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L’Associació Catalana de Municipi s i Comar-
ques és la veu del municipalisme català. 
Actualment, compta amb més de 1.000 ens 
locals associats, entre ajuntaments, tots els 
consells comarcals i totes les diputacions del 
país, i altres ens locals com entitats municipals 
descentralitzades, consorcis i mancomunitats.

La nostra raó de ser és defensar els interessos 
del municipalisme català, assessorar-lo i oferir 
un ampli catàleg de productes i serveis a tots 
els nostres associats. Serveis de formació i 
actualització de coneixements, assessorament 
jurídic, treball d’aspectes que afecten el món 
local a través de comissions sectorials o re-
cerca de sinergies internacionals són algunes 
tasques del dia a dia de l’ACM. Així mateix, 
posem a la vostra disposició la Central de 
Compres del món local, l’espai d’adquisició de 
productes i serveis en les millors condicions 
per a les entitats locals. 

El nostre compromís és continuar treballant 
perquè els ens locals disposin de les eines 
pertinents i adequades per oferir serveis de 
qualitat als seus veïns i veïnes. Perquè tenim 
clar que l’atenció de proximitat és la més 
eficaç i la més directa.

Hereus d’Enric Prat de la Riba, expresident 
de la Mancomunitat de Catalunya, creiem en 
un país on totes les persones disposin dels 
mateixos serveis i oportunitats visquin on 
visquin. Per fer-ho possible ens posem a la 
vostra disposició treballant de la mà i buscant 
prestar la millor adminis tració local per al 
nostre país.

Miquel Buch i Moya
President de l’ACM

PRESENTACIÓ

L’ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE MUNICIPIS I COMARQUES, 
ENTITAT NASCUDA EL 1981, S’HA 
CONSOLIDAT COM EL REFERENT 
DEL MUNICIPALISME CATALÀ
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1 
L’ACM,  
REFERENT MUNICIPALISTA

 » Defensem i representem els interessos 
del món local davant d’altres adminis-
tracions supramunicipals.

 » Assessorem, informem i donem suport 
als ens locals en qualsevol consulta jurí-
dica o en aspectes que puguin facilitar  
la interpretació de normatives i legisla-
ció específica.

 » Analitzem i aportem el punt de vista 
municipal en normatives que tinguin 
afectació pel món local.

 » Analitzem i reflexionem acuradament 
sobre tot el que afecta als ens locals  
a través de comissions sectorials de 
treball liderades per representants 
locals.

 » Editem publicacions relacionades  
amb temàtiques d’interès municipal.

 » Som pioners en la formació d’electes  
i oferim un ampli ventall de recursos  
per a tots els treballadors públics dels 
ens locals.

 » Comprem de forma agregada productes 
i serveis per a millorar les condicions 
econòmiques i administratives dels ens 
locals sempre assegurant la màxima 
seguretat jurídica.

 » Oferim als electes i tècnics del món local  
les eines per a desenvolupar millor  
la seva tasca del dia a dia. 

Contacte

acm@acm.cat  
934 961 616  

territori@acm.cat  
679 452 264

L’ACM és la principal veu del municipalisme 
català amb més d’un miler d’ens locals associats
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TOTES LES COMARQUES I CAPITALS DE COMARCA SÓN SOCIS DE L’ACM,  
AIXÍ COM LES 4 DIPUTACIONS

EVOLUCIÓ NÚMERO ENS LOCALS ASSOCIATS 
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L’Assemblea és el màxim òrgan de l’ACM 
i està format per tots els representants dels 
ens locals associats. Cada ens local disposa 
d’un vot exercit per l’alcalde o alcaldessa o pel 
càrrec electe delegat.

L’ Assemblea es reuneix com a mínim una 
vegada l’any i els acords de l’Assemblea 
s’adopten per majoria simple.

L’objectiu de l’entitat municipalista de refe-
rència a Catalunya és assegurar que tots els 
municipis tinguin la mateixa representació. 
En la seva constitució, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a banda d’establir la 
característica de ser una entitat eminentment 
catalana, estableix que cada municipi té un 
vot, independentment de la seva dimensió. 
″Un municipi, un vot″ ha esdevingut el lema 
de l’Associació. 

Òrgans de govern

2.1  
ASSEMBLEA  
I COMITÈ EXECUTIU

2 
ÒRGANS DE GOVERN  
I DE REPRESENTACIÓ

El Comitè Executiu està integrat per un 
màxim de 45 membres. En són membres 
el President/a, l’Alcalde/essa de Barcelona, 
el Síndic d’Aran, els Presidents/es de les 
administracions locals, el President del Fòrum 
Comarcal i el President del Fòrum de Joves 
Electes. 

El Comitè es reuneix com a màxim un cop 
cada dos mesos.
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Presidència
El president és elegit per l’Assemblea d’entre 
els seus membres i li correspon la represen-
tació legal de l’ACM. Entre altres funcions, 
en destaca la de vetllar pel compliment dels 
acords de l’Assemblea i del Comitè Executiu.

presidencia@acm.cat 

Secretaria General 
El secretari general de l’ACM dóna suport 
tècnic al President en l’exercici de la seva 
responsabilitat, en la planificació, organització  
i direcció superior de l’Associació. 

secretaria@acm.cat 

Òrgans de govern

2.2 
PRESIDÈNCIA 
I SECRETARIA GENERAL 

Miquel Buch
President

Marc Pifarré
Secretari General
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Òrgans de representació 

2.3 
FÒRUM COMARCAL

El Fòrum Comarcal és l’òrgan que actualment 
agrupa les 42 comarques de Catalunya.  
Representa els interessos dels seus associats 
davant de l’administració i altres òrgans i 
institucions públiques i privades, estableix 
relacions de cooperació i d’altres amb associ-
acions nacionals i internacionals amb finalitats 
anàlogues, regula les estructures organitzati-
ves pertinents i facilita l’intercanvi d’informa-
ció sobre qüestions comarcals. 

Funcions 
 · Representació a tots els nivells dels inte-

ressos de les comarques. 

 · Fixació de les directrius d’actuació generals 
en relació amb els consells comarcals. 

 · Promoció i elaboració d’estudis sobre 
problemes i qüestions comarcals. 

 · Qualsevol altra finalitat que afecti directa-
ment o indirecta els associats.

President actual
Jordi Xargay, president del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany.

Contacte

forumcomarcal@acm.at  
934 961 614 Ext. 207 

Dins de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques el Fòrum de Joves Electes està 
format per agrupació voluntària dels repre-
sentants electes fins a 35 anys d’edat i les regi-
dores i els regidors de joventut o conselleres i 
consellers comarcals de joventut de Catalunya. 
El Fòrum té per finalitat representar, defensar 
i promoure polítiques de joventut i promoure 
els interessos generals dels joves electes que 
pertanyin a ens locals o comarcals associats 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques. 

Funcions 
 · Coordinació d’actuacions dels joves regi-

dors i dels regidors de joventut. 

 · Promoció i elaboració d’estudis sobre 
problemes i qüestions dels joves regidors i 
de política juvenil. 

 · Qualsevol altra finalitat que afecti directa-
ment o indirecta els joves electes.

President actual 
Ferran Estruch, alcalde de Cardona. 

Òrgans de representació 

2.4 
FÒRUM JOVES ELECTES

Contacte

forumjoves@acm.cat  
934 961 614 Ext. 207



 ACM / Guia de Serveis ACM /  1716  / Guia de Serveis ACM / ACM

El món local viu sotmès a canvis normatius 
constants. Des de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis treballem per a detectar els aspectes 
que poden afectar el desenvolupament diari 
dels nostres ens locals. Oferim serveis en as-
sessorament i informació jurídica per als ens 
locals amb el principal repte de mantenir el 
nostre esperit de servei. La nostra raó de ser 
és que els ajuntaments puguin oferir atenció 
personalitzada i de qualitat als seus ciutadans. 

Àmbits de treball 
 · Suport als tècnics i representants munici-

pals sobre qüestions jurídiques i econòmi-
ques. Elaboració d’informes jurídics que 
faciliten la interpretació de la legislació 
que afecta al món local. 

 · Organització i participació en jornades  
i seminaris de dret local adreçats als 
càrrecs electes i al personal de l’adminis-
tració local. 

 · Elaboració de notes informatives i d’anàlisi 
dels canvis legislatius quan afecten  
a l’administració local.

 · Enviament i elaboració de butlletins que 
recullen la diversitat de canvis legislatius. 

 · Informació relativa a convocatòries de 
subvencions. 

3 
L’ACM  
AL SERVEI DEL MÓN LOCAL

3.1 
SERVEIS JURÍDICS

Contacte

juridics@acm.cat  
934 961 616 Ext. 204 
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3.2 
FORMACIÓ

L’ACM, com a principal entitat municipalista 
de Catalunya, està convençuda de la necessi-
tat de formar i fomentar la millora contínua 
dels nostres electes i tècnics locals. És per 
aquest motiu que apostem per a oferir un 
ampli ventall d’accions formatives adreçades 
al món local que pretenen donar resposta 
a les necessitats formatives específiques del 
personal al servei d’aquestes institucions, 
adequant qualsevol proposta formativa a les 
seves particularitats. 

L’Àrea de Formació també gestiona el Pla 
Agrupat de Formació integrat per l’ACM, les 
diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, 
els Consells Comarcals de la demarcació de 
Barcelona i els sindicats de CCOO i UGT. 

Des de l’ACM s’organitzen jornades, seminaris, 
màsters i postgraus adreçats a tècnics i als 
electes, a través de la Fundació Aula d’Alts 
Estudis d’Electes.

Accions formatives
La formació té un paper fonamental per 
potenciar les competències del personal al 
servei de l’administració local, i millorar així la 
prestació de serveis públics.

Els canvis constants en les normatives que 
afecten el règim local, ens exigeixen una actu-
alització contínua i és la nostra voluntat seguir 
ofertant totes les novetats formatives a tots els 
ajuntaments, consells comarcals i diputacions 
de Catalunya. 

No només ens avalen les xifres i la valoració 
que els nostres alumnes atorguen a totes les 
accions formatives, sinó que des del 2006 i 
fins a l’actualitat l’activitat oferta, està valorada 
amb el segell de qualitat ISO 9001-2015.

Difondre les informacions relacionades amb el 
món local que afecten als associats és la tasca 
que desenvolupa el departament de comuni-
cació de l’ACM. Per a fer-ho possible, l’ACM 
disposa de diferents recursos que faciliten la 
comunicació interna i externa de l’entitat. 

Comunicació interna 
Per fer arribar la informació als associats 
s’elabora una revista mensual amb informació 
referent a les diferents accions que duu a 
terme l’entitat. 

Diàriament s’envien trameses sobre temes es-
pecífics que puguin ser d’interès pels associats 
per assegurar que reben la informació amb la 
màxima immediatesa. L’ACM disposa també 
de dos butlletins electrònics per als associats. 
El butlletí genèric i el butlletí jurídic són dos 
canals de comunicació que permeten apro-
fundir en aquells aspectes relacionats amb 
l’entitats i les novetats jurídiques que afecten 
a l’administració local. 

Comunicació externa 

La comunicació externa de l’ACM té com a 
pilar fonamental la pàgina web i les xarxes 
socials. 

3.3 
COMUNICACIÓ 

A la web es publiquen les notícies d’actualitat, 
informacions d’interès, prioritats d’agenda i 
informació institucional. És un espai on amb 
un sol clic, podem trobar la informació relaci-
onada amb el món local. 

L’ACM també manté un costant contacte amb 
els mitjans de comunicació (comunicacio@
acm.cat) amb l’objectiu principal de defensar 
el municipalisme, donar suport i dignificar so-
cialment la tasca dels càrrecs electes i tècnics 
municipals.

Contacte

www.acm.cat/formacio  
formacio@acm.cat  

934 961 616 Ext. 201

Contacte

comunicacio@acm.cat 
934 961 616 Ext. 104 
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3.4 
COMISSIONS

Les comissions són l’àmbit de reflexió sectorial 
que permet el coneixement a fons dels temes 
que competen el món local. Els objectius 
bàsics de les comissions són defensar i 
promoure el treball dels àmbits d’actuació 
en l’àmbit municipal. L’ACM disposa de 16 
comissions que enguany compten amb més 
de 1.300 càrrecs electes municipals adscrits. 
Cada comissió s’organitza al voltant del seu 
president o presidenta, designat pel Comitè 
Executiu de l’ACM. 

Comissions 
Àrea acompanyament a les persones

Benestar social, Ensenyament, Salut, Igualtat  
i Nova ciutadania

Àrea Territori i Sostenibilitat

Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Petits 
Municipis, Medi Ambient i Sostenibilitat, 
Forum Comarcal

Àrea Dinamització Econòmica
Promoció econòmica i ocupació, Turisme

Àrea Règim Intern i Seguretat
Hisendes Locals, Funció Pública, Interior, 
Prevenció, Seguretat i Protecció Civil

Àrea Cultura, Llengua, Esports i Joventut
Cultura i Llengua, Esports, Fòrum de Joves 
Electes

L’ACM també participa en comissions instituci-
onals en representació del món local. L’entitat 
designa representants en comissions on el seu 
objectiu és defensar i respectar el interessos 
dels associats i els seus valors fundacionals.
 Anualment, prop de 200 càrrecs electes locals 
de l’ACM van representar els interessos el 
món local català en les més de 500 reunions 
de diferents comissions institucionals. 

En un món globalitzat i competitiu, on més de 
la meitat de la població viu en ciutats, cada 
cop més els municipis esdevenen actors claus 
internacionals. Des de l’ACM entenem que cal 
projectar el territori i els seus municipis per 
tal d’aprofitar el màxim totes les oportunitats,  
aconseguint, així, desenvolupar i impulsar el 
creixement del territori i els seus municipis. 

Amb l’objectiu d’apropar el món local, i en 
definitiva la ciutadania, a la política europea i 
internacional, l’ACM ha apostat per impulsar 
el departament de Relacions Institucionals i 
Internacionals. 

Participar en xarxes municipalistes, fer segui-
ment dels temes globals que afecten al món 
local, interrelacionar-se amb altres entitats 
municipalistes i intercanviar-ne bones pràc-
tiques, apropar els alcaldes i alcaldesses de 
Catalunya a altres municipis i administracions 
europees i internacionals, participar, acom-
panyar i assessorar el món local en projectes 
europeus,... són alguns dels reptes que l’ACM 
s’ha plantejat assolir.

El departament també té com a finalitat de-
senvolupar les tasques pròpies institucionals 
de defensar els interessos de l’ACM davant 
diferents col·lectius i empreses.

Atendre, i trobar vies de col·laboració i coope-
ració amb aquelles empreses, tant del sector 
públic com del sector privat, que puguin oferir 
algun tipus de servei al món local és un dels 
objectius que es volen assolir a nivell interna-
cional.

3.5 
RELACIONS INSITITUCIONALS  
I INTERNACIONALS

Contacte

comissions@acm.cat  
934 961 616 Ext. 207

Contacte

international@acm.cat 
934 961 616 Ext. 226 
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Un dels aspectes més importants que defineix 
l’ACM és donar resposta a les necessitats 
dels ens locals associats. Aquestes necessitats 
afloren pels propis ens, o en altres ocasions, 
a partir de l’anàlisi i detecció de necessitats 
comunes. Fruit d’aquesta detecció, l’ACM va 
constituir una Central de Compres.

Definim objectius, alternatives i solucions per-
què puguin ser contractades pels ens locals 
aconseguint cinc objectius: estalvis econòmics 
a través de les economies d’escala, estalvis 
administratius, seguretat jurídica, transpa-
rència en els òrgans de contractació locals 
i foment de les polítiques de sostenibilitat. 
Sempre, amb la voluntat de trobar l’equilibri 
de col·laboració entre la indústria local i la 
Central de Compres. 

La Central de Compres realitza els estudis de 
necessitats, determina i proposa les licitacions 
i també manté contacte amb les empreses per 
tal de determinar de la manera més exacta 
quins són els serveis més apropiats. Un cop 
adjudicada la licitació la Central de Compres 

fa un seguiment exhaustiu de l’adquisició 
de béns i serveis i, si s’escau, gestiona la 
resolució d’incidències amb les empreses 
adjudicatàries. Es realitza una gestió global 
del contracte fins a la finalització de la vigència 
d’aquest. 

La Central de Compres ofereix diversos 
productes i serveis com electricitat, gas, 
assegurances, equips informàtics, vehicles, 
equips d’impressió i multifunció, maquinària 
tècnica, paper videoactes, DEA’s i manteni-
ment d’ascensors.

3.6 
CENTRAL DE COMPRES  
DEL MÓN LOCAL

Contacte

centraldecompres@acm.cat 
934 961 616 Ext. 221 
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4 
FUNDACIONS  
I ORGANISMES 

4.1 
CONSORCI CATALÀ  
PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL

El CCDL té per finalitat la dinamització social i 
econòmica dels territoris a Catalunya. Promou 
projectes competitius, treballant conjuntament 
amb el teixit productiu del territori.

És una entitat local integrada per les diputaci-
ons de Barcelona, Girona i Lleida que aporten 
una visió àmplia del territori, els Consells Co-
marcals de l’Alt Camp, l’Anoia, el Pallars Jussà, 
el Pla de l’Estany i la Segarra que transmeten 
la perspectiva local, i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, que en forma part 
per la seva visió estratègica del conjunt del 
territori.

Actualment el consorci, com a òrgan de con-
tractació de la Central de Compres del món 
local, ofereix la màxima seguretat jurídica als 
ens locals. 

El CCDL garanteix un procediment de contrac-
tació amb estricte compliment de la llei de 
contractes del sector públic. 

En definitiva, el CCDL facilita l’accés a projectes 
competitius, amb components innovadors, 
aportant-ne una estructura àgil i interdiscipli-
nar que pugui actuar a Catalunya, contribuint 
a la millora del nostre país i els seus ens 
locals.

Contacte

ccdl@ccdl.cat  
934 961 616
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4.2 
FUNDACIÓ AULA D’ALTS 
ESTUDIS D’ELECTES

4.3 
CÀTEDRA ENRIC PRAT  
DE LA RIBA

L’Aula d’Alts Estudis d’Electes va néixer l’any 
2000, gràcies a l’impuls de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques que, entenent 
la responsabilitat que suposa ser alcalde o 
regidor i les moltes i variades situacions amb 
les quals es poden trobar per raons del seu 
càrrec, va voler apostar per un tipus de forma-
ció específica per a ells.

L’any 2002, l’ACM i la UAB van crear la 
Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes amb la 
finalitat d’oferir formació als càrrecs electes 
i així esdevenir pionera en aquest tipus de 
formació, ja que no existia cap tipus d’oferta 
formativa específica per a ells. La FAAEE comp-
ta amb el suport dels seus patrons: l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i 
les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, que contribueixen a donar prestigi 
i reconeixement a la tasca que es porta a 
terme des de la Fundació.

Fruit de la col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació 
privada Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) 
en matèria de formació i transferència de 
coneixement científic en els àmbits del dret, 
la hisenda i la gestió dels ens locals, ambdues 
institucions van acordar, el 14 d’abril de 2009, 
la creació de la Càtedra Enric Prat de la Riba 
d’Estudis Jurídics Locals.

La finalitat de la Càtedra és esdevenir un la-
boratori d’idees en el món local, tot abordant 
els nous reptes vinculats a la investigació i la 
recerca de les qüestions que més interessen 
en els àmbits relacionats amb les adminis-
tracions i el sector públic local català, amb 
l’aspiració de constituir-se en un referent en 
aquest sector. 

L’activitat de recerca de la Càtedra es basa en 
quatre línies de publicació, que són:

Des del 2010 hem impulsat i col·laborat en 
més de 500 activitats formatives, hem format 
16.000 persones i estem cursant la IV edició 
del Màster en Govern Local. Enguany estem 
treballant el programa del Diploma de postgrau 
en govern local obert, transparència, bon govern 
i participació, una formació pionera en el món 
local.

No només ens avalen les xifres i la valoració 
que els nostres alumnes atorguen a totes les 
accions formatives, sinó que des del 2006 i 
fins a l’actualitat l’activitat que ofertem, està 
valorada amb el segell de qualitat ISO 9001-
2015.

 · Col·lecció Estudis Locals 
Relativa a les obres que aborden l’estudi 
de qüestions d’àmbit general, amb una 
perspectiva global i exhaustiva i amb apor-
tacions doctrinals i jurisprudencials.

 · Col·lecció Anàlisi Pràctica 
Relativa a aquells estudis que s’aborden 
des d’un enfocament essencialment 
pràctic (estadístiques, enquestes,...).

 · Col·lecció Electes Locals 
Es nodreix dels treballs de recerca elabo-
rats pels càrrecs electes que han participat 
en les diferents edicions de la Diplomatura 
de Postgrau en Gestió i Administració Local 
i en el Màster en Govern Local.

Contacte

www.acm.cat/formacio  
catedra@acm.cat 

934 961 616 Ext. 201

Contacte

www.acm.cat/formacio 
aula@acm.cat 

934 961 616 Ext. 201
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