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VI COMITÈ EXECUTIU DE 2017 

 

A la seu de l’ACM a Barcelona es reuneix, a les 13:00 hores del dia 5 de desembre de 
2017, el Comitè Executiu de l’ACM, amb el següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions anteriors del Comitè 

Executiu, de data 19 de setembre i de data 16 d’octubre de 2017. 

2.- Informe del president i del secretari general. 

3.- Pressupostos 2018. 

4.- Central de contractació ACM. 

5.- Contractació interna ACM  

6.- Convenis. 

7.- Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes. 

8.- Altes i baixes. 

9.- Mocions. 

      10.- Precs i preguntes. 

 

Assistència al Comitè Executiu: 22 membres 

 

 

ACORDS: 

 

1. S’aproven per assentiment les actes de les dues darreres sessions del Comitè 
Executiu, de dates 19 de setembre i 16 d’octubre de 2017. 

 

2. S’aprova per unanimitat el Pressupost de l’ACM per a l’any 2018. 

 

3. Els membres del Comitè Executiu aproven per assentiment l’inici d’expedient i 
l’encomana de gestió al CCDL de l’Acord marc de subministrament de gas i 
propà, l’Acord marc de subministrament de camps futbol d’herba artificial i 
material esportiu, l’Acord marc de subministrament d’aparells de 
videovigilància, alarmes i extintors d’edificis municipals, l’Acord marc de 
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subministrament d’asfalt, instal·lació i manteniment, i l’Acord marc de 
subministrament de màquines tècniques.  

 

4. S’aprova per assentiment la subrogació de l’ACM en la posició del CCDL 
respecte de l’Acord marc de subministrament de DEAs amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya.  

 

5. S’aprova per assentiment la subscripció de convenis de col·laboració entre 
l’ACM i els consells comarcals d’Osona i del Maresme per tal que aquestes 
entitats prestin suport a l’ACM pel que fa a la gestió i seguiment de la compra 
d’energia agregada.  

 

6. S’aprova per assentiment l’aprovació de la subscripció del conveni de 
col·laboració entre l’ACM i el Consorci de polítiques ambientals de les Terres de 
l’Ebre per a la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia i l’estalvi i 
l’eficiència energètica. 

 

7. S’aprova per assentiment la pròrroga del conveni amb el Grup Hermes, que té 
per objectiu posar en valor la tasca que fan els municipis i els seus electes. 

 

8. S’aprova per assentiment l’alta com a associat a l’ACM de l’Ajuntament de 
Vilaür, de l’Ajuntament de Barberà de la Conca, i de l’Ajuntament de Sant Adrià 
del Besòs.  

 

9. S’aprova per assentiment donar de baixa com a associat a l’ACM a l’Ajuntament 
de Medinyà, com a conseqüència de la declaració d’inconstitucionalitat de la 
creació del municipi.  

 

10. S’aprova per assentiment la Moció de l’ACM i l’AMI de rebuig a la violència 
policial de l’1 d’Octubre, la Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i 
Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, la Moció per aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya, i la Moció de suport i adhesió al manifest de 
somescola.cat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió 
social que aquesta representa.  
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ANNEX I – Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes. 

 

Junta d’Herències 

Titular: Sr. Albert Guilera, cap dels serveis jurídics de l’ACM 

 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre 

Titular: Sr. Josep Raventós i Duran, en substitució del Sr. Jaume Castellví Miralles 

 

Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua 

Titular: Il·lm. Sr. Josep Triadó i Bergés, alcalde de Premià de Dalt 

Titular: Sr. Francesc Canalias i Farrés 
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ANNEX II - Mocions 

 

MOCIÓ DE L’ACM I L’AMI DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA POLICIAL DE L’1 D’OCTUBRE 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un 
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans 
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra 
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans 
que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i 
por. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de ...............................................................  

ACORDA: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 
d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir 
a Catalunya.  

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en 
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels 
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada 
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non 
grata al nostre municipi. 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de 
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat 
dins d’urnes requisades. 

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al 
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 

VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i 
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al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

 

 

MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D’ANC I ÒMNIUM, JORDI 
SÀNCHEZ I JORDI CUIXART 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De 
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb 
diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar 
persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un 
fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la 
Constitució de 1978.  

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de 
guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; 
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat 
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de 
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia 
d’una dictadura.  

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de............................... 

ACORDA 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del 
dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de 
forma il·legal. 
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TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i 
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

 

 

MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la 
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-
vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, 
després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en 
el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació 
d’anul·lació política.  

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat 
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a 
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de 
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i 
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i 
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de 
la Generalitat de Catalunya.  

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van 
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de _______________  

ACORDA 
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Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya. 

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 

Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya. 

 

 

 

MOCIÓ DE D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA 
CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE LA SEVA 
APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent: 

1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i 
entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu 
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i 
que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.  

2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat 
d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem 
necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model 
educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat 
d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social del país.  

3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment 
d’origen, llengua o condicions individuals.  

Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:  
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“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 
necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu 
actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament 
i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.  

4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle XX, 
han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis 
de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment 
diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i 
respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de 
desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors 
democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.  

 

 

 


