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

Sent les 17 hores del dilluns 14 de desembre de 2020, es reuneix per via telemàtica, la XXIII 
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 XXII Assemblea de l’ACM 
4. Informe de Direcció: 

- Altes i baixes 
- Covid-19 
- Activitat Institucional 
- Àrees 
- Petjada de Carboni 
- Pla de Mandat 
- Noves Unitats 
- 40è aniversari 

5. Ratificació, si escau, d’acord del Comitè Executiu 
5.1. Nomenament de membre del Comitè Executiu, per vacant 
5.2. Acord per a la constitució d’una fundació per a la gestió territorial. 

6. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 
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 Secretària General de l’ACM, en nom del President, proposa la constitució de la Mesa de la 
XXIII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb els membres següents: 

Presidència:  

- Josep Caparrós, Alcalde de Sant Carles de la Ràpita. 

Vicepresidència: 

- Mercè Bosch, Alcaldessa de Maçanet de Cabrenys. 
- Joaquim Colomer, President del Consell Comarcal del Ripollès i President del Fòrum 

Comarcal de l’ACM. 
- Eloi Hernàndez, Alcalde de Fonollosa i President del Fòrum de Joves Electes de 

l’ACM. 
- Xavier Paz, Alcalde de Molins de Rei. 
- Sergi Pedret, Alcalde de Riudoms. 

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  
 

2 
 

 

 

Secretaria: 

- Àstrid Desset, Alcaldessa d’Anglès. 

S’aprova la constitució de la Mesa de la XXIII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, amb els membres proposats per la Secretària General de l’ACM en nom del 
President, amb 109 vots a favor i 3 abstencions.  

 

2. Benvinguda i salutacions 

El president de la Mesa de la XXIII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
dona la benvinguda als assistents i cedeix la paraula al Sr. Jaume Collboni, Tinent d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè procedeixi a la salutació institucional.  

El Sr. Collboni dona la benvinguda als assistents a la XXIII Assemblea de l’ACM en nom de 
l’Ajuntament de Barcelona, transmet la salutació del Govern Municipal i del conjunt dels grups 
municipals de la Corporació, i trasllada les seves felicitacions per la feina feta durant aquest 
període difícil i especialment complicat per mantenir viva l’activitat de l’Associació i per haver 
mantingut el bon nom dels ajuntaments catalans en la gestió de la crisi social i econòmica que  
deriva de la pandèmia.  

Manifesta, també, que l’Associació ha jugat un paper clau en la defensa de l’autonomia local 
amb una actitud propositiva la qual ja ha donat fruits,  sobretot des del punt de vista del marc 
fiscal, que permetrà de cara l’any vinent tenir més capacitat per abordar els reptes que els 
ciutadans i ciutadanes demanen per a gestionar la crisi actual. 

Els Ajuntaments són un nivell de l’Administració fonamental per a la vida quotidiana. I, per això,  
han de sentir-se orgullosos pel paper jugat en els darrers mesos, ja que  moltes vegades han 
estat la veu de sectors que no tenien veu i de molts veïns i veïnes que, amb la pandèmia de la 
Covid-19, reclamaven més suport per part de les Administracions en tots els ordres, ja sigui 
sanitari, social, seguretat, etc.  

Els Ajuntaments representen el 15% de la despesa del sector públic i aquest és el percentatge  
que els hauria de correspondre, com a mínim, en la gestió dels propers fons europeus.  

En relació al procés d’unificació del municipalisme català, ja fa un any, en la darrera Assemblea, 
es va aprovar una resolució conjunta amb la Federació de Municipis de Catalunya que assentava 
aquesta voluntat compartida per la majoria d’ajuntaments catalans; la crisi sanitària no hauria 
de suposar una frenada o aparcar aquest projecte. El municipalisme català necessita una sola 
veu, una representació forta, per representar a una pluralitat política i ideològica en una sola 
entitat. 

Per últim, com a representant del Govern municipal de la ciutat de Barcelona, expressa la seva 
solidaritat amb el conjunt de municipis de Catalunya. 
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El president de la Mesa dona pas a la reproducció d’un vídeo que conté la salutació de la 
Honorable Mertixell Budó, Consellera de la Presidència: 

Saluda a les autoritats i assistents i expressa  el seu agraïment per la invitació a participar en la 
XXIII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

Recorda que des del Govern de Catalunya es diu sempre que és un Govern amb vocació 
municipalista i que té la ferma voluntat d’establir una sòlida aliança amb el món local amb el 
propòsit d’afrontar, des de la màxima cooperació, els reptes de país. I, en aquesta relació 
especial, que es vol construir entre el món local i la Generalitat de Catalunya, el Departament 
de la Presidència vol ser la principal via de connexió i la porta d’entrada; una porta que sempre 
estigui oberta. 

Això es tradueix en tres eixos fonamentals: reconèixer la transversalitat, perquè cal alinear totes 
aquelles polítiques i prioritats de les diferents Administracions; la bilateralitat, la relació 
horitzontal entre Govern i món local; i, la singularitat, amb el màxim respecte per les 
especificitats de cada territori del país. 

Manifesta que, des del primer moment, el Departament de Presidència ha estat conscient que 
això requeria recursos. Uns recursos que calia incrementar i posar a disposició del món local. 
Per això es van proposar recuperar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya el qual ha estat 
aprovat definitivament fa pocs dies. Un PUOSC que preveu una dotació 250 milions d’euros 
durant el període 2020-2024 i que permetrà realitzar un total de 2.131 actuacions als 
Ajuntaments i a les restants entitats locals, amb una inversió de  més 644 milions d’euros en 
obra pública. Recorda que, per als projectes de l’any 2020, els Ajuntaments podran disposar ben 
aviat del 60% del cost del projecte i la resta s’abonarà un cop s’hagi finalitzat l’obra. Són 
conscients que era una eina necessària  i, per això, trasllada que, des del Govern, se segueix 
treballant per tal de poder incrementar aquesta partida del PUOSC en els propers exercicis.  

En aquesta línia d’ampliar els recursos a disposició del món local, recorda que s’ha incrementat 
en 4,4 milions d’euros el fons local de cooperació, el qual s’ha distribuït de manera proporcional 
entre els consells comarcals per a millorar-ne la liquiditat, en tant que s’entén que són 
proveïdors de serveis al món local.  

D’altra banda, els Ajuntaments són actors imprescindibles en la lluita contra les conseqüències 
de la Covid-19 i, per tant, institucions a protegir econòmicament perquè puguin complir aquest 
paper amb eficiència i des de la proximitat. Per això, des del Departament de la Presidència s’ha 
treballat en un fons de cooperació local extraordinari Covid-19, que s’ha aprovat recentment. 
Explica que aquest fons és incondicional i de caràcter temporal, està dotat amb 120 milions 
d’euros entre aquest any i el vinent per injectar liquiditat als ens locals. El Govern ha fet l’esforç 
per fer-ho possible, encara que són conscients que potser no és suficient. En tot cas, és un primer 
pas, important, per tal de fer front a les despeses que els ens locals han hagut de suportar a 
conseqüència d’aquesta crisi sanitària, econòmica i social. 

Tant els Ajuntaments com les Entitats Municipals Descentralitzades i els Consells Comarcals 
juguen un paper clau en l’estímul de l’economia de proximitat. Assegurar la suficiència financera 
amb la injecció de liquiditat que representa aquest fons extraordinari, la inversió pública esdevé 
el motor econòmic d’empreses i autònoms i afavoreix totes aquelles estratègies de reactivació 
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del comerç i del turisme com a sectors claus del país. I és per això que, remarca, per al Govern 
de Catalunya, la generació d’oportunitats i l’activació econòmica del territori és un dels 
principals objectius. 

Per fer-ho, s’ha reforçat la implicació compartida entre el món local i el Govern per trobar 
aquelles vies que enforteixen el desenvolupament territorial davant els reptes com el 
despoblament o l’envelliment poblacional. S’està fent a través de l’estratègia de dinamització 
territorial ‘País Viu’ per tal de facilitar la coordinació de totes les polítiques públiques de la 
Generalitat relacionades amb el desenvolupament local i, també, la competitivitat  territorial. 

Per últim, aprofitant aquesta oportunitat, reitera el seu reconeixement al món local per l’actitud 
i la col·laboració que ha demostrat en tot moment durant aquests mesos de lluita contra la 
pandèmia provocada per la Covid-19. El context d’aquesta pandèmia ha impactat directament 
en la relació de les institucions i ha posat de manifest, més que mai, la necessitat de reforçar la 
coordinació per tal d’afrontar aquesta crisi sanitària, social i econòmica. Aquesta coordinació ha 
estat un element clau en la gestió de la pandèmia i, per això, s’ha garantit la participació del món 
local en la presa de decisions en l’àmbit de totes les mesures que feien referència al 
desconfinament, adaptant-les a les diferents realitats territorials i sectorials a través de la 
comissió tècnica de desconfinament.  

També s’ha vehiculat la participació del món local a la comissió per a la reactivació econòmica i 
la protecció social a través del grup de treball, des d’una lògica de la bilateralitat. Tot i això, 
expressa que és conscient que les mesures que s’estan prenent per frenar l’onada de contagis i 
la corba de nous positius perjudiquen als sectors econòmics, socials i culturals del país. Són 
mesures que s’estan aplicant no només a Catalunya, sinó també a la resta de països d’Europa i 
del món. Per això, reitera i agraeix l’actitud de responsabilitat i de lleialtat institucional amb la 
que s’ha actuat durant tot aquest període.  

Per acabar, reitera el seu agraïment per convidar-la a participar en la XXIII Assemblea de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

El President de la Mesa dona pas a la reproducció d’un vídeo que conté la salutació de l’Hble. Sr. 
Pere Aragonès, Vicepresident de la Generalitat de Catalunya.  

El Sr. Aragonès saluda les autoritats i assistents i expressa  el seu agraïment per convidar-lo a 
participar en la XXIII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

Aquest any ha estat bastant dur, especialment per a aquelles famílies que han perdut éssers 
estimats i, també, per totes aquelles persones que han vist afectada la seva vida quotidiana. El 
municipalisme català ha estat en primera línia acompanyant la ciutadania enfront de la 
pandèmia. El Govern de Catalunya també ha estat al costat dels municipis. Fa poques setmanes 
es va poder anunciar el fons de cooperació local extraordinari que durant aquest any i el vinent 
permetrà un increment de 120 milions d’euros perquè els Ajuntaments tinguin més eines per 
seguir lluitant contra la Covid-19 i, sobretot, contra els seus efectes en l’àmbit econòmic i social. 
El 2021 ha d’ésser l’any de la recuperació; l’any de la reconstrucció econòmica, social i, també, 
emocional del país. S’ha d’aconseguir deixar enrere la pandèmia ja que hi ha avanços científics 
que permeten ser optimistes.  

I, en aquest camí de recuperació, s’ha de tenir un espai per la cura de la salut emocional. S’ha 
patit molt i això ha generat angoixa i molts dubtes de cara el futur en col·lectius molt diversos 
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de la societat. La reconstrucció ha d’anar de la mà de la reconstrucció dels drets i llibertats del 
país. Per tant, ha d’ésser l’oportunitat d’obrir una nova etapa per situar de nou, al centre, el dret 
a l’autodeterminació, la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats. 

En aquest sentit, agraeix a l’ACM el seu compromís amb el dret a l’autodeterminació i amb l’1 
d’octubre. 

 

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

S’aprova l’Acta de la sessió anterior de l’Assemblea, de data 14 de febrer de 2020, amb 120 vots 
a favor i 13 abstencions. 

 

4. Informe de Direcció: 

El president de la Mesa dona la paraula al President de l’ACM perquè exposi l’informe de 
direcció.  

El President Lluís Soler saluda les autoritats i agraeix la seva assistència a la XXIII Assemblea de 
l’ACM, així com les salutacions del tinent d’alcaldia de Barcelona, de la consellera de la 
Presidència i del vicepresident de la Generalitat de Catalunya.  

Altes i baixes 

En el període de 10 mesos des de la darrera assemblea, hi ha hagut  una nova alta, el municipi 
de la Nou de Berguedà (Berguedà). Per tant, amb la nova incorporació, hi ha un total de 1.019 
ens associats; concretament,  938 municipis (99% del total), 41 Consells Comarcals (100%) i 4 
Diputacions (100%). Només 9 municipis tenen pendent adherir-se a l’ACM; es treballarà per 
aconseguir el 100% dels municipis de Catalunya.  

Covid-19 

La pandèmia de la Covid-19 ha comportat canviar tot el referent als objectius i procediments 
que es van engegar, però sense renunciar a res d’allò que es va aprovar en la darrera assemblea. 

Són 4 els pilars que formen el treball davant la crisis sanitària: la defensa, el proveïment, la 
formació i l’assistència als ens locals. 

Defensa dels ens locals: 

- S’han realitzat, de forma especialitzada, més de 150 reunions amb el Govern Català. Algunes 
de les temàtiques tractades han estat: residències, activitats culturals i esportives, 
digitalització, curs escolar i obertura dels centres, reactivació socioeconòmica, policies locals 
i mesures de confinament, mesures compensatòries... 

- Decàleg per a la reactivació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Més de 55 mesures 
per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya després de la Covid-19 
(consensuat amb la FMC). Més del 27% d’aquestes mesures són propostes del 
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municipalisme català que han estat acceptades i s’han dut a terme. 400 ens locals s’han 
adherit a aquest Decàleg per a la reactivació socioeconòmica.  

- Manifest municipalista. Manifest unitari davant la crisi de la Covid-19 (consensuat 
posteriorment amb la FMC i l’Associació de Micropobles) per reclamar un confinament 
efectiu. S’han adherit a aquest manifest 403 ens.  

- S’impulsa la campanya ‘Reactivem Catalunya’ per a la reactivació socioeconòmica de tots 
els pobles i ciutats de Catalunya després de la Covid-19.  
 

- Moció conjunta de l’ACM i la FMC de rebuig a l’acord Gobierno-FEMP, reclamant 
l’alliberament dels romanents i superàvits municipals, per destinar-los a la reactivació 
socioeconòmica, i impulsant la suficiència financera per als ens locals. 288 ens locals van 
aprovar la moció.  

- S’activa una campanya per quantificar el fons compensatori de les despeses que estaven 
assumint els ens locals arran de la gestió de la Covid-19.  Fins a 169 Ajuntaments han 
col·laborat, però d’aquests se n’ha pogut tenir en compte la resposta de 150  per al càlcul 
de costos. Els resultats han estat els següents: 

o Resultats globals 

 
o Resultats per nombre d’habitants 

 
o Resultats despesa mitjans 

 
o Despesa per àmbit 

 
 
 

 

Assistència als ens locals 

- Des de l’inici de la crisi sanitària, el passat 13 de març de 2020 fins a l’actualitat, s’han activat 
diferents canals de comunicació (telèfon, WhatsApp i correu electrònic) 24 hores, amb 
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guàrdies de dilluns a diumenges, per tal d’atendre les diferents necessitats que han pogut 
tenir els ens locals. Estar al costat i acompanyar els ens locals és la premissa de l’entitat, el 
segell de qualitat de l’ACM. 

- S’han rebut i resolt més 500 consultes gestionades pels Serveis Jurídics i de Continguts. I les 
temàtiques han estat les següents: 
 

o Mesures confinament (12,8%) 
o Recursos humans (12,8%) 
o Serveis funeraris (12,1%) 

 
o Suspensió de terminis (10,7%) 
o Contractació (7,8%) 
o Cessió dades Salut (7,1%) 
o Material d’emergències (7,1%) 
o Reunions a distància (6,4%) 
o Mercat i comerç (5%) 
o Llicències urbanístiques (5%) 
o Ban, Manifest i Decàleg (2,8%) 
o Hisenda local (2,1%) 
o Ensenyament (2,1%) 

 
- S’han generat més de 600 documents, notes informatives i reculls de recomanacions per 

donar suport als ens locals en relació a la Covid-19.  Concretament, s’han elaborat 92 notes 
informatives, 132 bones pràctiques locals, 168 preguntes i respostes d’interès i 210 
recomanacions als ens locals. 

Formació als ens locals 

- Un altre dels segells de qualitat de l’ACM, la formació, s’ha adaptat a les necessitats actuals 
amb accions virtuals. Durant aquest període s’han realitzat 102 cursos online, amb un total 
de 10.753 alumnes inscrits: 
 

o Curs virtual de recomanacions pràctiques en el teletreball per a tècnics i electes (31 
de març de 2012). S’han inscrit 1.744 persones. 

o Disseny d’un programa formatiu online, conjuntament amb les Diputacions de 
Girona, Tarragona i Lleida –AFEDAP per a tècnics (mesos d’abril, maig, juny i juliol). 
S’han inscrit 7.210 persones. 

o Accions formatives específiques per a càrrecs electes per afrontar el teletreball 
(mesos d’abril i maig). S’han inscrit 430 persones (204 electes diferents). 

o Seminari de perfeccionament d'habilitats de comunicació i oratòria (mesos de juny, 
setembre i octubre). S’han inscrit 217 electes diferents (722 preinscrits). 

o Seminari sobre fons europeus, conjuntament amb Diplocat i l’FMC (del 29 de 
setembre al 15 de febrer). S’han inscrit 215 persones. 

o Seminari ‘Mecanismes entre l’administració local i els actors econòmics per afavorir 
la reactivació econòmica post Covid-19’ juntament amb la Cambra de Comerç de 
BCN (del 15 d’octubre al 10 de desembre). S’han inscrit 146 persones.  
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Proveïment als ens locals 

- Un proveïment que va començar amb la distribució gratuïta de mascaretes i guants als 
Ajuntaments, Consells Comarcals i EMD’s. Les dades totals han estat: 

o 115.000 mascaretes quirúrgiques; 
o 6.000 mascaretes FFP2; 
o 200.000 guants. 

- Compra agregada i distribució de 200.000 mascaretes FFP2 entre els ens locals. 
Concretament, han estat 302 ens locals els que van fer ús de la compra agregada, 

- Nou catàleg Covid-19 a disposició de les entitats locals activat l’1 de juny. 
o Estudi previ dels elements que poden necessitar els ens locals per pal·liar els efectes 

de la crisi sanitària que estem vivint i poder seguir prestant serveis a la ciutadania; 
o Elaboració d’un Catàleg Covid-19 que recull l’oferta de productes més recurrents 

que poden necessitar els ens locals per afrontar la nova situació, incloent els preus 
que s’hauran de mantenir durant el període indicat, així com les unitats d’embalatge 
i els terminis de lliurament. Es distingeixen tres categories de productes: 

 Sistemes de protecció individual per personal al servei dels ens locals: 
mascaretes, guants, solucions hidroalcohòliques i pantalles de protecció 
ocular. 

 Desinfecció i preparació d’espais: Desinfecció d’espais i d’exteriors, i 
separadors d’espais. 

 Control d’accés i salut de les persones treballadores: Sistemes de mesura de 
temperatura. 

Aquests han estat els 4 pilars que han sustentat i que segueixen sustentant el treball de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques durant aquestes mesos.  

 

Activitat institucional 

Actes i reunions 

Malgrat la crisi sanitària, l’ACM ha continuat amb totes les reunions que havia de desenvolupar 
el Pla de Mandat i amb totes aquelles reunions institucionals que s’havien de fer de forma prèvia 
a la declaració de l’Estat d’Alarma. Aquestes han estat les següents: 

- Participació a la 2a Assemblea Urbana per elaborar l’estratègia dels reptes de les zones 
urbanes del segle XXI (17 de febrer de 2020); 

- L’ACM s’integra en el Gabinet de Coordinació Post Emergència del temporal Glòria (17 de 
febrer de 2020); 

- L’ACM signa l’acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya (21 de febrer de 2020); 
- Reunió amb el M. Hble. Sr. Roger Torrent, President del Parlament de Catalunya (2 de març 

de 2020); 
- Reunió amb l’Excma. Sra. Núria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona (2 de març 

de 2020); 
- Compareixença en la ponència sobre la Proposició de llei de l’Esport i l’Activitat física de 

Catalunya (3 de març de 2020); 
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- Reunió amb el Govern Català per analitzar l’evolució del Coronavirus al país (13 de març de 
2020); 

- La Comissió de Presidència reclama un confinament efectiu i mesures d’acompanyament 
econòmic i social per a persones, empreses i Ajuntaments. S’inicien reunions setmanals de 
seguiment de la Comissió de Presidència (17 de març de 2020);  

- Reunió amb el Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, per 
insistir en la necessitat de digitalitzar el país (20 d’abril de 2020); 

- El Comitè Executiu demana que el superàvit del 2019 i romanents dels Ajuntaments es 
puguin destinar a la reactivació (24 d’abril de 2020); 

- S’aborda la necessitat de crear un pla de rescat cultural amb la Consellera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga (4 de maig de 2020); 

- S’acorda amb el Govern Català crear una taula bilateral per consensuar la reactivació 
econòmica post-Covid19 (8 de maig de 2020); 

- Participació en l’aprovació del document centrat en potenciar la innovació del Pacte 
Nacional per a la Societat del Coneixement (13 de maig de 2020); 

- S’acorda el suport als ens locals amb 10,5 M€ per a finançar projectes relacionats amb la 
crisi de la Covid-19 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (15 de maig de 
2020); 

- Es reclama a la Generalitat un fons extraordinari per als municipis per poder fer front a la 
reactivació i un fons compensatori per les despeses derivades de la Covid-19 (17 de maig de 
2020); 

- Reunió sobre l’Agència de la Natura de Catalunya amb el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet (29 de maig de 2020); 

- Reunió amb el President de la Diputació de Lleida per explorar mesures de suport i 
col·laboració per ampliar serveis als municipis (5 de juny de 2020); 

- Es posa en marxa la campanya mediàtica ‘Reactivem Catalunya’ (6 de juny de 2020); 
- Es renova l’acord de col·laboració amb COPATE per la gestió ambiental (8 de juny de 2020); 
- Reunió amb l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, per abordar l’estratègia per impulsar la 

reactivació socioeconòmica (9 de juny de 2020); 
- Reunió amb el Conseller d’Interior, Miquel Buch, per poder disposar dels recursos generats 

per les policies locals durant l’estat d’alarma (19 de juny de 2020);  
- Es crea, juntament amb l’FMC i els sindicats UGT i CCOO, una comissió de seguiment per 

cobrir les necessitats del món local en l’etapa de desconfinament (19 de juny de 2020); 
- S’acorda amb el Govern de Catalunya impulsar les polítiques d’igualtat de gènere i lluita 

contra la violència masclista, en un nou Contracte Programa (29 de juny 2020); 
- Reunió amb la Federació de Municipis de Catalunya (29 de juny de 2020); 
- Es participa en el plenari del Pacte Nacional per a la Societat Digital que impulsarà la fibra 

òptica i un model d’administració digital (6 de juliol de 2020);  
- Reunió amb ARCA i Micropobles (7 de juliol de 2020); 
- El Fòrum Comarcal es reuneix per abordar la gestió dels Consells Comarcals en l’inici del 

proper curs (8 de juliol de 2020); 
- Reunió del Comitè Executiu de l’ACM (13 de juliol de 2020); 
- Adhesió i suport a la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebrarà del 16 al 22 de 

setembre (14 de juliol de 2020); 
- Reunió de la Secretària General i el Secretari General Adjunt amb la FMC (15 de juliol de 

2020); 
- Compareixença a la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i 

Econòmiques (17 de juliol de 2020);  
- Reunions setmanals amb el Conseller d’Educació, Josep Bargalló (21 de juliol de 2020); 
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- Participació al plenari anual de la Xarxa de Governs Transparents (23 de juliol de 2020); 
- Reunió de les directives de l’ACM i l’FMC (30 de juliol de 2020); 
- Reunió amb la Conselleria d’Interior (30 de juliol de 2020); 
- Acord amb Interior per destinar als Ajuntaments el 85% de la recaptació de denúncies 

efectuades per Policies Locals durant la pandèmia (30 de juliol de 2020); 
- Reunió amb la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies (3 d’agost de 2020); 
- Reunió amb la Federació Catalana de Caça (3 d’agost de 2020); 
- S’expressa el malestar per l’acord del Gobierno-FEMP per cedir els superàvits i romanents 

(4 d’agost de 2020); 
- S’impulsa, juntament amb l’FMC, una moció de rebuig a l’acord Gobierno-FEMP sobre els 

superàvits i romanents municipals (11 d’agost de 2020); 
- Visita al Consell Comarcal de la Selva (7 de setembre de 2020); 
- Reunió amb la Conselleria d’Educació on es reclama un fons per compensar les despeses 

que estan assumint els Ajuntaments (8 de setembre de 2020); 
- Es fa públic l’Observatori de Política Municipal que valora els Ajuntaments com 

l’administració amb millor nota durant la pandèmia (8 de setembre de 2020); 
- S’elabora el Manifest de la Diada Nacional de Catalunya 2020 (9 de setembre de 2020); 
- Se celebra el rebuig al Congrés dels Diputats del Decret Llei sobre els romanents municipals 

(10 de setembre de 2020); 
- Reunió amb CCOO (14 de setembre de 2020); 
- Reunió-trobada amb l’Associació de Micropobles (17 de setembre de 2020); 
- Reunió amb la Conselleria d’Educació (22 de setembre de 2020); 
- La Comissió de Presidència condemna i rebutja la sentència del TS inhabilitant el President 

de la Generalitat, Quim Torra (28 de setembre de 2020); 
- Es dona suport, arreu del país, als actes de rebuig de la sentència del Tribunal Suprem que 

inhabilita al President Quim Torra (28 de setembre de 2020); 
- Visita institucional amb l’Alcalde de Centelles, Josep Paré (29 de setembre de 2020); 
- Reunió amb el Conseller d’Interior, Miquel Sàmper, per abordar reptes en matèria de 

seguretat ciutadana (29 de setembre de 2020); 
- S’inicia el Seminari sobre fons europeus amb més de 200 assistents (29 de setembre de 

2020); 
- Acte convocat per Òmnium amb motiu del tercer aniversari de l’1-O (1 d’octubre de 2020); 
- Trobada virtual amb la ‘Federación Española de Municipios y Provincias’ (2 d’octubre de 

2020); 
- Es constitueix amb el Govern català la Comissió Assessora per a l’Estratègia de Dinamització 

Territorial ‘País Viu’ (5 d’octubre de 2020); 
- Reunió amb el Comitè Executiu per seguir impulsant el suport, formació i serveis als 

municipis (5 d’octubre de 2020); 
- Col·laboració, un any més, en donar difusió i coordinar les activitats de les Jornades 

Europees de Patrimoni (9, 10 i 11 d’octubre de 2020); 
- Presentació del projecte d’arrelament de l’ACM per combatre el despoblament a les 

sessions ‘Viure a rural’ (15 d’octubre de 2020); 
- S’inicia un nou seminari centrat en els mecanismes entre l’administració local i els actors 

econòmics per afavorir la reactivació econòmica post Covid-19 (15 d’octubre de 2020); 
- Reunió amb el vicepresident, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, 

la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, sobre mesures i 
evolució de la pandèmia (18 d’octubre de 2020); 

- Reunió amb la Conselleria d’Educació (19 d’octubre de 2020); 
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- Compareixença  al Parlament per la Llei de facilitació de l’activitat econòmica on es reclamen 
recursos per als ens locals per poder implantar-la i reforçar la inspecció i control (19 
d’octubre de 2020); 

- Participació a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats (EWRC) (22 d’octubre de 2020); 
- Nova reunió amb la FEMP i l’FMC per explorar noves mesures de finançament per a la 

reactivació socioeconòmica (23 d’octubre de 2020); 
- Reivindicació dels compromisos de la Carta de Nacions Unides en el 75è aniversari (24 

d’octubre de 2020); 
- Reunió sobre mesures COVID-19 amb el Govern, Presidències de les Diputacions i Alcaldies 

de les capitals de província (25 d’octubre de 2020); 
- Reunió de la Comissió de Governs Locals (26 d’octubre de 2020); 
- Compromís amb el Departament de Cultura de vetllar pel manteniment d’una cultura 

‘segura’ i ‘essencial’ (26 d’octubre de 2020); 
- Reunió amb la Conselleria de la Presidència sobre les noves mesures de confinament 

perimetral (29 d’octubre de 2020); 
- Participació en la jornada ‘La participació dels municipis en la lluita contra la segregació 

escolar’ (29 d’octubre de 2020); 
- Reunió de la Comissió de Presidència (2 de novembre de 2020); 
- Compareixença sobre el projecte de Llei de les Àrees de promoció econòmica urbana (APEU) 

(3 de novembre de 2020); 
- Reunió amb la Conselleria d’Educació sobre connectivitat, ensenyament i híbrid i cessió 

d’espais dels Ajuntaments (3 de novembre de 2020); 
- Reunió amb el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri (5 de novembre de 2020); 
- L’ACM valora el gest del Govern Català amb el Fons Local extraordinari de 120MEUR, però 

reclama una revisió a l’alça per al 2021 (6 de novembre de 2020); 
- Reunió amb la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, per mostrar la preocupació local per 

garantir la supervivència del teixit cultural (9 de novembre de 2020); 
- Reunió sobre el nou Contracte Programa 2020-2023 (11 de novembre de 2020); 
- Reunió amb el conseller d’Afers Exteriors, Bernat Solé, per mirar de concretar la participació 

en el seguiment dels fons europeus (12 de novembre de 2020); 
- Reunió convocada pel Govern (VP Aragonès i HC Budó) per valorar amb el món local les 

noves mesures anunciades per la Covid-19 (12 de novembre de 2020); 
- Reunió amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (13 de novembre de 2020); 
- S’aborda de forma integral la problemàtica de les ocupacions en unes jornades (13 de 

novembre de 2020); 
- Participació, per primer cop, en els Consells Polítics de l’organisme mundial del Congrés de 

Governs Locals Units (CGLU) (13 de novembre de 2020);  
- Reunió amb el Departament d’Educació en relació a criteris sobre l’avaluació dels alumnes 

de batxillerat o ajuts a extraescolars (16 de novembre de 2020); 
- Reunió amb la Universitat de Girona en la primera de la ronda de contactes amb les 

Universitats de Catalunya (17 de novembre de 2020); 
- S’inicia la 5a edició del Postgrau en contractació administrativa dels ens locals (17 de 

novembre de 2020); 
- Reunió amb la Federació Catalana de locals d’oci nocturn (19 de novembre de 2020); 
- Reunió amb l’entitat Amnistia i Llibertat (19 de novembre de 2020); 
- V Comissió Interdepartamental de Despoblament rural (19 de novembre de 2020); 
- Reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al Contracte Programa 

(20 de novembre de 2020); 
- Programa de promoció de l’habitatge al món rural (20 de novembre de 2020); 
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- Reunió amb la Comissió de Presidència per donar llum verda al pla d’acció de la nova 
assistència en gestió del territori (23 de novembre de 2020); 

- Reunió amb el President de Localret per abordar mecanismes de col·laboració (23 de 
novembre de 2020); 

- Assistència de la Secretària General, Joana Ortega, a l’acte institucional contra la violència 
de gènere (25 de novembre de 2020); 

- Constitució de la Comissió de seguiment del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement 
(27 de novembre de 2020); 

- Reunió amb representants de la Universitat de Lleida (27 de novembre de 2020); 
- Reunió de la Comissió de Cooperació Local (27 de novembre de 2020); 
- Reunió amb la Conselleria d’Educació sobre Decret d’admissions contra la segregació 

escolar, distribució d’ordinadors i escoles de música (1 de desembre de 2020); 
- Reunió amb la Universitat de Vic-Catalunya Central en el marc de la ronda de contactes amb 

les universitats catalanes (3 de desembre de 2020); 
- Inauguració de la 3a edició del postgrau de gestió pública de la seguretat local (3 de 

desembre de 2020); 
- Reunió amb el Govern per tractar les mesures en matèria de salut pública i seguretat en 

l’àmbit de la restauració per a la contenció de la Covid-19 (10 de desembre de 2020); 
- Reunió del Comitè Executiu (10 de desembre de 2020); 
- El Comitè Executiu aprova el conveni amb l’Associació de Micropobles de Catalunya (10 de 

desembre de 2020); 
- Inauguració del Màster en Govern Local (edició Barcelona) per a electes locals (11 de 

desembre de 2020). 

Pel que fa a les trobades territorials a través dels Consells d’Alcaldes, l’ACM s’ha reunit, tant de 
forma telemàtica com presencial, amb 16 Consells d’Alcaldies, el que representa un total de més 
de 370 alcaldes i alcaldesses. Concretament: 

- Aran; 
- La Noguera; 
- El Pla d’Urgell; 
- El Segrià; 
- Les Garrigues; 
- L’Alt Urgell; 
- El Ripollès; 
- El Gironès; 
- La Selva;  
- El Maresme; 
- El Vallès Oriental; 
- El Bages; 
- Baix Penedès; 
- El Baix Camp;  
- Alt Penedès; 
- El Baix Ebre. 

També, durant aquest període de 10 mesos, l’ACM ha realitzat 537 nomenaments de 
representants en els diferents òrgans col·legiats en què té presència. Els representants han 
participat en 762 reunions. 
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El President de l’ACM li cedeix la paraula a la Sra. Joana Ortega, Secretària General, perquè 
expliqui la segona part de l’Informe de Direcció. 

Àrees 

Serveis Jurídics 

Els Serveis Jurídics de l’ACM han resolt, des del 14 de febrer de 2020,  541 consultes per escrit o 
per telèfon i han realitzat 6 informes.  

En aquest sentit, explica, a la fi de mostrar el gran increment de consultes que han hagut, en 
l’anterior període, el nombre total va ser de 194. 

A banda d’això, s’han elaborat 78 notes jurídiques, 124 notes informatives sobre subvencions i 
29 novetats normatives. 

Entre les principals temàtiques de les consultes rebudes, trobem: 

- Personal; 
- Contractació; 
- Estatut de càrrecs electes. 

Àrea de Continguts 

Durant aquest període, l’Àrea de Continguts ha resolt 48 consultes i s’han fet 4 compareixences, 
102 informes i consultes prèvies i 762 reunions. 

Es destaca la seva participació en: 

- Plans d’Integritat; 
- Tercera fase del Projecte Arrelament; 
- Premi extraordinari a l’SmartCatalonia Challenge; 
- Encarregar-se de la redacció del document base de l’Agenda Rural de Catalunya; 
- Jornades sobre el fenomen de les ocupacions d’habitatges; 
- Compareixença al Parlament sobre la Llei de facilitació econòmica; 
- Compareixença al Parlament sobre el Projecte de llei de les àrees de promoció 

econòmica urbana (APEU); 
- Participació, per primer cop, en el Consell Polític del Congrés de Governs Locals Units 

(CGLU); 
- Campanya per a un fons compensatori de les despeses assumides durant la gestió 

de la Covid-19.  

Àrea de Formació 

La Secretària General destaca l’aposta per la formació online. L’any 2019 un 98% de formació 
era presencial i aquest any, a conseqüència de la crisi, el mateix percentatge ha estat de 
formació online. Una adaptació que ha anat a passos agegantats i molt benvinguda tant pels 
electes com pels tècnics.  
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En aquest període s’han realitzat 102 cursos, amb un total de 10.753 alumnes inscrits, dels quals 
613 han estat càrrecs electes,  i 417 hores lectives. 

Destaca les següents accions formatives de l’ACM: 

- Curs d’autoformació sobre el teletreball (des del 30 de març); 
- 1a, 2a, 3a i 4a edició Seminari de perfeccionament d’habilitats de comunicació i oratòria per 

càrrecs electes (juliol-octubre); 
- Formació online per a treballadors públics dels ens locals (AFEDAP) (abril-desembre); 
- Jornades ‘Les ocupacions d’habitatge i els ens locals’ (novembre); 
- Seminari sobre fons europeus, conjuntament amb Diplocat i l’FMC (octubre-desembre); 
- Seminari ’Mecanismes entre l’administració local i els actors econòmics per afavorir la 

reactivació econòmica post Covid-19’ juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona 
(setembre-desembre); 

 

I, també, els nous Postgraus i Màsters: 

- Inici del Diploma de Postgrau de Contractació Administrativa (17 de novembre); 
- Inici del Postgrau en Gestió de Personal (31 de novembre); 
- Inici del postgrau en Gestió de la Seguretat Local (3 de desembre); 
- Inici del Màster en Govern Local, edició Barcelona (11 de desembre). 

La Secretària General exposa la planificació formativa de desembre de 2020 i de tot l’any 2021: 

- Desembre 2020: 
o Màster semipresencial en govern local, Barcelona (7a edició). 

- Gener 2021: 
o Postgrau semipresencial en lideratge i governança local (4a edició); 
o Postgrau semipresencial en gestió i promoció dels actius locals. 

- Febrer 2021: 
o Matinals Prat de la Riba (9a edició). 

- Març 2021: 
o Seminari ‘Consells comarcals al dia’ (4a edició); 
o Seminari de responsabilitat civil i penals dels electes locals. 

- Abril 2021:  
o Setmana Municipal (13a edició); 
o Màster semipresencial en govern local, Tarragona (8a edició). 

- Juny 2021: 
o Escola de Governs Locals (6 edició) 

- Setembre 2021: 
o Postgrau semipresencial en gestió pública dels serveis socials locals (4a 

edició); 
o Postgrau semipresencial en gestió de control intern i fiscalització econòmica 

dels ens locals (1a edició). 
- Octubre 2021: 

o Postgrau semipresencial en gestió i promoció dels actius locals (2a edició); 
o Màster semipresencial en govern local, Girona (9a edició). 
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- Novembre 2021: 
o Postgrau semipresencial en comunicació política i màrqueting institucional 

(1a edició). 
- Desembre 2021: 

o Màster semipresencial en govern local, Lleida (10a edició). 

Central de Compres 

L’evolució dels ens locals que compren amb la Central de Compres de l’ACM és la següent: 

 

La Secretària General destaca que s’ha incrementat la xifra d’ajuntaments que compren a través 
de la Central de Compres. Concretament, són 13 les noves incorporacions: 

- Assegurances:  
o Arnés; 
o Bellcaire d’Empordà; 
o Gavet de la Conca; 
o Lladurs; 
o Pira; 
o Sarroca de Bellera;  
o Susqueda 

- Electricitat:  
o Cabrera d’Anoia; 
o El Rourell; 
o Villalba dels Arcs. 

- Parcs infantils: 
o La Pobla de Segur. 

- Impressió:  
o Biure; 

- Ascensors:  
o Tivenys. 
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Pel que fa al nou contracte de subministrament elèctric, la Secretària General manifesta que en 
l’elaboració d’aquest nou acord marc s’ha tingut molt present l’objectiu de poder donar entrada 
a un nombre major de comercialitzadores i donar continuïtat a l’esforç a favor del medi ambient, 
més enllà del subministrament d’energia 100% verda.  

Amb caràcter general, destaca les següents actuacions per ambientalitzar i fer més accessible la 
participació a l’acord marc de l’ACM: 

 
- Ambientalització. Es concreta en dues accions: 

o La inclusió dels lots d’autoconsum. S’han confeccionat 4 lots territorials 
d’autoconsum (un per cada província). 

o L’obligació que les comercialitzadores que presentin oferta als lots 
d’autoconsum siguin etiqueta A (comercialitzadores que només 
comercialitzen energia 100% verda). 

- Donar entrada a major nombre de comercialitzadores: es destaquen les tres accions 
següents: 

o Divisió en lots. Amb aquet nou acord marc s’ha passat de licitar dos lots a 
fer-ho per set, i per tant es pot arribar a tenir 7 empreses adjudicatàries 
diferents. En aquests moment i pendents de licitar els lots d’autoconsum ja 
s’ha garantit la presència d’almenys tres adjudicatàries diferents.  

o Limitar el nombre de lots a ser adjudicats a una mateixa empresa. Pels lots 
tarifaris (lots 1, 2 i 3) s’ha limitat a un màxim de dos lots per a un mateix 
adjudicatari. 

o Confeccionar lots de diferent volum econòmic perquè més empreses 
puguin participar-hi. La confecció de lots d’autoconsum permet que les 
comercialitzadores més petites puguin participar ja que el requeriment de 
solvència econòmica ha passat dels 15 milions a l’any 2015 al mig milió 
d’euros del lot 6 i als 750.000 euros dels lots 5 i 7.  

Els resultats dels lots tarifaris adjudicats han estat: 

- Lot 1. Baixa tensió: fins a 15kW (Lot BTL). Van participar en la subhasta ENDESA 
ENERGÍA, SAU, IBERDROLA CLIENTES, SA, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA. 
També hi varen estar interessats ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU i NEXUS 
ENERGIA, SA però no ho varen presentar oferta. Per tant, la subhasta es va 
desenvolupar amb les primeres empreses esmentades i, finalment, la millor oferta 
va resultar la d’ENDESA ENERGÍA, SAU.  

 
- Lot 2. Baixa tensió: més de 15 Kw (Lot BTH): Van participar en la subhasta ENDESA 

ENERGÍA, SAU, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA i IBERDROLA CLIENTES, SA. 
També, hi va estar interessat NEXUS ENERGIA, SA però no hi va presentar oferta. 
Finalment, la millor oferta va resultar la d’ENDESA ENERGIA, SAU.  

 
- Lot 3. Alta tensió (Lot AT): Van participar-hi IBERDROLA CLIENTES, SA, GAS NATURAL 

COMERCIALIZADORA, SA, ENDESA ENERGÍA, SAU, i ESTABANELL Y PAHISA 
MERCATOR, SAU. També hi va estar interessat NEXUS ENERGIA, SA però no va 
presentar-hi oferta. Finalment, la millor oferta va resultar la de IBERDROLA 
CLIENTES, SA. 
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La Secretària General de l’ACM destaca que, amb tot això, el que s’ha buscat és que el màxim 
d’empreses poguessin participar i, sobretot, s’ha aconseguit que la factura elèctrica, amb el nou 
contracte, sigui  un 9-10% més econòmica que la del 2020.  
 

A continuació, procedeix a informar sobre l’estat dels altres Acords Marc: 

- En renovació: 
o AM maquinària tècnica; 
o AM equips informàtics; 
o AM assegurances de danys; 
o AM energia elèctrica. 

 
- Nou Acord Marc vigent: 

o AM Uniformitat i complements del vestuari i utensilis pels cossos de policia 
local i vestuari per als agents de protecció civil. 

- En licitació: 
o AM mobilitat sostenible; 
o AM videoactes. 

- Properes licitacions: 
o AM ascensors; 
o AM gespa artificial; 
o AM DEAs. 

La Secretària General destaca la incorporació de criteris de caràcter social, mediambiental i ètic 
en els Acords Marc. 

Pel que fa a les jornades de la Central de Compres, les quals consistien en 9 sessions territorials, 
a partir del mes de març de 2020, explica que s’han suspès per la Covid-19, però s’han substituït 
per : 

- Una Webinar de contractació pública, el dia 22 de juliol de 2020, on s’incorporava 
una formació on-line amb l’assistència de 95 persones; 

- Sessions formatives periòdiques: 
o 1a sessió ‘Subministrament, instal·lació i manteniment d’enllumenat públic 

LEC’, el dia 16 de juliol de2020, amb una assistència de 38 persones; 
o 2a sessió ‘Subministrament de maquinària tècnica per a la brigada, el dia 30 

de novembre de 2020, amb una assistència de 74 persones.  

Per últim, destaca que s’ha fet arribar un qüestionari des de la Central de Compres a tots el 
Alcaldes i Alcaldesses per tal de poder detectar noves necessitats dels ens locals.  
 

De les dades obtingudes fins el moment, el resultat (provisional) és el següent:  
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La Secretària General demana als assistents que responguin el qüestionari per tal de poder 
detectar aquells serveis que poden ésser de més utilitat per al món local.  
 

Patronat de la FAAEE 
 

L’any 2020, s’han realitzat les reunions del Patronat els dies 28 de juliol i el 23 de novembre, en 
què es van aprovar les línies i accions següents: 

- Formació en teletreball i ciberseguretat. Guia sobre ciberseguretat. 
- Comunicació i oratòria. S’ha enfortit el seminari afegint continguts de xarxes socials 

i readaptant algun contingut i s’ha plantejat sobre si les xarxes socials es poden 
realitzar de forma sola. 

- Escola de Governs Locals. 
- Matinals Prat de la Riba. 
- Preparar les actuacions que derivin de l’Estatut de l’electe local, conjuntament amb 

la FTBGL. 
- Preparar les licitacions del Màster de Govern local de Girona i Lleida, havent vist 

l’arrencada i experiència de Barcelona i Tarragona. 

En el patronat del 23 de novembre, també, es va aprovar el pressupost 2021 de la FAAEE. 

Patronat de la FTBGL 

L’any 2020 s’han realitzat les reunions del Patronat els dies 28 de juliol i el 23 de novembre, on 
es van aprovar les línies i accions següents: 

- Projectes: 
o Plans d’integritat a l’Administració Local. Prova pilot per poder disposar tots 

els municipis de Catalunya de plans d’integritat. 
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 S’ha iniciat la línia de treball per als municipis de més de 5.000 
habitants. 

 El primer trimestre de 2021 s’iniciarà la línia de treball per a 
municipis de menys de 5.000 habitants. 

 Projecte en conveni amb l’Oficina Antifrau de Catalunya i amb el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), i amb 
col·laboració del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

o Arrelament al territori/Agenda Rural. 
 Agenda Rural de Catalunya: Encàrrec del Govern per al 

desenvolupament de la metodologia i coordinació de l’Agenda. 
 Arrelament al territori: Convocatòria per a projectes pilot per lluitar 

contra el despoblament. 
- Altres línies de la FTBGL: 

o Investigació i recerca: Observatori de Política Municipal 2013-2020. 
o Àmbit legislatiu: Proposta legislativa sobre les declaracions polítiques als 

Plens municipals. 
- Noves propostes 2021: 

o Estatut de l’electe local. 
o Auditories de transparència als ens locals. 
o 5 nous tallers legislatius. 
o Organització de jornades amb les àrees de Continguts i Formació. 

 

La Secretària General de l’ACM li cedeix la paraula al Sr. Sergi Penedès, Secretari General Adjunt 
de l’ACM, perquè procedeixi a l’explicació de la ‘Petjada de Carboni’. 

Petjada de Carboni 

El Secretari General Adjunt comenta que les infografies que es poden observar en pantalla 
compartida són un resum d’un estudi que ha realitzat l’ACM, fruit del compromís que es va 
contraure en l’anterior assemblea. Concretament, un dels objectius va ser que l’ACM fos una 
entitat neutra en carboni. 

Per ara, s’ha començat la primera fase amb la Central de Compres i la idea és continuar l’any 
vinent amb la segona que és calcular la petjada de carboni de tota l’ACM.  

Per aconseguir aquesta neutralitat el que s’ha fet és calcular les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle generats per l’activitat de la Central de Compres; concretament, s’ha mesurat quines 
han estat les emissions directes i indirectes: el consum d’electricitat 100% renovable, els 
diferents desplaçaments per mitjans de locomoció de tot l’equip i el consum de paper. 
Mitjançant aquests tres indicadors s’han calculat les emissions anuals per tots els serveis 
realitzats, que sumen un total de 3.505 Kg CO2 equivalent, és a dir, 3,5 tones.  

Un cop fet aquest càlcul, s’ha invertit econòmicament de manera proporcionada en projectes 
de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’Oficina de Canvi Climàtic. 
D’aquesta forma s’ha esdevingut una organització neutra en carboni, en aquest cas, de moment, 
per la Central de Compres. 
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L’any vinent es farà el mateix per a la resta d’activitats de l’ACM; es calcularà la Petjada Carboni, 
és a dir, les emissions de CO2 associades a l’activitat. 

Pla de Mandat 

El President de l’ACM recorda que el Pla de Mandat va ésser aprovat el passat 14 de febrer de 
2020 i consta de 100 accions. Comenta que, malgrat la crisi sanitària, per ara són 41 les accions 
que estan en execució.  

Concretament, les accions que estan en curs són les següents: 

- Posicionar l’ACM en tots els temes sectorials; 
- Impulsar la trobada nacional i participar en la redacció del nou Pla Nacional des del 

Fòrum de Joves Electes; 
- Participació en totes les iniciatives normatives i consultes de polítiques públiques 

que afectin al món local; 
- Impulsar els consells assessors de les àrees i els àmbits de l’ACM; 
- Creació d’una oficina tècnica territorial per l’assessorament i assistència en matèria 

de gestió territorial; 
- Creació d’una oficina tècnica econòmica d’assessorament en hisenda local; 
- Nou servei d’assessorament en contractació pública local; 
- Servei d’acompanyament en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i de 

joventut locals; 
- Oferir formació semi-presencial i on-line; 
- Taula de diàleg permanent en contractació pública; 
- Fomentar projectes d’arrelament al territori; 
- Elaborar models tipus normativa i documentació local (ordenances, ROM, cartes de 

serveis, plans d’emergència, de seguretat...); 
- Observatori d’indicadors locals, especialment els de ruralitat per reforçar l’equilibri 

territorial; 
- Nous formats i digitalització de les publicacions; 
- Testar les necessitats formatives pels treballadors de l’administració local; 
- Digitalització de la central de compres; 
- Objectivar, protocol·litzar i determinar indicadors propis per a l’oferiment de nous 

productes de la central de compres; 
- Oferir juntament amb l’AOC una plataforma en transparència pública; 
- Retransmissió de jornades, formació, rodes de premsa... per streaming; 
- Implementació i desenvolupament de la compliance i el sistema de protecció de 

dades a l’ACM i als seus representants; 
- Donar difusió de les iniciatives del municipalisme català als públics objectius de les 

mateixes; 
- Aprofitar totes les eines de comunicació digital i les xarxes socials per comunicar, 

difondre i interactuar amb el món local; 
- Divulgar l’agenda urbana de Catalunya i la resta d’agendes globals; 
- Comprometre els ens locals en la lluita contra l’emergència climàtica; 
- Impulsar l’agenda rural de Catalunya, juntament amb el CADS; 
- Incorporar clàusules de compromisos amb els ODS a les licitacions de la Central de 

Compres; 
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- Recopilar i divulgar les bones pràctiques d’implantació de l’Agenda 2030 a l’àmbit 
local; 

- Proposta de l’associació municipalista del futur; 
- Participació i corresponsabilitat amb la política supralocal; 
- Impulsar un grup de treball que elabori una proposta d’igualtat d’oportunitats i 

d’accés als serveis a tot el país; 
- Impulsar un pla de formació adaptat a les necessitats de cada electe durant la 

legislatura; 
- Càpsules formatives exprés sobre normativa local per a electes municipals; 
- Posicionar en el debat d’interès públic els temes locals més rellevants; 
- Propostes de modificació i novació de normativa jurídica local a través dels tallers 

legislatius; 
- Promoure sistemes d’integritat pública local a tots els municipis; 
- Investigació, divulgació i formació en contractació pública; 
- Excel·lència en contractació interna; 
- Impulsar l’acord comú per a empleats públics d’ens locals de fins a 20.000 habitants; 
- Pla per a la projecció internacional del municipalisme català; 
- Fomentar el lobbisme municipal amb la presència en associacions i organismes 

internacionals; 
- Participar com a socis en projectes internacionals.  

Noves Unitats 

El President de l’ACM recorda, també, que les noves unitats d’assistència era una acció de la 
qual es van comprometre en l’Assemblea General del passat 14 de febrer de 2020 i que anava 
en tres sentits: una unitat d’assistència en contractació pública, una d’hisenda local i una de 
gestió territorial.  

Pel que fa a les unitats en contractació pública i d’hisenda local, dependran de l’àrea de serveis 
jurídics, que d’aquesta forma tindrà tres vessants, l’assessorament jurídic amb caràcter general, 
la contractació pública i la hisenda local. La idea és que es posin en funcionament durant el 
primer trimestre de 2021. Tant una unitat com l’altra, a banda de dependre orgànicament de 
l’àrea de serveis jurídics, també es nodriran dels coneixements i del capital humà de les àrees 
de la Central de Compres i de Continguts de l’ACM.   

La tercera unitat d’assistència, en matèria de territori, en lloc de crear-la com una unitat interna, 
per la seva magnitud i pel seu possible camí a recórrer, es crearà com una nova fundació, que 
s’afegirà a les ja existents Fundació de Transparència i Bon Govern i Fundació d’Aula d’Alts 
Estudis d’Electes. Serà una Fundació que tindrà com a objectiu totes les preocupacions relatives 
al territori, complementant així les funcions que fan els consells comarcals i les diputacions.  

Concretament, els objectius d’aquesta nova Fundació seran els següents: 

- Informar i participar activament de les noves normatives, plans i projectes; 
- Assessorar al territori en el diferents àmbits temàtics; 
- Acompanyar a les administracions locals en l’intercanvi de coneixement; 
- Impulsar iniciatives municipals i supramunicipals; 
- Planificar i redactar projectes adaptats a les iniciatives i necessitats del món local; 

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  
 

22 
 

- Formar contínuament en aquelles normatives i instruments amb incidència directa 
sobre el municipi; 

- Investigar i reflexionar noves estratègies que contribueixin al desenvolupament; 
- Innovar en el processos i serveis disponibles per a tots els municipis; 
- Difondre el coneixement generat en àmbit local; 
- Posicionar les temàtiques municipals a l’esfera internacional. 

Aquesta Fundació s’estructurà en cinc àmbits temàtics a través dels quals es fonamentarà l’acció 
directa al territori, i són els següent: 

- Territori. Accions per a tractar la totalitat dels reptes actuals i futurs del territori 
català en el àmbits d’urbanisme, planejament, gestió del territori, habitatge i 
paisatge. 

- Agendes. Permetre que les estratègies de les diverses agendes s’implementin a 
nivell local, analitzant la diversitat que el caracteritza. Cal actuar a través d’acció 
municipal per a traduir les oportunitats i els reptes detectats a escala territorial. 

- Programes socials. L’atenció a les necessitats socials i a les situacions de 
vulnerabilitat són estratègies que cal tractar simultàniament a la gestió del territori 
per a la inclusió i cohesió de la totalitat de la població. 

- Mobilitat. Actuacions i reflexió en mobilitat local basant-se en objectius de mobilitat 
globals. 

- Transició ecològica. Accions que cerquen assolir un territori climàticament neutre 
mitjançant l’impuls a l’economia a través de la tecnologia ecològica, la creació d’una 
indústria i un transport sostenibles, la reducció de la contaminació i la posada en 
valor dels serveis ecosistèmics de la infraestructura verda.  

 

Per altra banda, el President de l’ACM comenta que la propera setmana l’ACM estarà en La 
Marató de TV3 com a representant de la veu del municipalisme català. Així mateix, informa que, 
per tal de participar activament en La Marató, l’ACM ha posat a disposició dels Ajuntaments, 
Consells Comarcals o entitats locals adherides a l’ACM tot allò referent a la campanya ‘Fes que 
destaqui’. Explica que amb cada descàrrega de dita campanya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques aportarà una quantitat de 50 euros per ens local a La Marató.  

40è aniversari 

Com a últim punt de l’Informe de Direcció, el President de l’ACM informa que l’any vinent, en el 
2021, l’ACM celebra els seus 40 anys. Per a commemorar aquests 40 anys, s’ha treballat en un 
calendari trimestral, i és el següent: 
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El president de la Mesa agraeix les explicacions realitzades pel President de l’ACM, la Secretària 
General i el Secretari General Adjunt pel que fa a l’Informe de Direcció,  i obre un torn de precs 
i preguntes.  
 
En no haver-hi cap intervenció, es procedeix a votar l’informe de Direcció, que és aprovat  
amb 118 vots a favor i 5 abstencions.  
 

5. Ratificació, si escau, d’acord del Comitè Executiu 

Nomenament de membre del Comitè Executiu, per vacant 

El president de la Mesa, el Sr. Josep Caparrós, explica que la plaça del Sr. Josep Perpinyà, Alcalde 
de Sant Just Desvern, va quedar vacant i, en conseqüència, quedarà coberta pel Sr. Francisco 
Morancho, Alcalde de Mont-roig del Camp. 

S’aprova la ratificació del nou membre del Comitè Executiu amb 107 vots a favor i 11 
abstencions. 

Acord per a la constitució d’una fundació per a la gestió territorial. 

El Sr. Caparrós informa que el següent punt a ratificar és l’acord del Comitè Executiu per a la 
constitució de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial, que s’ha exposat en l’apartat 
anterior.  

En conseqüència, es proposa a l’Assemblea la ratificació dels acords adoptats pel Comitè 
Executiu per a la creació de l’esmentada fundació, en els termes següents: 

“Atès que el Pla de Mandat 2020-2024, aprovat per la XXII Assemblea de l’ACM celebrada el dia 
14 de febrer de 2020, preveu la creació d’una oficina tècnica territorial per a l’assessorament i 
assistència en matèria de gestió territorial. 

Atès que desenvolupar les activitats d’assessorament i assistència en matèria de gestió 
territorial, des de la perspectiva del món local i amb una visió de conjunt del país, comporta un 

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  
 

24 
 

compromís de gran abast, que va més enllà de l’estructura d’una oficina tècnica i es vincula 
directament amb la reflexió sobre el territori i les seves necessitats. 

Atès que per desplegar totes les possibilitats que deriven del desenvolupament de 
l’assessorament i assistència en matèria de gestió territorial és necessari disposar d’una 
organització autònoma, amb estructura pròpia i que compti amb la implicació d’altres actors i 
entitats, a més de l’ACM. 

Es considera que la fórmula idònia per articular les activitats assenyalades en els apartats 
anteriors és la constitució d’una fundació privada, amb la participació en el seu patronat de 
representants del món local, i dels mons professional i acadèmic vinculats amb la gestió 
territorial, especialment els col·legis professionals. 

Es conseqüència, es proposa al Comitè Executiu de l’ACM que adopti l’acord per constituir una 
fundació que, amb la denominació Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT), s’ha de 
caracteritzar per: 

 Ser una entitat útil i facilitadora de serveis per al món local que pot actuar com a 
representant dels interessos comuns. 

 Treballar diàriament sobre el territori, detectant les seves problemàtiques i necessitats 
per a poder-les gestionar i transformar en oportunitats. 

 Superar les desigualtats i mancances en la gestió de l’àmbit local per a tractar els 
conflictes territorials. 

 Ser capaç d’aterrar les planificacions i les polítiques territorials a cada àmbit local a 
través de formació, difusió i coneixement per a poder adaptar els objectius globals a la 
realitat municipal. 

 Comptar amb la representació del més alt percentatge de municipis de Catalunya per 
atendre la diversitat i la realitat del territori. 

 Connectar les diverses administracions municipals i supramunicipals per a promoure 
una gestió eficient del territori i afavorir el coneixement en ambdós sentits. 

 Aplicar una agenda modernitzadora alineada amb els fulls de ruta de les agendes 
globals: Agenda 2030, Agendes Urbanes, European Green Deal. 

A partir de les línies indicades, la Fundació tindrà per objecte: 

 Recolzar, incentivar i millorar la gestió local per al reconeixement d’un territori divers. 

 Impulsar una relació àgil i transparent entre administracions. 

 Promoure una visió conjunta en l’assoliment d’un territori avançat. 

 Crear l’espai de reflexió i pensament transversal sobre el futur del territori des de la visió 
municipalista. 
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Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvoluparà les activitats que, sense 
ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació, que en cap cas no comportaran l’exercici de funcions 
exclusives de l’administració pública: 

1. Informar, proposar i participar activament de les noves normatives, plans i projectes 
amb incidència a tot el territori. 

2. Assessorar les diferents administracions locals, supramunicipals, i entitats territorials o 
sectorials en els diferents àmbits temàtics per a un desenvolupament sostenible i de 
qualitat. 

3. Acompanyar les administracions locals i territorials en l’intercanvi de coneixement i 
foment del desenvolupament i presa de decisions. 

4. Impulsar i assistir iniciatives municipals i supramunicipals en planejament i gestió 
urbanística i territorial, de millora dels hàbitats urbans i de l’obra pública, de 
dinamització territorial en habitatge, de dinamització econòmica, en mobilitat i medi 
ambient. 

5. Planificar i redactar projectes adaptats a les iniciatives i necessitats que presenta el món 
local, garantint en tot moment la seva diversitat. 

6. Formar contínuament en aquelles normatives i instruments amb incidència directa 
sobre el municipi. 

7. Donar suport tècnic a les activitats ordinàries de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) en l’àmbit de la central de compres, la formació o qualsevol altra 
activitat o servei amb incidència al món local des de la perspectiva de la planificació i 
gestió territorial. Aquest suport tècnic a l’ACM no podrà ser la principal activitat de la 
fundació. 

8. Establir un espai de reflexió i pensament per contribuir a la planificació, estudi i 
implementació d’accions de l’àmbit de la planificació i gestió territorial des d’una 
perspectiva municipalista i transversal entre agents, organismes i institucions 
competents en la matèria. 

9. Organitzar jornades, conferències, seminaris i altres activitats de debat, reflexió i 
formació. 

10. Editar i difondre tota mena de publicacions vinculades amb els seus fins. 

Fonaments Jurídics 

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques i restant normativa sobre fundacions i persones jurídiques d’aplicació. 

Estatuts de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i en especial, la disposició addicional 
tercera, segons la qual :”L’ACM pot constituir, per aconseguir les seves finalitats, qualsevol 
entitat o institució prevista per la llei.” 
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En conseqüència, als efectes de constituir una fundació amb les característiques esmentades, es 
proposa al Comitè Executiu l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Constituir una Fundació privada amb la denominació “Fundació Municipalista d’Impuls 
Territorial”, amb les característiques indicades en l’exposició de motius. 

Segon.- Aprovar els estatuts de la “Fundació Municipalista d’Impuls Territorial” que s’adjunten 
a aquest acord. 

Tercer.– Aportar la dotació de trenta mil euros (30.000€) a la “Fundació Municipalista d’Impuls 
Territorial”, que s’ingressaran en una entitat de crèdit a favor de la fundació en constitució. 

Quart.- Aprovar el Projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de 
la fundació i de les activitats previstes que s’adjunta a aquest acord. 

Cinquè.- Delegar en la Comissió de Presidència de l’ACM el nomenament dels patrons temporals 
corresponents als grups b) i c) del Patronat, per integrar el Patronat inicial de la Fundació, amb 
el benentès que, d’acord amb la Disposició Transitòria dels Estatuts de la Fundació, la meitat 
d’aquests patrons tindran un mandat de tres anys, en comptes dels sis anys previstos amb 
caràcter general, i així s’explicitarà en el nomenament de cadascun d’ells. 

b) Patrons temporals, amb una durada de sis anys: 

 Un mínim de quatre i un màxim de sis col·legis professionals vinculats amb els fins 
fundacionals, nomenats pel Patronat. 

c) Patrons temporals, amb una durada de sis anys, no reelegibles en el mandat successiu. 

 Un mínim de quatre i un màxim de sis persones nomenades pel mateix Patronat, entre 
persones, físiques i jurídiques, dels àmbits professional i/o acadèmic vinculats amb els 
fins fundacionals. 

Sisè.- Delegar en la Comissió de Presidència de l’ACM el nomenament dels patrons temporals 
que integren el Grup d) del Patronat: 

Deu persones nomenades pel Comitè Executiu de l’ACM entre els seus membres i, si així ho 
acorda aquell Comitè Executiu, entre alcaldes i alcaldesses de municipis associats a l’ACM. 

Setè.- Facultar el president de l’ACM per atorgar l’escriptura pública de carta fundacional de la 
Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) i realitzar tots els tràmits necessaris per a la 
seva inscripció en el Registre de Fundacions, incloent-hi la modificació d’elements no 
substancials del estatuts, si fos necessari. 

Vuitè.- Presentar aquests acords a la XXIII Assemblea de l’ACM per a la seva ratificació.” 

S’aprova la ratificació de l’acord del Comitè Executiu per a la constitució de la Fundació 
Municipalista d’Impuls Territorial amb 104 vots a favor, 2 vots en contra i 13 abstencions.  
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6. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 

La Secretària General de l’ACM, fa una breu explicació de les dades que s’exposen a continuació: 
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S’exposen els imports de facturació dels diversos Acords Marc que licita l’ACM.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Informe auditoria 

L’informe d’auditoria emès per un auditor extern i independent de l’ACM certifica: 

“Hem auditat els comptes anuals abreujats de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES, que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2019, el compte de 
pèrdues i guanys abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat, la liquidació de 
pressupost i la memòria abreujada corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots el aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS I COMARQUES a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos 
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d’efectiu corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la 
memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts”.  

Acta de la Comissió Revisora de Contractes 

L’Acta de la Comissió Revisora de Contractes certifica:  

“Un cop revisada la documentació aportada i tots els proveïdors amb facturació superior a 
15.000,00 euros + IVA, pel que fa a subministraments i serveis, i a 40.000,00 euros + IVA, pel que 
fa a obres, s’ha observat un correcte compliment de les normes de contractació. En algun cas de 
proveïdors que han facturar mes dels 15.000 euros anuals han estat per diferents encàrrec, amb 
objectes diferenciats, sense observar-se fraccionament de contractes. Si bé, es proposa que en 
relació als serveis de gestió i assistència en viatges es procedeixi a demanar tres pressupostos en 
aquells serveis d’import superior a 1.000 euros”. 

Comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 

S’aproven els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 amb 109 vots a favor i 7 
abstencions.  

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

La Secretària General presenta el Pressupost de l’ACM per a l’exercici 2021:  

Manifesta que aquest pressupost s’adequa al desplegament del Pla de Mandat.  

Concretament, pel que fa als ingressos, destaca que les quotes dels associats no s’incrementen 
i que la partida de prestació de serveis s’ha incrementat a conseqüència del creixement de la 
formació i per  proporcionar més serveis des de la Central de Compres als ens locals.  
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En relació a les despeses, la Secretària General destaca les de personal, atès que, com manifesta, 
s’incrementen per donar compliment al Pla de Mandat. Es preveu que hi haurà més serveis, per 
la qual cosa s’incrementarà el personal. Informa, també, que hi ha la previsió de destinar 
450.000 euros a l’adquisició d’un immoble. 

El president de la Mesa obre un torn de precs i preguntes. 

El Sr. JR Mòdol, Regidor de Montoliu de Lleida, formula una pregunta en relació a la creació de 
la Fundació d’Impuls Territorial. Concretament, demana si es destinaran 200.000 euros a la seva 
creació. 

La Secretària General  respon que s’ha fet aquest previsió econòmica per poder desplegar les 
activitats de la nova fundació.  
 
El president de la Mesa informa que, no havent-hi més peticions, es procedirà a votar el 
pressupost i les quotes per a l’exercici 2021. 

S’aproven el pressupost i les quotes per a l’exercici 2021 amb 105 vots a favor, 1 vot en contra i 
3 abstencions. 

 

8. Propostes de resolució 

El president de la Mesa informa que no hi ha cap proposta que s’hagi presentat dins de termini 
i, per tant, dona pas al següent punt de l’Ordre del dia. 

 

9. Cloenda 

El president de la Mesa dona la benvinguda a tots els convidats assistents a la cloenda de la XXIII 
Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques: expresidents de l’ACM;  la Sra. 
Laura Borràs, Diputada al Congrés, el Sr. Eusebi Campdepadrós, Secretari primer de la Mesa del 
Parlament, el Sr. Marc Sanglas, diputat al Parlament i responsable de política municipal 
d’Esquerra Republicana, la Sra. Marta Moreta, diputada del PSC, el Sr. Marc Castells, 
Responsable de política municipal del PDeCat, el Dr. Josep Maria Argimon, Secretari de Salut 
Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Rosa Vestit, Directora 
General Administració Local, la Sra. Marga Bonmatí, Directora Gerent de l’AOC, el Sr. Magí 
Rovira, Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Sra. Roser Colomé, 
Secretària General Adjunta de la FMC, la Sra. Susanna Mérida, Secretària General Adjunta de la 
FMC, el Sr. Enric Quílez, de CCOO, el Sr. Carlos Vilallante, d’UGT, el Sr. Joan Vilar, President 
d’ACEDE, la Sra. Carme Bertral, Secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i a la Sra. Isabel Buesa, Directora General d’ENDESA.  

Tot seguit cedeix la paraula al Sr. Lluís Soler, President de l’ACM, perquè procedeixi a fer la 
Cloenda de la XXIII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

El President de l’ACM saluda i agraeix l’assistència de tots els convidats i inicia la seva 
intervenció.  
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El passat 14 de febrer de 2020, en la XXII Assemblea de l’ACM al Recinte Modernista de Sant 
Pau, es va aprovar per unanimitat el full de ruta del municipalisme català fins l’any 2024, basat 
en l’acció climàtica,  la qualitat de vida i la prosperitat. Un document, com ja s’ha explicat en 
l’Informe de Direcció, amb 100 mesures útils per a tots els ens locals de Catalunya, per servir 
més i millor als veïns i veïnes d’arreu del país.  

En aquell moment s’estaven preparant per un virus incert, que no se sabia com i quan afectaria. 
L’ús de la mascareta a la via pública sonava a ciència ficció. Confinar-se no estava en els plans 
de ningú i la majoria de les eines telemàtiques i de videoconferència no es coneixien.  

Però la pandèmia ho ha canviat tot, ja sigui la manera de treballar, de relacionar-se, de 
comunicar-se i, sobretot, ha truncat dramàticament les vides 16.333 catalans i catalanes, dels 
quals 4.432 han traspassat en residències. Per això, el President de l’ACM vol que les seves 
primeres paraules siguin de record, d’afecte i de reconeixement per totes les víctimes, familiars 
i amics i amigues que han patit la Covid-19. A tots ells els hi trasllada des del municipalisme 
català tot l’escalf i condol. Darrera de cada xifra hi ha una tragèdia amb rostre humà i, també, el 
servei públic de centenars de milers de metges, infermeres, de policies locals, de treballadors 
socials, de voluntaris i voluntàries i un llarg etcètera de persones als quals se’ls hi deu el 
reconeixement i agraïment per haver sustentat els pobles i ciutats durant aquesta pandèmia 
devastadora.  

Aquest 2020 passarà a la història com l’any en el qual es va aturar tot; l’any en el qual es va viure 
el confinament domiciliari durant prop de cinc mesos i on s’ha aprés, amb moltes dificultats, a 
viure amb la mascareta i amb la resta de mesures de distanciament social, sanitàries i de 
seguretat. Un any en el qual  els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores i la resta de personal 
al servei públic, ho han donat tot per protegir, acompanyar i ajudar als veïns i veïnes dels 
respectius territoris. Expressa que aquest és el millor reconeixement que pot tenir tot servidor 
públic municipal, l’agraïment i la confiança de la feina feta.  

El municipalisme i, concretament, els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores han de sentir-se 
orgullosos de la feina feta, que més que un treball, és una vocació i sense la qual avui dia no es 
podria veure la llum al final del túnel d’aquesta devastadora pandèmia.  

Vol refermar el compromís municipalista que va més enllà d’un càrrec, un nomenament o una 
elecció. En política, sovint, es diu que es nota quan un home o una dona venen del món local. És 
l’ADN municipal al qual no només no es vol renunciar, sinó que es vol posar en valor, per 
potenciar i reconèixer el paper del municipalisme en l’avanç del país, en la millora de la qualitat 
de vida i la prosperitat de tots els catalans i catalanes. Aquesta és, precisament, la força del 
municipalisme. 

Un agraïment que comença amb tots els treballadors i treballadores de l’ACM que des del primer 
moment ho han donat tot, combinant teletreball amb treball presencial, set dies a la setmana, 
per a servir als ens locals que confien en aquesta entitat.  

D’aquí a uns anys els llibres d’història donaran perspectiva a l’any que ens ha tocat viure, a 
l’esforç titànic per frenar una pandèmia global que ens ha fet fràgils, també, a nivell local. A la 
feina feta protegint a les persones més vulnerables, a la tornada a les escoles amb totes les 
preocupacions, al rescat del teixit productiu, a les restriccions d’un confinament  que no s’havia 
viscut mai o a l’esperança en forma de vacuna.  

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  
 

32 
 

Són molts els reptes, com ara aturar la dinàmica d’onades i confinaments que encara es pateix, 
salvar l’economia productiva dels pobles i ciutats, ajudar als sectors més perjudicats com la 
cultura, l’esport, el turisme, l’hostaleria i tants projectes en forma de negocis que han vist com 
s’aturava l’activitat sense les suficients mesures compensatòries i de suport per a garantir la 
liquiditat d’autònoms i pimes.  

Aprofita, per proclamar, un cop més, que salvar vides ha de ser compatible amb salvar 
l’economia, perquè aquest última són els petits negocis, l’emprenedoria i els autònoms, les 
empreses i els seus treballadors i treballadores, que donen vida i impulsen els pobles i ciutats 
cada dia. Per això, manifesta que des del municipalisme català s’ha proposat de cara a l’any 2021 
donar un gran salt endavant en l’assistència, el suport i les eines  per tal d’ajudar i sumar esforços 
a tots els pobles i ciutats de Catalunya.  

Un gran salt en l’assessorament i suport als ens locals reforçant l’atenció mitjançant tots els 
canals perquè ara, més que mai, s’ha d’estar al costat de tots aquells i aquelles que es dediquen 
a millorar els pobles i ciutats.  

La consolidació de l’assistència jurídica als ens locals, sempre impecable i amb segell de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, s’ampliarà amb dues unitats d’assistència: 
contractació pública i hisendes locals.  

Un salt, també, amb noves eines com la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial, la qual 
proporcionarà nous recursos i acompanyament als ajuntaments en l’àmbit de la planificació i la 
gestió territorial, l’urbanisme i l’acció climàtica, per tal d’abordar situacions emergents i 
implementar agendes globals, a escala local i amb accent social. Un espai de reflexió que, també, 
ha de permetre dibuixar un territori d’equilibri i avançat des d’una visió municipalista agregada 
amb les sensibilitats diverses que caracteritzen els pobles i ciutats del país.  

I, això es farà buscant l’efecte multiplicador i la sinergia que representa la suma d’introduir, de 
combinar el sector professional, acadèmic i l’impuls del municipalisme a través dels alcaldes i 
alcaldesses.  

El President de l’ACM manifesta que també se seguiran incrementant els productes i serveis de 
la Central de Compres, que ja ha esdevingut una referència europea en matèria de contractació 
pública, compres agregades i responsabilitat social, amb la incorporació dels ODS en la seva fulla 
de servei. L’entitat representa l’avantatge en l’adquisició d’energia 100% verda dels ens locals a 
un millor preu, així com les noves accions de compra agregada que han de permetre entrar en 
noves millores competitives en diferents línies, com és el cas, entre d’altres, de la pavimentació 
de vies públiques o la logística d’actes municipals. Tot això, pensat per donar el millor servei als 
conciutadans. 

A més, manifesta que s’ampliarà el catàleg de formació; una formació especialitzada amb una 
clara aposta per l’excel·lència, la qual ja, aquest any, ha estat utilitzada per aproximadament 
11.000 alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores i personal al servei de l’Administració Local. 

Per altra banda, expressa que se seguirà defensant el municipalisme davant el Govern de 
Catalunya i de l’Estat espanyol; se seguiran reivindicant les mesures necessàries així com els fons 
òptims de reconstrucció i compensació. També, se seguirà reclamant una relació bilateral 
efectiva entre el Govern i el municipalisme català i, a la vegada, se li dirà a l’Estat espanyol que 
atengui la singular realitat catalana en l’àmbit municipalista. 
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Pel que fa a l’any 2021, informa que tindrà un marcat accent europeu, els fons europeus han de 
permetre accionar la gran palanca de la reactivació sanitària, social i econòmica. Alhora, 
s’impulsaran les transformacions digital, verda i rosa que han de permetre donar un horitzó de 
cohesió, prosperitat i igualtat per a la propera dècada.  

Per això, el municipalisme català vol estar present en les decisions i el seguiment d’aquests fons 
europeus, així com en l’acompanyament als ens locals per la seva implementació amb les noves 
eines que es posaran al seu servei.  

Tot això ha d’anar acompanyat de l’impuls a l’Agenda Rural de Catalunya, a l’equitat territorial i 
a la igualtat d’oportunitats. S’ha d’aconseguir que la nova mirada rural que ha provocat la Covid-
19, quan molts pobles han guanyat habitants per primer cop en gairebé un segle, sigui l’inici 
d’una tendència  on es pugui garantir la qualitat de vida arreu. 

En aquest sentit, el President de l’ACM agraeix el compromís de l’Associació de Micropobles de 
Catalunya, amb la qual s’ha formalitzat un conveni per reforçar la mirada cap els petits 
Ajuntaments.  

El municipalisme és ficar l’esforç necessari per teixir una única veu com s’està treballant amb la 
Federació de Municipis de Catalunya; vetllar per tots els pobles i ciutats i representar, com s’està 
fent des de l’ACM, els 947 municipis de Catalunya; exportar l’altaveu dels carrers i places allà a 
on es prenen les decisions; i, atendre a la gent des de la proximitat, l’eficàcia i la bona gestió que 
identifica als electes locals.  

Defensar el municipalisme és, també, defensar la democràcia, la voluntat de la gent i a tots els 
alcaldes i alcaldesses que han fet possible l’expressió més pacífica, cívica i democràtica que hi 
pugui haver en tota la societat, les urnes. Al respecte, el President de l’ACM envia una abraçada 
a tots els encausats injustament per l’1 d’octubre.  

L’any 2021 també es commemoraran els 40 anys de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. Recorda que el 3 d’octubre de 1981, a la sala  de la columna de l’ajuntament de Vic, 
104 alcaldes i alcaldesses es van reunir per crear una entitat que donés veu al municipalisme 
català, acompanyés els pobles i ciutats en el seu dia a dia i en els projectes de millora de qualitat 
de vida, contribuís en la formació dels tècnics i electes, i proporcionés eines, impuls i suport a la 
tasca de tots els Ajuntaments del país. Naixia així la que, 40 anys després, s’ha convertit en la 
casa de tot el municipalisme català; l’espai on tots els ajuntaments, consells comarcals, 
diputacions, àrea metropolitana, consorcis i altres figures de dret públic que hi tenen cabuda, 
on hi estan representats tots els colors polítics i tots els alcaldes i alcaldesses participen en la 
seva governança. 

L’ACM és la casa de tots el alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores i, també que la de tots els 
exalcaldes i exelectes del país. I, al mateix temps, és la casa de tots els veïns i veïnes de 
Catalunya.  

El President de l’ACM finalitza la seva intervenció expressant que el compromís del 
municipalisme és donar el millor des de tots els ens locals per superar la crisis sanitària, social i 
econòmica; i, contribuir al progrés i al benestar dels 7,5 milions de catalans i catalanes.  

El president de la Mesa agraeix la Cloenda realitzada pel President de l’ACM i dona per 
finalitzada la XXIII Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
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Per últim, en nom seu i dels membres de la Mesa agraeix l’assistència de tots els participants i, 
sobretot, la força que es demostra des del municipalisme en donar sempre servei i resposta a 
les necessitats dels conciutadans.  

 

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