Pla de Mandat 2020-2024
La força del municipalisme

Missió

Objectius estratègics

Incorporem a l’agenda municipalista pel període 2020-2024 les tres bases
en que es fonamenta la sostenibilitat: la social, amb la qualitat de vida de
totes les persones com a objectiu, l’econòmica per assolir la prosperitat i
l’ambiental a través de l’acció climàtica i el compromís amb els objectius de
desenvolupament sostenible.

Valors
Aquesta missió es portarà a terme a través d’objectius estratègics, d’objectius operatius i d’accions concretes. Totes elles hauran d’incorporar els valors
de la nostra entitat, que són transversals i s’han de tenir presents en qualsevol iniciativa que es porti a terme en aquests mandat.

Excel·lència

Integritat

Proximitat

Igualtat

La nostra associació
s’ha de distingir per la
qualitat, l’eficàcia i l’eficiència en totes les seves actuacions.

L’àmbit públic local ha
de ser exemplar en
tots els sentits, però
especialment en els
comportaments ètics,
en cercar una veritable
cultura d’integritat pública.

El municipalisme es
distingeix de la resta
d’actuacions
públiques per estar a prop
del ciutadà, per tenir
la temperatura posada
en les diferents sensibilitats de la gent que
representem i en el
dia a dia dels nostres
pobles i ciutats. Alhora, com més propers
estem dels ciutadans,
més poden entendre
aquests les accions
públiques que es duen
a terme.

Igualtat d’oportunitats
es visqui on es visqui
del nostre país. Igualtat entre dones i homes en les possibilitats
d’accedir i intervenir
a l’àmbit públic local
com a treballadores o
com a electes. Igualtat
per accedir a serveis i
polítiques públiques a
totes les persones amb
diversitat
funcional.
Igualtat per treballar de
manera asimètrica les
diferents realitats territorials del nostre país.

ACM, ALIANÇA DE FUTUR

ACM, LA FORÇA MUNICIPALISTA I AMB
UNA ÚNICA VEU

Som una entitat que defensa els interessos dels
nostres associats i alhora, som una entitat prestadora de serveis a tots els nivells, innovant, investigant i fermament compromesos amb l’agenda
2030. La nostra força rau en representar a més
de mil ens locals del nostre país, creant sinèrgies
i complicitats entre tots ells per aconseguir els objectius que es concreten en aquest pla de mandat.

Per dur a terme els nostres objectius, ens cal un
municipalisme institucionalment fort, unit i plenament corresponsable del nostre futur col·lectiu juntament amb la resta d’institucions i de la societat
civil.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

MISSIÓ

Desenvolupament
Local Sostenible
Acció climàtica
Qualitat de vida
Prosperitat

Som també la força dels electes i dels tècnics i
treballadors públics locals, contribuint a la seva
dignificació, protecció i capacitació. Treballem per
millorar el marc jurídic que afecta als ens locals i
en la obertura del municipalisme català al món.

OBJECTIUS OPERATIUS

ACM, aliança de futur

Lobbisme sectorial
Implantar nous serveis
Innovar, digitalitzar, modernitzar
Impulsar l’Agenda 2030

ACM, la força
del municipalisme

Els Ajuntaments corresponsables de
la Catalunya del futur i amb una única veu
Prestigiar i dignificar l’electe local
Impulsar un marc jurídic eficient i de qualitat
Projectar el municipalisme català al món

EXCEL·LÈNCIA, INTEGRITAT, PROXIMITAT, IGUALTAT

Objectius operatius
LOBBISME SECTORIAL

IMPLANTAR NOUS SERVEIS

Exercim el lobbisme en positiu, de representació del municipalisme i dels
seus interessos en tots els àmbits. El municipalisme català ha de poder posicionar-se en tot el que li afecta, tenir criteri propi i poder-lo defensar arreu en
benefici dels ciutadans que representem. Massa sovint s’actua per part de
les institucions supramunicipals obviant el criteri dels qui estem més a prop
de la gent.

L’ACM com a prestadora de serveis als ens locals i referent per a donar resposta a
les necessitats dels nostres Ajuntaments.

Els ens locals hem de poder executar les polítiques supramunicipals, però
també participar de les decisions que es prenen des de l’inici i en plena
corresponsabilitat amb els altres actors públics i privats. Articularem a través
dels Fòrums i comissions les propostes i el debat de les nostres comarques,
dels joves electes, dels municipis petits i de les EMD’S.

Amb la voluntat de facilitar l’accés a la formació tant per a electes com per a tècnics, tant a nivell d’horaris com per descentralitzar-la i que sigui més accessible a
tothom, programarem tant formació on-line com semi-presencial.

Ampliarem l’assessorament que actualment es presta amb una oficina de gestió
territorial per a l’àmbit de planejament territorial, l’assessorament urbanístic i ambiental i una altra oficina, de gestió econòmica per a consultes fiscals i financeres.

OBJECTIU
OBJECTIU

Lobbisme
sectorial

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Posicionar l’ACM en tots els temes sectorials
Impulsar nou finançament i noves competències des del Fòrum Comarcal
Impulsar la trobada nacional i participar en la redacció del nou Pla Nacional
des del Fòrum de Joves Electes
Constituir el Fòrum d’ens locals fins a 1.000 habitants
Crear la Comissió d’EMDs de l’ACM
Impulsar l’observatori de dades agregades del món local
Impulsar els cercles sectorials de temàtica local
Convenis amb altres associacions municipalistes
Participació en totes les iniciatives normatives i consultes de polítiques públiques
que afectin el món local
Fomentar la investigació i el debat publicoprivat a l’administració local
Impulsar l’intercanvi d’experiències, de coneixement i el lobbisme dels tècnics de
l’administració pública
Impulsar els consells assessors de les àrees i els àmbits de l’ACM
Establir aliances estratègiques amb altres centrals de compres
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Implantar
nous serveis

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Creació d’una oficina tècnica territorial per a l’assessorament i assistència en matèria
de gestió territorial
Creació d’una oficina tècnica econòmica d’assessorament en hisenda local
Nou servei d’assessorament en contractació pública local
Servei d’acompanyament en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat
i de joventut locals
Oferir formació semipresencial i on-line
Formació per a futurs TAG, secretaris, interventors i tresorers de l’administració local
Taula de diàleg permanent en contractació pública
Fomentar projectes d’arrelament al territori
Pla per a la transferència de coneixements dels docents
Pla per a la gamificació en continguts
Base de dades de normativa i jurisprudència local
Borsa de tècnics per Ajuntaments
Grups de treball en seguretat ciutadana i habitatge
Elaborar models tipus de normativa i documentació local (ordenances, ROM, cartes de serveis,
plans d’emergència, de seguretat…)
Observatori d’indicadors locals, especialment els de ruralitat per reforçar l’equilibri territorial
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IMPULSAR L’AGENDA 2030
Assumim com a pròpia l’agenda 2030 com el millor instrument per articular la resposta per la emergència climàtica, també en l’acció estratègica dels Ajuntaments.
Amb aquest objectiu, l’ACM, elaborarà material de divulgació, formarà tècnics i
electes i participarà activament en els fòrums i tramitacions legislatives que concretin les mesures a aplicar al nostre país per a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

INNOVAR, DIGITALITZAR I MODERNITZAR
La innovació i la digitalització tant de la pròpia ACM, com
dels serveis que ofereix i que els Ajuntaments implementen,
constitueix també un instrument útil de poder donar igualtat
d’oportunitats arreu del territori i per a tothom.

Impulsarem conjuntament amb d’altres institucions i entitats, l’agenda rural de
Catalunya, en paral.lel a l’agenda urbana, per a concretar les actuacions a fer
en totes les zones no urbanes del nostre país i poder posar en valor la riquesa,
l’asimetria i la potencialitat de les iniciatives de tot tipus de les diferents ruralitats
que conviuen al nostre país.

Reforçarem la difusió de les iniciatives municipalistes fent-les
arribar al públic objectiu a les que s’adrecen i optimitzarem el
màxim les xarxes socials per a la comunicació i interactuació
amb el món local.

OBJECTIU

Innovar,
digitalitzar,
modernitzar

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Nous formats i digitalització de les publicacions
Facilitar el procés de modernització de l’administració local
Testar les necessitats formatives pels treballadors de l’administració local
Incentivar la investigació universitària sobre l’àmbit local
Digitalització de la central de compres
Objectivar, protocol·litzar i determinar indicadors propis per a l’oferiment de nous productes
de la central de compres
Plataforma electrònica i anàlisi de sistemes dinàmics de contractació
Digitalització i protocol·lització de l’assessorament legal
Oferir juntament amb l’AOC una plataforma en transparència pública
Retransmissió de jornades, formació, rodes de premsa… per streaming
Implementació i desenvolupament de la compliance i el sistema de protecció
de dades a l’ACM i als seus representants
Pla per al desenvolupament de la carrera professional a l’ACM
Enxarxar l’ACM amb totes les universitats catalanes
Impulsar els premis ACM
Donar difusió de les iniciatives del municipalisme català als públics objectius de les mateixes
Aprofitar totes les eines de comunicació digital i les xarxes socials per comunicar,
difondre i interactuar amb el món local
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OBJECTIU

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
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Impulsar
l’Agenda 2030

Oferir metodologia pròpia dels ens locals per implementar l’Agenda 2030
17
Elaboració de material de divulgació propi per a ens locals dels ODS
17
Divulgar l’agenda urbana de Catalunya i la resta d’agendes globals
17
13
Comprometre els ens locals en la lluita contra l’emergència climàtica
Impulsar l’agenda rural de Catalunya, juntament amb el CADS
11,15,14
Tallers d’estudi, investigació i divulgació normativa vinculats al canvi climàtic
4,13
Participació activa en la llei del territori, en la de transició energètica i
7,13,14,15
totes les relacionades amb l’emergència climàtica
12
Incorporar clàusules de compromisos amb els ODS a les licitacions de la central de compres
Promoure l’elaboració de plans de mobilitat local amb criterisz sostenibles
11
Promoure la instal·lació d’equips per a la producció i consum d’energia renovable als ens locals
7,12,13
Recopilar i divulgar les bones pràctiques d’implantació de l’Agenda 2030 en l’àmbit local
17

ELS AJUNTAMENTS CORRESPONSABLES
DE LA CATALUNYA DEL FUTUR
Els ens locals no som ni espectadors ni col.laboradors del futur de Catalunya:
conjuntament amb els nostres ciutadans, volem ser protagonistes de les petites
i les grans decisions que treballin per a un millor futur dels catalans i catalanes.
Per això impulsarem una modificació legislativa perquè el Consell de Governs
Locals sigui l’instrument de representació i de posicionament del món local que
preveu l’Estatut de Catalunya.

PRESTIGIAR I DIGNIFICAR L’ELECTE LOCAL
Proposarem un marc jurídic que doni protecció i posi en valor la tasca dels electes
locals a través de l’Estatut de l’Electe Local. A més, cal reconèixer els anys de
dedicació al món local per part dels electes i oferirem formació i mesures per a la
transició entre la dedicació pública i la tornada al mercat laboral.

Treballarem perquè el municipalisme tingui una única veu a Catalunya, per ferlo més fort dintre la seva pluralitat i per oferir més i millors serveis als ens locals
catalans. Alhora, proposarem la vinculació al municipalisme dels organismes de
caire públic que presten serveis a l’àmbit local.

OBJECTIU

Els ajuntaments
corresponsables de
la Catalunya del futur
i amb una única veu

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Impulsar la nova regulació del Consell de Governs Locals que el faci operatiu
Proposta de l’associació municipalista del futur
Estudi de la vinculació d’organismes de caire local a l’associació municipalista
(LOCALRET, AMTU, AOC…)
Participació i corresponsabilitat amb la política supralocal
Promoure la xarxa de compradors públics de Catalunya
Participar amb productes propis a les fires i exposicions municipals
Pla pilot d’equitat en l’accés a la cultura
Impulsar un grup de treball que elabori una proposta d’igualtat d’oportunitats i d’accés
als serveis a tot el país

OBJECTIU
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Prestigiar
i dignificar
l’electe local

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Redactar i impulsar l’Estatut jurídic de l’electe local
Impulsar un pla de formació adaptat a les necessitats de cada electe durant la legislatura
Elaborar un pla d’acompanyament i reinserció laboral per als electes sortints
Assessorament jurídic en causes prepenals
Proposta per assegurar la cobertura de la defensa jurídica en causes penals
Proposta normativa de retribucions per a electes locals
Càpsules formatives exprés sobre normativa local per a electes municipals
Constitució del Consell assessor de l’ACM, format per exelectes
Proposta per posar en valor els anys de dedicació com a electes locals
Posicionar en el debat d’interès públic els temes locals més rellevants
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IMPULSAR UN MARC JURÍDIC EFICIENT I DE QUALITAT

PROJECTAR EL MUNICIPALISME CATALÀ AL MÓN

Promourem noves regulacions i modificacions de la normativa actual per a millorar el marc jurídic que afecta al món local, que sovint s’ha aprovat sense tenir
present la realitat i el mal finançament dels ens locals.

Hem d’obrir el municipalisme català al món, en tots els àmbits: el cultural, l’econòmic, el partenariat per projectes d’interès comú, etc..
Amb aquest objectiu, oferirem formació tant per electes com per a tècnics i posarem a disposició dels ens locals una oficina tècnica per a l’assessorament i assistència en la implantació i tramitació de projectes a nivell internacional.

Impulsarem els plans d’integritat per consolidar una cultura ètica als nostres Ajuntaments i instarem al Parlament de Catalunya perquè tramiti i aprovi la llei de
governs locals i la de finances locals per fer més eficients i eficaces les nostres
administracions i millor finançades.

OBJECTIU
OBJECTIU

Impulsar
un marc jurídic
eficient i
de qualitat

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Propostes de modificació i novació de normativa jurídica local a través dels tallers legislatius
Investigació en qualitat normativa
Promoure sistemes d’integritat pública local en tots els municipis
Investigació, divulgació i formació en contractació pública
Excel·lència en contractació interna
Impulsar la Llei de Governs Locals conjuntament amb la Llei de finances locals
Impulsar la llei de Contractes del Sector Públic de Catalunya
Proposta normativa sobre l’IVA al món local
Impulsar la Llei de Funció Pública de Catalunya
Impulsar la llei òmnibus de reducció i simplificació de càrregues per a l’administració local
Impulsar l’acord comú per a empleats públics d’ens locals de fins a 20.000 habitants
Promoure sols o amb altres socis una publicació especialitzada de dret local i
polítiques públiques locals d’àmbit català
Impulsar l’observatori jurídic d’experiències en titularitat i gestió pública i privada
dels serveis públics

16
9
11
4,9,12
12
8,16
12
8,16
16
16
8
16
9,16

Projectar el
municipalisme
català al món

ACCIÓ

OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Pla per a la projecció internacional del municipalisme català
Creació d’una oficina tècnica per a l’assessorament i assistència en la implantació i
tramitació de projectes i subvencions a nivell internacional
Especialització en relacions i dret internacional
Fomentar el lobbisme municipal amb la presència en associacions i organismes
internacionals
Traducció de la pàgina web de l’ACM a diferents idiomes
Participar com a socis en projectes internacionals
Banc de recursos de bones pràctiques
Creació d’una xarxa de col·laboració cultural dels ens locals catalans a nivell internacional
Elaborar una guia municipal pels agermanaments
Divulgar i acompanyar els projectes d’emprenedors a nivell internacional, fomentant les
aliances i agermanaments econòmics
Donar a conèixer les polítiques públiques locals més exitoses d’arreu del món
Facilitar la participació dels ens locals en els grups de treball dels organismes
internacionals dels quals en som membres
Fomentar l’intercanvi de formació a escala internacional
Impulsar el Peer learning, aprenentatge entre iguals
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Mira el vídeo!

La força del municipalisme #agendamunicipalista
C/ València, 231, 6a 08007 Barcelona

93 496 16 16 acm@acm.cat acm.cat

