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I COMITÈ EXECUTIU DE 2017
Al Monestir de les Avellanes de Os de Balaguer es reuneix, a les 12 hores del dia 10 de
febrer de 2017, el Comitè Executiu de l’ACM, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del Comitè
Executiu, de data 13 de desembre de 2016.

2.

Informe del president i del secretari general

3.

Convenis

4.

Central de contractació ACM

5.

Contractació interna ACM

6.

Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes

7.

Altes i baixes

8.

Mocions

9.

Precs i preguntes

Assistència al Comitè Executiu: 19 membres

ACORDS:
1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de
data 13 de desembre de 2016.
2. S’aprova per unanimitat la signatura del Conveni de col·laboració de l’ACM amb
la Universitat Autònoma de Barcelona, i la signatura del Conveni de
col·laboració entre l’ACM i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
3. S’aprova per assentiment el model de conveni entre l’ACM i el Consorci Català
per al Desenvolupament Local.
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4. S’aprova per assentiment els nomenaments de representants de l’ACM en
altres organismes.
5. S’aprova per assentiment l’alta a l’ACM de l’ajuntament de Sant Miquel de
Fluvià.
6. S’aprova la moció d’Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum amb una
abstenció.
7. S’aprova per unanimitat la moció d’adhesió al projecte “No puc esperar!”.
8. S’aprova per unanimitat la moció per fer front a l’estigma i la discriminació
relacionats a l’epidèmia del VIH/Sida.
9. S’aprova per unanimitat donar suport a una moció per a l’exempció de l’IVA en
les aportacions de les administracions al servei del Transport Públic de viatgers.
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ANNEX I – Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Comitè Operatiu d'Ajut als Refugiats de Catalunya
Titular: Sònia Oriola i Rosinach

Departament d'Empresa i Coneixement
Grup de treball Bo Social
Titular: Ismael Álvarez i Serrano

Grup de treball resolució extrajudicial de conflictes en la funció pública
Titular: Rafael de Yzaguirre i Pabolleta

Departament d'Ensenyament
Subcomissió Ara és demà - Grup "El centre educatiu"
Titular: Francesc Tella i Macià

Departament d'Interior
Consell de Coordinació de la Seguretat Privada
Titular: Fermí Santamaria i Molero
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ANNEX II – Mocions.

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les
seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un
referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
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Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.

Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques
i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics.
I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el
vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data
______________, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que
perseguia el mateix.

5

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

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de ___________________ proposen
al Ple Municipal els següents:

ACORDS
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PROJECTE “No puc esperar!”
“No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que
per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo.
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva
de la seva qualitat de vida.
L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya)
emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de
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l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan
numerades per tal de seguir un control de lliurament.
Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més
ràpidament possible als portadors de les targetes “No puc esperar!”.
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
1- Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.
2- Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No puc
esperar!”.
3- Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió
del projecte entre els seus associats.
4- Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i
de suport.
A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:
- Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i
sempre que ho necessitin.
- Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats
que tenen qui les pateixen.
D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la
qualitat de vida d'aquests pacients.
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte
“No puc esperar!” està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant
per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i
equipaments col·laboradors.
El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de
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Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo
en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
Per tot això, el grup …………. insta a l’Ajuntament de ………………………els següents:
ACORDS
Primer.- Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de ………………… al projecte “No puc
esperar!” amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i deixant
utilitzar els lavabos dels edificis municipals a les persones portadores de la targeta “No
puc esperar!”.
Segon.- Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de
…………....……. amb especial atenció als establiments comercials del municipi .
Tercer.- Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i
dels establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”.
Quart.- Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la
col·laboració de les entitats especialitzades.
Cinquè.- Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça
dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc
esperar!”.

MOCIÓ PER FER FRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A
L’EPIDÈMIA DEL VIH/SIDA
Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defensa
dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/sida i
l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de
les persones.
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Aquest compromís s’ha demostrat en l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006; la
Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i diverses resolucions en
el marc dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol de 2015, va ser la
Declaració en favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en l’aprovació de
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma
relacionat, el passat 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i de manera
unànime entre tots els grups polítics.
L’Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu de
Catalunya en l’àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – Plataforma
Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el
territori català - , va suposar un fet històric i s’havia de materialitzar com un
instrument de futur orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte les
polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model
d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat.
Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços per seguir
impulsant-lo, especialment pel que fa referència al Pacte Social contra la discriminació
de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de ser eliminar
l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya.
Aquest pacte, segons l’Acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un canvi
en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; vigilar les
situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions i
recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen
amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomanació 200 de l’Organització
Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i el món del treball.
I és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH podria
ser l’obstacle més gran al qual s’han d’afrontar les persones, les comunitats, els polítics
i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un esforç important contra
l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les persones infectades pel VIH i de
les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho farà a gran escala per fer front a
l’epidèmia. Per aquest motiu, l’any 2015, la mateixa ONUSIDA va iniciar la campanya
Zero Discrimination Day, amb la qual es reivindica, l’1 de març a nivell mundial, la
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necessitat de sensibilitzar en la defensa dels drets humans i en la necessitat d’acabar
amb l’estigma i la discriminació relacionats al VIH.
Així doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la
implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, els ens locals, dins del
marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, per la qual poden oferir a la
població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir
així estils de vida més saludables.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament assumeix els següents:
ACORDS
1. Impulsar conjuntament amb el govern de la generalitat de Catalunya el Pacte social
contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general
d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a
Catalunya. Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que
esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres administracions puguin treballar
contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial

2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i la no
estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que es duguin a
terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida.

3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis
oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de discriminació
en el marc de les seves competències, així com en les empreses i organitzacions on el
govern municipal hi tinguin representació.
4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades
commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la
discriminació relacionats al VIH/sida.

5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar, conjuntament
amb el municipi (en el marc dels Consorcis existents, si s’escau), accions i programes
dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als centres educatius, on es
doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats al
VIH/sida.
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6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre que
treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i, en
concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma unitària d’entitats en
l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió de les seves
tasques i activitats.

7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut,
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, com a plataforma
unitària d’ONGSIDA de Catalunya.

MOCIÓ PER A L’EXEMPCIÓ DE L’IVA EN LES APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS
AL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual va ser modificada la Llei 37/1992, de 7
de juny de l’IVA, va introduir un apartat quart a l’article 78.3 de la Llei de l’IVA on
s’estableix que les subvencions que no estan vinculades al preu d’una operació, estan
exemptes de l’Impost sobre el Valor Afegit.

No obstant, puntualitza la norma, que “no es consideren subvencions no vinculades al
preu els imports pagats per un tercer en contraprestació de les operacions
esmentades”.
En base a aquesta definició, l’Agència Tributària interpreta que les quantitats
aportades per les administracions públiques a les operadores concessionàries del
servei de transport públic són subvencions vinculades al preu i, per tant, considerades
com a contraprestació d’un servei i subjectes a l’IVA.
En conseqüència, l’ens tributari ha iniciat contra un important nombre d’operadores
concessionàries del servei de transport públic de viatgers expedients de gestió i
inspecció tributària, amb l’objectiu final de reclamar el pagament del 10% d’IVA de les
quantitats aportades per les administracions públiques al transport col·lectiu.
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Les reclamacions, en principi, es retrotrauen a anualitats no prescrites i es dirigeixen a
l’obligació d’imputar l’IVA en les aportacions futures al servei públic de transport.
Aquest fet comportarà que les administracions públiques, amb una especial incidència
a l’administració local, vegin gravades amb el 10% d’IVA les seves contribucions, essent
obligades finals al seu pagament.
Tanmateix, a la vista d’aquesta aplicació normativa, es preveu que l’existència d’aquest
precepte a la Llei reguladora de l’IVA pugui afectar no només a les concessions
públiques del transport, tant urbà com interurbà, sinó també fer-se extensiu a
qualsevol altra concessió i/o contracte de serveis on les administracions contribueixen
amb aportacions, cànons o quotes que possibiliten l’efectiva prestació del servei
públic, garantint el seu equilibri econòmic.
S’evidencia doncs que aquest fet comportarà un perjudici important en la prestació
dels serveis públics més essencials, afectant de forma clara i directa als interessos de la
ciutadania.
Fins al moment, des del punt de vista jurídic, hi ha hagut diferents manifestacions i
pronunciaments doctrinals en relació a la interpretació dels supòsits de subvencions
vinculades al preu, així com pel que fa a l’aplicació de l’article 78.tres.4º de la Llei de
l’IVA en aquests casos.
No obstant, la greu afectació immediata que aquest precepte provoca a la prestació
del servei públic de transport, obliga a l’administració pública a donar suport a l’inici
d’actuacions urgents directament dirigides a la supressió de l’article de referència, no
quedant condicionada aquesta qüestió a interpretacions o eventuals processos
judicials.

L’Agència Tributària ha de paralitzar de forma clara i sense dilacions els expedients
d’inspecció i reclamació de l’IVA a les operadores de transport públic, i s’ha d’evitar
definitivament una eventual interpretació extensiva de la norma, afectant al conjunt
de serveis públics bàsics i essencials, a partir de la present anualitat.
En aquest sentit, i d’acord amb tot allò exposat, l’administració local reclama de forma
unànime la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit, amb l’objecte principal d’impedir normativament, de forma definitiva i
indiscutible, que les aportacions públiques a les concessions i contractes de
prestacions del servei públic de transport estiguin subjectes a IVA, fent extensiva
aquesta reclamació a qualsevol aportació pública dirigida a la garantir la viabilitat de la
prestació de serveis públics bàsics i essencials.
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És per tant que es proposa l’adopció de la present moció de suport a l’exempció de
l’IVA en les aportacions públiques per a la gestió del transport públic, en base als
següents pronunciaments:

Primer.- Donar suport a qualsevol tramitació o iniciativa que es pugui cursar al Congrés
dels Diputats per a la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
Sobre el Valor Afegit, per a l’exempció de l’IVA dels imports pagats per un tercer en
contraprestació de les operacions a les subvencions vinculades al preu.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a paralitzar de forma immediata els expedients
iniciats i futurs, promoguts per l’Agència Tributària, a les empreses operadores per a la
reclamació de l’IVA en les aportacions públiques als serveis públics de transport.

Tercer.- Instar al Congrés dels Diputats, i a tots els grups polítics amb representació
parlamentària, a tramitar de forma urgent la modificació de la Llei de l’IVA.

Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar, i actuar en conseqüència, per garantir
l’accés de la ciutadania als serveis de transport públic en condicions d’igualtat social,
eficiència i sostenibilitat, econòmica i ambiental.

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Ministeri d’Hisenda, al Departament de Territori
de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a
l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

13

