Sant Quirze de Besora. 

La Sra. Vestit explica que el matí del dia en què se celebra l’Assemblea de 

l’ACM, molts alcaldes i alcaldesses han acompanyat el President Mas al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Afirma que és una vergonya que el 

President de la Generalitat de Catalunya estigui imputat per ser demòcrata i per 

posar les urnes. El President Mas ha agraït el suport del món local i de la gent 

que li ha fet costat, i ha recordat que el 4 d’octubre de 2014 el món local, a 

través del President de l’ACM, va dir que quan es girés els trobaria al seu 

costat, tal com avui s’ha demostrat. Afirma que el President ha estat el 

responsable, com tots els alcaldes que hi van participar, que un país com 

Catalunya pogués votar i expressar democràticament què volia per al seu futur. 

Demana als presents que s’expressi per escrit, aprovant la proposta de 

resolució, el suport al President Mas, a l’ex-Vicepresidenta Ortega i a la 

Consellera Rigau per haver fet possible que els ciutadans de Catalunya 

votessin. 

Explica que s’ha fet una nova aportació al primer document de la proposta de 

resolució, per expressar el desacord amb la politització del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya manifestada través del comunicat en què censurava les 

concentracions convocades davant el Palau de Justícia. 

La Presidenta de la Mesa planteja la votació d’aquesta proposta de resolució, 

que es aprovada amb els següents resultats: 

Vots a favor: 169 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 6 

 

La Presidenta de la Mesa dóna la paraula al Sr. Miquel Buch per a exposar la 

proposta de resolució “Futur del Municipalisme Català”. 
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El Sr. Miquel Buch explica que és un document consensuat amb la Federació 

de Municipis de Catalunya, que també el presentarà a l’aprovació per la seva 

assemblea. 

És un acord que compta amb el suport ampli dels partits polítics que 

representen més de 2/3 dels ajuntaments de Catalunya. Aquest document 

planteja si s’ha de tenir una veu única, o més d’una veu, per representar el 

municipalisme. 

El Sr. Miquel Buch procedeix a llegir la proposta de resolució, que es 

reprodueix a continuació: 

 

“El Futur Municipalisme Català 

 

Des de les eleccions municipals de 1979, els ajuntaments han jugat un paper 

fonamental en el redreçament nacional i democràtic de Catalunya. D'aleshores 

ençà, l'autoritat política i el reconeixement social dels ens locals ha augmentat 

d'una manera notable. Els ajuntaments, com a administració més pròxima a les 

necessitats i les inquietuds de les persones, han esdevingut sovint els 

portaveus i alhora els receptors principals de les noves aspiracions col·lectives i 

de les creixents demandes de millors serveis públics que han anat sorgint al si 

de la societat. Aquest paper de lideratge dels ajuntaments, però, no s'ha vist 

prou reconegut, i a aquesta manca de reconeixement institucional cal sumar-hi 

problemes competencials i de finançament que s’han vist agreujats amb les 

modificacions legislatives que ha dut el govern de l’estat, tendents a una major 

recentralització i vulneració del principi d’autonomia local.  

 

Des de gairebé els inicis dels mandats municipals la veu del municipalisme ha 

tingut una estructura organitzativa plural, de forma principal amb l’Associació 

Catalana de Municipis - ACM i la Federació de Municipis de Catalunya - FMC. 

Existeixen moltes experiències reeixides de col·laboració entre ambdues, com 

per exemple el II Congrés del Municipalisme Català, o bé l’articulació dels 

recursos davant el Tribunal Constitucional contra la LRSAL.  

 

Després d’aquesta llarga trajectòria de municipalisme democràtic, on s’han 

creat sinèrgies per obtenir millors serveis, podria ser un bon moment per 

repensar i analitzar tot el que hem fet, i afrontar un procés d’obertura de diàleg i 

cerca de consensos per definir quina és la millor proposta associativa que 

permeti desenvolupar eficientment la primera i principal missió de qualsevol 

entitat municipalista, la defensa de l’autonomia local que consagra l’Estatut de 

Catalunya. 
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Entenem que en aquest moment es donen les condicions per començar a 

debatre sobre la unitat del municipalisme català i marcar unes fites temporals, 

amb un horitzó pròxim com pot ser abans de finalitzar el 2016, per a fer-lo 

possible. Cal aconseguir una única veu municipalista, sota un òrgan transversal 

i plural, que sigui un punt de trobada de totes les sensibilitats que representem 

en conjunt, i també dels diferents òrgans municipalistes que ens hem dotat fins 

a dia d’avui, i que ens permeti fer millor la nostra feina, i prestar més i millors 

serveis a la ciutadania i afrontar els reptes de futur de pobles i ciutats de 

Catalunya. 

Aquest repte s’ha d’encetar de manera immediata a la configuració dels òrgans 

de govern de les entitats municipalistes, amb un diàleg discret, serè i 

constructiu, establint metodologies i calendaris que permetin que tothom se 

senti representat en aquesta nova entitat, que ha de ser el punt de trobada de 

totes les reivindicacions i necessitats del món local per a construir un poder 

local més fort al servei dels ciutadans i les ciutadanes.” 

 
El Sr. Miquel Buch explica que l’ACM i la FMC tenen la intenció de iniciar un 

debat per estudiar com integrar les dues entitats i fer-ne una que representi el 

municipalisme català.  

La Presidenta de la Mesa planteja la votació d’aquesta proposta de resolució, 

que és aprovada amb els següents resultats: 

Vots a favor: 174 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 1 

 

La Presidenta de la Mesa proposa a continuació tractar el punt 10 de l’Ordre 

del dia, referent a la Convenció Municipalista. Exposa aquest punt el Sr. David 

Saldoni, alcalde de Sallent, i President de la Comissió de Benestar Social i 

Participació de l’ACM. 

 

10. Convenció Municipalista 

El Sr. Saldoni agraeix la introducció de la Presidenta de la Mesa, i saluda als 

assistents.  

A continuació explica que entre les seves funcions, l’ACM pensa i repensa el 

municipalisme de Catalunya, permetent als alcaldes i al món local fer coses 

que puguin ser transformadores i noves, sempre en benefici dels ciutadans i 

ciutadanes. En aquest sentit, la Convenció Municipalista de la governança local 
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de Catalunya Estat d’Europa, és un procés de reflexió política, tècnica i 

intel·lectual que va convocar l’ACM, i que proposa que els alcaldes, càrrecs 

electes i tècnics locals elaborin conjuntament les bases de la nova governança 

local catalana. Això s’ha de dur a terme en el marc de la construcció d’un nou 

Estat d’Europa, un nou Estat que permeti el dret a decidir.  

Mitjançant la Convenció Municipalista, entre els càrrecs electes, els tècnics i 

tota la gent que hi pugui aportar idees, s’ha d’aconseguir definir un món local 

sense les cotilles de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local vigent 

actualment. La Convenció Municipalista es va crear amb la idea de pensar i 

crear, sense limitacions, com hauria de ser un món local útil per a cadascun 

dels municipis de Catalunya. Aquest procés està posant les bases per al nou 

municipalisme, definit pels alcaldes i alcaldesses, càrrecs electes i tècnics. 

El procés es va iniciar amb l’aprovació del projecte de Convenció Municipalista 

per part del Comitè Executiu de l’ACM, i amb la preparació d’un ampli 

qüestionari que va generar una enquesta qualitativa resposta per 32 alcaldes i 

alcaldesses del Comitè Executiu. D’aquest document es varen elaborar unes 

primeres tesis, que es van classificar en funció de si tenien un ampli consens 

entre els enquestats, i aquelles en què hi havia disparitat d’opinions i 

posicionaments. Posteriorment es van fer uns qüestionaris temàtics que van 

ser debatuts en totes les Comissions de l’ACM, amb 15 sessions i més de 300 

participants en aquests àmbits temàtics que es varen treballar.  

En la fase actual del projecte el debat s’articula en 6 grans blocs:  

- Model territorial: es parla de la transició de les províncies centralistes a 

les vegueries i comarques de proximitat 

- Transparència, qualitat democràtica i regeneració política: de les 

paraules buides a la superació permanent i a la repolitització de les 

institucions 

- Competències locals: de les restriccions del centralisme a la 

subsidiarietat 

- Governança local: de la subordinació burocràtica a la plenitud 

democràtica. Poder parlar de tots els temes obertament amb tots els 

agents implicats 

- Les finances locals: de la precària dependència a la gestió integral de les 

competències locals. 

- La gestió, el control i el personal local: del funcionariat procedimental a 

l’auditoria i gestió professional.  

 

9. Votacions i pausa cafè. 
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Un cop finalitzada la intervenció del Sr. Saldoni, la presidenta comunica els 

resultats de les votacions realitzades fins al moment.  A continuació exposa que 

es procedirà a la votació del President i del Comitè Executiu de l’ACM. Explica 

que amb l’elecció del President es considerarà aprovat el Pla de Mandat 

presentat. D’acord amb el Reglament la votació del President i dels òrgans de 

govern serà secreta, mitjançant papereta i urnes. Per conformar les taules 

electorals, es proposa que les presideixin els següents alcaldes:  

- El Sr. Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell 

- El Sr. Jordi Xargay, alcalde de Palol de Revardit 

- El Sr. David Saldoni, alcalde de Sallent 

- La Sra. Montserrat Candini, alcaldessa de Calella 

- El Sr. Josep Rabascall, alcalde de Maspujols 

- La Sra. Rosa Maria Perelló, alcaldessa de Tàrrega 

S’aprova per assentiment la presidència de les taules electorals proposada.  

12. Salutació a càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan Reñé, president de la Diputació 

de Lleida. 

El president de la Diputació saluda les autoritats  i la resta d’assistents. 

Comença amb unes reflexions sobre la pèrdua de respecte envers les 

institucions i els electes per efecte de les sospites generalitzades de corrupció. 

Alguna cosa passa en la societat quan d’una forma no majoritària, però sí 

important, la comunitat perd  el respecte als seus electes. Diferent era quan en 

altres temps la gent es col·locava a dit als llocs, però en l’actualitat tothom 

elegeix cada 4 anys les persones que volen que decideixin i que gestionin el 

futur dels àmbits que correspon. Quan aquesta comunitat perd el respecte, 

massa gent hi ha que ho fa, és quan s’ha de valorar i actuar tots plegats. 

Agraeix el compromís de tots els que es presenten, ja que es requereix voluntat 

de servei i creure en la representació dels veïns i del municipi.  

Explica que a les comarques de Lleida hi ha molts pobles petits, dels 231 

municipis, 170, que són el 70%, són de menys de 1.000 habitants. Aquesta és 

la realitat actual, i és la que es vol continuar tenint. És la voluntat i la decisió 

personal de cadascun dels veïns que viu en un poble petit o gran. En aquest 

àmbit entén que això ha de continuar essent així, aquells que tenen actualment 

per mandat popular la responsabilitat de gestionar aquest àmbit públic han de 

fer i fan el possible perquè tots els ciutadans visquin on visquin puguin tenir els 

millors serveis, i de la més gran qualitat.  

Per aquest motiu expressa un agraïment també per a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i d’una forma molt especial, en la persona del Miquel 

Buch, el President, i del Marc Pifarré, el Secretari General, i de totes les 

persones que hi treballen i col·laboren d’una forma o d’una altra, perquè han 
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ensenyat aquest model d’entendre el país. Menciona que el President Buch 

parlava d’un model local propi. Afirma que és necessari i imprescindible un 

model local propi per la realitat municipal, en la que amb moltes dificultats, 

també com en aquest pas que està fent al país, s’ha de poder decidir el què 

convé als pobles en finançament, en competències, en saber què fa cadascun, 

i per tant en aquest sentit caminar plegats. 

Agraeix també el caràcter de proximitat del President Buch. És una persona 

pròxima, que té voluntat i implicació en representar des de la proximitat els 

ciutadans. Aquest tarannà és imprescindible per a canviar el concepte que en 

ocasions els veïns dels municipis tenen respecte de la classe política i dels 

polítics. El sentiment de proximitat que de forma generalitzada atresoren tots 

els polítics locals i que convé que es posin en valor, ja que aquesta és la vàlua 

de la política i la vàlua del servei, un servei que s’ha d’entendre des de baix cap 

dalt, escoltant a la gent, atenent a la gent, pensant com es fan els coses.   

Agraeix també el compromís de unitat institucional que els darrers 4 anys els 

ajuntaments de Catalunya han exercit, els Consells Comarcals, les Diputacions 

i el Govern del país. No s’hagués pogut aguantar les estructures amb els nivells 

de qualitat de servei, sense traspassar les línies vermelles en la prestació de 

servei, si conjuntament no s’hagués exercit la política de servei als ciutadans. 

Entén que això és el que calia fer, i s’ha fet. Destaca especialment el paper de 

les entitats municipalistes, i de forma especial a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques pel seu compromís en entendre que conjuntament era 

la millor forma de gestionar la situació actual del país, i evitar que afectés als 

ciutadans.  

L’últim agraïment és per l’actitud i compromís del món local té per qui 

representa la màxima essència d’allò que vol que sigui el país, el President de 

la Generalitat. Recorda que un any enrere el món local va participar en un acte 

al Palau de la Generalitat per demanar-li que convoqués una consulta per tal 

que el poble de Catalunya pogués decidir lliurement quin vol que sigui el seu 

futur. Així ho va fer el President. Recorda que el dia present, 15 d’octubre, 

casualment coincidint amb el 75è aniversari de l’afusellament del President 

Companys, l’ha cridat la justícia espanyola. Expressa que el suport que li pugui 

donar el món local al President és imprescindible perquè aquest faci possible 

que el què demanda majoritàriament la ciutadania del país tiri endavant.  

Agraeix a tots els assistents la seva presència a Lleida, i dóna pas a la lectura 

de l’escrutini de les votacions per escollir el nou President de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques.  

13. Proclamació dels resultats de les votacions. 
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La presidenta de la Mesa comunica els resultats de les votacions, relatius a la 

candidatura encapçalada pel Sr. Miquel Buch: 

Vots emesos: 177 vots 

- 156 vots a favor 

- 20 vots en blanc 

- 1 vot en contra 

Es proclama President de l’Associació Catalana de Municipis el Sr. Miquel 

Buch i Moya i membres del Comitè Executiu tots els integrants de la seva 

candidatura: 

Vicepresidents: 

- Albert Batet, alcalde de Valls 

- Juli Fernández, alcalde de Palafrugell 

- Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 

- Rosa Maria Perelló, alcaldessa de Tàrrega 

- Estefania Rufach, alcaldessa d’Òs de Balaguer 

- David Saldoni, alcalde de Sallent 

- Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera 

- Jordi Solé, alcalde de Caldes de Montbui 

 

Vocals: 

- Carles Banús, alcalde de Tavèrnoles 

- Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell 

- Ferran Bel, alcalde de Tortosa 

- Xavier Boquete, alcalde de Masquefa 

- Montserrat Candini, alcaldessa de Calella 

- Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita 

- Montse Carreras, alcaldessa de Cunit 

- Marc Castells, alcalde d’Igualada 

- Francesc Colomé, alcalde de Les Franqueses 

- Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot 

- Daniel Cornellà, alcalde de Celrà 

mailto:acm@acm.cat


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

 
 

29 
 

- Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni 

- Anna Erra, alcaldessa de Vic 

- Marta Felip, alcaldessa de Figueres 

- David Font, alcalde de Gironella 

- Lluís Guinó, alcalde de Besalú 

- David Mascort, alcalde de Vilablareix 

- Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils 

- Pol Pagès, alcalde de Sant Quintí de Mediona 

- Francesc Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei 

- Pere Ribera, alcalde de Sant Mateu del Bages 

- Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat 

 

14. Intervenció del president /a  elegit /da.  

El President saluda i agraeix la presència de la Honorable Sra. Neus Munté, 

Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, els Presidents de les 4 

Diputacions, els ex-presidents de l’ACM, amb una menció especial pel Sr. Juli 

Sanclimens, a totes les persones que han assistit, als responsables de la 

Generalitat, als companys de UGT, els diputats i diputades al Parlament i al 

Congrés, i especialment als alcaldes i alcaldesses. Per últim expressa un 

agraïment especial a la seva esposa i a la seva família pel suport que li donen. 

Considera un honor tornar a ser escollit President de l’Associació Catalana de 

Municipis, tenint en compte que qui l’ha escollit són persones que renuncien a 

la seva vida privada, treballen moltes hores, disposades a exposar la seva 

intimitat com a conseqüència de la Llei de Transparència, que renuncien a les 

seves vacances per resoldre algun problema, a les quals sense dubte quan 

surten al carrer els ciutadans els aturen per comentar problemes de la vida 

diària. Persones que estan disposades a sacrificar part de la seva vida personal 

només per la voluntat de servir als seus ciutadans, per la voluntat de servir als 

homes i les dones que viuen als seus pobles. Reitera que és un honor haver 

estat escollit President de l’ACM per aquestes persones que tenen la vocació 

de servir als altres, i que la feina que fan al capdavant dels ajuntaments, 

especialment en moments complicats com els actuals, és amb la voluntat de 

servir als altres.  

També considera un honor ser el President d’una entitat de referència del 

municipalisme català. Al llarg dels anys l’ACM s’ha anat guanyant la confiança 
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dels ajuntaments de Catalunya, a base de treball sacrificat dels Presidents i 

Secretaris Generals que al llarg dels anys n’han estat al capdavant, de tots els 

seus treballadors, i dels seus alcaldes i alcaldesses. Es considera honorat pel 

fet de ser l’“hereu” de tota aquesta feina dels qui l’han precedit.  

Les sigles de l’ACM les interpreta també com a Ambició, Compromís i 

Municipalisme. Creu que l’ACM és això. Ambició de ser una entitat millor, de 

ser uns ens locals millors, de ser un país millor; compromís amb les persones a 

les quals se serveix; i municipalisme, sabent que junts es pot fer front a 

qualsevol repte i a qualsevol problema que es plantegi.  

Expressa la voluntat de fer de la diversitat política i territorial la gran fortalesa 

del municipalisme català. Ofereix defensar el municipalisme, com es va fer 

davant de la LRSAL. Explica que quan varen visitar el Director de l’Instituto 

Nacional de Administraciones Públicas per expressar el desacord i els 

problemes que provocaria  la LRSAL, la resposta va ser que el Gobierno 

seguiria endavant amb aquell projecte a qualsevol preu, amb una frase 

contundent: “en fase 1 de cambio cultural, nos lo llevamos todo por delante”.  

El President proposa que el primer Comitè Executiu de l’ACM del nou mandat 

demani als partits polítics catalans que es presentin a les eleccions generals 

espanyoles el dia 20 de desembre que adoptin el compromís de derogar la 

LRSAL.  

Explica que fa 100 anys, Enric Prat de la Riba i un conjunt de catalans van 

crear la Mancomunitat de Catalunya.  Una estructura d’estat basada en la unió 

de les Diputacions. 100 anys després, l’Estat espanyol va en direcció contrària 

a aquesta política. Si fa 100 anys, es va poder construir la Catalunya de la 

Mancomunitat, en els nostres temps hem de ser capaços de construir la 

Catalunya de la independència. L’Estat Espanyol no ha comprès la realitat 

catalana, s’ha de construir un nou Estat, i des del món local cal contribuir a la 

construcció d’un nou país, escoltant els catalans i les catalanes, amb l’ajuda de 

les Diputacions i del Govern. 

El President exposa que el món local ha d’aprendre dels errors que es puguin 

haver comès durant els 30 anys de democràcia, per fer d’aquests errors, 

encerts de cara al futur. Proposa compartir el viatge de treballar de forma 

valenta i decidida per al progrés social, per a la cohesió i per a la igualtat 

d’oportunitats de qualsevol dels veïns, visquin on visquin. Catalunya no serà un 

país just, ni d’igualtat d’oportunitats, si qualsevol poble de Catalunya no ofereix 

els mateixos serveis que qualsevol altre. Llavors s’afectaria l’equilibri territorial, i 

en una Catalunya de 948 municipis, de 41 comarques, de respecte a la seva 

història, de respecte a la seva tradició, i de respecte a tots i cadascun dels 

municipis i de tots els ciutadans que volen que existeixin aquests municipis.  
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Proposa lluitar també contra el centralisme. El centralisme espanyol, però 

també el centralisme català. Si Catalunya acaba essent un país independent, 

els municipis hauran d’evitar que es converteixi en un país centralista. Ha de 

ser un país descentralitzat, en el qual es confiï en la gestió i en la política que 

fan els alcaldes i les alcaldesses. Aquests gestionen el dia a dia dels ciutadans, 

però també fan política, i la política ben feta des del món local és un gran 

aprenentatge per a qualsevol polític que aspiri a ser Diputat, Conseller, 

Secretari General, Director General... Fer el pas pel món local és com fer la 

mili, on el que es fa sempre ha de comptar amb haver escoltat els ciutadans i 

tenir-los ben a prop. Per tant, si Catalunya acaba esdevenint un Estat 

independent, cal que sigui un país descentralitzat.  

Els alcaldes i alcaldesses representen les institucions, i han de ser lleials a les 

institucions i a les persones que representen, i han de ser fidels al poble que 

representen, al del seu municipi, i també al poble de Catalunya. Aposta per la 

unitat, per remar tots en la mateixa direcció, amb consens entre totes les 

institucions i els seus representants. Escoltant a tothom s’aconsegueix fer 

pobles i ciutats millors, i amb aquests, Catalunya acabarà sent un país millor.  

15. Intervenció i cloenda de L’Honorable. Sra. Neus Munté, Vicepresidenta 

de la Generalitat de Catalunya. 

L’Honorable Sra. Neus Munté, Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, 

saluda i felicita el Sr. Miquel Buch, President de l’Associació Catalana de 

Municipi, per la seva reelecció en el càrrec. Saluda així mateix el Secretari 

General de l’ACM, els Presidents i Presidenta de les de les Diputacions, els 

expresidents de l’ACM, el Delegat del Govern, els Directors Generals, Directors 

Territorials, la Tinenta d’Alcalde de la Paeria de Lleida, Diputats i Diputades, 

Alcaldes i Alcaldesses, Regidors i Regidores, i Presidents de Consells 

Comarcals, i desitja en nom del Govern de la Generalitat tots els encerts i 

coratge a l’hora de posar en pràctica mesures i accions com les enunciades pel 

President Buch en el seu discurs. 

Afirma estar contenta de poder acompanyar els presents en la cloenda de 

l’Assemblea de l’ACM, on està representada la força del municipalisme en uns 

moments especialment importants pel futur col·lectiu del país, ja que és des 

dels municipis, comarques i Diputacions que s’exerceix el govern més proper al 

ciutadà i de forma més nítida es poden entendre les seves necessitats i els 

seus anhels més legítims.  

Agraeix la molt estreta col·laboració del món local amb el Govern de la 

Generalitat, que permet complicitats que sempre són en benefici de la qualitat 

de vida, del progrés i de la cohesió del conjunt dels ciutadans, als quals els 

polítics es deuen. Explica que com a Consellera de Benestar Social i Família té 
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l’oportunitat cada dia de comprovar el paper decisiu que es juga des dels 

ajuntaments i dels del món local en molts àmbits competencials com és el cas 

dels serveis bàsics socials, però també molts altres. Considera que els 

ajuntaments són d’una vàlua imprescindible, els Ajuntaments, Consells 

Comarcals, Diputacions, en molts casos la primera porta d’entrada en cas de 

necessitat i d’urgència, on massa sovint han hagut de fer front, en ocasions 

gairebé en solitari, davant de la demanda derivada de l’actual crisis econòmica, 

de l’ofec econòmic que pateix el Govern de Catalunya. Gràcies a la 

col·laboració i a la complicitat que prèviament comentava s’ha pogut donar una 

resposta molt més potent a les persones, i en definitiva sostenir l’Estat del 

Benestar, al costat de les entitats socials, dels agents socials i econòmics. 

Totes les institucions i entitats han entès què era el més important en què 

s’havien de centrar, i no és altra cosa que estar al costat dels ciutadans, de les 

famílies, de les empreses, de les entitats, acompanyar-los i ajudar-los a superar 

una situació de crisis generalitzada i de moltes dificultats.  

Encoratja des del Govern de Catalunya a continuar consolidant aquest model 

que s’ha vist amenaçat en els darrers anys com a conseqüència de mesures 

recentralitzadores, amb lleis absolutament injustes. Això no ha impedit que es 

continuï treballant des de les institucions catalanes per disposar d’una 

administració local el més àgil i competent, amb el finançament que li pertoca i 

amb unes regles ben definides.  

Afirma que municipalisme és democràcia, perquè és estar al costat de la gent, 

és escoltar-la, és donar-li veu i és resoldre els seus problemes. Especialment 

en l’actualitat, que l’aposta per la democràcia, per escoltar la veu de la 

ciutadania, i per vehicular-la és objecte de persecució en els jutjats i en els 

tribunals, més que mai s’aposta per aquest dret a expressar l’opinió de tots els 

ciutadans i ciutadanes del país sigui quina sigui aquesta opinió. Tothom té un 

espai, tothom té dret a dir la seva en aquesta Catalunya que es vol construir, en 

aquest nou país en què els electes locals en son actius protagonistes. Només 

des de la força del municipalisme que defensa i pel qual treballa el món local es 

podrà aconseguir. 

Fa referència a l’acte del 4 d’octubre al Palau de la Generalitat en què,  

representant el món local de Catalunya,  el President Buch parlava d’estar al 

costat del President de la Generalitat en els moments difícils. Explica que el 

President de la Generalitat, en declaracions als mitjans de comunicació 

posteriors a la seva declaració en els jutjats, ha recordat les paraules del 

President Buch i l’ha esmentat expressament. La Vicepresidenta aprofita per 

agrair personalment al President Buch i ho fa extensiu a tot el món local que 

cada dia, i la setmana present per mitjà de diversos actes, han estat al costat 

de la democràcia, al costat de les institucions catalanes, i al costat de les 
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ànsies inequívoques i de la voluntat inequívoca del poble per poder-se 

manifestar i de poder decidir el seu futur amb llibertat.   

Agraeix al President Buch que estigui al costat de les institucions i de la 

democràcia. Tant és així que un dia tan especial i carregat de simbolisme com 

l’actual, de memòria i de record pel President Companys, i també carregat de 

raó, de força i de respecte per la democràcia, des del món local, des d’aquests 

més de 1.000 ens locals, es pot tornar cap a casa satisfets de la feina feta cada 

dia al costat de les persones, treballant pel seu progrés i pel seu benestar, i 

conjurats per continuar treballant en aquest nou país que es vol construir, i que 

es construirà per al benestar, pel progrés i per a la plenitud nacional.  

 

Es tanca l’acte amb el cant dels Segadors. 
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