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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA XXI ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES 

Sent les 10 hores del divendres 20 de setembre de 2019, es reuneix, al Palau de 
Congressos de Girona, la XXI 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 escau, de l’Acta de la XX Assemblea de l’ACM, celebrada a Sant 

Celoni el dia 17 de novembre de 2018 
4. Informe del President i del Secretari General 

a. Balanç del mandat 
b. Aprovació, si escau, de l’informe de gestió des de la darrera assemblea 

5. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018 
6. Presentació de les candidatures a la presidència i al Comitè Executiu de l’ACM 
7. Propostes de resolució 
8. Proclamació dels resultats de les votacions 
9. Intervenció del President/a elegit/a 
10. Cloenda 

 
 

1. Constitució de la Mesa 

El Secretari general de l’ACM, en nom del Comitè Executiu, proposa la constitució de la 
Mesa de la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb els 
membres següents: 

Presidència: 

- Agnès Ferré, Alcaldessa de La Bisbal del Penedès. 

Vicepresidències: 

- Jordi Gaseni, Alcalde de l’Ametlla de Mar. 
- Montserrat Badia, Alcaldessa de Castellbell i el Vilar. 
- Jordi Fàbrega, Alcalde de La Seu d’Urgell. 
- Eva Viñolas, Alcaldessa de Susqueda. 
- Xavier Boquete, Alcalde de Masquefa. 

Secretaria: 

- Manuel Raventós, Alcalde de Torrelavit. 

S’aprova per unanimitat la constitució de la Mesa de la XXI Assemblea de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, amb els membres proposats pel Secretari General de 
l’ACM en nom del Comitè Executiu. 

La Presidenta de la Mesa de la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques dona la benvinguda als assistents, agraeix la confiança dipositada en els 
membres que constitueixen la Mesa, i manifesta que queda vàlidament constituïda.  
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2. Benvinguda i salutacions 

La Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, dona la benvinguda als assistents a la XXI 
Assemblea de l’ACM. 

 

3. Aprovació, si escau, de l’acta de la XX Assemblea de l’ACM, celebrada a Sant Celoni 
el dia 17 de novembre de 2018 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de l’Assemblea, de data 17 de 
novembre de 2018. 

 

4. Informe del President i del Secretari General 
a. Balanç del mandat 

La Presidenta de la Mesa dona la paraula al President de l’ACM perquè exposi el seu 
informe de gestió.  

Informe del President 

El President David Saldoni saluda les autoritats i agraeix la seva assistència a la XXI 
Assemblea de l’ACM. Manifesta que és un goig poder explicar aquest informe de gestió. 

El dia 20 de gener de 2018 va ser escollit President l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques en un moment en el qual no tocava, ja que va ser el relleu del Sr. Miquel Buch. 

En relació a l’informe de gestió, expressa que, malgrat el faci ell, hi ha tot un executiu que 
ha estat al darrere durant aquests 4 anys, així com tots el treballadors i treballadores de 
la casa que han fet possible tot el que ha reeixit a l’ACM. En aquest sentit, destaca les 
figures del gerent, el Sr. Santi Valls, dels Secretaris Generals, el Sr. Marc Pifarré  i el Sr. 
Albert Batalla, i de qui fou President de l’ACM, el Sr. Miquel Buch. 

El President manifesta que l’entitat té 935 dels 947 Ajuntaments de Catalunya, és a dir, 
un 99%. Tots els Consells Comarcals, totes les Diputacions i la immensa majoria de les 
entitats municipals descentralitzades. Per tant, és una gran força per poder tirar endavant 
la feina encomanada com a lobby municipalista amb l’objectiu fer la vida més fàcil als 
Ajuntaments.  

S’ha treballat per aquest objectiu des de molt àmbits: sent la veu representativa en les 
Comissions externes de la Generalitat; oferint una formació de qualitat a càrrecs electes i 
tècnics de l’administració local; oferint el suport i l’atenció jurídica davant dels moments 
d’incertesa que hi ha a tots els Ajuntaments. 

Un altre àmbit és la Central de Contractació que va néixer fa 10 anys, com una prova, però 
que en l’actualitat està més que consolidada; l’eficiència que comporta aquesta Central 
de Compres ha anat creixent durant aquest temps. Actualment, hi ha més de 1.000 ens 
locals que compren a través d’aquesta Central productes i serveis per estalviar-se 
processos i diners. 
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L’ACM és un espai de participació, d’escolta activa i de presència internacional i territorial. 
El Comitè Executiu s’ha reunit  arreu del territori català, una pràctica que ens permet 
conèixer els municipis i comarques del nostre país. 

Reunions del Comitè Executiu celebrades fora de la seu de l’ACM: 

- Caldes de Montbui 
- Olot 
- Reus 
- Cornellà de Llobregat 
- Os de Balaguer 
- Les Franqueses del Vallès 
- Cardona 
- Sant Climent de Llobregat 
- Monestir de Poblet 
- Sant Celoni 
- Seu de la Creu Roja a Barcelona 

Al Fòrum Comarcal s’han treballat tots els temes que afecten els consells comarcals, amb 
iniciatives com ara:   

- Grup de treball sobre el sòl no urbanitzable: 
o Masies molt grans per dividir en més d’un habitatge familiar. 
o Desconstrucció i reutilització parcial de granges i altres edificacions rurals. 
o Ús de coberts agrícoles. 

- Elaboració de plec de clàusules marc sobre la contractació del transport escolar. 
- Treball i aportacions al nou Decret de servei de menjador escolar. 
- 2n Seminari d’actualització sobre els Consells Comarcals. 

Pel que fa al Fòrum de Joves Electes, va estar presidit en primer lloc per en Ferran Estruch, 
Alcalde de Cardona, i posteriorment per l’Eloi Hernández, Alcalde de Fonollosa. 

De la feina feta per part del Fòrum de Joves Electes destaca la trobada nacional de regidors 
i tècnics de Joventut el dia 2 de febrer de 2019, així com tota la tasca d’interlocució amb 
el Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut.  

El President manifesta que la millor forma d’escoltar als associats de l’ACM és a través 
dels Consells d’alcaldes; en aquest mandat, s’han pogut fer 26 visites a consells comarcals. 

Pel que fa l’Agenda Nacional, manifesta que s’han viscut moments complicats en aquest 
mandat, en què s’ha patit l’aplicació de l’article 155 i la repressió a molts pobles i ciutats 
a Catalunya. Això no obstant, també s’ha viscut la mobilització, el compromís i les ganes 
de participar de la ciutadania. 

L’ACM, com a fidel representant dels seus associats,  no podia restar al marge del que 
passava al conjunt del país, i per això hem estat presents en les mobilitzacions que s’han 
portat a terme. Els Ajuntaments hi han estat sempre perquè aquesta és la seva feina: 
representar la voluntat dels ciutadans, les sensibilitats de pobles i ciutats. 

Aquests últims temps han estat dels més complicats, hi ha hagut líders socials i polítics 
empresonats dels quals se n’ha reclamat la llibertat, d’acord amb el sentit majoritari dels 
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associats de l’ACM. També hem reivindicat la veritat dels fets, i per això amb el Pla 
Actuem, conjuntament amb l’AMI, vam intentar explicar el que havia passat realment a 
cada poble. 

Pel que fa l’Agenda Local, s’ha reivindicat la derogació de la LRSAL així com la possibilitat 
de destinar el romanent dels pressupostos a inversió.  

També hi ha altres temes que han afectat al món local i que el segueixen afectant, en 
relació als qual cal ser-hi present en discurs, feina i propostes; i això, és el que s’ha fet des 
de l’ACM en els següents casos: 

- Implicació amb l’acollida de refugiats i l’atenció de joves migrants sols. 
- Lluita contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional defensant la Llei 

24/2015, que dona cobertura a les persones més vulnerables. 
- Compromís amb la implantació de la reforma horària. 
- Implicació per donar una visió local a la Llei de Territori.  

o Presentació del document “Criteris d’harmonització del sòl no 
urbanitzable” (Pere Solà). 

o Creació de set grups de treball al territori (un per vegueria) per debatre 
el document. 

o 9 sessions monogràfiques sobre els nous àmbits principals de la Llei de 
Territori. 

El President destaca aquests altres temes que s’han treballat: 

- PUOSC 2020-2024. Per un pla d’inversions adaptat a les necessitats dels 
ciutadans. 

- Per millorar i incrementar la seguretat als municipis. 
- Proposta de finançament de les escoles bressol (0-3 anys). 
- Per un decret de menjadors adaptat a les realitats territorials. 
- Pel traspàs del servei de Rodalies a Catalunya. 
- Per l’anul·lament de l’ordre que obliga els Mossos a vigilar totes les seus judicials. 

En relació a l’Àrea de Continguts, hi ha 14 àrees constituïdes i 723 persones inscrites, entre 
les quals 551 són electes i 172 són tècnics.  

Com a temes destacats: 

- Signatura del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya 
- Signatura del Protocol de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària 
- Jornades territorials per informar als ens locals sobre la figura del Contracte 

Reservat com a eina d’inclusió social. 
- Constitució de la Taula d’acció davant la situació dels menors estrangers sense 

referents familiars (MENAS) 

El President també destaca les compareixences al Parlament; en les reunions, en les 
comissions externes dels diversos departaments de la Generalitat, és on s’ha de fer sentir 
la veu del món local i tots els alcaldes i alcaldesses han de liderar aquesta veu. Han estat 
25 participacions en tramitacions legislatives que afecten al món local i 72 participacions 
en congressos i seminaris. 
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A banda de l’Agenda Nacional i Local, tenim una Agenda Internacional. L’ACM ha de ser 
la veu d’entrada, el canal de participació del municipalisme català a tot arreu.  

En aquest sentit, destaca les següents accions internacionals: 

- Realització de viatges d’estudi per conèixer realitats territorials, gestió cultural, 
polítiques de participació ciutadana i desenvolupaments sostenible. 

o Bèlgica 
o Dinamarca 
o Suïssa (3) 
o Itàlia 
o Holanda 
o Israel 
o Escòcia 
o Alemanya 

- Participació en organismes com: 
o European Social Network 
o Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) 
o Diplocat 
o Consell Català per al Moviment Europeu (CCME) 

- Participació en actes internacionals 
o Muni World 2018 
o Smart City for the citizens  

- Organització del curs “L’acció exterior dels governs locals” 

El President manifesta que el segell de la casa, de tots els Ajuntaments de Catalunya, ha 
de ser el bon govern, la bona feina, la proximitat i treballar de forma sincera i transparent 
per al conjunt de ciutadans i ciutadanes. 

Des de la Fundació de Transparència i Bon Govern Local de l’ACM s’està impulsant tot 
això; en aquest sentit, s’ha realitzat: 

- La segona fase del Projecte d’Arrelament, un estudi que es fa conjuntament amb 
la Fundació Carles Pi i Sunyer. 

- Tallers legislatius. Proposta de regulació del contingut i aprovació de les mocions 
polítiques per part dels plens municipals, per donar un marc de seguretat jurídica 
als ens locals en aquest espai desregulat que respecti l’autonomia local.  

- Plans d’Integritat. Els municipis seleccionats han estat Mollet del Vallès, Terrassa, 
Sant Hipòlit de Voltregà i Vilobí d’Onyar. 

Abans d’acabar el seu informe, manifesta que un dels àmbits importants en què ha de 
treballar l’ACM és el del petit municipi; per això es col·labora amb les associacions de 
“micropobles” per a intentar, d’una forma conjunta, donar resposta a problemàtiques de 
municipis molt petits. 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques també és la casa d’aquests petits 
municipis; si algun sentit té tot allò que fa l’ACM és especialment per als municipis que 
necessiten més ajuda. 
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S’han celebrat dues convencions del petit municipi: 

- Tavèrnoles (15 de juny de 2017) amb el conseller Josep Rull. 
- Sant Ramon (29 de juny de 2018) amb el conseller Jordi Puigneró. 

Abans d’acabar el seu discurs, expressa el seu agraïment cap a totes aquelles persones 
que han format part de l’ACM durant aquests anys i manifesta que ha tingut el goig i 
l’honor de ser President en aquest últim període; l’ACM és un seguit d’anelles i a ell li va 
correspondre agafar el testimoni d’en Miquel Buch. 

El municipalisme és l’espina dorsal de les institucions de Catalunya. Des dels municipis es 
poden redreçar molts debats i es poden explicar moltes coses directament als ciutadans. 
El municipalisme és una manera de fer que ajunta tots els pobles i ciutats de Catalunya; 
una proximitat que valora i respecta la gent. 

Per acabar, el President transmet tot el seu suport i estima al Sr. Lluís Soler, únic candidat 
a la presidència de l’entitat, i fa constar el seu agraïment als treballadors de l’ACM que 
han fet possible aquesta entitat, això com a tota la gent que l’ha acompanyat en aquest 
període.  

Informe del Secretari General 

El Secretari General, Albert Batalla, dona la benvinguda a tots els assistents. Arran de 
l’última diapositiva de l’informe de gestió del President, en què es deia que l’ACM és la 
veu principal del municipalisme català, afegeix que aquesta entitat també és l’instrument 
més eficient del municipalisme català.  

L’ACM té aquesta funció de representació dels Ajuntaments davant del Parlament, de la 
Generalitat, de les Institucions Europees... Però a més, l’ACM és una entitat de serveis i 
un instrument útil pel dia a dia dels Ajuntaments del país. 

El Sr. Batalla explica que ha estat Secretari General de l’ACM durant poc temps ja que va 
agafar el relleu del Sr. Marc Pifarré i que, per tant, tot el que explicarà a continuació és 
mèrit, principalment, de la gent que ha estat treballant a la casa també des d’abans de la 
seva arribada. 

En arribar a l’ACM es va trobar la casa molt endreçada i dirigida als objectius de bon servei 
als Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i ens locals de Catalunya, per la qual 
cosa la seva tasca principal ha estat donar tot el suport perquè aquesta bona feina tingués 
continuïtat.  

Els resultats així ho demostren: 

Àrea econòmica 

El resum que es podria fer és que l’ACM és una entitat econòmicament sanejada. 
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En relació a les quotes manifesta que fa sis anys que no es modifiquen i destaca 
l’increment significatiu dels ingressos en relació a la prestació de serveis, el gruix dels 
quals prové de la Central de Compres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les subvencions, destaca la partida de formació vinculada a l’AFEDAP. 
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Serveis Jurídics 

Durant els darrers 4 anys, l’ACM ha resolt 1.499 consultes jurídiques, ha redactat 62 
informes i ha analitzat 68 iniciatives legislatives. 

Les consultes més habituals són: 

- Contractació 
- Normativa 
- Personal 
- Retribucions i dedicacions dels electes. 

El resum que fa el Secretari General, vinculat als Serveis Jurídics, és l’alta confiança dels 
associats en el criteri jurídic de l’ACM. 

Formació 

En aquests últims 4 anys l’ACM ha dut a terme 382 accions formatives, que han suposat 
un total de 8.345 hores lectives, i s’han format 15.953 persones. 

El Secretari explica que aquesta formació no es quantifica únicament des del punt de vista 
numèric sinó també des del punt de vista dels continguts. 

Es destaquen les formacions per a tècnics següents: 

- Jornada sobre intervenció i tresoreria. 
- Dinamització i promoció del comerç urbà: eines i reptes de futur. 
- Curs sobre la gestió d’emergències socials en l’àmbit local. 
- Setmana municipal, que ha arribat a la IX edició. 
- Seminari d’actualització dels Consells Comarcals al dia (que ha arribat a la 3a 

edició). 
- L’impacte de la Llei Orgànica de Protecció de dades. 
- Seminari de tècniques de distància emocional. 
- Curs de contractes del sector públic. 

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. 
- Diploma de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals. 
- Diploma de postgrau en contractació administrativa. 
- Diploma de postgrau en govern obert local. 
- Diploma de postgrau en gestió del desenvolupament de l’emprenedoria i de 

l’ocupació als ens locals. 
- Diploma de postgrau en dret urbanístic avançat. 
- Diploma de postgrau en patrimoni cultural. 
- Diploma de postgrau en Medi Ambient, IIa edició. 
- Diploma de postgrau en Serveis Socials, IVa edició. 
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El Secretari General destaca que també s’han dut a terme les següents accions formatives: 

- Matinals Enric Prat de la Riba (V a VIII edicions). Seminari d’actualització per a 
electes locals. 

- Escola de Governs Locals. 
- Màster en Govern Local. 
- Tallers pre i post electorals: Tallers preelectorals i formació exprés per a 

candidatures; i tallers postelectorals per a equips de govern i tallers adreçats a 
tots els electes locals i una darrera fase adreçada segons cartipàs municipal. 

En relació a les publicacions, destaca la col·lecció “Soc regidor, i ara què?”,  ja que és de 
les més conegudes de l’ACM i fa anys que s’edita. 

Aquesta col·lecció està formada per 11 llibrets i són els següents: 

- Soc regidor, i ara què? 
- Soc regidor d’hisenda, i ara què? 
- Soc regidor d’educació, i ara què? 
- Soc regidor d’urbanisme, i ara què? 
- Soc regidor de medi ambient, i ara què? 
- Soc regidor de mobilitat, i ara què? 
- Soc regidor de recursos humans, i ara què? 
- Soc regidor de serveis socials, i ara què? 
- Soc regidor de seguretat, i ara què? 
- Soc regidor de promoció econòmica i ocupació, i ara què? 
- Soc regidor de salut, i ara què? 

 

Central de Compres  

Ens locals adherits a cada Acord Marc 

Acord Marc 2015 2016 2017 2018 2019 

Assegurances 347 384 493 522 620 

Electricitat 638 663 750 873 901 

Gas 121 160 197 223 277 

Vehicles 53 66 98 139 264 

Equips d’impressió 28 41 97 146 212 

Paper 11 67 151 252 299 

Màquines tècniques 1 8 19 46 65 

Equips informàtics  1 70 101 129 

Videoactes   10 39 68 

Ascensors   0 82 145 

DEA’s    41 114 

Parcs infantils     9 

Calderes de Biomassa     0 

Enllumenat LED     5 

Total Entitats 800 871 1.000 1.106 1.180 
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El Secretari General manifesta que s’ha passat de 7 a 14 productes i serveis, amb un 
increment d’usuaris d’un 47,5%; concretament, hi ha 822 Ajuntaments, 41 Consells 
Comarcals, 4 Diputacions i 319 entitats dependents que compren a través d’aquesta 
Central de Compres. 

Es continua avançant per tal de seguir prestant servei als municipis, facilitant tota la 
tramitació administrativa i intentant ajudar a fer una compra plenament responsable, 
amb criteris de sostenibilitat i amb clàusules socials. 

Com a novetats en aquesta Central de Compres, s’han adjudicat: 

- Enllumenat LED (adjudicat el 5 d’abril de 2019) 
o Subministrament, instal·lació i manteniment d’enllumenat públic en LED 

i serveis tècnics: diagnòstic, auditoria energètica i contractes de gestió 
energètica. 

- Parcs Infantils (adjudicat el 25 de gener de 2019)  
o Aprovisionament i instal·lació d’àrees i elements de joc infantil. 

Paviments i tancament dels espais de joc, mobiliari urbà i elements 
esportius de fitness i workout. 

- Biomassa (adjudicat el 5 d’abril de 2019) 
o Calderes de biomassa normals, contenitzades i serveis tècnics: estudis de 

viabilitat, redacció de projectes i direcció facultativa.  

Comenta que partint de la filosofia d’aquesta Central de Compres, basada en donar més 
seguretat jurídica, millors preus i simplificació administrativa; s’han introduït millores 
gràcies a l’experiència i a la col·laboració dels ens locals que hi col·laboren. 

El Secretari General informa que s’està treballant en les següents licitacions: 

- Serveis d’auditoria pública i control financer de subvencions. 
- Subministrament de combustible per a calderes de biomassa. 
- Subministrament d’uniformes per a la policia local i vestuari de brigades 

municipals. 
- Subministrament d’elements de videovigilància, alarmes i extintors. 
- Subministrament de camps d’herba artificial i material esportiu. 
- Serveis d’asfaltatge de carrers. 

El Secretari General finalitza la seva intervenció recordant que l’ACM és la veu principal i 
l’instrument més eficaç del municipalisme català; i no ho és per casualitat, sinó per la feina 
que hi ha al darrere. Una feina de molta gent, tant d’aquelles persones que formen part 
de l’executiva, com dels mateixos treballadors i treballadores de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.  

Per acabar, agraeix l’oportunitat que ha tingut d’exercir la Secretaria General de l’ACM i 
la confiança del Sr. David Saldoni, del Sr. Marc Pifarré i de totes aquelles persones que li 
van proposar aquesta aventura.  
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La Presidenta de la Mesa agraeix al Secretari General la seva tasca, i obre un torn de precs 
i preguntes . 

El Sr. Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, proposa que l’ACM deixi de comprar a les 
empreses del IBEX35 i faci un canvi cap a l’economia social sostenible, és a dir, cap a les 
empreses que sí fan país, que estan a peu de carrer i que posen a les persones per damunt 
del benefici empresarial. 

El Secretari General, en primer lloc, li transmet la seva felicitació per la seva elecció com 
a alcalde.  

Pel que fa a la proposta, comenta que la legislació és molt clara; és evident que l’ACM en 
el seu exercici de Central de Compres té la capacitat d’influir en el mercat d’una forma 
important i s’està evolucionant cap a criteris que donin més oportunitats a empreses de 
cada territori, amb la divisió dels contractes en lots; i també a empreses que garanteixin 
criteris de sostenibilitat i socials. 

És evident que això s’ha de fer dins de la normativa de contractes del sector públic i que, 
per tant, no es pot discriminar a cap empresa licitadora que compleixi amb els criteris 
establerts per poder presentar-se a una licitació pública.  

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. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018 

El Secretari General manifesta que els comptes anuals de l’exercici 2018 han estat 
prèviament validats pel Comitè Executiu de l’entitat i s’eleven ara a l’Assemblea per a la 
seva aprovació.  

El Secretari General fa una breu explicació de les dades que s’exposen a continuació. 
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018-INGRESSOS 

 

El Secretari General puntualitza que la previsió de la partida “Quotes” sempre es fa de 
manera generosa, bàsicament perquè aquelles poques institucions que encara no formen 
part de l’ACM s’hi puguin adherir, és a dir, ajuntaments molt grans als quals els 
correspondria abonar una quota substancial.  

Respecte a la partida de “Prestació de Serveis”, la previsió va ser molt inferior a allò 
efectivament recaptat, principalment per efecte  de les “Factures de licitacions” que 
correspon a les comissions de la Central de Compres. El 56% dels ingressos provenen de 
l’acord marc de subministrament elèctric. 

La partida de “Reversió per deteriorament operacions comercials” correspon a quotes 
pendents de pagament previstes en el pressupost de l’exercici de l’any 2017 però que 
finalment no van ser cobrades, i en canvi es van cobrar  l’any 2018. 

Pel que fa als “Ingressos extraordinaris” destaca l’ingrés que prové d’un acord 
extrajudicial.  

S’exposen els imports de facturació dels diversos acords marc que licita l’ACM. 

 

 

INGRESSOS LIQUIDACIÓ  PRESSUPOST 

1. QUOTES 
AJUNTAMENTS 
DIPUTACIONS 
CONSELLS COMARCALS 
ALTRES ENTITATS (EMD’S, MANCOMUNITATS) 

1.837.219,00€ 
1.124.531,00€ 
560.000,00€ 
65.352,00€ 
87.336,00€ 

33% 1.950.000,00€ 

2. PRESTACIÓ DE SERVEIS 
PUBLICITAT REVISTA 
FACTURES LICITACIONS 
INGRESSOS MATRÍCULES, POSTGRAUS I MÀSTERS 

2.732.333,88€ 
45.600,24€ 
2.563.133,64€ 
123.600,00€ 

48% 2.110.000,00€ 

3. SUBVENCIONS 
SUBVENCIONS 

                CONVENI GOVERNACIÓ 
                AFEDAP 
                APORTACIÓ DIPUTACIONS 

857.755,46€ 
                       857.755,46€ 
300.000,00€ 
548.755,46€ 
9.000,00€ 

15% 800.000,00€ 

4. ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 
ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS 
INGRESSOS PEL SERVEI AL PERSONAL 
APORTACIÓ FUNDACIÓ LA CAIXA 

37.988,56€ 
16.199,94€ 
6.788,62€ 
15.000,00€ 

1% 1,00€ 

5. REVERSIÓ PER DETERIORAMENT 
OPERACIONS COMERCIALS 
REVERSIÓ DETERIORAMENT QUOTES 

108.958,00€ 
 
108.958,00€ 

2% 200.000,00€ 

6. INGRESSOS EXTRAORDINARIS 
INGRÉS EXTRAORDINARI 
BENEFICI PER A LA VENDA D’IMMOBILITZAT 

56.347,46€ 
48.083,00€ 
8.264,46€ 

1% 1,00€ 

7. INGRESSOS FINANCERS 
INGRESSOS FINANCERS 

7.350,00€ 
7.350,00€ 

0% 20.000,00€ 

TOTAL INGRESSOS 
 
RESULTAT 

5.637.952,36€ 
 
1.403.099,53€ 

 5.080.002,00€ 
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LICITACIONS 2018-INGRESSOS 

FACTURES LICITACIONS 2.563.133,64€ % 
ASSEGURANCES 
ELECTRICITAT 
EQUIPS INFORMÀTICS 
GAS 
MÀQUINES 
MULTIFUNCIÓ 
PAPER 
RISCOS 
VEHICLES SERV. GENERALS 
VEHICLES SERV. POLICIALS 
ASCENSORS 
DEA’S 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
MEDIACIÓ ASSEGURANCES 
VIDEOACTES 

338.095,27€ 
1.452.306,33€ 
29.417,71€ 
278.941,53€ 
24.308,91€ 
17.493,08€ 
5.581,88€ 
12.239,28€ 
2.336,85€ 
3.416,33€ 
34.858,45€ 
10.615,84€ 
33.510,59€ 
314.899,73€ 
5.111,86€ 

13,19% 
56,66% 
1,15% 
10,88% 
0,95% 
0,68% 
0,22% 
0,48% 
0,09% 
0,13% 
1,36% 
0,41% 
1,31% 
12,29% 
0,20% 

 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 – DESPESES 

DESPESES LIQUIDACIÓ % PRESSUPOST 

1. DESPESES DE PERSONAL 1.807.607,80€ 43% 1.950.000,00€ 

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ 
LLOGUERS 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
ALTRES PROFESSIONALS INDEPENDENTS 
TRANSPORTS 
ASSEGURANCES 
COMISSIONS BANCÀRIES 
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 
SUBMINISTRAMENTS 
ALTRES SERVEIS 
          FORMACIÓ AFEDAP-2018 
           FORMACIÓ ACM (MÀSTERS, POSTGRAUS,   JORNADES...) 

1.618.625,62€ 
34.259,36€ 
66.091,43€ 
483.620,53€ 
6.958,13€ 
14.433,81€ 
164,35€ 
129.993,34€ 
19.476,00€ 
863.628,67€ 
409.759,40€ 
245.785,00€ 

38% 1.600.000,00€ 

3. TRIBUTS 82.853,60€ 2% 200.000,00€ 

4. APORTACIONS ALTRES ENTITATS 155.450,12€ 4% 600.001,00€ 

5. PÈRDUES DETERIORAMENT OPERACIONS 
COMERCIALS 

151.975,00€ 4% 200.000,00€ 

6. DOTACIONS A AMORTITZACIÓ 234.958,15€ 6% 300.000,00€ 

7. DESPESES EXTRAORDINÀRIES 11.327,15€ 0% 2,00€ 

8. DESPESES FINANCERES 11.386,07€ 0% 30.000,00€ 

9. IMPOSTOS 160.669,32€ 4% 200.000,00€ 

TOTAL DESPESES 4.234.852,83€  5.080.002,00€ 

 

El Secretari General explica breument el detall de cadascuna de les partides del 
pressupost de despeses. 

Informe d’auditoria 

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

<<Hem auditat els comptes anuals abreujats de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
I COMARQUES, que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2018, el compte 
de pèrdues i guanys abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat, la liquidació 
de pressupost i la memòria abreujada corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 
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Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els 
aspecte significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES a 31 de desembre de 2018, així 
com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta 
data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació 
(que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que hi estiguin continguts.>> 

Acta de la Comissió Revisora de Contractes 

L’Acta de la Comissió Revisora de Contractes, integrada per 5 experts de contractació 
pública local, certifica:  

<<Un cop revisada la documentació aportada i tots els proveïdors amb facturació superior 
a 15.000,00 euros + IVA (límit operatiu a partir del 9 de març de 2018), s’ha observat un 
correcte compliment de les normes de contractació. En algun cas de proveïdors que han 
facturat més de 15.000 euros han estat per encàrrecs diferenciats, amb objectes diferents 
i, en cap cas, s’ha observat fraccionament de contractes>>.  

Comptes anuals corresponents a l’exercici 2018 

S’aproven per unanimitat els comptes anuals de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques corresponents a l’exercici 2018. 

 

6. Presentació de les candidatures a la presidència i al comitè Executiu de l’ACM 

La Presidenta de la Mesa exposa que s’ha presentat una única candidatura a presidir 
l’ACM, encapçalada pel Sr. Lluís Soler i Panisello, alcalde de Deltebre. 

La Presidenta de la Mesa exposa que mitjançant certificat emès pel Secretari General de 
l’ACM queda constància que a les 10 hores del dia 17 de setembre de 2019 es va tancar 
la recepció de candidatures a la presidència de l’ACM, havent-se rebut una única 
candidatura presentada pel Sr. Lluís Soler i Panisello, alcalde de Deltebre. Un cop feta la 
comprovació, amb l’assistència dels Serveis Jurídics de l’ACM, i en compliment dels 
requisits reglamentaris per a l’admissió de la candidatura, es va constatar que la 
presentació havia estat acompanyada, d’acord amb l’article 20 del Reglament, de l’aval 
de més de 50 presidents d’ens locals associats a l’ACM, de més de 8 comarques diferents, 
de les 4 demarcacions territorials de Catalunya. Concretament, es van aportar 79 avals de 
presidents d’ens locals de 30 comarques diferents. 

Cedeix la paraula al Sr. Lluís Soler perquè presenti la seva candidatura.  

El Sr. Lluís Soler saluda l’alcaldessa de Girona, el President i Secretari General de l’ACM, 
els alcaldes i alcaldesses i els regidors i regidores presents a la sala. 

Em primer lloc manifesta que va formalitzar la seva candidatura amb il·lusió però també, 
amb tota la responsabilitat que suposa el fet de ser el candidat a la presidència de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques que representa un segell de qualitat molt 
important. Un segell de qualitat que vol donar la solidesa i enfortir els ens locals associats. 
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En referència al balanç de gestió, agraeix al President i al Secretari General de l’ACM la 
feina feta en aquesta última part del mandat, així com també al Sr. Miquel Buch i al Sr. 
Marc Pifarré. 

El  Sr. Lluís Soler explica que fa 12 anys que va entrar en política municipal, començant 
com a regidor de l’Ajuntament de Deltebre l’any 2007 i, també, Vicepresident del Consell 
Comarcal del Baix Ebre.  

En el mandat següent va ser President del Consell Comarcal del Baix Ebre i Cap de 
l’Oposició a Deltebre; en aquell mateix moment va tenir la possibilitat de treballar amb 
diferents organismes supramunicipals, a banda del mateix Consell Comarcal. 

L’any 2015 va entrar com a Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre i com a diputat delegat 
d’Hisenda de la Diputació de Tarragona; i fa uns mesos va ser escollit, novament, Alcalde 
del seu municipi, amb majoria absoluta. En l’actualitat també és Vicepresident de la 
Diputació de Tarragona i President del Patronat de Turisme.  

Destaca que han estat 12 anys d’experiència en el món local; no només a nivell municipal 
sinó, també, treballant als ens supramunicipals que donen cobertura i assistència als 
municipis. 

Aquests 12 anys d’experiència fan que es presenti davant dels alcaldes i alcaldesses, 
regidors i regidores amb tota la il·lusió per a posar-se a disposició de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, per dedicar-s’hi  tant com sigui necessari. Per això deixarà les 
responsabilitats de Vicepresident de la Diputació de Tarragona i de President del Patronat 
de Turisme. 

Els objectius que trasllada als assistents són els següents: 

1. Buscar l’eficiència dels ens locals; 
2. Generar el capital humà de qualitat dels electes i tècnics locals; 
3. Liderar la veu del municipalisme; 
4. Projectar la internalització d’aquells elements que fan que el govern municipal 

català sigui un model tècnic, promovent la diplomàcia local necessària per enfortir 
les relacions internacionals i treballar-les de cara al procés de llibertat del país. 

5. Procés d’unificació de les entitats municipalistes, és a dir, entre la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 

6. Fer costat, amb tota la força i persistència, a les institucions catalanes en favor de 
la defensa de la llibertat. 

Tot això ho vol fer en una candidatura que és transversal políticament, per donar-li aquest 
punt de valor afegit al municipalisme. Una candidatura que vol ser fidel a l’esperit 
majoritari de la representació de les alcaldies del país, per la qual cosa està conformada a 
partir de 15 representants de Junts per Catalunya, 14 representants d’Esquerra 
Republicana, 3 representants del PSC. Així mateix es reserva un espai de l’executiu per un 
membre dels Comuns i un altre per a la CUP. 

Per tant, en la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques es votarà 
una candidatura de 32 alcaldes i alcaldesses.  
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Agraeix a totes aquestes persones el fet de formar part de la candidatura i passa a citar-
los: 

- Sra. Agnès Ferré, Alcaldessa de La Bisbal del Penedès. 
- Sra. Anna Erra, Alcaldessa de Vic. 
- Sra. Àstrid Desset, Alcaldessa d’Anglès. 
- Sra. Carme Lostao, Alcaldessa d’Oliana. 
- Sra. Cristina Barbens, Alcaldessa de Bassella. 
- Sra. Dolors Farré, Alcaldessa de Valls. 
- Sr. Enric Pla, Alcalde de La Pobla de Lillet. 
- Sr. Eudald Roca, Alcalde de Secuita. 
- Sr. Ferran Estruch, Alcalde de Cardona. 
- Sr. Gerard Sabarich, Alcalde de Rialp. 
- Sr. Isidre Sierra, Alcalde de Sant Climent de Llobregat. 
- Sr. Jaume Pané, Alcalde de Preixana. 
- Sr. Jordi Badia, Alcalde de Calaf. 
- Sr. Jordi Xena, Alcalde de Santa Maria de Palautordera. 
- Sr. Josep Antoni Ramon, Alcalde de Serinyà. 
- Sr. Josep Berga, Alcalde d’Olot. 
- Sr. Josep Caparrós, Alcalde de Sant Carles de la Ràpita. 
- Sr. Josep Perpinyà, Alcalde de Sant Just Desvern. 
- Sra. Maria Pilar Cases, Alcaldessa de Tremp. 
- Sra. Marta Madrenas, Alcaldessa de Girona. 
- Sra. Mercè Bosch, Alcaldessa de Maçanet de Cabrenys. 
- Sra. Meritxell Roigé, Alcaldessa de Tortosa. 
- Sr. Miquel Solà, Alcalde de Collbató. 
- Sra. Montserrat Badia, Alcaldessa de Castellbell i el Vilar. 
- Sra. Pamela Isús, Alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor. 
- Sr. Pol Pagès, Alcalde de Sant Quintí de Mediona. 
- Sra. Rosa Pou, Alcaldessa de Caldes d’Estrac. 
- Sra. Sandra Marco, Alcaldessa de Soses. 
- Sr. Sergi Pedret, Alcalde de Riudoms. 
- Sra. Sònia Valero, Alcaldessa de Bellmunt d’Urgell. 
- Sr. Xavier Boquete, Alcalde de Masquefa. 
- Sr. Xavier Paz, Alcalde de Molins de Rei.  

Finalitza la seva intervenció destacant que aquesta candidatura aglutina les diferents 
sensibilitats polítiques del país per tal de donar la màxima força a aquest mandat de 4 
anys; una candidatura d’equilibri territorial, que vol tenir en compte tots els territoris i 
que s’alinea amb uns objectius inqüestionables que serien treballar per la força del 
municipalisme a través del que representa aquest segell de qualitat que és l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques.  

La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea agraeix la intervenció del Sr. Lluís Soler, candidat 
a la presidència de l’ACM. 

En no haver-hi preguntes, la Presidenta dona pas a les votacions per escollir un nou 
President de l’ACM. Explica als assistents que, amb l’elecció del candidat, quedarà aprovat 
el seu pla de mandat, d’acord amb el Reglament de funcionament de l’Assemblea de 

mailto:acm@acm.cat


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

 

17 
 

 

l’ACM. La votació serà secreta mitjançant papereta en urnes, les meses estaran 
conformades per 3 membres: un representant de l’ACM, un membre de la Mesa de 
l’Assemblea i un assistent a l’Assemblea. La Presidenta demana voluntaris entre els 
assistents per formar part de les meses electorals. Informa els assistents del format de les 
paperetes de votació, el recompte és públic i qui vulgui hi podrà ser present. 

Es constitueixen les meses electorals i s’interromp durant trenta minuts l’Assemblea 
perquè els representants dels associats puguin exercir el dret a vot.  

 

7. Propostes de resolució 
 
Una vegada finalitzada la votació es reprèn la sessió i la Presidenta de la Mesa dona pas a 
les propostes de resolució.  
 
El President David Saldoni presenta la següent Proposta de Resolució: 
 
ELS MUNICIPIS, CORESPONSABLES DEL FUTUR DEL NOSTRE PAÍS 

Exposició de motius 

La legislatura passada (2015-2019) ha estat marcada tant a nivell municipal com a nivell 

nacional pel clam majoritari a donar la veu a la ciutadania per tal de decidir el futur 

jurídico-polític de Catalunya. 

Els Ajuntaments ens vam implicar activament en aquest exercici democràtic a través del 

Pacte Nacional pel Referèndum, al costat d’institucions i societat civil, fins el primer 

d’octubre. 

La resposta per part de l’Estat, més enllà de la política, va provocar un ampli rebuig de la 

ciutadania. Després d’agredir policialment a ciutadans pacífics que volien exercir el seu 

dret a vot, es va iniciar la persecució per part de jutges i fiscals que va abastar als nostres 

representants al Govern, al  Parlament, a membres de la societat civil i a electes locals i, 

com és sabut, molts d’ells mantenen encara causes obertes. 

Els Ajuntaments no som solament el millor lloc on tirar endavant les polítiques de 

proximitat i  una eina eficaç de gestió. El dret de representació local dels nostre alcaldes i 

regidors empara que des dels ens locals, a part de gestionar, també es pugui pensar i 

actuar estratègicament en allò interessa als nostres ciutadans a nivell supramunicipal. El 

benestar dels nostres veïns comença pel  respecte als drets fonamentals. 

En aquest sentit, la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 

resol: 

PRIMER.- Manifestar, una vegada més, que els reptes i problemes polítics s’han de 
resoldre per vies polítiques i no per vies judicials. L’error de la retallada del Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut de Catalunya votat en referèndum pels catalans i catalanes 
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ens demostra que és a la política i no a la judicatura a qui li pertoca trobar els camins de 
solució de les qüestions de naturalesa política. 

SEGON.- Sol·licitar que es deixin sense efecte les causes obertes contra totes les persones 
que d’una manera o altra van defensar la democràcia el primer d’octubre: els membres 
del Govern i el Parlament empresonats o exiliats, els alcaldes i regidors, diputats del 
Parlament, membres d’organitzacions de la societat civil, Mossos d’Esquadra... només les 
sentències absolutòries i l’arxivament de les causes tornaran al debat polític el 
protagonisme i la responsabilitat del majúscul repte polític i democràtic que viu el nostre 
país. 

TERCER.- Instar als grups parlamentaris, als partits polítics, les institucions i la societat civil 
a comptar amb la participació activa dels ens locals en el disseny de l’estratègia del futur 
polític del nostre país, en plena coresponsabilitat i confiança. 

QUART.- Comunicar l’adopció dels presents acords als ens locals socis de l’Associació 
Catalana de Municipis, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al president 
de la Generalitat de Catalunya i al president, en funcions, del Govern d’Espanya. “ 

El Sr. David Saldoni comenta que els ajuntaments han d’estar en la presa de decisions de 
com s’afronta el futur polític del país; en aquest sentit, explica que han reclamat en 
diferents instàncies que les sentències absolutòries han de comportar la llibertat dels 
presos polítics i el retorn dels exiliats i de les exiliades.  

S’aprova amb 180 vots a favor i 5 abstencions, la proposta de resolució “Els municipis, 
coresponsables del futur del nostre país”.  

 
El Senyor Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei, presenta la següent Proposta de Resolució: 
 
PER A UN COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL AMB L’AGENDA 2030 

Exposició de motius 

En els propers anys, el món local català haurà d’afrontar grans reptes. Reptes com el canvi 

climàtic, la duplicació de la població urbana, les migracions, la igualtat de gènere, el preu 

i la incertesa de les matèries primeres, canvis de cicles econòmics, els canvis tecnològics, 

canvis democràtics,...  

Tots ells tindran efectes directes en la manera de governar i en la gestió dels diferents 

serveis que ofereix el món local. Des del món municipal cal preveure aquests reptes i 

anticipar-se en aquests canvis.  

L’any 2015, Nacions Unides va aprovar el que s’anomena l’Agenda 2030 per al 

desenvolupament mundial sostenible, per respondre a la necessitat de disposar d’un 

marc consensuat d’actuació davant els reptes globals de la humanitat.  

Enfortir i desenvolupar l’acció dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 

les 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental és l’objectiu d’aquesta agenda, la qual 
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s’erigeix com un paraigua on s’engloben la resta d’agendes globals, com l’Acord de París 

(COP21) sobre el canvi climàtic i la Nova Agenda Urbana (sobre aconseguir el 

desenvolupament urbà sostenible). 

És per això, que la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques resol: 

PRIMER.- L’ACM es compromet a assolir com a pròpia l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 

SEGON.- Fer difusió de l’Agenda 2030 i dels 17 ODS a tots els ens locals socis de l’entitat; 
a sensibilitzar i comunicar la manera de com abordar el procés per a integrar els ODS als 
corresponents governs municipals; i a instar als ens locals a incorporar els ODS en els seus 
plans de mandat. 

TERCER.- Formar electes i tècnics del món local en l’àmbit dels ODS i com fer-ne l’aplicació 
a la seva realitat local o comarcal. 

QUART.- Crear partenariats i fomentar la cooperació entre municipis que tinguin la 
priorització dels ODS en els seus plans estratègics o de mandat. 

CINQUÈ.- Posicionar i reforçar la implicació política dels ens locals a través de la 
participació en els diferents òrgans dels que formi part, especialment a tenir un paper 
destacat en la participació al Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a 
Catalunya. 

SISÈ.- Comunicar l’adopció dels presents acords als ens locals socis de l’Associació 
Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.  

S’aprova per unanimitat la proposta de resolució per a un compromís del món local amb 
l’Agenda 2030. 176 vots a favor. 

 
El Sr. Eloi Hernández, alcalde de Fonollosa i president del Fòrum de Joves Regidors, 
presenta la següent Proposta de Resolució: 

PER A UN TERRITORI COHESIONAT, EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

Exposició de motius 

En la XX assemblea de l’ACM, celebrada a Sant Celoni, es va aprovar una proposta de 
resolució en previsió de la tramitació i aprovació e la Llei de Territori de Catalunya, com a 
nou cos normatiu estructural, de caràcter estratègic i amb vocació de permanència. En 
aquests moments encara no ha començat la tramitació parlamentària d’un projecte de 
llei que creiem necessari i que ha de ser inspirador d’altres textos normatius que afecten 
al nostre territori. Ens cal un nou marc jurídic, que entengui el territori com a matèria 
d’interès general que garanteixi l’ús sostenible del sol i alhora s’adapti a la nostra realitat 
territorial. 

Tanmateix, aquest plantejament respecte al territori, té molt a veure amb les necessàries 
mesures que des de l’àmbit local hem d’impulsar per fer front a  l’emergència climàtica. 
Només des d’aquesta visió local i des de la plena implicació dels municipis i comarques en 
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concretar les mesures per combatre l’emergència climàtica, passarem d’un plantejament 
teòric a accions que es puguin avaluar. 

Finalment, i també en plena correspondència amb la llei del territori i l’emergència 

climàtica, cal incorporar en els plans de mandat municipal mesures que afavoreixin la 

transició energètica. Des dels ens locals hem de contribuir a la sensibilització ciutadana i 

amb accions concretes afavorir que les energies renovables acabin essent les estructurals 

a mig termini, en compliment de l’acord climàtic de París. 

Per això, la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques resol: 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a tramitar i 
aprovar la Llei del Territori, com a eina fonamental per a fer un nou enfoc del planejament 
estratègic del nostre territori. 

SEGON.- Activar durant aquest 2019, com organització municipalista i amb la col·laboració 
del Govern, grups de treball territorials per aprofundir en el debat legislatiu de la Llei de 
Territori i enriquir-lo amb la visió plural de les diverses comarques del país. 

TERCER.- Fer una crida al món local perquè s’impliqui estratègicament, i també amb 
mesures concretes per fer front a l’emergència climàtica que pateix el nostre planeta. En 
aquest sentit, els municipis associats a l’ACM es comprometen a fer plans municipals de 
transició energètica que acabin contribuint a canviar l’actual sistema energètic per 
energies netes i renovables. 

QUART.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.  

S’aprova per unanimitat la proposta de resolució per un territori cohesionat, equilibrat 
i sostenible. 171 vots a favor. 

 
El Sr. Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, presenta la següent Proposta de 
Resolució: 
 
PER A UN PAÍS INCLUSIU 

Exposició de motius 

Atès que actualment estem en front d’una societat canviant i dinàmica: societat del 

coneixement i de la innovació tecnològica i social; increment de la longevitat i augment 

de la diversitat (diversitat ètnica, cultural i moral en les comunitats i la societat);  

existència de diversos models familiars i convivencials,  canvis en el model econòmic, 

canvis en valors socials... 

Atès que la societat actual ens obliga a articular accions i a donar respostes a les seves 

necessitats, sobretot des de la proximitat,  qui millor que les administracions locals per 

vertebrar solucions i coordinar estratègies amb les entitats socials i altres agents 

implicats. 
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Atès que l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el full de ruta fins al 2030. 

Aquest és el document internacional que marca el camí a favor dels drets humans, la 

prosperitat i la justícia. Tots i cadascun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS), i els plans per assolir-los, tenen un impacte en la vida de tots nosaltres.   

Atès que l´Agenda 2030 és universal, ha de ser també local i és per això que hem de poder 

participar tant en l’elaboració de la radiografia de la realitat com en la recerca de mesures 

i solucions.  

Atès  les polítiques en l'àmbit de l'organització i usos dels temps de la vida quotidiana i en 

el compliment dels acords del Pacte per a la Reforma Horària estan en l’agenda política i 

social,  l’ACM  dona suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma 

horària i és compromet en l’impuls de una nova cultura  del temps a les organitzacions a 

favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials.  

Atès tots aquests nous canvis de models ens enfrontem a nous reptes de país: inclusió 

social, equitat, cooperació, coproducció, governança compatida, entre d’altres. 

Per això, la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques resol: 

PRIMER.- L’ACM vetllarà per potenciar els serveis socials municipals, com estructures 
essencials per garantir els drets de la ciutadania. Requerir a les administracions 
competents el finançament suficient per tal que els ens locals disposin dels recursos 
econòmics garantits per atendre les necessitats socials bàsiques de la ciutadania. Impulsar 
la participació dels serveis socials en programes i accions d’inclusió i participació activa de 
les persones més vulnerables i també per promoure la igualtat.  

SEGON.- Vetllar per garantir l’educació 0-3 anys a tots els infants del país. L’educació en 
la primera infància és també clau per la lluita contra la pobresa infantil i és també una 
inversió social rendible, ja que contribueix a afavorir l’adquisició d’habilitats, 
competències i capacitats i alhora afavoreix la disminució de fracàs i abandonament 
escolar. Per tant, és molt important que els infants rebin educació des de la primera 
infància. És per això que instem al Govern a garantir la suficiència financera del cost de 
les escoles bressol per tal de vetllar per a l’equitat de tots els infants del país. Instar al 
Govern de  la Generalitat a fixar un marc normatiu adequat a la realitat del diferents 
recursos educatius que els ens locals venen duent a terme per tal de garantir els drets 
dels infants i joves, i dotar dels recursos econòmics suficients per garantir la integritat i 
estabilitat dels recursos. 

TERCER.- Posar en valor la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica. Una Llei fruit d’una ILP i 
aprovada per unanimitat al Parlament i que a més de garantir l’accés als subministraments 
bàsics d’aigua, llum i gas, prohibeix els talls de subministrament a les persones en situació 
d’exclusió residencial. Vetllar per tal de poder garantir que cap persona en risc d’exclusió 
residencial, degudament acreditada, es quedi sense subministraments bàsics. Posar en 
valor la tasca que els ens locals i els professionals han anant duent a terme des del 2015 
per tal de pal·liar l’emergència de les situacions pobresa energètica. Treballar per fer front 
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a la problemàtica conjuntural que ha generat la Llei 24/2015 i que ha fet aflorar les 
mancances d’interpretació de la Llei 24/2015. 

QUART.- Treballar conjuntament i coordinada per a l’acollida i la integració dels joves i 
adolescents migrats sols. Instar al Govern de la Generalitat a liderar aquest repte de país 
amb l’objectiu de millorar l’acollida i la integració d’aquest joves, millorant la distribució 
territorial  i la comunicació als ens locals de les arribades dels joves, és per això que cal  
donar una resposta global, unitària i coordinada entre les diferents administracions, 
entitats, agents cívics, socials i polítics per tal de fer front al repte que plantegen aquests 
nois i noies a la societat d’acollida. Seguir treballant per lluitar contra els prejudicis i 
estereotips d’aquests joves. Impulsar una revisió del sistema de protecció a la infància 
que tenim a Catalunya vetllant pels interessos dels nostres infants i joves. Reclamar als 
governs europeus i a les institucions europees que es realitzin polítiques actives de 
desenvolupament en els països d’origen i alhora una estratègia comuna d’immigració i 
fronteres.  

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 

S’aprova per unanimitat la proposta de resolució per a un país inclusiu. 171 vots a favor. 

 

La Sra. Estefania Rufach, alcaldessa d’Os de Balaguer, presenta la següent Proposta de 
Resolució: 

PER A UN FINANÇAMENT LOCAL JUST I ADEQUAT 

Exposició de motius 

Els Ajuntaments i els Consells Comarcals són l’administració pública més propera a la 
ciutadania, i una de les administracions més afectades per la crisis econòmica dels darrers 
anys, que s’ha vist agreujada pels canvis polítics i normatius que han afectat a la capacitat 
dels ens locals de donar resposta a les necessitats dels ciutadans de cada poble i ciutat de 
Catalunya.  

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera (LOEPSF) són normes que 
vulneren l’autonomia local (reconeguda per la Constitució Espanyola i per la Carta 
Europea de l’Autonomia Local), incidint en l’exercici de les competències que tenen 
atribuïdes els ens locals, reduint la capacitat de gestió dels seus recursos i limitant molt la 
possibilitat de invertir el superàvit pressupostari en polítiques en benefici del municipi i 
dels seus habitants.  

D’acord amb el principi de suficiència financera, derivat del principi d’autonomia 
financera, els ens locals han d’estar dotats de poder/capacitat financer suficient per poder 
exercir les seves competències. Els últims anys, però, lluny de millorar-se la participació 
en els ingressos de l’Estat i articular un sistema de finançament local que els dotés de 
capacitat per fer front a les seves obligacions, han acabat depenent de la transferència de 
recursos finalistes per part d’altres administracions per fer front a les seves obligacions.  
L’autonomia financera dels ens locals s’ha vist reduïda a la mínima expressió a causa d’una 
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normativa intervencionista que limita la capacitat de gestió dels seus recursos, en un 
context en què els ens locals han hagut d’assumir la prestació de nous serveis per donar 
resposta a problemàtiques socials relacionades amb  la pobresa, l’educació, la immigració 
o els menors no acompanyats, entre altres 

La normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera col·loca els ens locals 
en una situació de control i intervenció “de facto” sota la premissa que són una 
administració deficitària, quan la realitat ha demostrat que els ens locals són 
l’administració pública que gestiona de forma més eficient els seus recursos, amb una 
majoria d’ens locals que es troben en situació d’equilibri o superàvit pressupostari. Per 
aconseguir els objectius d’estabilitat pressupostària no és necessari mantenir l’aplicació a 
l’administració local de la LOEPSF en els termes vigents, que no responen a la conjuntura 
econòmica i a la situació financera actual dels ens locals, i que posen en una situació 
d’extrema vulnerabilitat a les hisendes locals i els impedeixen donar resposta de forma 
eficaç i eficient a les necessitats de la ciutadania.  

Per aquest motiu, és necessari articular un nou model de finançament que permeti als 
ens locals participar de forma més extensa dels tributs de l’Estat, i els atorgui més 
autonomia en la creació dels seus propis tributs per fer front a les seves necessitats 
financeres. Així mateix, és imprescindible la derogació de la LRSAL, especialment de tots 
aquells articles que afecten l’autonomia local, i flexibilitzar l’aplicació de la LOEPSF, 
normes que atempten contra l’autonomia local, i que lluny de millorar la gestió dels 
recursos públics vulneren l’autonomia financera i limiten de forma general i 
indiscriminada la capacitat dels ens locals de exercir les seves competències i prestar els 
seus serveis. 

En línia amb l’exposat anteriorment, la normativa de funció pública aprovada en els 
darrers anys ha limitat molt la incorporació de nou personal a l’administració pública, 
circumstància que ha tingut un gran impacte en les plantilles dels ens locals. Per fer front 
a les necessitats dels serveis i reduir l’afectació en la prestació dels seus serveis els ens 
locals s’han vist abocats a la contractació de personal temporal. La necessària 
flexibilització de la taxa de reposició i la consolidació del personal temporal que es van 
aprovar en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 posen de manifest 
el fracàs de les polítiques de funció pública, que de nou han vulnerat l’autonomia local i 
la potestat d’autoorganització dels ens locals. 

Per aquest motiu, és necessària una revisió de les polítiques de funció pública i de les 
limitacions sobre la incorporació de nou personal a l’administració local que perjudiquen 
la prestació de serveis per part dels ens locals, convertint en imprescindible l’eliminació 
de la taxa de reposició de personal sobre l’administració local i una revisió del model de 
funció pública local.  

Per això, la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques resol: 

PRIMER.- Instar de la derogació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) en tots aquells aspectes que limiten 
l’autonomia dels ens locals.  

SEGON.- Instar la flexibilització de l’aplicació als ens locals de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), i la flexibilització 
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de l’aplicació de la regla de la despesa, l’ampliació dels supòsits en què es poden dur a 
terme inversions financerament sostenibles, i l’eliminació de l’obligatorietat d’elaborar el 
pla econòmic-financer, com a instruments que limiten la capacitat dels ens locals de 
gestionar els seus recursos i que vulneren el principi d’autonomia local.  

TERCER.- Instar l’articulació d’un sistema de finançament que garanteixi la suficiència 
financera dels ens locals, permetent-los regular nous tributs i millorant la participació en 
els tributs de l’Estat per adequar els ingressos i despeses a la realitat econòmica i social a 
què han de fer front, incrementant la seva autonomia en la determinació dels tributs, 
evitant la dependència econòmica d’altres administracions, i garantint la capacitat de 
gestió dels seus propis recursos.  

QUART.- Instar l’eliminació de la taxa de reposició, i l’articulació d’un model de funció 
pública que garanteixi l’autonomia organitzativa dels ens locals i els permeti dur a terme 
les polítiques de recursos humans necessàries per poder prestar de forma adequada els 
serveis de la seva competència.  

CINQUÈ.- Comunicar l’adopció dels següents acords a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i als ajuntaments. 

S’aprova per unanimitat la proposta de resolució per a un finançament local just i 
adequat. 179 vots a favor 

 

El President Saldoni presenta la següent Proposta de Resolució: 

FUTUR DE LES ORGANITZACIONS MUNICIPALISTES 

Exposició de motius 

Fa 40 anys de la represa dels ajuntaments democràtics, la institució més propera als 

ciutadans, i la que ha tingut i té un pes fonamental en les vides de tota la ciutadania. El 

món local, a més, ha estat cabdal en el reforç democràtic i nacional de Catalunya. 

Els Ajuntaments han estat sempre al costat de la gent, compromesos amb el 

desenvolupament dels pobles i ciutats, creant els serveis necessaris per a la societat del 

benestar i les oportunitats. Els serveis públics, els equipaments, els projectes socials, la 

protecció del medi ambient, la sostenibilitat i la promoció econòmica, administracions 

properes que dia rere dia han consolidat la seva eficàcia, malgrat el mal finançament i els 

problemes competencials. 

Des de fa gairebé 40 anys, el món municipal català s’ha associat principalment al voltant 

de dues entitats generalistes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), i la 

Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a banda d’altres entitats sectorials o 

territorials. 

El reforç del món local, des del punt de vista polític i social, fa que els reptes que el 

municipalisme té al davant siguin molts, seguir donant serveis a la ciutadania i convertir-
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se en la representació política de cada vila i ciutat. Per a fer-ho possible cal una clarificació 

competencial, modificacions legislatives per preservar determinats drets i competències, 

un nou sistema de finançament local, així com l’organització territorial i el seu 

desplegament administratiu adaptat a les noves realitats.  

Entre els reptes que té al davant també hi ha el futur de les diverses entitats 

municipalistes, especialment l’ACM i la FMC; en la darrera assemblea constitutiva de les 

entitats municipalistes, el 2015, s’aprovaren sengles resolucions que advocaven per la 

unificació d’ambdues entitats, això no ha estat possible i, per tant, el repte segueix 

pendent, i creiem que la situació actual del municipalisme ha de fer possible assolir-ho en 

aquest mandat.  

Des de les entitats, hem de reforçar el nostre paper com a interlocutors del Govern, com 

a representants davant les diferents institucions i com a veritables prestadors de serveis 

que facin la vida més fàcil i millor a les entitats locals, als electes i als treballadors i 

treballadores públics.  

És per això que la XXI Assemblea de l’ACM resol: 
 
PRIMER.- Treballar per tal d’elaborar una proposta d’unificació de les entitats 
municipalistes de Catalunya; especialment, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
SEGON.- Constituir una taula paritària entre l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya que iniciï els treballs per fer possible 
aquesta unificació en el present mandat municipal. 
 
En aquest sentit, el Sr. David Saldoni manifesta que aquest és un dels reptes que s’ha de 
treballar en aquest mandat i que òbviament, l’última paraula estarà en mans dels 
associats i associades de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

S’aprova per unanimitat la proposta de resolució el futur de les organitzacions 
municipalistes. 179 vots a favor 

 

8. Proclamació dels resultats de les votacions 
 
Es reprodueix un vídeo, i a continuació la Presidenta de la Mesa cedeix la paraula al Sr. 
David Saldoni, President de l’ACM. 
 
El President Saldoni expressa que haver estat alcalde del seu municipi i President de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques és el màxim al qual es pot aspirar perquè 
pots conèixer el territori, les ganes, la força, la il·lusió i el compromís de tots els electes 
locals de Catalunya. Aquesta feina i passió és el que fa que sigui el municipalisme la 
institució que manté el conjunt del país. 
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Finalitza la seva intervenció amb un agraïment i s’acomiada manifestant que ha estat un 
goig i un honor servir el municipalisme català tots aquests anys. 
 
La Presidenta de la Mesa anuncia el resultat de les votacions a la presidència de l’ACM: 
 
Sobre un total de 266 vots emesos, 253 vots  han estat a favor de l’única candidatura,  1 
vot en contra i 12 vots en blanc. Per tant, es proclama president de l’ACM el Sr. Lluís Soler 
i Panisello, alcalde de Deltebre, i es proclamen vocals del Comitè Executiu totes les 
persones incloses en la seva candidatura. 
 
 

9. Intervenció del President elegit  

Alcaldes, alcaldesses, presidents d’EMDs, regidors i regidores. Moltes gràcies a tots i a 
totes per estar aquí i per haver-me mostrat el vostre suport i la vostra confiança per liderar 
l’Associació Catalana de Municipis durant els propers anys, conjuntament amb l’executiva 
que m’acompanya.  

Voldria començar donant les gràcies a la ciutat de Girona, que ens acull en aquestes 
magnífiques instal·lacions, a l’alcaldessa i al seu equip, que sempre heu estat al costat de 
la gent i del país, tant en moments fàcils com en moments complicats, i també des d’aquí 
li trametem una forta abraçada al seu antecessor al capdavant de l’alcaldia, el MHP 
Puigdemont. 

Assumeixo aquí i avui aquest repte des d’una gran responsabilitat. També, evidentment, 
des de la màxima il·lusió possible. Representar un miler d’entitats locals i a gairebé la 
totalitat dels municipis de Catalunya, els consells comarcals i les diputacions provincials, 
és un orgull i una satisfacció que retornaré amb treball incansable i amb perseverança.  

La meva sempre ha estat una trajectòria vinculada als valors de l’esforç i del treball 
constant. Probablement, això és conseqüència de l’esperit de superació que hem heretat 
les persones que vivim i gaudim d’un territori fràgil i dinàmic, però a la vegada especial i 
singular: el Delta de l’Ebre. Els nostres avantpassats, la gent del Delta, ens han ensenyat, 
generació rere generació, que la recepta per assolir els nostres objectius és treball, treball 
i més treball. 

L’Associació Catalana de Municipis és una entitat que al llarg de la seva trajectòria ha 
forjat un esperit infranquejable de servei al món local, al país i, sobretot, als conciutadans 
i conciutadanes. I ho ha fet a partir de la dedicació de totes les persones que, durant 
aquests 38 anys d’història de l’entitat, han contribuït al seu desenvolupament. A totes i 
tots ells només us puc donar les gràcies i assegurar-vos que durant els proper anys 
seguirem treballant per enfortir l’ACM, des del millor del llegat que ens deixeu, i amb 
l’objectiu que aquesta entitat sigui cada vegada més útil per als ajuntaments i la seva gent. 
En aquest sentit, voldria donar el més sincer agraïment al president sortint, David Saldoni, 
i la resta de presidents que heu protagonitzat la història d’aquesta gran entitat.  

Alcaldes i alcaldesses. Si avui som aquí és perquè creiem en el municipalisme. Perquè 
creiem en la política de servei a les persones i de progrés col·lectiu que representen els 
nostres ajuntaments i que representeu tots i totes vosaltres. Una tasca que amb la nostra 
vocació de servei públic exercim durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.  
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M’atreviria a dir que el municipalisme és la gent. És el territori. És l’estima pels nostres 
veïns i per les nostres veïnes. És no tenir mai un no com a resposta. És estar al carrer, a 
les places i a les festes majors, però també en els aiguats i en els moments més difícils. És 
a dir: el municipalisme, companyes i companys alcaldes i alcaldesses, són totes les 
persones que vivim i estimem els nostres pobles i ciutats. Perquè sense ells no hi ha 
institucions, vares d’alcalde o decrets que valguin. El municipalisme és vocació i és servei 
públic, amb majúscules i sense matisos. 

Avui prenc possessió com a president de l’Associació Catalana de Municipis amb la 
finalitat de traslladar els valors del municipalisme a la gestió diària d’aquesta entitat; tot 
partint de l’honradesa, la humilitat i l’honestedat que sempre he aplicat en la gestió 
municipal com a alcalde de Deltebre, i en les meves diferents responsabilitats en altres 
administracions supramunicipals.   

A partir dels següents quatre eixos programàtics podrem forjar l’essència del que ha de 
ser el Pla de Mandat per aquests propers 4 anys:   

1. Al servei del món local, al servei de les persones.  
 
En els seus inicis, l’ACM va formar-se com una entitat representativa i defensora dels 
interessos del municipalisme català, i ho va aconseguir amb un gran èxit. Tot i això, a hores 
d’ara podem afirmar que s’ha convertit en una entitat prestadora de serveis als 
ajuntaments dels nostres pobles i ciutats. L’ACM és l’aliada i el punt de referència dels 
pobles i ciutats de Catalunya!  

 
Per aquest motiu, seguirem enfortint la relació entre l’Associació Catalana de Municipis i 
el món local. Per una banda, sent la veu activa i avançada del municipalisme català. L’ACM 
i els seus representants han de ser els portaveus de les sensibilitats i de les 
problemàtiques del municipalisme català davant les diverses institucions i organismes. 
Com també els reivindicadors del món local com a administració més propera a la 
ciutadania. 

Per altra banda, enfortirem també la relació amb el món local concretant una aposta 
decidida que incrementi els serveis que l’entitat presta als municipis. Posant en relleu les 
poblacions més petites, però integrant, en les nostres polítiques d’actuació, a tots els 
pobles i ciutats.  

En aquest sentit, seguirem facilitant la feina dels ens locals mitjançant les eines existents 
i que s’han anat desplegant durant els darrers anys. Com són el cas, per exemple, de 
l’assessorament jurídic i tècnic, o de la central de compres. Però també des de tots aquells 
serveis que desenvoluparem a partir d’ara atenent a les necessitats compartides amb els 
nostres ajuntaments.  

Al mateix temps, també hem de seguir ajudant en el dia a dia de les nostres entitats locals, 
donant resposta a les casuístiques concretes dels càrrecs electes i els tècnics municipals, 
perquè així també se serveix de forma rigorosa a la gent a qui representem. 

En aquesta línia, la formació dels regidors i regidores i dels treballadors públics ha de 
seguir disposant d’un pes rellevant i específic dins de l’entitat, com també els espais de 
trobada d’electes i de municipis que puguin generar sinèrgies entre els responsables del 
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món local. Com a servidors públics, només podrem oferir el servei que mereixen els 
nostres ciutadans i ciutadanes des del treball i l’esforç, però també des del coneixement i 
l’experiència. 

En qualsevol cas, el suport al món local també s’ha de concretar amb l’impuls de l’entitat 
com a espai de reflexió, d’estudi i d’estratègia municipalista. Abordant totes aquelles 
qüestions que han de marcar l’agenda de la nova i bona política, i liderant el discurs del 
municipalisme en tots aquells reptes que a hores d’ara tenim com a municipis i com a 
país. I, evidentment, posant èmfasi en tots aquells que afecten directament als ciutadans 
i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats.  

Ens marquem com a prioritats el suport a la gent més desfavorida, l’enfortiment de la 
qualitat democràtica, la transparència i les dades obertes, el despoblament, la defensa de 
la igualtat de gènere i l’aposta per la participació ciutadana, són exemples de polítiques 
d’actuació que anirem desplegant durant els propers anys en el marc del procés de 
reorganització i impuls de les diferents comissions sectorials.  

2. Organització municipalista 

Tot aquest horitzó de treball ens ha de permetre consolidar aquesta entitat com la 
primera entitat municipalista del país. De fet, l’Associació Catalana de Municipis ha 
d’assumir el lideratge de la transformació de l’organització municipal de Catalunya, des 
de la generositat, la mirada àmplia i la voluntat de sumar esforços i anar plegats amb la 
resta d’entitats municipalistes de Catalunya, en especial amb la Federació de Municipis 
de Catalunya, amb qui ens uneix la mateixa missió: treballar pel món local, o el que és el 
mateix, contribuir al progrés i la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns. 

En aquest sentit, avui il·lustrem que aquest nou mandat de l’ACM, que respon a un ampli 
i transversal acord de governança de les entitats municipalistes, ens ha de portar a què 
aquesta missió conjunta que compartim amb la FMC pugui anar més enllà, i també es 
tradueixi en instruments de fusió per esdevenir una única entitat municipalista d’ordre 
català que aglutini tots els nostres ens locals. Un repte apassionant i clau per al futur del 
país que assumirem amb el màxim rigor. 

Aquest serà un objectiu prioritari per aquest mandat que tot just avui encetem. I ho farem 
tenint en compte les necessitats del món local, sempre apel·lant a criteris d’eficiència, 
representativitat territorial i intentant assolir el màxim consens possible.  

Tanmateix, en aquest esperit de transformació del món local, la futura Llei de Règim Local 
hi té molt a dir. Consellera, des de l’ACM volem ser protagonistes d’una llei moderna que 
permeti posar en valor la funció dels ens locals i que tingui la millora qualitativa de servei 
als veïns i a les veïnes com a primer objectiu.  

3. No ho podem fer sols. 

A totes i tots els que som avui aquí ens mou el servei públic. Transformar cada dia els 
nostres pobles i ciutats. I ho fem des dels Ajuntaments, les EMDs, les Mancomunitats, els 
Consells Comarcals i les Diputacions, però no en som prou. Necessitem que la Generalitat 
segueixi essent la nostra aliada en la millora de la qualitat de vida i la prosperitat del nostre 
poble, i un Estat que deixi de vulnerar el principi d’autonomia local com a norma.  
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El món local és i seguirà sent un aliat lleial i estratègic per avançar junts, per fer camí de 
llibertat, perquè les nostres veïnes i veïns també necessiten d’un govern de la Generalitat 
amb el màxim empoderament. Necessitem més eines i recursos per fer front als nous 
reptes i als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 que estableixen les Nacions 
Unides. L’envelliment demogràfic, la transformació del sistema productiu, l’emergència 
climàtica i la regressió, o l’adaptació del sistema educatiu són només alguns dels molts 
aspectes que hem de treballar plegats. 

I tot això, alcaldes i alcaldesses, no ho podem fer sense més eines ni tampoc sense més 
recursos. Tothom diu que els ajuntaments són la primera administració per al ciutadà, la 
més propera. I n’estem orgullosos. Però, conseqüentment, això també vol dir que és la 
que atén més preocupacions, anhels, mancances i desitjos del conjunt del poble de 
Catalunya.  

I ho fem més enllà de les nostres competències, i molts cops més enllà dels recursos de 
què disposem. I precisament perquè volem seguir sent els primers i els més propers, els 
ajuntaments necessitem abordar les reformes en els sistemes de finançament per seguir 
donant les màximes oportunitats, progrés i benestar a la gent del país i d’arreu. 

Som un país viu, perquè tenim un territori viu i ple d’oportunitats i, sobretot, un poble 
viu, que s’esforça cada dia per tirar endavant la seva comunitat. I si volem que així continuï 
haurem de seguir apostant per l’equilibri territorial. No com un compromís buit, sinó com 
la convicció que el país és un, i només respectant i estimant la diversitat podem fer país 
de debò. Des d’Alcanar fins a la Jonquera, i des de Barcelona fins a Almacelles. 

El món local català és tan ampli, plural, divers i ric com ho són les 7.600.267 de catalanes 
i catalans que viuen a Barcelona o a Gisclareny. Així ho diem i, sobretot, així ho creiem i hi 
treballarem a fons. L’ACM està, ara i sempre, al vostre servei. Sense mirar la mida, la 
ubicació o el color polític del vostre municipi. 

I  ho farem sempre des de la generositat, la voluntat d’ajudar als qui no poden seguir, i la 
solidaritat amb els problemes del món global on vivim. Perquè alcaldes i alcaldesses, 
Catalunya és un país d’acollida. Volem contribuir a fer una Europa i un món millor, on 
deixem als nostres fills i filles un llegat millor del que hem heretat dels nostres pares. 

El municipalisme tampoc s’entendria sense el paper lluitador, compromès i sacrificat de 
milers de dones que heu servit i que serviu els vostres pobles, perquè igual que la societat 
no s’entén sense la dona, la construcció municipal de Catalunya no es podria entendre 
sense el llegat de tantes dones com la Natividad Yarza, la primera alcaldessa de Catalunya, 
a Bellprat l’any 1934, o sense tantes i tantes altres, massa sovint anònimes, que lidereu la 
transformació del país. Aquest també serà un dels meus compromisos: sumar per seguir 
trencant sostres de vidre per a les dones en tots els àmbits que encara existeixen, també 
en el món local.  

4. Al servei del país. 

Em comprometo, davant de tots vosaltres, a seguir fent de l’ACM una entitat compromesa 
amb el país, amb els drets i les llibertats, amb l’anhel col·lectiu del poble de Catalunya, 
què és el nostre anhel, i amb les aspiracions d’un país que vol ser lliure no com un fi en si 
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mateix, sinó com un mitjà per donar més serveis, qualitat de vida i prosperitat a la gent. 
Aquesta és la gran missió del municipalisme català i de l’ACM. 

El municipalisme català es manifesta cada dia quan escoltem, atenem i treballem per la 
nostra gent, però també en moments clau, com vam fer l’octubre del 2014 i el juny de 
2017, aixecant les vares d’alcalde o alcaldessa a la Galeria Gòtica del Palau de la 
Generalitat, per fer costat al nostre país, en nom del nostre poble, i a favor de la 
democràcia, la llibertat i les urnes. 

Vosaltres sabeu, perquè ho viviu cada dia, que la democràcia és imparable. Els drets i les 
llibertats conquerits no poden tenir mai marxa enrere, i les urnes són l’arma democràtica, 
civil i pacífica que sempre uneix, i mai separa, una comunitat. 

I no podem tolerar mai que per posar urnes, per fer possible que el poble s’expressi o per 
canalitzar la democràcia hi hagi multes, querelles, exili i presó. Cada dia de presó o d’exili 
és una vergonya democràtica intolerable, que no podem deixar de denunciar, ni mirar cap 
a un altre costat. Des d’aquí tot el suport als nostres referents de dignitat, presos i exiliats, 
que mai s’haurien de trobar en la situació d’avui sota el paraigües d’una democràcia.  

El municipalisme català serà sempre un aliat del país, especialment en els moments que 
estem vivint. Sempre que calgui, i al costat de les nostres institucions, tornarem a sortir al 
carrer, pacíficament, democràticament, cívicament, però carregats de raons, de dignitat i 
de voluntat democràtica perquè no hi ha presó ni sentència injusta que pugui aturar la 
voluntat d’un poble dempeus. 

Moltes gràcies! 

Endavant amb el món local, visca Catalunya lliure!  

 

10. Cloenda. 
 
La Presidenta de la Mesa cedeix la paraula a l’Honorable Meritxell Budó, Consellera de la 
Presidència i Portaveu del Govern.  
 
Saluda les autoritats i assistents i manifesta que li plau assistir a la XXI Assemblea de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i fer-ho en qualitat de Consellera. 
 
Fins fa pocs mesos, concretament 6 mesos, la seva participació en les activitats de 
l’Associació corresponien a la seva vinculació amb el món local; i això fa que avui es trobi 
com si fos a casa. 
 
Expressa el seu agraïment al President sortint de l’ACM, el Sr. David Saldoni, per convidar-
la a participar en la cloenda de la XXI Assemblea; manifesta que ho fa com a Consellera de 
la Presidència, conscient que qui hauria de ser avui aquí és el legítim Conseller de la 
Presidència, el Sr. Jordi Turull, injustament empresonat juntament amb la resta de presos 
i preses polítiques i exiliats i exiliades.  
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Alhora, també aprofita per fer públic el seu reconeixement per la tasca realitzada durant 
aquest període que s’ha finalitzat avui mateix al President sortint i a l’Honorable Miquel 
Buch, company de Govern; agraïment i reconeixement que també estén a tot l’equip de 
persones que avui finalitza la seva responsabilitat a l’ACM, en un mandat especialment 
intens i ple de dificultats econòmiques, socials i polítiques. 
  
Aquesta legislatura va començar amb la novetat organitzativa d’assumir les relacions del 
món local al Departament de la Presidència. Aquesta nova organització té com a objectiu 
enfortir la col·laboració institucional i actuar com a porta d’entrada del món municipal 
amb el Govern de Catalunya; és a dir, la intenció és ser el canal de comunicació que ha 
d’arribar des del món local als diferents departaments del Govern. 
 
Manifesta que eren i segueixen sent conscients que uns dels temes de major preocupació 
i d’afectació al món local en els darrers anys va ser la greu crisi econòmica que va colpejar 
fortament la societat i, òbviament, les Administracions Locals com a Administració més 
propera a la ciutadania. 
 
Recorda que va ser una crisi d’ingressos de les Administracions Públiques que va afectar 
de ple la despesa i, en conseqüència, va afectar el manteniment dels serveis públics i la 
realització d’inversions als municipis. Aquesta davallada d’ingressos, conjuntament amb 
l’increment de necessitats socials que també es va produir en pobles i ciutats a causa 
d’aquesta crisi econòmica, van posar en situació crítica les Administracions Locals, però 
també al mateix Govern de Catalunya. Era necessari mantenir els serveis i donar resposta 
a les demandes de la ciutadania, mentre es patia una forta reducció dels recursos 
disponibles; i, a més, s’havien d’afrontar aquestes reptes sense la col·laboració solidària 
de l’Estat. 
 
En aquest marc de constrenyiment i atenent la cruesa de les dificultats, el món local ha 
sabut fer els deures i ha demostrat que el rigor en la gestió no està renyit amb la 
sensibilitat social. 
 
Manifesta que l’Assemblea és un marc idoni per fer aquest reconeixement del món local 
com a estructura institucional que ha estat capaç de fer front a les urgències socials del 
nostre país, a les necessitats de la ciutadania i que ha garantit el manteniment dels serveis 
de qualitat malgrat la reducció dels recursos en època de crisi. És conscient que aquest 
reconeixement ben merescut i, fins i tot, necessari no és suficient. 
 
A partir del 2017, la tendència del cicle econòmic va començar a canviar i, en 
conseqüència, es va fer inajornable revertir, en la mesura del possible, la situació en la 
qual es trobaven els governs locals. 
 
Des del Govern, es van marcar tres accions immediates envers el món local: la reducció 
del deute de la Generalitat amb el món local; incrementar els recursos del Fons de 
Cooperació Local i la recuperació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, la qual cosa 
significa posar a disposició del món local recursos destinats a la inversió. 
 
En relació a la reducció del deute, explica que el deute de la Generalitat amb els ens locals, 
que voltava els 570 milions l’any 2017, s’ha reduït dràsticament, en un 88%,  i no arriba 
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als 69 milions d’euros.  Confien en normalitzar la situació durant els propers mesos i deixar 
aquest deute a zero.  
 
En relació al finançament, la segona de les accions és la de l’increment dels recursos del 
Fons de Cooperació Local que se situa al voltant del 3,4%. Explica que és un increment 
que ja estava inclòs en el Projecte de Pressupost del 2019 de la Generalitat de Catalunya 
que no va arribar a tramitar-se però són conscients i tenen l’esperança que aquest 2020 
podran aprovar aquests pressupostos i garantir aquest increment del Fons de Cooperació 
Local. 
 
També explica que han aprovat un nou model de finançament per a l’Aran, amb una 
vigència de 5 anys, que dona més estabilitat que el model fins ara vigent; i, 
addicionalment, s’ha fet una segona convocatòria dels fons FEDER per un valor de més de 
37 milions d’euros.  
 
Però manifesta que probablement, la mesura que més s’estava esperant per part del món 
local era la recuperació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya; un programa que des 
del món local es trobava a faltar i que per part de l’ACM s’ha reclamat al Govern de 
manera insistent. Tal i com es va comprometre el Govern, el passat 2 de setembre de 2019 
es va publicar una nova convocatòria pel període 2020-2024 dotada amb un plurianual de 
250 milions d’euros; una quantitat amb la qual es garanteix una dotació mínima per a 
cadascun dels ens sol·licitants i que conté dues línies d’ajuts. 
 
La primera línia de 160 milions d’euros, a la qual poden concórrer la totalitat dels 
ajuntaments, és a dir, 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals 
descentralitzades. 
 
I una segona línia específica per als municipis de menys de 5.000 habitants, amb una 
dotació de 90 milions d’euros. Es fa aquesta línia específica per tal de garantir l’equilibri 
territorial. En aquest cas, s’està parlant de 737 municipis, 1 consell comarcal i 64 entitats 
municipals descentralitzades. 

Per altra banda, destaca el fet que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ha 
tingut un paper destacat en la política nacional i en el procés que ha viscut el país en 
aquests darrers anys.  

El suport explícit de l’ACM i dels alcaldes i alcaldesses ha obtingut de l’Estat una resposta 
que compromet profundament el funcionament normal i democràtic de les institucions. 
Moltes vegades una resposta en forma d’amenaça i de repressió, recordant els més de 
700 alcaldes investigats els darrers dos anys. 

Per això, els expressa el reconeixement i l’agraïment per part del Govern per ser-hi 
sempre i pel compromís constant amb la ciutadania del país. Actituds que s’han de 
preservar si es vol encarar un futur amb garanties, en què la política no perdi la seva raó 
de ser i s’exerceixi de forma respectuosa, pacífica, cívica i democràtica; i això es farà sense 
oblidar els reptes que haurà de fer front des del món local en els propers anys.  

Els reptes són diversos i de gran magnitud. En aquest sentit, detalla que s’està parlant de 
clima, demografia, mobilitat, immigracions, d’igualtat, tecnologia, economia... Tots 

mailto:acm@acm.cat


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

 

33 
 

 

aquests conceptes canviaran les vides i les ciutats; i aquests canvis tindran un impacte 
evident en la manera de governar els municipis. 

Manifesta que des del món local cal preveure aquests reptes per poder-se anticipar i creu 
que una de les millors maneres de fer-ho és l’estratègia que s’ha adoptar d’alinear els 
objectius del món local català amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.  

Per acabar, reitera el seu agraïment per donar-li l’oportunitat de ser a l’Assemblea i poder 
traslladar en nom del President Quim Torra i del Govern de la Generalitat de Catalunya el 
reconeixement per la tasca desenvolupada per la direcció que ara finalitza el seu mandat. 

També expressa la seva enhorabona pel desenvolupament de l’Assemblea, que fa 
extensiva al nou President de l’ACM i a tot l’equip que l’acompanya, desitjant un mandat 
ple d’encerts a la nova direcció de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques que a 
partir d’ara inicia una nova etapa. 

Per últim, agraeix a tots aquells alcaldes i alcaldesses que han estat reescollits perquè això 
vol dir que els seus municipis respectius han sabut valorar i apreciar la feina feta; i també 
fa extensiu el seu agraïment a tots aquells que han finalitzat el mandat a les seves ciutats.  

Sent les 14h. finalitza la XXI Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb el Cant dels Segadors. 

Vist-i-plau del President,      La Secretària General,  

 

 

 

 

Lluís Soler i Panisello      Joana Ortega i Alemany  
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