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ACTA DE LA XX ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES
Sent les 11 hores del dissabte dia 17 de novembre de 2018, es reuneix a l’Ateneu de
Sant Celoni (Vallès Oriental), la XXa Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Constitució de la Mesa.
2. Benvinguda i salutacions.
3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, de 20 de gener de 2018.
4. Informe de gestió per part del President i del Secretari General.
5. Liquidació del pressupost 2017, aprovació dels comptes anuals 2017 i aprovació
del pressupost 2019.
6. Aprovació, si s’escau, de les quotes anuals dels associats.
7. Presentació de la Fundació Transparència i Bon Govern Local.
8. Propostes de resolució.
9. Cloenda.

1. Constitució de la Mesa
El President de l’ACM, en nom del Comitè Executiu, proposa la constitució de la Mesa
de la XXa Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb els
membres següents:
-

Presidenta: Carmela Fortuny, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

-

Vocal: Elisabet Lizaso, alcaldessa de Camarasa

-

Vocal: Elies Nova, alcalde de Llívia

-

Vocal: Àstrid Desset, alcaldessa d’Anglès

-

Vocal: Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell i el Vilar

-

Vocal: Magaly Castañeda, regidora de Riner

-

Secretari: Jordi Bou, alcalde del Papiol
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S’aprova per unanimitat la constitució de la Mesa de la XXa Assemblea de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, amb els membres proposats pel President de
l’ACM en nom del Comitè Executiu.
2. Benvinguda i salutacions
El Sr. Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni, dona la benvinguda als assistents a
l’Assemblea de l’ACM, desitja que gaudeixin d’una bona vetllada a Sant Celoni, i fa una
breu explicació de les característiques socials, econòmiques i culturals del municipi.
Afirma que els ajuntaments juguen un paper transcendent en l’estructuració d’un país,
com es va demostrar l’1 d’octubre de 2017, quan els municipis van tenir un paper clau
que seguiran tenint en el futur. El maig de 2019 serà important l’elecció i constitució
dels nous equips de govern, perquè jugaran un paper fonamental en el futur de
Catalunya. Els ajuntaments són l’administració que presta serveis de forma més directa
als ciutadans, són l’administració més propera al ciutadà. Per aquest motiu han anat
adquirint moltes competències, tant les que marca la llei com les que s’han assumit
per motius de necessitat.
Destaca dos aspectes que el preocupen especialment: l’habitatge, quan s’entreveu una
nova bombolla immobiliària. L’habitatge és un dret imprescindible però actualment els
preus dels lloguers pugen de nou. Considera que com a país tenim un nou repte i les
administracions s’han d’avançar per trobar solucions a les noves problemàtiques que
comencen a aparèixer.
En segon lloc exposa la seva preocupació per l’impacte que té la Llei 27/2017, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). Reivindica
que totes les administracions facin pressió per la seva derogació, com ha estat fent
l’ACM els últims anys. La LRSAL limita la capacitat d’actuació dels ajuntaments i genera
moltes dificultats en el dia a dia de la tasca que duen a terme. Reclama la derogació de
la norma per acabar amb les dificultats que imposa en la gestió dels ajuntaments.
Finalitza la intervenció expressant la seva satisfacció pel fet de ser el municipi amfitrió
de la XXa Assemblea de l’ACM, i convida els assistents a visitar Sant Celoni en finalitzar
la reunió.
La Presidenta de la Mesa agraeix les paraules del Sr. Francesc Deulofeu i dona la
paraula a l’Hble. Sra. Elsa Artadi, Consellera de Presidència del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
La Sra. Elsa Artadi agraeix les paraules de l’alcalde de Sant Celoni i recorda que el seu
primer viatge a Madrid com a Consellera va ser per entrevistar-se amb la Ministra de
Política Territorial i Funció Pública del Govern d’Espanya per demanar la derogació de
la LRSAL i de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Estan treballant en aquesta qüestió i en totes les compareixences públiques que tenen
a Madrid es reitera aquesta reclamació. Es posa a disposició de l’ACM i del seu
President per anar conjuntament a Madrid a reclamar la derogació d’aquestes normes.
Agraeix al President Saldoni la invitació a participar en l’Assemblea i expressa que el
Govern de la Generalitat reconeix l’ACM com l’interlocutor fonamental del món local
amb el qual pretenen mantenir una interlocució constant, tant per la omnipresència
que té l’entitat en el territori, com pel seu compromís amb la millora de la governança,
de la gestió pública i de la qualitat democràtica. Agraeix l’exigència que mostra
l’associació perquè des del govern es tingui en compte el paper dels ens locals en la
gestió del país.
Agraeix també a les alcaldesses i als alcaldes el seu compromís amb el país i la gestió
extraordinària que fan en el seu dia a dia, especialment durant els anys de la crisi, en
què la Generalitat de Catalunya tenia més dificultats per ajudar els ajuntaments.
També agraeix la representació institucional que van assumir durant l’aplicació a
Catalunya de l’article 155 de la Constitució Espanyola, en ser les úniques institucions
que realment funcionaven, i la defensa de la democràcia que van fer durant l’1-O, per
la qual estan patint de primera mà les conseqüències de la política de la por seguida
pels governs de l’estat. Recorda la declaració davant el TSJC del Sr. Miquel Buch i la
Sra. Neus Lloveras, que estan sent injustament acusats. Mostra la seva satisfacció per
l’arxivament de la causa contra el Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, i espera que
segueixin el mateix camí la resta d’acusacions contra alcaldes per l’1-O. Agraeix al Sr.
Marc Pifarré la seva tasca com a Secretari General de l’ACM i en destaca la implicació i
el valor de la seva feina al capdavant de l’entitat.
Recorda que l’any vinent farà 40 anys que es van constituir els primers ajuntaments
democràtics i els esforços que van haver de fer els primers alcaldes i alcaldesses per
millorar els seus municipis. Durant aquests anys s’ha dut a terme una tasca de
renovació i modernització de tots els municipis de Catalunya, mentre canviaven la
societat, l’economia, les prioritats, necessitats i preocupacions dels ciutadans. De cara
al futur es plantegen reptes als quals s’haurà de donar resposta des de totes les
administracions i la millor manera de fer-ho serà treballant plegats el Govern de la
Generalitat i els ajuntaments. En aquest context s’ha d’empoderar el món local perquè
sigui un veritable soci de la Generalitat de Catalunya, fins i tot un contrapoder de la
Generalitat, amb capacitat per incidir en la presa de decisions amb igualtat de
condicions. Des del Govern s’està treballant amb diferents interlocutors per
empoderar el Consell de Governs Locals perquè esdevingui una eina bàsica per
afrontar millor tots els reptes que té l’administració local.
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La cohesió social passa perquè hi hagi cohesió territorial, i no hi ha cap excusa perquè
aquesta cohesió no existeixi. S’ha de potenciar la connectivitat física però també la
tecnològica, per potenciar noves formes de treballar, de fer negoci, en la convivència
entre l’era digital i l’era de l’autenticitat i de la proximitat. Actualment hi ha una
oportunitat per construir un país més just, de qualitat, amb major benestar, i aquest
camí s’ha de fer conjuntament entre la Generalitat i el món local en benefici de tots.
Aquest és el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Afirma que s’està vivint un moment transcendental en la història de Catalunya, tant
per la transició cap a la República Catalana, com per la greu situació de regressió de
drets i de llibertats que afecta el moviment independentista, però també a tothom que
estigui qüestionant el règim del 78 i a aquells que són més vulnerables. Hi ha presos,
exiliats, investigats i amenaçats que són la part més visible, però no l’única, ja que la
llista de drets vulnerats és molt llarga. Quan un govern està disposat a actuar contra el
dret a manifestar-se, contra la llibertat d’expressió o l’acció política, s’ha traspassat
una línia vermella que dificulta tornar enrere. La farsa de la transició del 78 s’ha
destapat, s’ha posat de manifest una monarquia hereva del franquisme, amb unes
estructures d’estat que només treballen pels privilegis d’uns quants. Els ens locals són
clau com la institució més creïble i més propera a la ciutadania, que defensa la gent, les
seves necessitats, els seus anhels. Institucions realment democràtiques, àgils i
compromeses amb el territori, i que són l’únic èxit de la transició del 78. Sense drets i
llibertats no hi haurà justícia social, no hi haurà progrés econòmic i no hi haurà una
Catalunya de futur. Les administracions s’han de seguir emplaçant a treballar i fer
pedagogia per no normalitzar allò que no ho és.
Finalitza la seva intervenció encoratjant els ens locals i els electes a seguir treballant
per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i cohesionar el país.
La Presidenta de la Mesa agraeix les paraules de la Consellera de la Presidència.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, de 20 de gener de 2018
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de l’Assemblea, de data 20 de
gener de 2018.

4. Informe de gestió per part del President i del Secretari General
La Presidenta de la Mesa dona la paraula al President de l’ACM perquè exposi el seu
informe de gestió.
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Informe del President
El President Saldoni saluda les autoritats i dona la benvinguda als assistents a la XXa
Assemblea de l’ACM. Explica que l’informe de gestió mostra l’activitat i la voluntat de
l’ACM d’incidir en el món local. L’objectiu principal de l’ACM és intentar fer fàcil la vida
als ajuntaments, contribuir a fer la feina dels electes locals i dels qui treballen al món
local més fàcil.
S’ha apostat per fer una feina intensiva en formació per a electes i empleats públics
per millorar i garantir la prestació d’uns serveis de qualitat. Els ciutadans, actualment,
esperen que l’administració compleixi les seves tasques amb qualitat. Per aquest
motiu s’ha apostat per assistir el personal al servei del món local en la millora
permanent de les seves capacitats.

Actes i jornades
-

Trobada amb expresidents i expresidenta de l’ACM.

-

Inauguració i clausura de la sisena edició de la Volta a Catalunya per explicar la
Central de Compres – Manresa – Barcelona. S’han dut a terme 11 sessions
arreu del territori.

-

Cloenda de la VI Assemblea General de l’Assemblea Nacional Catalana.

-

Inauguració de l’Assemblea General de Localret.

-

Elecció de Josep Mª Cervera, nou president de l’AMI a Tàrrega.

-

Dia de la Comarca al Pla d’Urgell.

-

Viatge a Madrid per acompanyar el President Mas, Marta Pascal, Marta Rovira i
Neus Lloveras en les seves declaracions al Tribunal Suprem i per donar suport a
Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva.

-

Inauguració de la Fira Mercat del Ram de Tordera.

-

Promoció de manifestacions de suport als empresonats a tots els ajuntaments
de Catalunya conjuntament amb AMI. L’ACM va participar a l’acte central de
Barcelona.

-

Inauguració del Seminari d’Acció Exterior del Governs Locals. L’ACM aposta per
projectar el món local català a l’exterior.

-

Assistència a la gran manifestació contra la repressió, convocada per l’Espai
Democràcia i Convivència sota el lema “Us volem a casa”. Una nova oportunitat
per exigir que es deixi de criminalitzar l’independentisme.
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-

Inauguració de la 9a Jornada d’auditoria del Sector Públic del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes. En aquest context, l’ACM va recordar que la
transformació dels ajuntaments passa per una major transparència.

-

Participació en una taula rodona en el marc de la primera jornada sobre la Llei
de Pobresa Energètica 24/2015 organitzada per les empreses subministradores
d’aigua Grup Cassa, Aigües de Barcelona i Sorea. S’aposta per un canvi de
model basat en la coresponsabilitat de persones, administracions i empreses.

-

Inauguració de la Jornada Prevenció d’Incendis, organitzada per l’Àmbit
Sectorial de Seguretat de l’ACM.

-

Participació en el col·loqui d’Alcaldes.eu sobre “Innovació, municipis i persones:
l’hora dels alcaldes i les alcaldesses”.

-

Assistència al Ple d’Investidura del President de la Generalitat de Catalunya.

-

Inauguració de l’Assemblea del Fòrum de Joves Electes de l’ACM. Es va donar la
benvinguda al nou president, Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa.

-

Inauguració del III Congrés Local de Tecnologies de la Informació i la
comunicació LocalTIC a Cunit.

-

Constitució del nou Govern català. L’ACM reivindica recuperar totes les lleis
suspeses pel TC.

-

Inauguració de la Jornada sobre la Llei de protecció de dades aplicada a la
pobresa energètica.

-

Celebració de la 2a Convenció del Petit Municipi a Sant Ramon amb la
participació del Conseller de Polítiques Digitals i Administració, Jordi Puigneró,
on es va apostar per la connexió de banda ampla a tots els pobles petits i
mitjans.

-

Cloenda del primer curs del Màster en Govern Local a Lleida. L’ACM treballa per
la formació dels electes i tècnics del món local.

-

Signatura amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de l’acord per
dotar el món local de 230 milions d’euros en matèria de serveis socials i
polítiques d’igualtat.

-

Reactivació del Diplocat, després de l’aplicació del 155. L’ACM celebra que torni
a l’activitat després de l’intent de liquidació. L’ACM va presentar un recurs
contra la dissolució del Diplocat, i ara aposta per recuperar el treball d’aquest
ens.
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-

Inauguració i cloenda de la 4a Escola de Governs Locals, celebrada al Monestir
de Poblet. S’insisteix en la importància d’una bona formació per a electes i
tècnics locals.

-

Inauguració de la segona edició del Postgrau en gestió pública de la Seguretat
Local, amb la presència del Conseller d’Interior, Miquel Buch.

-

Participació a l'acte per exigir la recuperació immediata de la Llei 24/2015 per
fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

-

Participació als actes a la presó de Lledoners per exigir la llibertat dels presos
polítics.

-

L’ACM participa i forma part de l’Assemblea Urbana de Catalunya, que
treballarà per al desenvolupament sostenible i futur dels municipis.

-

Acte de suport a Miquel Buch i Neus Lloveras que declaren al TSJC per l’1-O.

-

Participació al 2n Congrés Català de Pobresa Energètica.

El President destaca que l’ACM i els ens locals varen suplir la representació
institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya durant l’aplicació de l’article
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. La recuperació del Govern de la
Generalitat és positiva perquè una de les reivindicacions del món local és poder
participar i incidir en les institucions del país en benefici dels ciutadans i les ciutadanes.
El món local està al costat del Govern i és un actor essencial per a la defensa de les
institucions.
Destaca també la recuperació del Diplocat, consorci publico-privat orientat a la
internacionalització de Catalunya. L’ACM va presentar un recurs quan el van intentar
dissoldre i es fa partícip de la iniciativa de recuperar-ne el funcionament.

Viatges de treball
-

Viatge a Israel. L’ACM participa al Muni World 2018.

-

Viatge a Berlín per demanar l’alliberament del president de la Generalitat de
Catalunya, Carles Puigdemont.

-

Reunió a Berlín amb el President Carles Puigdemont. L‘ACM li demana que es
formi el Govern de Catalunya.

-

Trobada amb EUDEL i amb el Govern basc sobre gestió de polítiques socials. El
viatge al País Basc serveix per conèixer de primera mà noves estratègies.
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-

Visita a la Catalunya Nord per conèixer l’aprenentatge del català a les escoles
de la Bressola.

-

Visita a Escòcia per conèixer la gestió d’esdeveniments culturals com els
Festivals d’agost d'Edimburg. També s’hi va dur a terme una reunió amb
l’entitat municipalista COSLA i amb el Govern escocès.

-

Visita a Suïssa per estudiar aspectes de democràcia directa i defensar els drets
civils i polítics a la seu de les Nacions Unides.

-

Trobada amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

-

Cimera a Waterloo amb el President Carles Puigdemont per definir les línies per
al Consell de la República catalana.

El President destaca que quan es reuneixen els alcaldes de municipis i ciutats de
diferents països s’entenen amb facilitat, perquè comparteixen les mateixes
problemàtiques. S’ha d’aprendre de les experiències en gestió pública que es fan en
altres països per adoptar-ne el valor afegit que se’n pugui obtenir, i també per poder
externalitzar les experiències i el coneixement propi de Catalunya, que és molt i de
qualitat. L’ACM potenciarà la presència en fòrums internacionals que tractin l’àmbit
local.

Visites al territori
-

Consell d’alcaldes del Pallars Jussà

-

Consell d’alcaldes del Pla de l’Estany

-

Consell d’alcaldes del Gironès

-

Consell d’alcaldes del Solsonès

-

Consell d’alcaldes de la Selva

-

Consell d’alcaldes de l’Alt Camp

-

Consell d’alcaldes del Vallès Oriental

Es visiten els Consells d’alcaldes per copsar les necessitats del territori i poder donar
resposta a les problemàtiques que es detectin i que els electes expressin a l’ACM.

Reunions
-

Reunió amb Marcel Mauri i Jordi Bosch d’Òmnium Cultural.

-

Reunió amb Agustí Alcoberro, vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana.
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-

Reunió conjunta ACM - AMI amb el President del Parlament, Roger Torrent, per
fer front comú en defensa dels drets i les llibertats. L’ACM li presenta el
projecte per explicar el fets de l’1 d’octubre.

-

Reunió amb la Consellera de Presidència, Elsa Artadi, per demanar que es
treballi per derogar la reforma local de la LRSAL.

-

Reunió amb el Conseller de Polítiques Digitals i Administració, Jordi Puigneró,
en el marc de les primeres trobades amb el Govern català.

-

Reunió amb el Conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló.

-

Reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. El món local
expressa la voluntat de fer aportacions a la Llei de Territori.

-

Reunió amb el Molt Hble. President de la Generalitat, Quim Torra. L’ACM
s’ofereix per construir la república i demana l’aixecament de lleis suspeses i un
pla d’inversions municipal.

-

Reunió amb la Consellera de Cultura, Laura Borràs, per parlar del Pla
d’equipaments culturals 2010-2020 i del programa Puntcat.

-

Reunió amb el Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència, Ernest Maragall, en què es tracta la reactivació del Diplocat i
dels viatges d’estudi de l’ACM.

-

Reunió amb la Consellera de Justícia, Ester Capella, per parlar de com fomentar
la figura dels Jutjats de Pau.

-

Reunió amb la Consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, per
analitzar com cal promocionar la indústria catalana al territori i a nivell
internacional.

-

Reunió de les executives de l’ACM i l’AMI. S’acorda fer una jornada
municipalista l’11 de gener.

-

Reunió amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa
Jordà.

El President afirma que l’ACM s’ha reunit amb gairebé tots els consellers i conselleres
del Govern. Agraeix a la Consellera Elsa Artadi la predisposició a tractar els temes que
afecten els ens locals, entre els quals la derogació de la LRSAL. L’agenda local està
estretament relacionada amb l’agenda nacional i s’han de compartir amb el Govern.
S’ha incidit en la recuperació de les lleis suspeses, moltes de les quals afecten
l’administració local. Destaca la recuperació dels articles de la Llei 24/2015, del 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
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pobresa energètica, que afecten qüestions com l’habitatge. El President considera que
s’ha d’anar a Madrid conjuntament amb el Govern de la Generalitat a reclamar que
s’aixequi la suspensió de les lleis catalanes.
El President manifesta la seva satisfacció per l’arxivament de la causa contra el Sr.
Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, i reclama que s’actuï de la mateixa manera en la
resta de les causes contra alcaldes i alcaldesses de Catalunya arran de l’1-O, entre les
quals es troben les querelles contra el Sr. Miquel Buch i la Sra. Neus Lloveras.

Convenis
-

Signatura de la pròrroga del conveni amb l’Associació d’Amics de La Bressola.

-

Signatura del conveni amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Barcelona.

-

Signatura del conveni amb el Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i
Defensores Locals de Catalunya.

-

Signatura de la pròrroga del conveni amb Sorea.

Acció Política
-

Proposta de treball sobre l’Avantprojecte de la Llei de Territori:

En la 2a Convenció del Petit Municipi es va posar de manifest que s’havia de treballar
conjuntament. No es pot aprovar una Llei de Territori al Parlament de Catalunya que
no gaudeixi de consens amb el món local.
Al mes de novembre es va reunir el Fòrum Comarcal per presentar el document
“Criteris d’harmonització del sòl no urbanitzable”. Per copsar les visions del territori,
entre el mes de desembre i gener, es preveu crear 7 grups de treball al territori, un per
vegueria, per debatre aquest document i, a partir del mes de gener, dur a terme 9
sessions monogràfiques sobre els nous àmbits principals de la Llei de Territori.
Durant tot el procés de treball es manté una interlocució constant amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat, i es treballa amb l’objectiu que la Llei
incorpori les visions territorials i s’adapti a l’asimetria del país.

-

Pla Actuem:

En el marc del Pla Actuem que es duu a terme conjuntament entre l’ACM i l’AMI, es
preveuen dues línies de treball. La primera, relativa als “Informes de la veritat”,
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consisteix en què els ajuntaments de Catalunya elaborin informes relatant el que va
succeir en els seus municipis l’1-O, tot recollint testimonis personals i audiovisuals
relacionats amb els esdeveniments d’aquell dia i l’actuació dels cossos policials de
l’estat contra la ciutadania. La segona línia de treball és dur a terme una acció
internacional en defensa dels drets civils i de suport als presos i exiliats polítics.

-

Menors no acompanyats (MENA):

Es demana que les diverses administracions treballin de forma cooperativa per donar
resposta a la problemàtica dels MENA. Es plantegen accions a tres nivells. A la Unió
Europea se li sol·licita que elabori polítiques de desenvolupament als països d’origen, i
protocols comuns d’acollida a tots els països. A l’Estat Espanyol es reclama que escolti
el criteri dels ajuntaments i governs autonòmics, que informi de l’arribada de menors
no acompanyats, que faciliti la coordinació entre administracions, i que doti de
pressupost les administracions perquè puguin fer una rebuda dels menors amb
garanties. A la Generalitat i als ajuntaments es planteja el disseny de línies d’actuació i
protocols conjunts per a l’atenció, acollida i integració dels MENA, així com formar els
tècnics municipals per donar resposta a aquesta qüestió.

-

Problemàtica del Top Manta:

Es tracta d’un problema polièdric i complex, al qual l’administració ha de fer front des
de dues vies, la policial i la social/laboral. Des de l’ACM es demana tractar les diferents
problemàtiques que genera aquest fenomen, que es duguin a terme patrullatges
conjunts entre diferents cossos policials, i que aquests actuïn sobre els magatzems.

En un futur es proposa treballar:
-

Per un pla d’inversions que respongui a les necessitats dels ciutadans

-

Per una Llei de Territori compartida

-

Proposta de finançament de les escoles bressol (0-3 anys)

-

Per un decret de menjadors adaptat a les realitats territorials

-

Per atendre adequadament els menors no acompanyats
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El President finalitza la seva intervenció expressant el seu agraïment a la tasca del Sr.
Marc Pifarré, Secretari General de l’ACM. Explica als membres de l’Assemblea que el
Sr. Pifarré ha presentat la seva renúncia a la Secretaria General de l’ACM davant del
Comitè Executiu. El President Saldoni posa en relleu la feina que ha fet el Sr. Marc
Pifarré al capdavant de l’ACM, li agraeix els seus esforços per haver fet créixer l’entitat
durant els anys en què n’ha estat Secretari General, fins a esdevenir l’entitat de
referència del municipalisme.
Per ocupar el càrrec de Secretari General de l’ACM, en substitució del Sr. Pifarré, el
President ha proposat al Comitè Executiu el nomenament del Sr. Albert Batalla, que ha
estat acceptat.
Finalment, agraint-li novament la feina feta, cedeix al paraula al Sr. Marc Pifarré.

Informe del Secretari General
El Secretari General dona la benvinguda a tots els assistents, agraeix les paraules del
President i exposa el seu informe de gestió.

Canvis en el Comitè Executiu
Des de l’última Assemblea s’han dut a terme diversos canvis al Comitè Executiu de
l’ACM que es posen en coneixement de l’Assemblea per la seva ratificació:
Nous Vocals del CE:
-

Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa, en el lloc de Ferran Bel
Carmela Fortuny, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, en el lloc de Marc Castells
Jordi Masquef, alcalde de Figueres, en el lloc de Marta Felip

Nous Vicepresidents institucionals:
-

Marc Castells, President de la Diputació de Barcelona
Miquel Noguer, President de la Diputació de Girona
Rosa Maria Perelló, Presidenta de la Diputació de Lleida

Es proposa que l’Assemblea de l’ACM aprovi els canvis en el Comitè Executiu.
S’aprova per unanimitat el nomenament dels nous membres del Comitè Executiu.

Serveis jurídics
Des de l’última Assemblea s’han resolt 316 consultes jurídiques, 13 informes i 9
iniciatives normatives.
12

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

De la normativa que afecta al món local es destaca:
-

Entrada en vigor de l’obligació d’inscripció en el RELI i/o en el ROLECE dels
licitadors que participin en una licitació duta a terme pel procediment obert
simplificat

-

Reial Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere

-

L’Agència Tributària de Catalunya està requerint els ajuntaments perquè li
remetin la relació de concessions i actes o negocis administratius

-

Proposició de Llei per modificar l’Impost sobre la plusvàlua

-

Reial Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per al 2018 la
destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes inversions

Formació
Des de l’última Assemblea s’han dut a terme 108 accions formatives, que han suposat
un total de 1.570 hores lectives, i s’ha format a 3.357 persones entre electes i tècnics.
Es destaquen les jornades següents:
-

El contracte reservat: una eina d'inclusió social - 4 edicions

-

Què hem de fer el darrer any de mandat? - 6 edicions

-

Jornada IVA: L'aplicació de les especialitats de la Llei 37/1992, de l’impost sobre
el valor afegit, a les entitats del sector públic local

-

El règim jurídic dels contractes del sector públic en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre - 2 edicions

-

Jornada sobre la nova Llei de comerç - 4 edicions

-

La Central de Compres del món local de Catalunya - 9 edicions

-

Tot el que com a electe has de saber de la nova llei de contractes - 41 edicions

-

Reptes de futur pels serveis socials d’àmbit local a Catalunya

S’han impartit les diplomatures de postgrau següents:
-

Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva

-

Diploma de postgrau en litigació pública en l´àmbit competencial local
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-

Diploma de postgrau de gestió pública dels serveis socials locals

-

Diploma de postgrau en Govern obert local: Transparència, bon govern i
participació ciutadana

-

Diploma de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals
(Tarragona)

-

Diploma de postgrau en urbanisme

-

Diploma de postgrau en gestió del patrimoni cultural local

-

Diploma de postgrau en gestió pública de la seguretat local

-

Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals (Girona)

El Secretari General destaca que les Diputacions s’hagin implicat en les formacions
portant-les a les seves demarcacions.
En el curs 2018/19 es volen iniciar dues noves formacions de postgrau:
-

Diploma de postgrau en contractació administrativa dels ens locals

-

Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva (Tarragona)

S’han dut a terme les formacions següents:
-

Seminari avançat en contractació administrativa dels ens locals

-

Seminari d'actualització: Consells comarcals al dia

-

XI Setmana Municipal: Plusvàlua, Delegats de protecció de dades, L’impacte de
la Llei 40/2015 en el govern dels ens locals

Respecte de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes, s’exposen les jornades de les
Matinals Enric Prat de la Riba, seminari d’actualització per a electes locals:
-

1a. sessió: 23 de març de 2018. Medi ambient i ens locals
2a. sessió: 13 d’abril de 2018. La contractació a l’administració local
3a. sessió: 18 de maig de 2018. La protecció de dades a l’Administració local
4a. sessió: 20 de juliol de 2018. La remunicipalització de serveis: quines
conseqüències?
5a. sessió: 21 de setembre de 2018. Eines i tècniques per la comunicació
6a. Sessió: 23 de novembre de 2018. Govern local i polítiques públiques
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Segueix el Màster en Govern Local, del qual s’estan duent a terme la 5a edició (20172019), que s’imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la 6a edició (20182019), que s’imparteix a Lleida en col·laboració amb la Diputació de Lleida.
La 4a Escola de Governs Locals en què la temàtica va ser “Municipals 2019. A qui, com i
què comuniquem?”, de la qual en destaca l’èxit de participació, amb més de 180
electes inscrits.
De la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes destacar les següents formacions
planificades:
-

Què hem de fer el darrer any de mandat? – 6 edicions als Consells Comarcals
Tallers preelectorals i postelectorals, que s’impartiran en la primera edició a
Barcelona a la seu de l’ACM, però que estan configurats com un catàleg a
disposició dels ens locals perquè s’imparteixin arreu del territori si s’hi
garanteix un mínim de participació.

Àmbits sectorials
S’han constituït 14 àrees, en què s’han inscrit 723 persones, de les quals 551 són
electes i 172 són tècnics.
Entre els temes treballats destaca la Llei de Territori, la Llei 24/2015, de pobresa
energètica i bo social, i els Menors no acompanyats (MENA).

Des dels àmbits sectorials s’han dut a terme els següents viatges d’estudi:
-

Sevilla (28 i 29 maig). 26è Congrés Europeu de Serveis Socials locals, per tractar
les estratègies i reptes per atendre persones des dels serveis socials.

-

Euskadi (maig). Congrés de Pobresa Energètica per analitzar noves eines per
repensar les polítiques de l’estat del benestar.

-

Madrid (17 octubre). Jornada “Avaluació i evidència en serveis socials locals”,
per tractar la gestió i planificació de programes dels serveis socials.

-

Viena (5 i 6 de novembre). Seminari d’Activació Inclusiva per conèixer nous
mètodes d’inclusió laboral de persones amb problemes complexos.

S’han organitzat les jornades i s’ha participat en els congressos següents:
-

Jornada sobre la prevenció d’incendis forestals a la seu de l’ACM el 2 de maig.

-

Jornada sobre la Protecció de dades i la Llei 24/2015 de Pobresa Energètica a la
seu de l’ACM el 8 de juny.
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-

El Contracte Reservat: Una eina d’inclusió Social, a les 4 províncies, els dies 4, 8,
9 i 10 d’octubre.

-

Fira de la Biomassa Vic el 19 d’octubre.

-

II Congrés Català de Pobresa Energètica Barcelona els dies 8 i 9 de novembre

Es va celebrar la 2a Convenció del Petit Municipi a Sant Ramon el dia 29 de juny, en
què es va apostar per la millora de la connexió digital dels pobles, i per la constitució
d’un grup de treball per consensuar la Llei de Territori.
S’han dut a terme 4 jornades al territori sobre la nova Llei de Comerç, Serveis i Fires.

Fòrum Comarcal
En el marc del Fòrum Comarcal presidit pel Sr. Jordi Xargay, també s’ha fet una feina
molt intensa:
-

Constitució d’un grup de treball sobre el sòl no urbanitzable. S’ha encarregat a
l’arquitecte Pere Solà l’elaboració d’un informe sobre els instruments de treball
del sòl no urbanitzable.

-

Elaboració d’un plec de clàusules marc sobre la contractació del transport
escolar.

-

Aportacions sobre l’organització institucional comarcal al debat de la nova llei
de governs locals.

-

Treball i aportacions per al nou Decret de servei de menjador escolar, en què
van participar les 42 comarques en una sessió de treball.

-

Visites institucionals i de treball amb consellers del Govern.

-

2n Seminari d’actualització sobre els Consells Comarcals.

-

Jornades d’explicació de la nova llei de contractes del sector públic.

-

Jornades sobre les dades del baròmetre de l’ACM i d’anàlisi de les dades
preelectorals.

Fòrum de Joves Electes
Hi ha hagut un relleu a la presidència del Fòrum de Joves Electes. El nou president és el
Sr. Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa.

16

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

S’ha iniciat una col·laboració i participació amb l’associació Munixic, amb la qual s’han
celebrat dues jornades. S’està treballant en l’organització d’una trobada de formació
de regidors i tècnics de joventut pel proper 2 de febrer de 2019.

Internacional
S’ha iniciat el “1er curs d’Acció Exterior dels Governs Locals. La consolidació d’un nou
actor polític en l’agenda internacional”. Els objectius són l’anàlisi del paper dels
municipis a nivell internacional, la projecció del món local a l’exterior, i l’anàlisi
d’estratègies de desenvolupament i sinèrgies en el territori.
En l’àmbit internacional s’ha impulsat la participació i/o co-organització de jornades,
seminaris i tallers d’àmbit internacional:
-

XXII Jornades de la UE: El desenvolupament urbà sostenible en les agendes
globals i les iniciatives europees per a ens locals. Organitzades per la Diputació
de Barcelona, l’objectiu de la jornada era donar a conèixer als electes i tècnics
municipals les iniciatives de la Unió Europea en l’àmbit del desenvolupament
urbà sostenible i la seva vinculació a un context marcat per les agendes urbanes
i els pactes globals.

-

Jornada CIDOB. Seminari “Els nous reptes de les ciutats globals.”

-

Jornada FOCIR.

-

Conferència Anual de MedCities.

Participació en altres organismes dels quals l’ACM n’és membre:
-

Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

-

1a i 2a Assemblea Urbana de Catalunya

-

Consell de Cooperació al Desenvolupament (CCD)

-

Comitès Executius i Assemblea del Consell Català pel Moviment Europeu
(CCME), així com els diferents seminaris-tallers sobre immigració

Central de Compres
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El Secretari General exposa l’evolució de la Central de Compres de l’ACM, de la qual
se’n beneficiaven 1.000 ens locals l’any 2017, xifra que l’any 2018 ha augmentat fins
als 1.115.

L’evolució ha estat la següent:
Subministrament

Octubre 2017

Octubre 2018

Diferència

Electricitat

783

861

+78

Assegurances

510

576

+66

Gas

211

235

+24

Vehicles

104

171

+67

Impressió / multifunció

111

150

+39

Paper

216

252

+36

Màquines tècniques

32

51

+19

Equips informàtics

94

108

+14

Vídeoactes

26

47

+21

Ascensors

40

96

+56

DEAs

7

56

+49

Respecte del contracte de mobilitat sostenible (vehicles), destaca que el maig de l’any
2017 el 100% dels vehicles que s’adquirien eren dièsel, i en l’actualitat el 36% són
vehicles elèctrics, el 27% són vehicles híbrids, el 25% són de benzina i només el 12%
són dièsel, circumstància que demostra la voluntat d’evolucionar cap a una mobilitat
amb vehicles ecològics.
Les properes licitacions programades són les següents:
-

Eficiència energètica. Previsió: gener 2019

-

Elements per a parcs infantils i mobiliari urbà. Previsió: febrer 2019

-

Calderes de biomassa i serveis associats. Previsió: febrer 2019
18

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

-

Uniformes per a la policia local i brigades municipals. Previsió: juny 2019

-

Serveis d’auditoria pública i control financer. En fase de consultes preliminars.

-

Serveis d’assegurança d’assistència sanitària. En fase de consultes preliminars.

El Secretari General finalitza la seva intervenció explicant que ha presentat la seva
renúncia al Comitè Executiu per iniciar una nova etapa personal i professional.
Manifesta la seva tristesa per deixar la Secretaria General de l’ACM i recorda que ha
passat molts bons moments al capdavant de l’entitat.
Fa balanç de l’etapa en què ha estat Secretari General i considera que, modestament,
se’n pot fer un balanç positiu. Des que va accedir al càrrec l’any 2012 s’ha aconseguit
augmentar significativament el pressupost de l’ACM, tancant tots els anys en positiu,
fet que ha permès dotar de força l’entitat. També s’ha aconseguit augmentar el
nombre d’associats en aquesta etapa, fins a assolir gairebé la totalitat dels municipis
de Catalunya, i aconseguint que cap ens local no se’n doni de baixa. La Central de
Compres ha evolucionat de 2 acords marc el 2012 als 14 acords marc adjudicats que
s’assoliran el gener de 2019, circumstància de la qual se sent satisfet. S’ha posat ordre i
transparència a l’entitat, s’ha assolit un patrimoni econòmic que permet treballar i
iniciar projectes potents.
Afirma que se’n va amb un sentiment agredolç, amb la tranquil·litat de tenir un
President consolidat que pot fer molt bona feina per al món local. Posa en valor la
feina del Gerent de l’ACM, el Sr. Santi Valls, de qui considera que ha estat una bona mà
dreta, en qui ha pogut confiar, i que fa funcionar de forma eficient l’estructura interna
de l’ACM. Expressa que el Sr. Albert Batalla, escollit Secretari General pel Comitè
Executiu, és una persona que coneix molt bé l’ACM i donarà continuïtat i farà créixer
l’entitat. El canvi de Secretari pot ser bo per iniciar projectes amb noves idees i des de
noves perspectives.
Fa un agraïment especial als treballadors de l’ACM, de qui destaca el compromís amb
la direcció i amb l’entitat. Explica que a tots els departaments els va assignar una
paraula, que representava una fita que havien d’assolir, i que considera que en general
han assolit. Als serveis econòmics i generals els demanava rigor, a formació demanava
que pensessin en capacitar les persones, a serveis jurídics que donin seguretat a l’hora
de treballar, al gabinet d’estudis que aporti estratègia als projectes, al departament de
contractació li reclama solvència en tot allò que fa, a gestió de projectes i contractes
que aportin eficàcia als ens locals, a comunicació que transmeti bé el que fa l’entitat
per arribar a tothom, a relacions institucionals i internacionals que connecti amb
tothom, a territori demana que aporti molta proximitat, al gabinet de secretaria que
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ajudin a ordenar el funcionament de l’ACM, i a àmbits sectorials que aportin
l’especialització i creixement. Valora que en bona part ho estan aconseguint, i agraeix
els esforços dels treballadors.
Durant els últims anys l’ACM ha crescut i s’ha consolidat al costat dels ajuntaments. A
nivell de país ha estat present en els moments clau i ha liderat el moviment
municipalista. Considera que ha respost a la confiança que en primer lloc el President
Buch i actualment el President Saldoni li van dipositar. Es planteja si els ajuntaments
trobarien a faltar l’ACM si aquesta no existís, i considera que si la resposta és
afirmativa, s’ha fet una bona feina des de l’entitat.
Reitera l’agraïment a tots els presents per la feina feta, saluda al Sr. Ignacio Soto,
Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya i li agraeix la col·laboració
que han compartit. Explica que s’ha treballat molt els últims anys, reconeix i es
disculpa si es poden haver comès alguns errors, i afirma que ha gaudit molt de l’etapa
que ha viscut al capdavant de l’ACM.
Per acabar, es posa a disposició dels electes i del món local, i afirma que sempre tindrà
present l’ACM.
La Presidenta de la Mesa agraeix al Secretari General la seva tasca, i obre un torn de
precs i preguntes.
El Sr. Jordi Ignasi Vidal, alcalde de Balaguer, expressa la seva satisfacció per
l’arxivament de la causa contra el Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, però posa
en coneixement dels presents i de l’ACM que al Sr. Miquel Serra, alcalde d’Alcarràs, li
han reobert la causa afegint-hi l’acusació d’haver-se enfrontat a l’autoritat. Hi ha
alcaldes i alcaldesses sobre els quals encara poden recaure acusacions i és necessari
que tots els actors polítics del món local en siguin conscients.
El Sr. Josep Ciurana, alcalde de Maçanet de la Selva, agraeix la tasca que fa l’ACM. Es
pronuncia sobre l’acord marc de mobilitat sostenible i sobre la necessitat de
aprofundir en altres tecnologies de mobilitat sostenible, ja que tem que potenciar
vehicles elèctrics no és suficient per donar resposta en el futur a les necessitats dels
municipis i dels ciutadans.
El Sr. Josep Fuentes, alcalde de Pont de Molins, manifesta que els jutges i magistrats
de les altes instàncies del poder judicial estan actuant d’una forma que causa tortura
psicològica en els servidors públics i ciutadans, quan la seva funció és defensar i donar
seguretat als ciutadans. Reclama als jutges que deixin de reprimir i crear por. Afirma
que els alcaldes i alcaldesses no mereixen passar la por que els estan imposant, quan
treballen pel poble que els ha escollit.
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La Presidenta de la Mesa dona pas a la votació de l’Informe del President i del Secretari
General.
S’aprova per unanimitat l’informe de gestió del President i del Secretari General.

5. Liquidació del Pressupost 2017, aprovació dels comptes anuals 2017 i
aprovació del pressupost 2019.
La Presidenta de la Mesa dona la paraula al Secretari General de l’ACM.
El Secretari General exposa en primer lloc els comptes anuals corresponents a
l’exercici 2017.
S’ha facilitat a tots els assistents els comptes anuals que s’exposen, i se’ls comunica
que en el Portal de Transparència de l’ACM hi podran trobar també els contractes
menors adjudicats, a més a més de totes les licitacions que duu a terme l’entitat.
El Secretari General fa una breu explicació de les dades que s’exposen a continuació.
Pressupost d’ingressos 2017
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Respecte de la partida “Reversió per deteriorament d’operacions comercials”
puntualitza que correspon a les quotes impagades d’anys anteriors o bé que es
provisionen però no es preveu cobrar-les.
El pressupost d’ingressos de l’exercici 2017 es liquida amb un import de 4.586.072,97€,
un 3,86% per sota del que s’havia pressupostat.
Es detallen també els ingressos que generen els acords marc de la Central de Compres
de l’ACM. L’acord marc d’electricitat i l’acord marc d’assegurances són els que
generen els ingressos més elevats, un 53% i un 27% del total, respectivament. El fet
que uns acords marc generin tants ingressos permet oferir altres serveis per mitjà
d’acords marc que no generen un marge de benefici significatiu. Es busca l’equilibri
perquè uns contractes generin uns ingressos que compensin l’oferiment de serveis que
es consideren necessaris però que per ells mateixos no serien rendibles.
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Pressupost de despeses 2017
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El Secretari General detalla que la partida “Aportacions a altres entitats” correspon a
l’aportació que l’ACM fa a les seves Fundacions. L’any 2017 l’aportació es va fer a la
Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes, perquè la Fundació de Riscos Laborals es va
deixar sense activitat. Enguany s’ha dut a terme una transformació d’aquesta fundació
per crear la Fundació de Transparència i Bon Govern Local.
Es tanca el pressupost de 2017 amb unes despeses de 3.776.000, un 20,83% menys del
que s’havia pressupostat, fet que aporta un resultat positiu de 809.000€.
El fet de tancar amb un balanç positiu permet dotar de més recursos i capacitat
econòmica l’ACM. Es deixen 695.000€ en romanent i 114.000€ en reserves de
capitalització.
El Secretari General posa en coneixement de l’Assemblea que els contractes menors
adjudicats per l’ACM són revisats per la Comissió Revisora de Contractes, que emet un
informe amb les conclusions sobre l’adequació a la legalitat d’aquestes adjudicacions.
Aquest òrgan està integrat per 5 persones externes a l’ACM que treballen en el món
local. L’informe emès per la Comissió Revisora de Contractes avala les contractacions
fetes per l’entitat, concloent que s’adeqüen a la legalitat.
Així mateix es duu a terme anualment una auditoria externa dels comptes de l’entitat.
D’acord amb les conclusions de l’auditoria “els comptes anuals de l’ACM reflecteixen
fidelment la imatge de l’ACM”.
S’aproven per unanimitat els comptes anuals de l’ACM de l’exercici pressupostari de
l’any 2017.
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El Secretari General presenta el Pressupost de l’ACM per a l’exercici 2019.
Pressupost d’ingressos 2019
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Afirma que és un Pressupost de continuïtat amb el pressupost de 2018, amb només 2
canvis. S’augmenten en 200.000€ els ingressos previstos. En el punt 5 corresponent a
les quotes impagades d’anys anteriors es passa de 200.000€ a 100.000€. Cal valorar
que els ajuntaments s’han posat al dia en el pagament de les quotes.
El Pressupost d’ingressos de l’exercici 2019 és de 5.180.002,00€.

Pressupost de despeses 2019
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En el Pressupost de despeses per a l’exercici 2019 destaca que s’augmenta la despesa
en la partida “Despeses d’explotació” en 200.000€, i en la provisió de quotes
impagades es reduiria en 100.000€ la previsió de despesa. D’aquesta forma es quadra
el pressupost de despeses en 5.180.002,00€.
S’aprova per unanimitat el Pressupost de l’ACM per a l’exercici 2019.
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El Secretari General proposa incloure en aquest punt de l’ordre del dia la votació de
l’Assemblea per a la ratificació de l’acord de compra d’una plaça de pàrquing al Carrer
València 231 de Barcelona, on té la seu l’ACM, adoptat prèviament pel Comitè
Executiu de l’ACM.
L’ACM té en propietat 1 plaça de pàrquing i 3 places de pàrquing en règim de lloguer al
mateix immoble on hi ha la seu de l’entitat. La setmana anterior a l’Assemblea va
sorgir l’oportunitat d’adquirir una nova plaça d’aparcament al mateix edifici per un
valor de taxació de 37.500€, preu de mercat tenint en compte la ubicació de
l’immoble.
Per això es proposa a l’assemblea l’aprovació dels acords següents:
PRIMER.- Autoritzar l’adquisició de la plaça d’aparcament número 10, corresponent a
una quaranta-setena part indivisa del local comercial destinat a aparcament de
vehicles que comprèn les quatre plantes de soterrani de l’edifici situat al carrer
València, 231, de Barcelona.
Inscrita al Registre de la Propietat de Barcelona, al tom 1847, llibre 211, secció 5a, foli
244. Finca 7794.
SEGON.-Facultar el president de l’ACM, Sr. David Saldoni de Tena, com a representant
legal de l’entitat, per subscriure el corresponent contracte de compravenda de la finca
indicada.
S’aproven els acords per a l’adquisició de la plaça d’aparcament per unanimitat dels
presents.

6. Aprovació, si s’escau, de les quotes anuals dels associats
El Secretari General presenta el quadre de quotes que paguen els ens associats a
l’ACM, en què es mantenen els imports respecte de l’any anterior.
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S’aproven per unanimitat les quotes anuals dels associats a l’ACM.

La Presidenta de la Mesa proposa tractar el punt 8 de l’ordre del dia i posteriorment el
punt 7 de l’ordre del dia.

8. Propostes de resolució
-.Proposta de resolució pla d’inversions que respongui a les necessitats dels
ciutadans.
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Exposició de motius
Venim d’uns anys de crisi econòmica que ha afectat greument a la nostra societat i, de
manera especial, ha reduït substancialment la capacitat de les administracions
públiques per iniciar inversions en favor de la comunitat.
Tot i que l’Estat va fixar els objectius de dèficit de manera arbitrària, les
administracions locals són les que millor han complert amb els objectius.
En aquest sentit, la XXa Assemblea ordinària de l’ACM resol:
PRIMER. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que programi un pla plurianual
d’inversions que sigui ambiciós econòmicament per recuperar els dèficits dels anys de
crisi i, alhora, que sigui respectuós amb l’autonomia local en el moment de
determinar-ne les prioritats. En aquest sentit, som conscients que un pla que abasti tot
el país ha de tenir eixos i prioritats compartits a nivell supramunicipal i per això
demanem que a l’hora de determinar els criteris, aquests siguin consensuats amb el
món local.
SEGON. Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament de Presidència i al
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, al Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris i als ens locals.

La Sra. Estefania Rufach exposa la proposta de resolució, i considera que sense
pressupostos de la Generalitat serà complicat dur a terme els plans d’inversions però
es pot treballar en paral·lel per trobar-hi solucions. Després de la crisi econòmica les
inversions als municipis han quedat molt reduïdes.
S’aprova per unanimitat la proposta de resolució per un pla d’inversions que
respongui a les necessitats dels ciutadans.

-.Proposta de resolució per una Llei de Territori compartida.
Exposició de motius
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques valora la iniciativa d’Avantprojecte de
Llei del Territori que està impulsant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya. Compartim el plantejament del document: l’ordenació del
territori com a matèria d’interès general, de caràcter estratègic i amb vocació de
permanència.
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El departament ha ofert un marc estable de relació i interlocució a l’ACM mentre duri
la tramitació de la futura llei.
En aquest sentit, la XXa Assemblea ordinària de l’ACM resol:
PRIMER. Impulsar sessions informatives a totes les vegueries per explicar el contingut
de l’avant-projecte i escoltar les propostes del territori, conscients de la diversitat del
nostre país i dels diferents sectors de la nostra societat.
SEGON. Convocar jornades monogràfiques sobre els deu objectius que planteja la Llei,
amb experts de cada àmbit i representants territorials per a enriquir el posicionament
de l’ACM.
TERCER. Encomanar els estudis i informes que calgui per aprofundir i avalar les
propostes que sorgeixin des del municipalisme.
QUART. Acceptar l’oferiment del departament per tal de compartir en una taula de
seguiment els treballs per assolir un acord ampli en relació al redactat definitiu de la
Llei que incorpori les propostes del món local.
CINQUÈ. Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i als ens locals.

El Sr. Carles Banús explica que es va presentar a l’ACM un avantprojecte de Llei de
Territori acompanyada d’un document comprensiu. Es tracta d’una llei que afecta la
totalitat del territori i des de l’ACM i el món local es vol garantir que es prenguin en
consideració les necessitats del territori.
És una norma molt generalista que requerirà un desplegament reglamentari, fet que
durant un temps pot comportar una certa inseguretat jurídica. En una primera lectura
sembla una norma molt urbana, amb una visió de ciutat, i per tant pot comportar
pèrdues de competències i de decisió per al món local, especialment per a les zones
rurals i petits municipis. El món local ha de ser valent per denunciar la pèrdua de
competències. La norma ha d’incorporar una visió territorial de l’asimetria del país. No
es pot permetre que surti a la llum sense el vistiplau i el consens de tot el territori
expressat des del món municipalista.
S’aprova per unanimitat la proposta de resolució per una Llei de Territori
compartida.

-.Proposta de resolució per al finançament de les escoles bressol 0-3 anys.
Exposició de motius
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L’etapa de 0-3 anys és l’etapa en la qual es promou un context educatiu acollidor, amb
valors, inclusiu, obert a la diversitat i flexible. Una aposta dels municipis.
En el període 2008-2011, el Govern espanyol subvencionava el període 0-6 anys. Es va
passar dels 88 milions de l’any 2008 als 17,5 de l’any 2011. D’ençà el 2011, el segon
cicle d’educació infantil passa a ser universal al nostre país i el Departament
d’Ensenyament va haver de dedicar tots els recursos disponibles a aquesta etapa.
Per poder cobrir mínimament el primer cicle, el departament va concertar amb les
diputacions catalanes aportacions per contribuir al finançament de les escoles bressol.
En reiterades sentències, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó
als Ajuntaments que en el seu moment tenien conveni amb la Generalitat per a
finançar les escoles bressol i que van recórrer la decisió de deixar de finançar-les. El
Tribunal determina que, tot i que la titularitat de la competència en ensenyament
infantil correspon als ens locals, la resta d’administracions no estan exonerades del seu
finançament i, en especial la Generalitat, que té com a responsabilitat pròpia el
finançament local, especialment respecte als Ajuntaments amb qui va signar convenis i
va subvencionar.
És per això que la XXa Assemblea ordinària de l’ACM resol:
PRIMER. Demanar a la Generalitat que resolgui els drets generats en els anys
anteriors, però sobretot, que faci un plantejament de present i futur conjuntament
amb els Ajuntaments per al finançament de les escoles bressol com a garantia de
l’educació en l‘etapa de 0 a 3 anys.
SEGON. Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament d’Ensenyament, al
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i als ajuntaments.

La Sra. Montserrat Badia posa de manifest que el món local és i ha estat molt sensible
a les necessitat de dur a terme projectes educatius com a base essencial del
desenvolupament social dels pobles i ciutats. Els ajuntaments han de continuar essent
l’administració que lideri aquesta mirada educadora, però necessiten que la
Generalitat els doni suport, fent forta l’educació com a estructura bàsica dels municipis
del país des de l’equitat i des de la justícia social. Amb aquesta resolució es vol fer
evident que l’etapa de 0 a 3 anys és la que promou un context educatiu acollidor, amb
valors inclusius, oberts a la diversitat i flexibles, una aposta dels municipis. Reconeix el
paper de les Diputacions per l’esforç i suport que han donat als municipis per tirar
endavant aquest projecte educatiu en l’etapa de 0-3 anys.
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S’aprova per unanimitat la proposta de resolució per al finançament de les escoles
bressol 0-3 anys.

-.Proposta de resolució per un decret de menjadors adaptat a les realitats
territorials.
Exposició de motius
Des de l’ACM creiem que és molt necessari canviar el Decret que fins ara regulava el
funcionament dels menjadors escolars. Des dels Consells Comarcals, agrupats en el
Fòrum Comarcal s’ha debatut el Decret, arribant a les següents conclusions.
És per això que la XXa Assemblea ordinària de l’ACM resol:
PRIMER. Els Consells Comarcals apostem per la qualitat del servei, per la proximitat i
perquè el servei de menjador sigui molt més que donar un àpat, que sigui un espai
d’acollida i d’aprenentatge de valors. En aquest sentit, considerem que el Decret
hauria de preveure i regularitzar l’atenció al servei de menjador escolar de l’alumnat
amb necessitats educatives especials (NEE) amb la continuïtat del servei de vetllador.
SEGON. Des de l’ACM i des del Fòrum Comarcal hem fet sempre una aposta decidida
per l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats i la qualitat dels serveis públics sigui
quin sigui el lloc del territori on es prestin. En la majoria de comarques de Catalunya el
servei seria inviable per als municipis petits si els grans ho gestionen directament. I
això, evidentment, aniria en detriment de l’alumnat i de la ciutadania en general. És
per això que creiem que la gestió dels serveis de menjador escolar des dels Consells
s’ha de treballar conjuntament amb les comissions de seguiment, per evitar-ho.
TERCER. Afirmar i refermar que les polítiques educatives només es poden fer des de la
concertació i el consens entre administracions, comunitat educativa i municipis. És per
això que creiem fonamental la creació d’una comissió de seguiment que permeti
compartir experiències, inquietuds i millorar dia a dia aquest servei.
QUART. Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament d’Ensenyament, al
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i als ajuntaments.

El Sr. Jordi Xargay explica que és una problemàtica que fa temps que es troba sobre la
taula i a la qual s’ha de buscar solució. Des del Fòrum Comarcal de l’ACM es va
organitzar una sessió de treball a la que van assistir tots els Consells Comarcals de
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Catalunya. En la reunió es va posar a debat un document amb les propostes del món
local, i es van acordar els 4 punts que conformen la proposta de resolució.
S’aprova per 106 vots a favor, 1 abstenció i 2 vots en contra, la proposta de resolució
per un decret de menjadors adaptat a les realitats territorials.

-.Proposta de resolució per atendre adequadament els menors no acompanyats
(MENA) que arriben al territori.
Exposició de motius
La realitat dels MENA no és un fenomen nou. Esdevé una responsabilitat de país i cal
una mirada àmplia tant a nivell polític com a nivell social i professional per atendre
adequadament aquest repte; en aquest sentit cal que municipis i Generalitat treballem
conjuntament.
És per això que la XXa Assemblea ordinària de l’ACM resol:
PRIMER. Reclamar que l’Estat exerceixi amb diligència les seves competències: en la
relació i en les mesures amb els països d’origen, millorar la informació, distribució
territorial equitativa i consensuant els criteris de distribució de recursos.
SEGON. La necessitat de protocol·litzar, amb les administracions implicades, la
comunicació de l’arribada d’aquests menors per evitar la descoordinació i el
desconeixement.
TERCER. Constatar que cal millorar la coordinació entre els ens locals i les entitats que
gestionen l’acollida dels MENA per ajudar a la integració d’aquests menors.
QUART. Proposar un pla per a la formació específica dels tècnics.
CINQUÈ. Proposar que s’incrementin els recursos per a la seva integració social i
l’acompanyament en el trànsit cap a la vida adulta.
SISÈ. Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i als ens locals.

El Sr. Isidre Sierra explica que respecte la problemàtica dels menors no acompanyats
s’està negociant amb la Generalitat una planificació d’un fenomen que no és
excepcional, i que requereix l’esforç de totes les administracions públiques
conjuntament. Es reclama una comunicació clara als alcaldes i alcaldesses i un suport
directe als ajuntaments. Es reclama un suport en els països d’origen dels menors no
acompanyats. Convida els tècnics de l’àmbit social dels ajuntaments a participar en la
Comissió de l’ACM que treballa en aquesta qüestió. Exposa la proposta de resolució.
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El Sr. Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, demana la paraula per manifestar el
suport a aquesta resolució. En el seu municipi tenen experiència en l’acollida de
menors no acompanyats, i fa èmfasi en què l’Estat espanyol no assumeix
responsabilitats en aquesta problemàtica i la deriva a les institucions autonòmiques
afectades i als municipis. Sense el suport dels ajuntaments en aquesta qüestió es
poden generar problemes socials molt grans que poden acabar pagant els menors que
estan venint. Reitera la irresponsabilitat del Govern espanyol i reclama treballar en
profunditat en aquesta qüestió per donar-li resposta en el present i en el futur. Els
ajuntaments són un actor clau que hi destina recursos sense el suport pertinent.
El Sr. Isidre Sierra respon que s’han fet diverses reunions amb la Generalitat per tractar
la qüestió. En alguna ocasió ha assistit la Delegació del Govern espanyol a qui s’ha
manifestat i exigit suport respecte d’aquesta problemàtica.
S’aprova per 107 vots a favor i 2 abstencions la proposta de resolució per atendre
adequadament els menors no acompanyats (MENA) que arriben al territori.

7. Presentació de la Fundació Transparència i Bon Govern Local
El President Saldoni presenta la Fundació Transparència i Bon Govern Local.
El principal objectiu d’aquesta Fundació és esdevenir un espai de referència del debat
de la creació i del pensament del municipalisme català, constituint-se com un thinktank del món local que permeti pensar, repensar i projectar els municipis.
S’han definit diversos àmbits de treball, respecte dels quals s’exposen algunes línies de
treball i projectes que es preveu dur a terme:
1. Debat d’idees en l’àmbit local
Per fomentar la investigació i les bones pràctiques a nivell local.
2. La qualitat democràtica, el bon govern i la transparència
S’iniciarà un projecte de plans d’integritat per al món local, amb l’objectiu d’impulsar
una cultura ètica i de probitat a les administracions locals catalanes, i per
estandarditzar uns protocols i indicadors propis per als ens locals.
3. El govern obert, la participació i el big data
L’objectiu és estandarditzar eines per exercir la participació ciutadana a nivell local.
Actualment l’Observatori del Món Local és un instrument que permet conèixer l’opinió
de la ciutadania respecte del món local, i es vol posar a disposició aquesta informació
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per mitjà d’una plataforma de dades obertes a disposició de tots els ciutadans i poders
públics.

4. La investigació i la recerca
Es durà a terme un projecte d’arrelament al territori per combatre la despoblació, i
impulsar mesures concretes per afavorir l’arrelament i l’equilibri territorial evitant la
despoblació.
5. Àmbit legislatiu
L’objectiu és fer propostes de canvis legislatius o noves lleis en temes que afectin
especialment el món local. S’han de detectar quines són les necessitats i
problemàtiques per convertir-les en propostes legislatives. S’ha de ser proactiu, no
reactiu, en l’elaboració de normes que afecten al món local.
S’ha començat a treballar en propostes del món local per a garantir el dret a
l’habitatge i incidir en els canvis legislatius per a fer-les efectives.

En el marc de la Fundació de Transparència i Bon Govern Local el President anuncia
que s’organitzarà una convocatòria anual de Premis ACM amb tres línies:
1. Àmbit acadèmic. Premis als estudis, tesis, projectes finals de carrera, etc. que
tractin de l’àmbit local.
2. Àmbit privat. Premi als productes, serveis, aplicacions, etc., que des de l’àmbit
privat suposin innovació en l’àmbit públic local.
3. Àmbit local. Premi a les bones pràctiques del món local.
La primera convocatòria es farà al 2019, amb l’objectiu de lliurar els premis la tardor
de 2019.

El President finalitza reiterant que la Fundació Transparència i Bon Govern Local neix
amb l’objectiu de ser el referent del municipalisme català de la qualitat i de
l’excel·lència i de la bona feina que fan els ens locals de Catalunya.

9. Cloenda
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La Presidenta de la Mesa agraeix al Molt Honorable Sr. Joaquim Torra, President de la
Generalitat de Catalunya, la seva presència a la cloenda de la XXa Assemblea de
l’Associació Catalana de Municipis.
Es reprodueix un vídeo, i a continuació se cedeix la paraula al Sr. David Saldoni,
President de l’ACM.
El President de l’ACM dona la benvinguda al President de la Generalitat de Catalunya a
l’Assemblea de l’ACM, i saluda la resta d’autoritats i assistents.
Posa de relleu que és la vintena Assemblea de l’ACM, entitat conformada per persones
que al llarg dels anys han treballat per relligar el municipalisme català fins arribar a
l’actualitat. El món local té un prestigi guanyat amb els anys per alcaldes i alcaldesses,
regidors i regidores que han treballat per fer dels municipis i ciutats un lloc on els
ciutadans poden viure dignament i sentir-se’n orgullosos, on es respecten els drets
polítics, civils i democràtics de la ciutadania. Molta gent al llarg dels últims 40 anys ho
ha construït per fer-ho possible. Els electes actuals en són hereus i han de seguir
treballant per poder-ho mantenir i consolidar.
Exposa tres àmbits: la feina feta, la nova Fundació constituïda per l’ACM, i la gent del
món local i el procés d’autodeterminació de Catalunya.
Recorda que va ser escollit President de l’ACM en l’Assemblea del 20 de gener de
2018, i aquests mesos han estat de descobriment, d’organitzar i projectar accions que
s’han donat a conèixer en aquesta Assemblea. S’ha fet èmfasi en visitar el territori i en
la proximitat per treballar conjuntament amb els ens locals i generar acords sobre la
feina de l’ACM, per aconseguir el seu objectiu principal: fer la feina fàcil als
ajuntaments, perquè puguin centrar els seus recursos a servir als ciutadans.
Es treballa per recollir el testimoni de tots els alcaldes i alcaldesses del territori per
canalitzar la seva voluntat cap a les administracions pertinents per influir-hi en benefici
dels ciutadans del país. Amb aquesta idea s’ha posat en funcionament la nova
Fundació de Transparència i Bon Govern Local, perquè l’administració local els últims
40 anys s’ha transformat amb un altíssim nivell de voluntarisme, d’exigència,
d’excel·lència i de millora continua. Avui dia la ciutadania reclama que els ajuntaments
siguin la porta d’entrada dels serveis que es presten, i a més a més exigeix que els
serveis prestats siguin de qualitat. Els ens locals han d’avançar-se a les problemàtiques
i necessitats que vindran, ser capaços d’escoltar els signes dels temps.
La societat catalana ha canviat els darrers anys, amb una evolució molt més ràpida
durant els darrers 10 anys, que els 20 o 30 anys anteriors. Actualment les tecnologies
de les que disposa la societat, i la immediatesa en la resposta que s’espera requereix
que les transformacions vagin més ràpid del que seria òptim. Però els ens locals han
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d’estar preparats, i per això la Fundació de Transparència i Bon Govern Local pretén
ser un think-tank del municipalisme, per aprendre, investigar i innovar en processos
municipals locals i internacionals, i posar-ho al servei dels ajuntaments i dels ciutadans.
Aquesta és una de les missions que ha de tenir l’ACM.
L’altre àmbit destacat és la importància dels temes que conformen l’agenda del món
local. Una agenda que requereix un posicionament polític per part dels ajuntaments,
perquè moltes vegades reclamen, reivindiquen i posen en coneixement de les altres
administracions les necessitats que tenen, i ho seguiran fent, però reclamant un paper
de coprotagonistes en la presa de decisions. Exerciran un paper d’actor principal en els
temes que afectin al món local. Com a mostra d’aquesta realitat en la present
Assemblea de l’ACM s’han tractat temes com l’Avantprojecte de Llei de Territori, el
projecte de decret de menjador escolar, la problemàtica relacionada amb les escoles
bressol, el pla d’inversions que proposa el món local i la problemàtica dels menors no
acompanyats. Temes que afecten directament la gestió diària dels ajuntaments. L’ACM
és el punt de trobada en el qual els ajuntaments poden treballar conjuntament per
trobar respostes comunes i consensuades, i posar els temes de l’agenda local en
coneixement de la resta d’administracions.
El President Saldoni considera necessari que es posin a disposició dels ens locals
instruments per abordar els seus problemes i donar resposta a les seves necessitats. Es
dirigeix al President de la Generalitat per manifestar la necessitat que s’aprovin uns
pressupostos que facin possible trobar solucions als problemes als quals s’ha de fer
front.
L’ACM, com a entitat municipalista, no dissocia l’agenda local de l’agenda nacional.
S’ha insistit en reiterades ocasions que l’agenda nacional i l’agenda social són cares de
la mateixa moneda. L’agenda nacional i l’agenda local també són cares de la mateixa
moneda, perquè quan el món local ha d’interactuar amb les institucions per trobar
solucions s’ha de dirigir al Govern i al Parlament de Catalunya. Destaca la importància
de tenir unes institucions alliberades per poder fer polítiques que transformin la vida
dels ciutadans.
En el procés d’autodeterminació de Catalunya el paper dels alcaldes i alcaldesses ha
estat molt important en els darrers mesos, i ho seguirà sent en els propers temps.
Durant l’Assemblea s’ha comentat l’arxivament de la causa contra l’alcalde de
Mollerussa, però també el fet que s’han iniciat actuacions contra altres alcaldes del
territori. S’ha de reclamar que l’arxivament de la causa contra un alcalde es faci
extensiva a tots els altres alcaldes i que ho sigui també a la causa que s’està seguint
contra l’anterior President de l’ACM, el Sr. Miquel Buch, i contra l’anterior Presidenta
de l’Associació de Municipis per la Independència, la Sra. Neus Lloveras. El President
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Saldoni exigeix l’arxivament d’aquestes causes, i considera una vergonya que hagin
arribat a obrir-se. En una societat que reclama drets polítics i socials, que reclama
votar i donar la veu al poble, poder decidir lliurement el que cadascú vulgui, no
s’hauria de poder posar cotilles a la llibertat dels ciutadans. No hi ha res que pugui
frenar la sobirania d’un poble que la demana, que vol decidir, parlar i arribar a grans
consensos.
L’agenda local i l’agenda nacional s’han de fer créixer conjuntament definint objectius.
Els posicionaments que s’han aprovat gairebé per unanimitat per l’Assemblea sobre
diverses qüestions s’han de poder concretar, per seguir treballant amb àmplies
majories en l’espai de diàleg que representa el món local a Catalunya. El món local es
compromet a assumir les seves responsabilitats per construir les solucions per
Catalunya i per la ciutadania conjuntament amb les institucions del país. El món local
també serà present en tots els àmbits de debat i de diàleg en què pugui contribuir per
construir el país. En totes les ocasions en què el President de la Generalitat i el Govern
el convidi, el món local hi serà present, i en tots els àmbits que impulsa el món local, el
Govern de la Generalitat també hi ha de ser present.
El President Saldoni finalitza la intervenció recordant que el Sr. Marc Pifarré, Secretari
General de l’ACM, ha presentat la renúncia, i li desitja molta sort en els nous projectes
que emprengui. Expressa la seva tristesa perquè ha fet una tasca molt important al
capdavant de l’ACM des que va accedir al càrrec de la mà del President Buch, fent
créixer l’entitat i convertint-la en l’entitat municipalista de referència a Catalunya. Li
agraeix el suport i la tasca feta durant l’any que ha passat des que va accedir a la
Presidència. Afirma que poder treballar amb confiança, amb complicitat i compartint
objectius dona molta força, i poder treballar amb la lleialtat i la confiança que li ha
aportat l’actual Secretari General, i també el Gerent i els treballadors de l’ACM,
faciliten molt la feina. Reitera l’agraïment al Sr. Marc Pifarré i expressa que sempre
serà benvingut a l’ACM.
La Presidenta de la Mesa agraeix les paraules del President Saldoni, i cedeix la paraula
al Molt Honorable Sr. Quim Torra, President de la Generalitat de Catalunya.
El President agraeix la invitació de l’ACM per participar a la cloenda de la XXa
Assemblea de l’entitat, i saluda els presents.
Afirma que en els 6 mesos en què ha exercit la presidència ha pogut constatar que els
alcaldes i alcaldesses estan molt compromesos amb els seus municipis i ciutats, fidels
als seus mandats populars i, en definitiva, lleials amb Catalunya. Assegura que gaudeix
de les reunions que manté arreu del territori amb els electes locals, especialment pel
caire crític i reivindicatiu quan es demana i exigeix al Govern de la Generalitat que
compleixi els seus compromisos. Considera que Catalunya té una gran sort de tenir una
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xarxa d’alcaldesses i alcaldes que sempre responen a la ciutadania, i agraeix el seu
compromís. Els electes locals són els que tenen un contacte més directe amb la
societat, escoltant-la cada dia i responent a les seves inquietuds. Són el contacte més
directe que tenen els ciutadans i ciutadanes amb la democràcia. Els ajuntaments són
un temple de la democràcia on totes les veus són escoltades i la ciutadania s’expressa
a través dels seus regidors i regidores.
Valora els 40 anys de feina que han fet els electes locals, i destaca els moments
excepcionals del país en què els alcaldes i alcaldesses sempre s’han posicionat al costat
de les institucions catalanes, demostrant que no fallen i no fallaran mai quan s’hagi de
defensar les institucions del país. Agraeix als alcaldes que van donar suport i que van
defensar la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, perquè són els alcaldes i
alcaldesses de la llibertat de Catalunya, i són també la millor garantia per fer efectiva la
República catalana.
Posa en valor el republicanisme i els valors republicans, en els quals hi ha idees amb
què es troben en el dia a dia els electes locals, de lluita per la igualtat, la solidaritat i la
fraternitat en les ciutats i els pobles, vetllant pels que més s’ha de vetllar, tenint cura
de les persones més desvalgudes.
El segon gran consens és que el poble de Catalunya no tolera que en el segle XXI es
pugui actuar repressivament i judicialment contra decisions polítiques legítimes i
democràtiques defensades pacíficament i sense violència. Es refereix als presos polítics
i als exiliats però també als electes locals, recordant que l’alcalde de Mollerussa ha
estat el primer a qui s’ha arxivat la causa per la celebració de l’1-O. No és digne d’un
país democràtic que hi hagi alcaldes i alcaldesses processats per haver complert un
mandat popular. L’anterior Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, la Sra. Dolors
Bassa, segueix a la presó després de més d’un any perquè es van obrir uns centres
cívics, així com l’anterior Consellera d’Ensenyament, la Sra. Clara Ponsatí, perquè es
van obrir centres escolars. Manifesta que el Govern de la Generalitat és i serà sempre
al costat dels electes locals en totes les causes que puguin tenir per defensar la
democràcia i la llibertat del país.
El tercer gran consens és respecte del dret a l’autodeterminació de Catalunya, al qual
el món local ha mostrat el seu suport inqüestionable. No hi ha altra alternativa que la
de seguir lluitant per la llibertat i per poder fer efectiva la República. Els catalans no es
poden acontentar amb una mica de llibertat, sinó que s’ha de reivindicar una llibertat
absoluta, com la que els ciutadans es van autoatorgar quan es va fer el referèndum
d’autodeterminació. La República que anhela el país passa per les properes eleccions
municipals. Es dirigeix als alcaldes i alcaldesses per donar-los el suport per guanyar les
eleccions, pas essencial per fer efectiva la República.
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Els agraeix el compromís i la fidelitat al país i a les institucions. Manifesta la seva plena
confiança en el suport del món local a les institucions catalanes. Creu que és important
que, mes enllà de les discrepàncies polítiques, es vetlli pel prestigi de les institucions
catalanes, inclosos els ens locals. La Generalitat vetllarà pel prestigi dels ajuntaments
de Catalunya.
Es mostra satisfet per la passió, el coratge i els somnis que hi ha darrera del projecte
de l’ACM i de cadascun dels ajuntaments. Encoratja els electes i l’ACM a seguir
endavant, a fer créixer el món local per anar obrint vies per arribar a la llibertat, com
quan van dur a terme les primeres consultes municipals, entenent que s’havia de
donar la veu al poble de Catalunya.
Finalitza agraint al món local que treballi per fer un país millor cada dia, per respondre
en els moments més excepcionals, i demana que donin de nou el seu suport en
defensa de la llibertat per fer efectiva la República catalana per a la ciutadania.
La XXa Assemblea de l’ACM finalitza amb el cant de l’himne nacional de Catalunya.
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