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ACM, la veu del
municipalisme
El 20 de gener de 2018 vaig tenir l’honor de ser escollit 
president de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, entitat municipalista de referència a Catalunya que 
representa els interessos del món local. Després d’un 
any i mig, i sis més com a membre de l’executiu deixo 
el càrrec en el marc de la 20a Assemblea de l’entitat a 
Girona. 

Durant aquests anys hem treballat perquè l’ACM contri-
bueixi a fer la vida més fàcil als Ajuntaments, ja sigui amb 
més i millor formació, més facilitats en la contractació, 
en l’assessorament, en l’impuls dels àmbits sectorials, o 
amb la transparència i el bon govern. Hem estat al costat 
del municipalisme, recollint les diferents sensibilitats del 
territori davant les diverses institucions i organismes. Ens 
hem posicionat com l’interlocutor vàlid per tot allò que 
es refereix al municipalisme o que l’afecta, i hem posat la 
visió municipalista en la construcció nacional. 

El municipalisme d’aquests quatre anys també ha estat 
fortament marcat per l’agenda nacional, on, des dels ens 
locals, hem sigut protagonistes i actors rellevants en la 
defensa de la democràcia i de l’1 d’octubre. I no em can-
saré mai i enlloc de treballar per l’alliberament dels presos 
polítics i el retorn dels exiliats, perquè treballarem per la 
democràcia i la llibertat de tots i totes.

Per acabar, voldria fer un agraïment a tot el món local 
català, electes i tècnics per la feina i la dedicació, per tre-
ballar i contribuir a fer una vida millor dels nostres veïns i 
veïnes, i sobretot animar-vos a continuar millorant els ser-
veis públics, per fer-los més accessibles, i construir una 
societat d’oportunitats on tothom pugui desenvolupar la 
seva vida.

Gràcies a tots els treballadors i col·laboradors de l’ACM 
per la seva tasca, i especialment al Miquel Buch, el Marc 
Pifarré i l’Albert Batalla amb qui hem compartit aquests 
anys des de la direcció de l’entitat. 

El reptes del municipalisme són molt grans, però també 
tinc la certesa que és des del municipalisme, des d’on es 
transforma i es transformarà a millor la nostra societat. 

Acabo la meva tasca al capdavant de l’ACM amb el con-
venciment que el camí fet ha valgut molt la pena, satisfet 
de la feina feta amb tots i cadascun de vosaltres,  con-
tribuint a enfortir el municipalisme i l’entitat. Ha estat un 
orgull i un goig. 

Moltes gràcies. Feina, sort i encerts!

David Saldoni
President de l’ACM 
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ACM, voluntat
de servei
Els ens locals són l’administració més propera a les per-
sones i on aquestes busquen respostes als reptes de la 
vida en comunitat. I darrera de les respostes dels ajun-
taments i els consells comarcals hi ha la feina d’homes i 
dones, electes i tècnics d’aquestes administracions, que 
treballen amb voluntat de servir a la ciutadania.

La raó de ser de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques és acompanyar la tasca diària dels servidors pú-
blics del món local i fer-ho en tots els àmbits: des d’una 
consulta sobre una normativa legislativa concreta, fins a 
l’acompanyament formatiu en qualsevol dels àmbits de 
competència del món local, passant per la provisió man-
comunada de productes i serveis o la proposta i la pros-
pecció sobre els temes clau del bon govern local. 

Un ajuntament o un consell comarcal han de treballar 
constantment en tres àmbits: el dia a dia, la gestió de la 
conjuntura i la visió estratègica per situar un horitzó de 
prosperitat per al municipi o la comarca. La nostra voca-
ció com a primera entitat municipalista de Catalunya és 
ser al vostre costat en tots els processos i posar-vos a 
l’abast les millors eines per reixir en aquests tres àmbits.  

L’ACM també té un paper aglutinador de la veu del muni-
cipalisme català i de representar-lo arreu. Durant aquests 
anys, aquesta també ha estat una línia d’acció principal 

de la nostra entitat i així continuarà sent. Defensar la visió 
del món local català arreu és fonamental si volem un país i 
un món millors. Ho hem fet i ho continuarem fent. 

En la memòria que us presentem tot seguit hi trobareu 
un resum de la ingent feina realitzada per l’ACM durant el 
mandat 2015 – 2019. Una tasca al servei del món local 
del país feta per un magnífic equip de professionals cons-
cient de la tasca de suport constant que desenvolupen 
amb la seva feina diària. Permeteu-me que els agraeixi, 
una vegada més, el seu valuós compromís. 
 

Albert Batalla
Secretari General de l’ACM 
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1. Una entitat 
al  servei de la 
gent i del país
Aquest 2019 hem tancat una legislatura molt intensa des 
del punt de vista municipal i de la principal entitat munici-
palista del país. L’ACM, no només per la força que donen 
els més de 1.000 ens locals que en formen part, sinó pel 
seu dinamisme i activitat, s’ha convertit en un actor indis-
pensable per al món local.

El compromís del municipalisme amb el país ha quedat 
palès en aquesta legislatura, on els ajuntaments han es-
devingut un actor de primer ordre per mantenir el pro-
grés i la qualitat de serveis a la ciutadania, especialment 
després de l’aplicació del 155. Un món local que s’ha 
signficat al costat de les institucions i dels ciutadans en 
la defensa de les llibertats, la democràcia i el dret a de-
cidir mitjançant les urnes. A través de l’ACM, els munici-
pis han estat actors de gran rellevància per garantir una 
prestació de serveis de qualitat i màxima eficiència. Un 
progrés que s’ha aconseguit, precisament, al llarg de 40 
anys d’ajuntaments democràtics, de treball incansable de 
tanta i tanta gent al capdavant dels consistoris. Alcaldes 
i alcaldesses, regidors i regidores, i treballadors de l’ad-
ministració local que des del 1979 han fet que Catalunya, 
avui en dia, no tindria la força que té sense l’estructura 
d’un municipalisme català, fort i compromès.

L’ACM, conscient d’aquest treball del món local, ha volgut 
ser l’eina útil per als qui constitueixen aquest muncipalis-
me. Hem consolidat l’entitat municipalista en una entitat 
de serveis, que ajudi a fer més fàcil el dia a dia dels ens 
locals. A facilitar-los eines i instruments que els permetin 

oferir un millor servei a la ciutadania, que disposin d’una 
millor preparació i especialització per fer front als canvis 
de regulacions, a la introducció de noves tecnologies, a la 
demanda cada vegada més creixent de serveis i qualitat 
per part dels veïns i veïnes de cada un dels 947 municipis 
catalans.

Hem estructurat una Central de Compres que permet als 
ens locals adquirir o usar productes i serveis amb estalvi 
de procediments, beneficis econòmics i seguretat jurídi-
ca. Hem potenciat la formació dels electes i treballadors 
de l’admnistració local per dotar-los dels coneixements 
necessaris per oferir un millor servei.

En definitiva, l’ACM s’ha convertit en una entitat útil per 
als ens locals. I aquesta és la nostra força. Ser l’empenta 
perquè els municipis continuïn avançant amb solidesa i 
seguretat.

”L’ACM s’ha convertit en l’eina útil per fer 
més fàcil el dia a dia dels ens locals
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19 de cada 20 municipis formen 
part de l’ACM”

8.902 regidors d’ajuntaments  
catalans formen part de l’ACM”

Totes les comarques i capitals de  
són socis de l’ACM,  i les 4 diputacions”

100% 41 CONSELLS 
COMARCALS

98% 8.902
REGIDORS

99% 935
AJUNTAMENTS

2. La força del 
món local

EVOLUCIÓ NÚMERO ENS LOCALS ASSOCIATS (1999-2019)
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3. Òrgans de
govern
3.1 Assemblea

És el màxim òrgan de l’ACM i està format per tots els re-
presentants dels ens locals associats. Cada ens local dis-
posa d’un vot exercit per l’alcalde o alcaldessa o càrrec 
electe delegat.

L’Assemblea es reuneix com a mínim una vegada a l’any i 
els acords de l’Assemblea s’adopten per majoria simple.
Al llarg del mandat s’han celebrat quatre assemblees: 
Lleida (15 d’octubre de 2015), Cornellà de Llobregat (8 
d’octubre de 2016), Cardona (20 de gener de 2017) i 
Sant Celoni (17 de novembre de 2018).

A Lleida Miquel Buch va ser reelegit president de l’ACM 
en la XVII Assemblea de l’ACM i va posar en valor el pes 
del territori a Catalunya per fer un país descentralitzat. 
També es va destacar la importància del municipalisme 
per oferir uns millors serveis als ciutadans i el paper dels 
ajuntaments com a estructura d’estat i de país.

En la XVIII Assemblea de Cornellà de Llobregat, amb l’as-
sistència del president de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, es van celebrar els 35 anys de l’ACM renovant el 
compromís amb els ciutadans i ens locals. També es van 
posar les bases per definir el futur del món local, a través 
del treball realitzat per les sessions de la Convenció Muni-
cipalista, i es va posar èmfasi en el suport del món local al 
referèndum d’autodeterminació.

A Cardona en la XIX Assemblea es va fer canvi de presi-
dent. Miquel Buch va deixar el càrrec i va ser elegit l’alcal-
de de Sallent, David Saldoni, qui va expressar la voluntat 
que l’ACM esdevingui una eina útil per als municipis i es 
va expressar la importància d’unió del món local.

Finalment, a la XX Assemblea, celebrada a Sant Celoni, 
es va reconèixer la feina feta pels alcaldes i alcaldesses al 
llarg de 40 anys de democràcia per aconseguir pobles i 
ciutats amb serveis de qualitat. I es va destacar la trans-
versalitat de l’ACM com a espai perquè alcaldes i alcal-
desses de diferents sensibilitats polítiques construeixin 
àmplies majories en benefici dels ciutadans.

3.2 Comitè Executiu 

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

És l’òrgan que pren les decisions que afecten al dia a dia 
de l’ACM.
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President: 
• Miquel Buch (2011-2017) 
• David Saldoni (2018-2019)

Secretari General: 
• Marc Pifarré (2011-2018)
• Albert Batalla (2018-2019)

Legislatura 2015-2019

Vicepresidents institucionals 
• Ada Colau (Barcelona) 
• Mercè Conesa i Marc Castells (Diputació de Bar-

celona)
• Pere Vila i Miquel Noguer (Diputació de Girona) 
• Joan Reñé i Rosa Maria Perelló (Diputació de Lleida) 
• Josep Poblet (Diputació de Tarragona) 
• Carlos Barrera (Síndic d’Aran) 

Vicepresidents
• Albert Batet (Valls) 
• Josep Perpinyà (Sant Just Desvern) 
• Neus Lloveras (Vilanova i la Geltrú) 
• Rosa Maria Perelló (Tàrrega) 
• Estefania Rufach (Os de Balaguer) 
• David Saldoni (Sallent) 
• Fermí Santamaria (Llagostera) 
• Josep Caparrós (Sant Carles de la Ràpita)
• Josep Maria Cervera (El Port de la Selva – AMI)
• Pol Pagès (Sant Quintí de Mediona)

Fòrum Comarcal: 
• Xavier Xargay (Palol de Revardit)

Fòrum de Joves Electes: 
• Ferran Estruch (Cardona) 
• Eloi Hernández (Fonollosa)

Vocals: 
• Antonio Álvarez (Corbera d’Ebre) 
• Montserrat Badia (Castellbell i el Vilar)
• Carles Banús (Tavèrnoles) 
• Albert Batalla (La Seu d’Urgell) 
• Albert Batet (Valls)
• Ferran Bel (Tortosa) 
• Xavier Boquete (Masquefa) 
• Meritxell Budó (La Garriga) 
• Jesús Calderer (Cercs)
• Montserrat Candini (Calella) 
• Montserrat Carreras (Cunit) 

• Marc Castells (Igualada) 
• Francesc Colomé (Les Franqueses) 
• Daniel Cornellà (Celrà)
• Josep Ma Corominas (Olot) 
• Xavier Fonollosa (Martorell) 
• David Font (Gironella) 
• Francesc Deulofeu (Sant Celoni)
•  Anna Erra (Vic) 
• Ferran Estruch (Cardona) 
• Marta Felip i Jordi Masquef (Figueres)
• Xavier Fonollosa (Martorell)
• Carmela Fortuny (Sant Cugat del Vallès)
• Lídia Guerrero (L’Albiol) 
• Lluís Guinó (Besalú) 
• Pamela Isús (Sant Pere de Vilamajor) 
• Camí Mendoza (Cambrils) 
• Pol Pagès (Sant Quintí de Mediona) 
• Francesc X. Paz (Molins de Rei) 
• Josep Antoni Ramon (Serinyà) 
• Meritxell Roigé (Tortosa)
• Ramon Royes (Cervera)
• Isidre Sierra (Sant Climent de Llobregat) 
• Juan Maria Parralejo (Ripollet)

3.3 Fundacions i organismes 

En aquesta legislatura, l’ACM ha potenciat les diferents 
fundacions, consorcis i organismes amb l’objectiu de fer 
més efectiva la prestació de serveis i s’ha posat en mar-
xa una nova fundació: La Fundació Transparència i Bon 
Govern Local.

Fundació Transparència i Bon Govern Local

La Fundació per a la Transparència i el Bon Govern Local 
neix durant aquest mandat amb l’objectiu d’incentivar el 
debat de les idees i millorar la qualitat democràtica de 
les administracions locals catalanes, la investigació i les 
propostes innovadores en l’àmbit local. Amb l’aixopluc de 
l’ACM i la solidesa dels seus associats, la nova Fundació 
vol complementar la tasca d’assessorament, de prestació 
de serveis i de formació que s’ha prestat fins ara.

L’objectiu és poder donar noves eines als ens locals, ha-
vent debatut i testat les propostes prèviament a la seva 
aplicació o recomanació als diferents actors del món lo-
cal.

Càtedra Enric Prat de la Riba 

Té l’objectiu de desenvolupar la docència i la recerca en 
tots aquells àmbits relacionats amb les administracions i 
el sector públic. Entre altres cursos presenta els semina-
ris d’actualització i també edita publicacions sobre temes 
jurídics d’actualitat. 

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Escola 
d’Electes

Fundació transparència 
i bon govern local

Bon
Govern



14  Memòria legislatura 2015-2019

Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes 

L’Associació Catalana de Municipis, amb un sentit dife-
rencial, sempre ha apostat per la formació exclusiva del 
món local i dels electes a través de jornades, cursos, ta-
llers, postgraus i un màster. Així és com al novembre de 
l’any 2000 va néixer l’Aula d’Alts Estudis d’Electes (AAEE) 
en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Imparteix el primer Màster a l’Estat Espanyol adreçat 
únicament a càrrecs electes (Màster en Govern Local), 
les Matinals Enric Prat de la Riba, l’Escola de governs lo-
cals, així com una col·lecció de publicacions adreçada als 
electes locals amb gran acceptació anomenada... “Sóc 
regidor... i ara què?”.

Consorci Català pel Desenvolupament Local 

El CCDL va néixer el 2008 amb els objectius de promoure 
projectes que ajudessin a dinamitzar socialment i econò-
mica diferents territoris de Catalunya. Actualment, és un 
peça essencial en l’engranatge de la Central de Compres 
del món local, actuant com a òrgan de contractació en la 
fase de licitació del procediment de la Central de Com-
pres. 

És una entitat local integrada per les diputacions de Girona 
i Lleida que aporten una visió àmplia del territori, els Con-
sells Comarcals de l’Alt Camp, l’Anoia, el Pallars Jussà, 
el Pla de l’Estany i la Segarra que aporten la perspectiva 
local, i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 Fòrum Comarcal

L’ACM també defensa els interessos dels Consells Co-
marcals catalans. Per això, el 1993 es va crear el Fòrum 
Comarcal, que agrupa els 41 ens supramunicipals. Jordi 
Xargay, alcalde de Palol de Revardit, n’ha estat el presi-
dent des del 2008. Els Consells Comarcals són vitals per 
a l’equilibri territorial i presten serveis vitals per a molts 
municipis petits i mitjans. Per aquest motiu, l’ACM de-
fensa que els Consells Comarcals han de tenir l’autoritat 
suficient i les competències necessàries per donar assis-
tència als municipis de cada comarca.

Òrgan que va néixer el 1997 com a punt de trobada per a 
joves regidors dels ens locals o responsables de les àrees 
de Joventut. El president del Fòrum de Joves Electes és 
l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández. El Fòrum coordi-
na actuacions dels joves regidors, elabora estudis sobre 
qüestions en matèria de política juvenil i promou la inte-
racció amb les accions sobre joventut de la Generalitat de 
Catalunya.

Fòrum 
Joves Electes

Fòrum
Joves

Fòrum ComarcalFòrum
Comarcal

Fundació Aula d’Alts
Estudis d’Electes

Escola 
d’Electes

Consorci Català
pel Desenvolupament Local

CCDL
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4. Defensa del 
món local

4.1 ACCIÓ POLÍTICA

4.1.1 Defensa de les llibertats i la democràcia

Des de l’ACM s’ha mantingut en tot moment un compro-
mís a favor de la defensa de les llibertats i drets fonamen-
tals i de la democràcia. Sempre hem estat ferms i lleials 
perquè els ciutadans de Catalunya puguin exercir el seu 
dret a decidir quin ha de ser el futur polític de Catalunya i 
des del món local és la millor plataforma per fer-ho, ja que 
som l’administració que coneix millor i de més a prop els 
veïns i veïnes i els seus anhels i demandes. 

Accions contra la judicialització de la política

L’ACM sempre ha estat al costat de les institucions po-
lítiques i dels representants polítics que han fet perquè 
els ciutadans puguin expressar-se lliurement a les urnes. 
Durant el 2016 vam fer costat al President de la Generali-
tat, Artur Mas, i els exconsellers i exconselleres, Francesc 
Homs, Irene Rigau i Joana Ortega, imputats i investigats 
per haver permès la consulta popular del 9 de novembre 
de 2014 i on 942 municipis catalans van cedir espais per-
què es pogués celebrar. Sempre hem reivindicat el dret 
del poble de Catalunya a decidir el seu futur. Vam ser pre-
sents a les concentracions davant del TSJC el dia que de-
claraven Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega amb més 
de 500 alcaldes i alcaldesses acompanyant-los, i també 
el 19 de setembre de 2016 a Madrid en la declaració de 

Francesc Homs davant del Tribunal Suprem, i el 27 de 
febrer de 2017 en l’inici del seu judici. I també vam fer-
los costat en l’inici del judici el 6 de febrer de 2017, on el 
president de l’ACM, Miquel Buch, va haver de declarar.

Al mateix temps, hem mostrat el suport als ajuntaments 
i càrrecs electes investigats per l’Audiència Nacional per 
haver obert les portes dels ajuntaments el 12 d’octubre. 
En un acte l’1 d’abril, convocat per Òmnium Cultural, 
ANC, AMI i ACM, vam convocar el món local català a la 
Plaça del rei per dir “prou” a la judicialització del procés 
sobiranista i defensar  la sobirania del món local, i la le-
galitat i legitimitat de les seves  manifestacions polítiques.

Les denúncies constants als alcaldes i alcaldesses cata-
lans per tenir penjades estelades als equipaments muni-
cipals o no tenir-hi la bandera espanyola han estat cons-
tants. La Delegada del Gobierno a Catalunya va interposar 
diferents recursos contra multitud d’ajuntaments. L’ACM 
sempre ha mostrat el seu rebuig a aquesta judicialització 
i ha defensat l’autonomia dels electes i dels plens muni-
cipals i ha donat suport als ajuntaments davant aquesta 
denuncia, de la mateixa manera que vam defensar als 
ajuntaments que van aprovar mocions en referència al te-
rritori lliure i sobirà i la sobirania fiscal. 

També vam sortir al carrer per donar suport a la Presi-
denta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de 
la Mesa del Parlament quan van ser citats a declarar al 
TSJC per haver permès un debat sobre el referèndum. 
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Multitud d’alcaldes i alcaldesses vam acompanyar-los el 
dia de la seva declaració davant el TSJC durant el maig 
de 2017. 

Mobilitzacions pel referèndum de l’1-O

Des de l’inici vam defensar la importància del món local 
per portar a terme un referèndum. Així, en la primera ci-
mera del Referèndum on es va constituir el Pacte Nacio-
nal del Referèndum (23 desembre 2016), ja vam ser-hi 
presents, així com en les següents sessions amb institu-
cions i entitats del país per treballar perquè els ciutadans 
poguessin decidir el seu futur.

L’1 de juliol de 2017 vam mostrar el compromís del món 
local amb la celebració d’aquest referèndum en l’acte ce-
lebrat al Paranimf de la Universitat de Barcelona, que va 
convertir-se en un clam del municipalisme català amb la 
presència del President de la Generalitat, Carles Puigde-
mont; el vicepresident, Oriol Junquera; la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell; i els consellers, Neus Munté, 
Josep Rull i Meritxell Borràs. Més de mig miler d’alcaldes 
i alcaldesses van omplir la sala i van mostrar en una de-
claració la seva determinació per celebrar un referèndum. 
El president Miquel Buch va reafirmar va reafirmar el com-
promís del món local d’estar al costat de les institucions 
del país per a què els catalans i catalanes lliurement i de-
mocràtica puguin votar.

Clam del món local

En una imatge històrica, que ja s’havia produït per la con-
sulta, el 16 de setembre de 2017, tres anys després, el 
món local va tornar a omplir l’Ajuntament de Barcelona i 
el Palau de la Generalitat per cridar a favor de la democrà-
cia. Més de 700 alcaldes i alcaldesses van donar suport 
al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a tot 
el Govern català. Eren els alcaldes i alcaldesses, citats a 
declarar, per haver signat un decret de suport polític al 
referèndum de l’1 d’octubre, convocats per l’ACM i l’AMI.

Un nova data per la història amb els representants polítics 
fent el trajecte entre l’Ajuntament de Barcelona i el Palau 
de la Generalitat creuant la Plaça de Sant Jaume de Bar-
celona.

Taula per la Democràcia

El 27 de setembre de 2017 es va crear la Taula per la De-
mocràcia constituïda per organitzacions socials, sindicals 
i patronals de la societat civil amb la voluntat de vertebrar 
una resposta unitària en la defensa de les institucions ca-
talanes, els drets i llibertats fonamentals i la democràcia. 
Es tractava de l’evolució del Pacte Nacional pel Referèn-
dum

Suport al Govern i al Parlament de Catalunya 

La celebració l’1 d’octubre de 2017 va ser un èxit de par-
ticipació, malgrat la repressió policial exercida pels cos-
sos de seguretat i policials de l’Estat espanyol. Alegria i 
tristesa es van barrejar a parts iguals en una votació his-
tòrica arreu del país. Més de 2.200.000 votants que van 
mostrar-se en un 90% a favor de la creació d’un Estat 
independent en forma de República.

L’ACM va condemnar la repressió policial i va elaborar 
un manifest de rebuig frontal a la violència exercida per 
la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. L’ofensiva judicial de 
l’Estat espanyol contra la celebració del Referèndum de l’1 
d’octubre es va expressar en la seva màxima magnitud.

Davant la repressió policial i la persecució i judicialització 
del referèndum de l’1 d’Octubre, l’ACM va mostrar el seu 
suport en tot moment al Govern català i a les institucions 
del país:

• Elaboració d’un manifest en contra dels escorcolls i 
detencions de membres del govern.

• Enviament d’una carta als alcaldes i alcaldesses de 
les 100 ciutats més grans del món i de les 50 ciutats 
més importants d’Europa.

• Ens vam sumar a l’aturada general convocada per 
la Taula per la Democràcia com a rebuig a la brutal 
actuació policial el 3 d’octubre.

• Suport a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart en el dia de la 
seva declaració davant l’Audiència Nacional acusats 
de sedició. 

• Elaboració d’un manifest per exigir la seva llibertat i 
participació a la concentració que va omplir l’Avingu-
da Diagonal.

• Participació en les manifestacions organitzades per 
Òmnium Cultural i l’ANC per exigir l’alliberament de 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart el 16 d’octubre.
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• Acompanyament als membres del Govern i de la 
mesa del Parlament citats a declarar a l’Audiència 
Nacional i al Tribunal Suprem, el 2 de novembre.

El món local també va acompanyar el Govern i el Parla-
ment el dia 27 d’octubre, dia en que el Parlament aprova 
proclamar la República Catalana i on hi van ser presents 
multitud d’alcaldes i alcaldesses catalans.

Suport constant als alcaldes i alcaldesses encausats 
per l’1-O

L’ACM ha defensat en tot moment els alcaldes i alcaldes-
ses investigats i que han anat compareixent davant les 
fiscalies del territori. Amb la compareixença inclosa del 
president de l’ACM, Miquel Buch, davant la Fiscalia en 
Cap als Jutjats de Mataró.

En aquest sentit, ja des de fa uns anys ha donat asses-
sorament i assistència als ajuntaments que han estat 
denunciats per no tenir penjada la bandera espanyola, 
per l’aprovació de la moció de declaració com a territo-
ri català, lliure i sobirà o per l’aprovació de la moció per 
a la sobirania fiscal. Arran del referèndum de l’1 d’octu-
bre també es va activar un suport jurídic als alcaldes que 
van donar suport a la convocatòria del referèndum de l’1 
d’octubre i que han estat denunciats i investigats per la 
justícia. D’aquesta manera, en tot moment han disposat 
d’assessorament jurídic i se’ls ha proporcionat assistèn-
cia professional per acompanyar-los en aquests proces-
sos judicials, mantenint una coordinació i contacte amb 
advocats externs i fent seguiment de les compareixences 
davant de fiscalia.

Internacionalització del procés català

El 3 de novembre davant la detenció de la meitat del Go-
vern català i el viatge a l’exili de l’altra meitat de Govern 
amb el President Carles Puigdemont, es va celebrar un 
Comitè Executiu extraordinari de l’AMI i de l’ACM per 
consensuar accions davant l’empresonament del Govern 
català.

L’anomenat Pla Actuem plantejava donar suport a qual-
sevol aturada de país que es convoqués a Catalunya i una 
primera acció que va significar fer un viatge a Brussel·les 
per internacionalitzar el cas català. Així el 7 de novembre 

uns 200 alcaldes i alcaldesses es van traslladar a Brusse-
l·les per denunciar la situació política a Catalunya i donar 
el seu escalf al Govern legítim, l’únic govern dels catalans 
i les catalanes. En una nova imatge per la història, organit-
zada per l’ACM i l’AMI, la capital d’Europa va conèixer la 
repressió que patia Catalunya i l’ampli sentiment indepen-
dentista, juntament amb l’anhel dels ciutadans catalans 
per decidir el seu futur. L’acte també va servir per donar 
suport i ànims al president de la Generalitat, Carles Puig-
demont, i als consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara 
Ponsatí i Lluís Puig, que des del seu exili a Brussel·les van 
participar en l’acte que va omplir la sala Bozar del Palau 
de Belles Arts de Brussel·les.

A través d’aquesta iniciativa també hem demanat en mul-
titud d’ocasions l’arxivament de les actuacions de les di-
ligències obertes contra els ajuntaments i vam promoure 
que els ajuntaments expliquessin què va succeir realment 
el dia 1 d’octubre de 2017.

Suport als presos polítics i exiliats

Des de la persecució de l’Estat i els jutjats contra els 
membres del Govern català i els representants de l’ANC 
i Òmnium, per haver fet possible, el referèndum de l’1 
d’octubre, l’ACM va ser en tot els actes i mobilitzacions 
per donar-los suport i rebutjar l’empresonament dels 
part del Govern català i l’exili del President de la Genera-
litat i la resta de consellers i conselleres.

Ja el 17 d’octubre vam elaborar un manifest per exigir la 
llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i vam participar 
a la concentració acompanyant a més de 200.000 per-
sones que van omplir l’Avinguda Diagonal. Quatre dies 
més tard, tornàvem a sortir al carrer i, a més mostrà-
vem l’oposició i rebuig a l’activació de l’article 155 de 
la Constitució Espanyola que Mariano Rajoy anunciava. 
Així, vam promoure que els consistoris aprovessin una 
moció de rebuig, convidant als ajuntaments a fer plens 
extraordinaris per aprovar la moció que visualitza el re-
buig a l’aplicació d’aquest article de la Constitució. I hem 
estat presents en totes les mobilitzacions per reclamar la 
llibertat dels presos polítics.

Una de les primeres accions que va realitzar el nou presi-
dent de l’ACM, David Saldoni, després de prendre pos-
sessió el 20 de gener, va  ser enviar una carta de suport 
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als presos polítics catalans, i reunir-se amb els màxims 
representants de l’ANC i Òmnium Cultural.

El 15  d’abril vam assistir a la gran manifestació contra la 
repressió convocada per l’Espai Democràcia i Convivèn-
cia sota el lema ‘Us volem a casa’. Una nova oportunitat 
per exigir que es deixi de criminalitzar l’independentisme 
i el retorn dels presos i exiliats. I a finals de 2018 a la 
presó de Lledoners vam exigir, de nou, la llibertat dels 
presos polítics.

L’activitat ha estat constant amb viatges inclosos a Wa-
terloo per participar en la reunió (22 d’octubre de 2018), 
liderada per Carles Puigdemont i el govern a l’exili, per 
definir les línies del Consell de la República catalana. Al 
mateix temps, hem aprofitat viatges d’estudi a Suïssa i a 
Escòcia per trobar-nos amb les exiliades Marta Rovira i 
Clara Ponsatí i donar-los el nostre escalf, i també realit-
zar contactes a nivell internacional i traslladar la defensa 
de les nostres institucions i el suport als presos amb reu-
nions, per exemple amb representants de l’Alt Comissio-
nat de les Nacions Unides per denunciar la persecució 
espanyola contra els alcaldes i alcaldesses.

Al 2019, concretament el 4 d’abril, una desena d’alcal-
des i alcaldesses catalans representant els 19 municipis 
que apareixen en l’auto del jutge Pablo Llarena, acom-
panyats del president de l’ACM i alcalde de Sallent, 
David Saldoni, van denunciar a Madrid que els cossos 
policials espanyols que declaraven al judici de l’1-O al 
Tribunal Suprem menteixen sobre el què va passar. En 
una roda de premsa al Centre cultural-Llibreria Blan-
querna, els representants polítics locals van voler evi-
denciar que la imatge que donaven els guàrdies civils 
amb les declaracions al judici són totalment “distorsio-
nades i falses”. Sota l’eslògan ‘La veritat de l’1 d’octu-
bre’ la desena d’alcaldes i alcaldesses van deixar clar 
que als seus pobles es va viure un comportament cívic, 
pacífic i democràtic i que l’única violència va partir dels 
cossos policials.

4.1.2 Derogació de la LRSAL

Al llarg de l’anterior mandat (2011-2015) i també en 
aquest últim mandat, una de les lluites que ha liderat 
l’ACM ha estat frenar i revertir l’aplicació de la Llei de Ra-
cionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LR-
SAL) impulsada pel govern del PP i que va entrar en vigor 
l’1 de gener del 2014. Després de presentar un recurs al 
Tribunal Constitucional amb el suport de més de 2.300 
municipis de l’estat i que representaven uns 17 milions 
d’habitants, i de liderar la campanya ‘El món local diu 
prou’ per denunciar l’atac a l’autonomia local, a finals de 
2015 l’ACM va liderar una acció perquè els partits polítics 
que es presentaven a les eleccions del 20 de desembre 
es comprometessin a derogar la LRSAL.

El Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques va liderar l’acció que es va concretar en un 
acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya on la majo-
ria de partits polítics catalans van signar del “Compromís 
amb el món local, compromís amb els serveis públics i 
compromís amb els ciutadans” per promoure la deroga-
ció de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local (LRSAL).

L’acte, promogut per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), va 
comptar amb la presència dels representants polítics de 
Democràcia i Llibertat, el Partit Socialista de Catalunya, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Unió Democràtica 
de Catalunya i En Comú Podem. No hi van assistir els 
representants del Partit Popular i de Ciutadans.

El compromís acordava que després de les eleccions ge-
nerals del 20 de desembre els signataris es comprometien 
públicament a impulsar i promoure la derogació de la LR-
SAL, i que la defensa de la ciutadania i l’autonomia local 
fos un dels eixos de treball de la propera legislatura. Així 
mateix, van expressar la ferma voluntat i compromís de 
garantir la prestació municipal i efectiva d’aquests serveis 
en el marc de l’exercici legal de les seves competències.

 Malauradament, a data d’avui encara no s’ha pogut re-
vertir aquesta Llei, que l’únic que plantejava era recen-
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tralitzar competències i presentar els ajuntaments com 
als culpables dels problemes estructurals de finançament 
dels consistoris. Des del primer moment, des de l’ACM ja 
es va posar de manifest que aquesta era una llei ineficaç, 
discriminatòria inaplicable. Es considerava que els ajunta-
ments catalans no havien de pagar les disbauxes econò-
miques que havien fet ciutats com Madrid. Es considera-
va que buidava de competències el món local posant en 
perill l’actual sistema de prestació de serveis, creant ciu-
tadans de primera i ciutadans de segona. Unes mesures 
que equivocaven la diagnosi del problema i proposaven 
falses solucions, ja que es preocupaven per l’administra-
ció que genera poc més del 3% del deute mentre que 
l’administració central té un deute del 98% i les Comuni-
tats Autònomes el 23% del PIB.

Disposició del romanent de tresoreria

Una altra acció que hem insistit en aquest mandat, ha 
estat que els ajuntaments puguin destinar el romanent de 
tresoreria a allò que considerin oportú. Des de l’ACM s’ha 
sol·licitat que l’estalvi generat pels ajuntaments pogués 
destinar-se a fer polítiques d’ocupació, polítiques socials i 
a inversió pública. En aquest sentit, es van mantenir cons-
tants les reunions amb dirigents polítics de l’Estat per so-
lucionar el problemes dels ens locals. Una d’aquestes re-
unions es va dur a terme amb el representant del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, Enrique Osorio, a 
qui el President de l’ACM, Miquel Buch i el Secretari Ge-
neral, Marc Pifarré van demanar que els ajuntaments que 
havien dut a terme una bona gestió econòmica poguéssin 
disposar del romanent de tresoreria per a altres finalitats 
diferents a pagar el deute.

4.1.3 Participació en processos legislatius

Llei 24/2015 de mesures urgents contra la pobresa 
energètica i els desnonaments

L’ACM ha mostrat des del primer moment, i de forma ro-
tunda, el seu desacord a la presentació del recurs contra 
la Llei 24/2015 de mesures urgents contra els desno-
naments i la pobresa energètica, interposat pel Govern 
Central. Així, es va aprovar una moció de rebuig, conjunta 

amb la FMC. El 26 de maig de 2016 l’ACM va participar 
a la manifestació “Els drets no se suspenen” que sindi-
cats i entitats civils van convocar per criticar els constants 
recursos d’inconstitucionalitat del govern central contra 
lleis i serveis públics que afecten als catalans i catalanes, 
arran del recurs d’inconstitucionalitat que havia presentat 
el Govern en funcions davant del Tribunal Constitucional 
a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emer-
gència de l’habitatge i la pobresa energètica.

Anteriorment, el 6 de maig el president de l’ACM, Miquel 
Buch, havia participat a la concentració d’alcaldesses i 
alcaldes de diferents sensibilitats polítiques davant la De-
legació del Govern Central a Barcelona per mostrar el re-
buig general al recurs d’inconstitucionalitat i defensar les 
polítiques d’atenció a les famílies més necessitades.

A la cimera convocada pel President de la Generalitat, 
David Saldoni, llavors president  de la comissió de Benes-
tar Social, va posar sobre la taula la proposta de crear una 
nova eina que permetés afrontar l’emergència de l’habi-
tatge i la pobresa energètica al nostre país. David Saldoni 
va deixar clar que “els ajuntaments seguirem ajudant a la 
gent amb llei o sense”.

El 25 d’abril de 2018 també vam participar en una taula 
rodona en el marc de la primera jornada sobre la Llei de 
Pobresa Energètica 24/2015 organitzada per les empre-
ses subministradores d’aigua Grup Cassa, Aigües de Bar-
celona i Sorea, on vam expressar la necessitat d’un canvi 
de model basat en la coresponsabilitat de persones, ad-
ministracions i empreses. I el 8 de novembre de 2018 vam 
participar al 2n Congrés Català de Pobresa Energètica.

Llei de Territori

En la XX Assemblea de l’ACM, celebrada a finals del 
2018, ja es va aprovar una proposta de resolució a fa-
vor d’una Llei de Territori consensuada amb el món local. 
Davant la futura aprovació de la Llei del Territori, des de 
l’ACM s’ha treballat per influir en la proposta del redactat 
i que incorporés la riquesa de les diferents visions terri-
torials i fos adaptada a l’asimetria del nostre país. Han 
estat constants les trobades amb els representants del 
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Departament de Territori i Sostenibilitat, amb un grup es-
table integrat per l’ACM, per mantenir una interlocució 
continuada.

En aquest sentit, també s’han fet sessions al territori per 
conèixer de prop les preocupacions i realitats de cada 
comarca.

Decret menjadors escolars

Aquest ha estat un dels temes amb més preocupació 
durant el mandat i que s’ha tractat a través del Fòrum 
Comarcal, on hi ha representants tots els consells comar-
cals catalans. Arran de la proposta de decret per al ser-
vei de menjador escolar de la Generalitat de Catalunya, 
els consells comarcals sempre s’han mostrat partidaris 
de fer-se càrrec de la gestió dels menjadors a les seves 
comarques i poder participar en el disseny dels plans de 
funcionament de cada centre en allò referent al servei de 
menjador.

En aquest sentit, ja al 2017 es va fer un recull de les apor-
tacions, suggeriments i esmenes que els diferents con-
sells comarcals varen fer en relació als ajuts de menjador 
escolar.

A la XX Assemblea de l’ACM, el 17 de novembre del 
2018, es va aprovar una proposta de resolució per un 
decret de menjadors adaptat a les realitats territorials. 
En aquest document es manifestava la voluntat d’apos-
tar per una qualitat del servei de menjador escolar i la 
proximitat, tenint en compte les necessitats educatives 
especials de l’alumnat amb un servei de vetllador. Tam-
bé s’apostava per un equilibri territorial i una gestió des 
dels consells, conjuntament amb una comissió de segui-
ment, per fer viable el servei de menjador en els municipis 
petits i mitjans. La comissió de seguiment també serviria 
per compartir experiències, inquietuds i millorar dia a dia 
aquest servei.

Llei de l’Esport

L’ACM ha tingut un paper rellevant en la mediació entre 
Govern, Secretaria General de l’Esport i la Unió de Fe-

deracions Esportives de Catalunya (UFEC) per tramitar 
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) com a nova Llei de 
l’Esport. Aquesta normativa pretén simplificar, reordenar 
el sector, garantir l’estabilitat del finançament del sector 
de forma sostenible i convertir l’esport i l’activitat física 
en el quart pilar de l’estat del benestar. En un acte el 18 
de març de 2109, es va formalitzar aquest acord i con-
sens perquè totes entitats i agents implicats poguessin fer 
les aportacions i esmenes al document que es negociarà 
amb els grups parlamentaris per aprovar la nova Llei de 
l’Esport.

4.1.4 Compromís amb l’acollida de refugiats 
i la immigració

L’ACM ha treballat incansablement durant aquest mandat 
per dotar d’eines als municipis i als professionals que han 
de gestionar l’acollida i l’atenció de persones refugiades i 
joves migrats que arriben sols. Es tracta d’un problema a 
nivell global que produeix conseqüències i efectes a nivell 
local. 

A l’abril de 2016 l’ACM va liderar la predisposició dels 
ajuntaments catalans a acollir refugiats que arribaven a 
Europa fruit de la guerra de Síria. Així, el president de 
l’ACM, Miquel Buch, en nom dels municipis catalans va 
fer arribar una carta al president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i al comissari d’Immigració europeu, Dimitris 
Avramopoulos, mostrant aquest oferiment. “El municipa-
lisme no dóna mai l’esquena a la realitat i a les necessitats 
de les persones, i menys encara en situacions d’extrema 
necessitat”, va manifestar el president de l’ACM. I és que 
la guerra de Síria va causar l’arribada massiva de milers 
de refugiats que fugien del conflicte buscant noves opor-
tunitats.

En els darrers mesos s’ha reclamat que a nivell europeu 
i espanyol s’implantin uns protocols comuns perquè, un 
cop arribin, els menors migrats no acompanyats es distri-
bueixin amb garanties d’acolliment i integració, i permetre 
el seu seguiment. També s’ha reclamat que els ajunta-
ments sempre n’estiguin informats amb antel·lació, que hi 
hagi una coordinació entre administracions i organismes 
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i dissenyar línies d’actuació i protocols per gestionar 
l’arribada i els procediments d’atenció, acollida i integra-
ció, seguiment i avaluació dels menors.

En aquest sentit, l’ACM  ha participat activament a les 
reunions de la Taula de partits i entitats contra el racisme 
i la xenofòbia. Aquest 2019 es va posar de manifest la 
gran feina del món local per gestionar la migració i ga-
rantir el benestar de les persones que viuen a Catalun-
ya, sense discriminació d’origen i cultura. L’objectiu de 
la Taula de diàleg contra el racisme és assolir un acord 
de país a favor de la convivència. D’aquesta manera 
els partits i entitats signats de l’acord es comprometen 
a adreçar un discurs sobre el fet migratori centrat en 
conèixer els beneficis i la diversitat que comporta; basar 
opinions i missatges sobre la immigració en dades dis-
ponibles i contrastables i no en percepcions subjectives; 
i abordar els problemes que pugui sorgir al voltant del fet 
migratori amb responsabilitat.

Fruit d’aquest compromís el 15 de febrer de 2019 l’ACM 
va organitzar el seminari ‘L’impacte de les noves migra-
cions i estat del benestar’, per debatre i compartir ex-
periències entorn de l’acollida i integració dels joves i 
adolescents emigrats sols que arriben a Catalunya.

4.1.5 Problemàtica amb el Top manta

Fa ja 10 anys que l’ACM treballa aquest problemàtica. 
Durant aquest temps s’han fet tres jornades diferents 
amb l’Ajuntament del Vendrell per tractar el problema 
que és complex d’afrontar, ja que s’hauria de plantejar 
des de l’àmbit policial i social. La dificultat de la solució 
ha fet que faltin propostes concretes d’actuació. Des 
de l’ACM, però, s’ha pogut treballar des d’un grup de 
treball dins la Comissió sectorial de Seguretat i que en 
diferents ocasions ha demanat afrontar la problemàtica, 
sol·licitar patrullatges conjunts entre Mossos i Policia Lo-
cal, i que els cossos policials actuïn directament envers 
els magatzems de distribució de mercaderia.

4.1.6 Finançament de les escoles bressol

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va 
donar la raó a aquells ajuntaments que van interposar 
contenciós contra la Generalitat de Catalunya pel fi-
nançament de les escoles bressol. 

En la Comissió Mixta entre Departament d’Ensenyament 
i les Entitats Municipalistes, la Generalitat de Catalunya 
va manifestar la voluntat, un cop la sentència sigui fer-
ma,  d’abonar el deute amb els ajuntaments que havien 
subscrit convenis malgrat no haguessin interposat re-
curs.

En aquesta mateixa línia, el Comitè Executiu de l’ACM 
es va acordar que s’exigiria al Govern de la Generalitat, 
la concreció de les condicions i el terminis de pagament 
del deute als ajuntaments, sense esperar a la resolució 
del recurs que s’ha presentat. Alhora, es va acordar 
també, exigir a l’Estat que torni a fer les aportacions que 
feia a l’educació de 0 a 6 anys.

4.1.7 Compromís contra la segregació esco-
lar

L’ACM ha format part del grup de treball per redactar un 
document conjunt entre diverses institucions i entitats en 
relació al Pacte contra la Segregació Escolar. Després de 
tot aquest treball, el 18 de març de 2019 al Parlament de 
Catalunya es va fer la signatura del Pacte contra la se-
gregació escolar, impulsat pel Síndic de Greuges. L’ACM 
hi va participar, juntament amb més de 100 ajuntaments 
que han signat el Pacte.

El món local, a través de les entitats municipalistes (ACM 
i FMC), pretén tenir un paper clau a l’hora de gestionar la 
distribució d’alumnes en el sistema educatiu per garan-
tir la igualtat d’oportunitats i lluitar contra la segregació 
escolar. 

El document inclou 30 actuacions i 189 mesures con-
cretes en nou àmbits. Alguns dels àmbits d’actuació 
són l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admis-
sió  o les orientacions relacionades amb la programació 
de l’oferta. També l’establiment d’una proporció màxima 
d’alumnat amb necessitats educatives específiques per 
centres d’una mateixa zona -a través d’una nova norma-
tiva d’admissió-, i la millora de la distribució d’alumnat 
entre centres.
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4.1.8 El món local amb la reforma horària

L’ACM s’ha compromès activament en la “Campanya 
Municipal a favor de la Reforma Horària” durant tot aquest 
mandat. Aquesta campanya pretenia sensibilitzar perquè 
el món local s’adhereixi al Pacte per la Reforma Horària. 
Més d’un centenar d’entitats i institucions ja en formen 
part i s’hi han compromès. L’objectiu és que al 2025 s’ha-
gi implementat la reforma horària a través de compactar 
la jornada laborar per sortir abans de la feina, introduir ho-
raris laborals flexibles d’entrada i de sortida, avançar les 
hores dels àpats i sincronitzar els horaris de les empreses, 
institucions i agents socials i culturals.

4.1.9 Reclamem el traspàs de Rodalies

L’ACM s’ha posat al costat del govern per fer la força 
necessària per reclamar a l’Estat què compleixi amb els 
seus compromisos a la xarxa de rodalies catalana. Una 
de les accions de pressió que es van portar a terme, 
a banda de la propsota d’una moció a tots els ajunta-
ments per aconseguir el màxim suport, va ser un gran 
acte el 26 d’octubre de 2016. En aquest acte el Govern, 
encapçalat pel seu president, i món local encapçalat per 
l’alcaldessa de Barcelona i per les entitats municipalistes 
van reclamar el traspàs del servei de rodalies al Govern 
de la Generalitat. Per aconseguir, d’una vegada per to-
tes, poder oferir un servei ferroviari digne a la ciutadania 
del nostre país.
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4.1.10 Mocions presentades

• Manifest 40 anys d’ajuntaments democràtics - 2 abril 
2019

• Moció per impulsar mesures per millorar la seguretat 
dels municipis catalans - 4 març 2019

• Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal 
Constitucional i de suport als presos polítics que fan 
vaga de fam - 5 desembre 2018

• Proposta de resolució per atendre adequadament els 
menors no acompanyats que arriben al territori - 17 
novembre 2018

• Proposta de resolució per al finançament de les esco-
les bressol 0-3 anys - 17 novembre 2018

• Proposta de resolució per a una Llei de territori com-
partida - 17 novembre 2018

• Proposta de resolució per un pla d’inversions que 
respongui a les necessitats dels ciutadans - 17 no-
vembre 2018

• Proposta de resolució per un decret de menjadors 
adaptat a les realitats territorials - 17 novembre 2018

• Moció de l’ACM i l’AMI a favor de l’absolució dels 
presos polítics - 6 novembre 2018

• Moció amb motiu del primer aniversari de l’1-O - 25 
de setembre 2018

• Moció de suport al dret a morir dignament i a la des-
penalització de l’eutanàsia - 11 juny 2018

• Moció de suport i adhesió a les conclusions del Pri-
mer Congrés català en defensa de l’estat de dret - 11 
juny 2018

• Moció en defensa del model sanitari català i la univer-
salització de l’atenció sanitària -17 abril 2018

• Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn 
dels exiliats i la denúncia per la deriva antidemocrà-
tica i autoritària de l’estat espanyol  -27 març 2018

• Moció en defensa de l’escola catalana i del model 
d’immersió lingüística - 23 febrer 2018

• Moció a favor de polítiques de millora del sistema pú-
blic de pensions - 19 febrer 2018

• Moció en defensa de les institucions de Catalunya i 
dels seus representants electes -20 gener 2018

• Moció de suport i adhesió al Manifest de Somescola 
per refermar el suport a l’escola catalana - 5 desem-
bre 2017

• Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Ca-
talunya (ACM-AMI) - 22 octubre 2017

• Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i 
Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart – 17 octubre 
2017

• Moció de l’ACM i l’AMI de rebuig a la violència de la 
policia espanyola l’1 d’octubre - 2 octubre 2017

• Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelo-
na i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada 
pels cossos policials i d’emergències - 23 agost 2017

• Moció per a un desenvolupament rural sostenible, in-
tegral i integrador - 20 juny 2017

• Moció relativa a la sentència del TC en referència l’im-
post sobre l’increment de valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana - 23 maig 2017

• Nova Moció municipal a favor de la reforma horària - 
2 maig 2017

• Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens 
locals - 25 abril 2017

• Moció d’adhesió al Projecte “No puc esperar!” - 10 
febrer 2017

• Moció per fer front a l’estigma i la discriminació re-
lacionats a l’epidèmia del VIH/Sida - 10 febrer 2017

• Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum - 
8 febrer 2017

• Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat 
Digital a Catalunya - 18 gener 2017

• El món local català amb la campanya ‘Casa nostra és 
casa vostra’ - 17 gener 2017

• Moció del món local en suport dels acords de pau a 
Colòmbia – 10 setembre 2016

• Moció del món local en suport als 25 anys de La Ma-
rató de TV3 – 30 setembre 2016

• Moció per millorar el servei de Rodalies Renfe a Cata-
lunya – 30 setembre 2016

• Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra 
la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energética – 8 
juny 2016

• Moció de rebuig al règim dictatorial franquista i de 
proposta de revocació – 8 juny 2016

• Moció de suport al Banc d’ADN per les identificacions 
dels desapareguts a la Guerra Civil – 8 juny 2016

• Moció sobre Declaració Universal sobre els Arxius – 3 
febrer 2016

• Moció de suport al Banc d’ADN per les identifica-
cions dels desapareguts a la Guerra Civil

• Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya  -9 novembre  2015

• Moció de suport al president mas, l’exvicepresidenta 
ortega i la consellera rigau amb motiu de la seva im-
putació per l’organització del 9n – 16 octubre 2015

• Moció suport a l’acollida de refugiats – 9 setembre 
2015

Podeu consultar-les i descarregar-les a 
www.acm.cat/acm/mocions
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4.2 ACCIÓ INSTITUCIONAL, TERRITORIAL I 
INTERNACIONAL

La figura del president de l’ACM ve determinada pels esta-
tus de l’entitat. Així, aquests determinen que el president:

• És elegit per l’Assemblea d’entre els seus membres.
• Li correspon la representació legal de l’ACM.
• El President/a de l’ACM també és President/a del Con-

sell Nacional i del Comitè Executiu.

El president, és, a més, i de manera destacada, el repre-
sentant, la cara visible i representativa de l’entitat, per això 
la seva presència en actes i activitats és una constant. Tant 
en actes organitzats per la pròpia entitat, com en actes 
d’altres entitats o institucions on es demana la presència 
del president de l’ACM com a representant del món local 
català.

La seva tasca de representació es concreta amb la parti-
cipació en les inauguracions o cloendes, on dona veu a la 
vinculació del món local amb el tema de l’acte en el que 
participa. En altres ocasions també, es requereix la presèn-
cia del president per fer conferències o classes magistrals 
sobre temes relacionats amb el món local.

Durant aquest mandat hi ha hagut relleu a la presidència. 
Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar, va donar pas a 
David Sallent, alcalde de Sallent, durant l’Assemblea cele-
brada a Cardona a inicis del 2018.

4.2.1 Trobades institucionals

Mandat Miquel Buch
Any 2015

• 16 d’octubre: Reunió amb el conseller de Justícia, Ger-
mà Gordó, per tractar el Decret llei 3/2015, de 6 d’oc-
tubre, de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la 
creació del Registre de parelles estables.

• 19 d’octubre: Reunió amb la consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, per tractar del 
fons de cooperació municipal i supramunicipal.

• 20 d’octubre: Reunió amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, en relació a la Llei de Comerç 
recorreguda davant del TC.

Any 2016

• 10 de gener: Assistència al Ple d’investidura del Presi-
dent de la Generalitat, Carles Puigdemont.

• 12 de gener: Assistència a la presa de possessió del Pre-
sident Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat.

• 8 de febrer: Reunió amb el President de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, per posar-nos a disposició del país

• 29 de febrer: Reunió amb la Consellera de la Presidèn-
cia, Neus Munté.

• 29 de febrer: Reunió amb el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull. Acompanyat de Pol Pagès, 
president de la comissió d’Infraestructures, Urbanisme 
i Habitatge, i de Montserrat Carreras, presidenta de la 
comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.

• 29 de març: Reunió amb el Conseller d’Empresa i Co-
neixement, Jordi Baiget. Acompanyat de Montserrat 
Candini, presidenta de la comissió de Turisme. 

• 31 de març: Reunió amb el Vicepresident Oriol Junque-
ras. Acompanyat de Ferran Bel, president de la comis-
sió d’Hisendes Locals.

• 14 de març: reunió de l’ACM i l’FMC  amb el Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó. 

• 7 d’abril: Reunió amb el Conseller d’Interior, Jordi Jané, 
acompanyat de Fermí Santamaria, president de la Co-
missió d’Interior, Prevenció, Seguretat i Protecció Civil.

• 19 d’abril: Reunió amb el Conseller de Justícia, Carles 
Mundó, acompanyat de la vicepresidenta Estefania Ru-
fach i el secretari general Marc Pifarré.

• 25 d’abril: Reunió amb la Consellera d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, acompanyat d’Anna Erra, presidenta de 
la Comissió d’Ensenyament.

• 26 d’abril: Visita a l’ACM i reunió amb la Consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, acom-
panyat de David Saldoni, president de la Comissió de 
Benestar Social.

• 27 d’abril: Reunió amb el Conseller de Cultura, Santi 
Vila, acompanyat del secretari general Marc Pifarré.

• 19 de juliol: Visita i reunió de la presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell, a la seu de l’ACM. Reunió amb 
el president Miquel Buch, el secretari general Marc Pi-
farré, i el president del Fòrum Comarcal, Jordi Xargay.

• 1 d’agost: Reunió amb la consellera d’Agricultura, Meri-
txell Serret, acompanyat del secretari general Marc Pifa-
rré, i d’Isidre Sierra, membre del CE de l’entitat.

• 3 d’octubre:  Reunió amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, 
acompanyat del Secretari General, Marc Pifarré.

• 9 de novembre: Reunió amb el conseller de Salut, Hble. 
Sr. Antoni Comín, acompanyat del president de la Co-
missió de Salut de l’ACM i alcalde d’Olot, Josep M. Co-
rominas.

• 18 de novembre: Recepció a la Federació d’Autoritats 
Locals d’Israel (FLAI), organització que representa a tots 
els municipis i consells locals d’Israel.
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Any 2017

• 8 de maig i 12 de maig: Acompanyem la president 
del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la 
Mesa del Parlament, Anna Simó, Lluís Maria Coromi-
nas i Ramona Barrufet, a declarar al TSJC investigats 
per haver permès un debat sobre el referèndum.

• 19 de maig: Participem com a membre a la reunió del 
Pacte Nacional del Referèndum.

• 21 de juny: El president Miquel Buch participa en un 
dinar-col·loqui, organitzat pel Punt Avui i Moment 
Zero, acompanyat de la president de l’AMI, Neus 
Lloveras, del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i el 
president de l’ANC, Jordi Sánchez.

• 1 de juliol: Acte ‘Món local x Referèndum’ al Paranimf 
de la UB en un clam del municipalisme català a favor 
del referèndum de l’1 d’octubre.

• 16 setembre: Acte unitari del món local a favor de la 
democràcia i el dret a decidir al Palau de la Genera-
litat amb més de 700 representants dels municipis 
catalans.

• 18 agost: Mostrem el condol institucional als atemp-
tats de Barcelona i Cambrils

• 6 d’octubre: Suport a Jordi Sànchez i a Jordi Cuixart 
en el dia de la seva declaració davant l’Audiència Na-
cional acusats de sedició.

• 27 d’octubre: El món local acompanya al Govern i 
al Parlament del nostre país en la declaració de la 
República Catalana. Les vares de 600 alcaldes i al-
caldesses van simbolitzar el suport i el compromís del 
municipalisme amb la República.

• 2 de novembre: El President i el Secretari General de 
l’ACM es traslladen un cop més a Madrid per acom-
panyar als membres del govern i de la mesa del Par-
lament citats a declarar a l’Audiència nacional i al Tri-
bunal Suprem.

• 7 de novembre: 200 alcaldes i alcaldesses es tras-
lladen a Brussel·les per denunciar la situació política 
a Catalunya i donar el seu escalf al Govern legítim, 
l’únic govern dels catalans i les catalanes.

• 11 de novembre: Participem a la capçalera de la ma-
nifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics.

Mandat David Saldoni
Any 2018

• 2 de febrer: Visita institucional a Òmnium Cultural 
amb el seu vicepresident, Marcel Mauri.

• 5 de febrer: Visita Institucional a Assemblea Nacional 
Catalana.

• 7 de febrer: Dinar institucional d’expresidents de 
l’ACM.

• 19 de febrer: Acompanyament a declarar a Madrid 
Marta Rovira i Marta Pascal.

• 21 de febrer:Trobada institucional amb el moviment 
MUNIXIC. Sebastià Mata, alcalde de Maldà.

• 25 de febrer :Cloenda VI Assemblea General de 
l’ANC. 

• 28 de febrer: Participació a l’acte SOM ESCOLA per 
reivindicar el model d’ensenyament català.

• 8 de març: Visita institucional al Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

• 12 de març: Acompanyament a declarar Eloi Hernan-
dez, alcalde de Fonollosa.

• 22 de març: Trobada amb el Director General d’Admi-
nistració de Seguretat.

• 22 de març: Presentació Institucional Associació de 
Municipis per la Independència.

• 4 d’abril: Trobada institucional President del Parla-
ment, Roger Torrent.

• 15 d’abril: Manifestació a Plaça Espanya en defensa 
de la democràcia.

• 16 d’abril: Concentració en suport als Jordi’s.
• 12 de maig: Assistència al Ple d’Investidura-Parla-

ment Catalunya. 
• 14 de maig: Assistència al Ple d’Investidura-Parla-

ment Catalunya.
• 23 de maig: Assemblea Fòrum Joves Electes – Elec-

ció del nou president Eloi Hernández.
• 4 de juny: 50è Premi d’Honor de les Lletres Catala-

nes.
• 6 de juny: Sopar i entrega de Premis MobiliCat.
• 25 de juny: Reunió amb la Consellera de Presidència, 

Elsa Artadi. 
• 28 de juny: Ple per a l’elecció presa de possessió del 

nou President DIBA.
• 3 de juliol: Visita Institucional HC PUIGNERÓ.
• 11 de juliol: Visita a la Casa de la Generalitat i signa-

tura llibre d’honor.
• 12 de juliol: Lliurament Premis Nacionals de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya.
• 26 de juliol: Visita Institucional al Conseller d’Ensen-

yament, Josep Bargalló.
• 17 d’agost: Acte en record i solidaritat amb les vícti-

mes dels atemptats terroristes del 17A.
• 27 d’agost: Visita institucional i Reunió COSLA.
• 27 d’agost: Ben MacPherson, ministre per Europa, 

Migracions i Desenvolupament Internacional del Go-
vern d’Escòcia.

• 28 d’agost: Visita al Parlament Escocès.
• 28 d’agost: Trobada institucional amb Joan McAlpine 

MSP, presidenta de la Comissió de Cultura, Turisme, 
Europa i Relacions Exteriors.

• 28 d’agost: Trobada amb la consellera Clara Ponsatí.
• 29 d’agost: Introducció a Glasgow i el seu Ajunta-

ment, a càrrec de Laura Heggie, Compliance Mana-
ger.

• 29 d’agost: Glasgow Life - Jill Miller, director de Ser-
veis Culturals de Glasgow Life
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• 29 d’agost: Recepció alcaldessa de Glasgow, Lord Pro-
vost Eva Bolander, amb l’assistència del líder adjunt de 
la ciutat i president de Glasgow Life, David McDonald

• 29 d’agost: Kelvin Hall, a càrrec de Jade Graham, ges-
tora de programes.

• 7 de setembre: Reunió Institucional Molt Honorable 
President Quim Torra. 

• 11 de setembre: Ofrena floral de l’ACM.
• 13 de setembre: Trobada institucional amb el President 

de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.
• 14 de setembre: Commemoració dels 304 anys de la 

guerra de Successió - Visita del Molt Hble. President de 
la Generalitat de Catalunya, Sr. Quim Torra.

• 20 de setembre: Concentració convocada per Òmnium 
Cultural i ANC per protestar pels registres policials a 
seus de la Generalitat.

• 26 de setembre: Trobada amb alcaldes i alcaldesses 
del País Valencià.

• 21 de setembre: Trobada institucional amb la Conselle-
ra de Cultura, Laura Borràs.

• 21 de setembre: Reunió del president de la Generalitat 
Puigdemont a través de Videoconferència.

• 25 de setembre: Trobada institucional amb el Conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, Ernest Maragall.

• 15 d’octubre: Trobada institucional amb la Consellera 
de Justícia, Ester Capella.

• 15 d’octubre: Comissió Bilateral d’Infraestructures en-
tre l’Estat i la Generalitat.

• 16 d’octubre: Concentració 1 anys Jordis.
• 6 de novembre: Acompanyament a la declaració del 

l’ex president de l’ACM, Miquel Buch i l’ex presidenta 
de l’AMI, Neus Lloveras.

• 14 de novembre: Reunió amb la Consellera d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.

• 20 de novembre: Reunió amb la Consellera de la Presi-
dència, Elsa Artadi.

• 21 de novembre: Trobada Institucional amb el Conse-
ller d’Afers socials i famílies, Chakir el Homrani.

• 12 de desembre: Reunió amb el secretari de Relacions 
amb l’Administració de Justícia, Joan Abad.

• 19 de desembre: Acte de l’Escola Nova 21.

Any 2019

• 8 de gener: Acte de celebració dels 100 anys de l’ober-
tura de les primeres quatre biblioteques de la Manco-
munitat.

• 9 de gener: Reunió amb Muntsa Vilalta, directora gene-
ral de Comerç.

• 9 de gener: Reunió Departament de Transparència i Go-
vern Obert.

• 18 de gener: Reunió amb el secretari d’Administracions 
Locals i de Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar.

• 24 de gener: Trobada institucional i reunió amb el Con-
seller Interior, Miquel Buch.

• 30 de gener: Acte de protesta per exigir l’alliberament 
dels presos polítics.

• 2 de febrer: Cloenda de l’acte del Fòrum de Joves Elec-
tes.

• 28 de gener: Trobada amb el secretari d’Administra-
cions Locals i Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Es-
cobar Gutiérrez.

• 6 de febrer: Reunió directora general de Protecció Civil, 
Isabel Ferrer.

• 10 de febrer: Acte Democràcia a l’Ajuntament de Bar-
celona.

• 14 de febrer: Trobada Institucional amb el President de 
la Generalitat, Quim Torra.

• 14 de febrer: Reunió secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, 
Agustí Serra.

• 15 de febrer: Jornada per analitzar l’acollida i integració 
dels joves migrats sols.

• 16 de febrer: Manifestació ‘L’autodeterminació no és 
delicte’.

• 19 de febrer: Reunió amb el Conseller d’Ensenyament, 
Francesc Bargalló.

• 8 de març: Reunió amb el director general d’Afers Reli-
giosos i el GTER.

• 27 de març: Reunió institucional amb Carlos Villalante 
Sirvent, Secretari de Política Institucional i Programes.

• 3 d’abril: Roda de Premsa convocada a Madrid de de-
fensa a la democràcia.

• 10 d’abril: Reunió amb secretària d’infància, adolescèn-
cia i joventut, Georgina Oliva.

• 17 d’abril: Trobada Institucional amb la Directora Gene-
ral de Famílies, Roser Galí. 

• 6 de maig: Acte d’homenatge d’Alcaldes EU a la trajec-
tòria de càrrecs electes. 

• 15 de maig: Acompanyament a declarar el President de 
la Generalitat, Quim Torra

• 17 de juny: Taula Diàleg contra el Racisme.
• 19 de juny: Acte de lliurament diplomes i cloenda 32a 

promoció curs formació bàsica policies a Mollet.
• 27 de juny: Trobada  amb la secretària general de Diplo-

cat, Laura Foraster.
•  2 de juliol: Participació a l’acte de de constitució Parla-

ment Europeu- Estrasburg.
• 12 de juliol: Trobada institucional amb el President de la 

Generalitat, Quim Torra.
• 15 de juliol: Acompanyament a l’expresident de l’ACM i 

Conseller d’Interior, Miquel Buch a declarar pel referèn-
dum 1 d’octubre. 

• 25 de juliol: Reunió amb la Directora General de Protec-
ció Civil.
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4.2.2 Participació en actes en representació del 
món local

Mandat Miquel Buch
Any 2015

• 20 d’octubre: Inauguració de la jornada La responsabili-
tat administrativa, civil i penal dels electes locals: abast i 
límits de les actuacions derivades de l’exercici del càrrec 
organitzada per l’ACM.

• 23 d’octubre: Inauguració de la 4a edició del Màster en 
Govern Local de l’ACM, acompanyat per la consellera 
Meritxell  Borràs.

• 29 d’octubre: Participació en la inauguració de l’Assem-
blea General de Localret

• 13 de novembre: Participació en la inauguració de l’As-
semblea General del CSITAL a Vilafranca del Penedès.

• 14 de novembre: Inauguració de la jornada per a res-
ponsables de polítiques de joventut organitzada per la 
Direcció General de Joventut.

• 18 de novembre: Cloenda de la Jornada smartCATALO-
NIA, en el marc de la Fira SmarCity, organitzada per la 
Direcció General de Telecomunicacions.

• 15 de desembre: Inauguració de la jornada sobre el nou 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques de la Càtedra Enric Prat de la Riba i  la UAB

Any 2016

• 8 de gener: Inauguració de la 3a edició del Postgrau de 
Lideratge de l’ACM.

• 21 de gener: Inauguració de la primera de les sessions 
sobre El paper dels electes locals en la lluita contra la 
corrupció organitzades per l’ACM, la FMC i l’Oficina An-
tifrau de Catalunya.

• 4 de febrer: Inauguració  de la jornada Dret d’accés a 
la informació pública – Comissió de Garantia del Dret 
d’accés a la informació pública. Organitzada per ACM 
i FMC.

• 9 de febrer: Inauguració de la Jornada sobre Xarxes so-
cials i presentació de la Guia de Xarxes Socials per a 
càrrecs electes i ens locals. Organitzada per l’ACM.

• 18 de febrer: Inauguració de la Jornada sobre Bones 
pràctiques en contractació pública socialment respon-
sable. Organitzat per ACM, FMC, CSITAL i DINCAT.

• 23 de febrer: Inauguració de la primera de les Jornades 
territorials de la Central de Compres del Món local, a la 
seu del Consell Comarcal del Vallés Occidental.

• 26 de febrer: Inauguració  de la 6a edició de les Matinals 
Prat de la Riba.

• 6 d’abril: Assistència al XV Congrés de la UGT.
• 8 d’abril: Assistència a l’Assemblea de l’AMI. 
• 13 d’abril: Inauguració de la XXIII Assemblea de la Fatec 

(Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya).

• 29 d’abril: Cloenda de la Jornada La col·laboració públi-
co-privada, una altra eina per afrontar inversions orga-
nitzada  per Banc Sabadell

• 9 de maig: Inauguració de la Jornada Oportunitats euro-
pees pel món local en l’àmbit de l’esport organitzat per 
l’Ajuntament de Calella.

• 24 de maig: Assistència a l’acte de commemoració del 
20è aniversari de Qualitat Habitatge Social.

• 31 de maig: Inauguració de la Jornada L’aplicació de 
la LRSAL a Catalunya a la llum de la doctrina constitu-
cional.

• 6 de juny: Inauguració del X Setmana Municipal, acom-
panyat d’Agustí Colomines, director de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya.

• 21 de juny: Inauguració de la jornada Les directives 
sobre contractació del sector públic organitzada per 
l’ACM, acompanyat de Mercè Corretja, directora Ge-
neral de Contractació Pública i Isabel Buesa, directora 
d’Endesa a Catalunya.

• 28 juny: Inauguració de la Jornada sobre administració 
digital, organitzada per l’ACM, acompanyat de Manel 
Sanromà, director gerent del Consorci AOC i de Antonio 
Rodríguez, responsable d’institucions de BBVA.

• 12 de novembre: Cloenda de la 2a edició de l’Escola de 
Governs Locals de l’ACM, al Tecnocampus de Mataró, 
acompanyat de Francesc Esteve, secretari general del 
departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge.

• 24 de  novembre: Participació a la ponència dedicada a 
la digitalització del món local en el marc del Gentic Day. 

Any 2017

• 10 de gener: Esmorzar anual amb la premsa que tractar 
sobre la situació actual i els reptes de futur de l’ACM.

• 17 de gener: Inauguració de la jornada sobre Complian-
ce Penal organitzada per l’ACM.

• 18 de gener: Participació a la inauguració de la Jorna-
da Ciutats i Pobles per la Reforma Horària. Defensem 
el paper clau del món local en el projecte de reforma 
horària per al nostre país.

• 21 de gener: El vicepresident Fermí Santamaria partici-
pa a la cloenda i signa el manifest d’adhesió del “Dia Eu-
ropeu de la Mediació”. L’ACM defensa la mediació com 
a mecanisme més efectius de resolució de conflictes.

• 15 de febrer: Inauguració de la Jornada de formació 
sobre la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social, 
acompanyat del l’alcalde de Bossòst en representació 
de la FMC i de la consellera Borràs.

• 15 de febrer: Participació a l’acte de suport del món 
local a la campanya Casa Nostra Casa Vostra. El Fons 
Català de Cooperació, la FMC i l,ACM van reunir alcal-
des i alcaldesses per mostrar la ferma voluntat i com-
promís del món local amb l’acollida de refugiats.
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• 15 de març: Participació en la inauguració  de la Jor-
nada sobre el marc general de la prestació de serveis 
de transport públic a Catalunya organitzat per l’AMTU i 
la FECAV (Federació Empresarial Catalana d’Autotrans-
port de viatgers). Posem en valor la importància del 
transport públic per garantir l’equilibri territorial.

• 17 de març: Participació a la cloenda de la Jornada 
transparència en la contractació pública, conflictes 
d’interès i prevenció de riscos penals, organitzada per 
l’agència de transparència de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

• 11 d’abril: Inauguració del Seminari Gestió de Personal. 
Curs per oferir eines per la gestió del recursos humans 
als ens locals.

• 18 d’abril: Participació  a l’esmorzar –col·loqui  de 
l’Associació Catalana de Constructors d’Obra Pública 
consCAT.

• 25 d’abril: Cloenda de la Jornada Quin model territorial 
i social volem per Catalunya? Jornada de treball i debat 
després del viatge a Dinamarca.

• 8 de maig: Inauguració Seminari Consells Comarcal al 
dia. Per primer cop s’ofereix una formació específica de 
6 sessions sobre gestió dels Consells Comarcals.

• 12 de maig: Participació a la taula rodona sobre trans-
parència, participació i proximitat de la Convenció Na-
cional d’Alcaldes d’Alcaldes.eu.

• 22 de maig: Inauguració Jornada sobre Funció Pública
• 30 de maig: Participació a l’acte a favor del referèndum 

a la comarca del Pla de l’Estany.
• 16 de juny: Jornada Petits Municipis
• 16 de juny: Cloenda i entrega de diplomes del Màster 

en Govern Local.
• 6 de juliol: Participació al Genticday17, trobada anual 

del sector TIC català.
• 14 de juliol: Inauguració de la 3a Escola d’estiu de Go-

verns Locals.
• 17 de juliol: Signem el compromís de l’ACM amb el pro-

jecte de Reforma Horària.
• 24 d’octubre: Inauguració de la Fira Municipàlia a Llei-

da. Fira de referència d’empreses de serveis per a cor-
poracions.

Any 2018 

• 4 de febrer: Visita i assistència a la Festa dels Traginers 
d’Igualada

• 22 de febrer: Inauguració Jornada Central de Compres 
(Volta Catalunya)- Consell Comarcal del Bages.

• 6 de març: Inauguració Assemblea General Localret
• 8 de març: Congrés Catalunya Futur
• 18 de març: Assistència al Dia de la Comarca - Pla d’Ur-

gell
• 21 de març: Participació a la Plataformawards Cere-

mony - Brussel·les
• 23 de març: Inaguració Fira del Ram- Vic

• 13 d’abril: Inauguració Acció Exterior del Governs Lo-
cals.

• 16 d’abril: Inauguració del Seminari Consells Comarcals 
al dia.

• 20 d’abril: Presentació Plataforma Diàleg Unió Europea 
– Catalunya.

• 2 de maig: Inauguració Jornada Prevenció d’Incendis.
• 2 de maig: Presentació institucional projectes institut 

Cerdà.
• 24 de maig: Inauguració Congrés LOCALTIC.
• 1 de juny: Reunió Jurat Premis MobiliCat.
• 7 de juny: Comissió Executiva + Assemblea General 

CCDL.
• 11 de juliol: Visita de la nova escola la Bressola de Pe-

sillà i Visita del Col·legi Pompeu Fabra-La Bressola (ins-
titut) al Soler.

• 13 de juliol: Cloenda Màster en Govern Local, V edició 
(BCN).

• 25 de juliol: Reunió Crowe Legal y Tributario.
• 25 de juliol: Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 

(PCM-DIPLOCAT).
• 27 d’agost: Festival Internacional d’Edimburg - James 

McVeigh.
• 27 d’agost: Trobada amb Jordi Albareda, impulsor del 

Fair Saturday.
• 6 de setembre:  Entrevista El Punt TV.
• 13 de setembre: Fòrum Europa- Roger Torrent.
• 19 de setembre: 2n Congrés de Pobresa energética- 

Roda de Premsa. 
• 16 d’octubre: Presentació del Fòrum Europa, Sra. Mar-

ta Madrenas, Alcaldessa de Girona.
• 16 d’octubre: Inauguració HC. Buch diplomatura en 

gestió pública de la seguretat local
• 5 de novembre: Assemblea Urbana de Catalunya.
• 15 de novembre: Fòrum Comarcal.
• 28 de noviembre: Comissió de Govern Local de Cata-

lunya.
• 30 de novembre: Visita a Ecooltra.

Any 2019

• 27 de febrer: Comissió de Cooperació Local de Cata-
lunya.

• 4 de març: Roda de Premsa Robatoris Casa habitada.
• 4 de març: Presentació del Consell de la Mancomunitat 

Cultural.
• 13 de març: Entrega premis Segell infoparticipa
• 14 de març: Participació a la jornada ‘L’Àmbit Local: 

Motor de la Formació Professional’.
• 23 de març: 25è. Aniversari de l’EMD de Jesús.
• 28 de març de 2019: Jornada sobre Reforma Horària.
• 30 de març: Participació a l’acte sobre 40 anys ajunta-

ments Democràtics a La Bisbal del Penedès.
• 2 d’abril de 2019: Jornada sobre Habitatge.
• 12 d’abril de 2019: Presentació Jornada BIDs/APEU.
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• 15 d’abril de 2019: Reunió de treball/dinar del Consell 
Assessor d’Alcaldes.eu.

• 9 de maig: Acte New Destinations Summer- Igualada.
• 23 de maig de 2019: Participació a la Comissió de Coo-

peració Local.
• 30 de maig de 2019: Acte informatiu Fòrum Cívic i So-

cial per al Debat Constituent.
• 12 de juny de 2019: Esmorzar al Fòrum Europa. Tribuna 

Catalunya  on intervé la consellera Àngels Chacon.
• 28 de juny de 2019: Esmorzar al Fòrum Europa- Tribuna 

Catalunya on intervé Ricard Font.
• 4 de juliol: Comissió Govern Local
• 4 de juliol de 2019: Jornada sessió adreçada als nous 

regidors i regidores
• 5 de juliol de 2019: Comitè Executiu de Diplocat.
• 22 de juliol de 2019: Pla de suport als municipis per a la 

inserció de joves migrats sols.
• 23 de juliol de 2019: Compareixença Parlament de Ca-

talunya sobre la Proposició de llei de creació de l’Agèn-
cia de Patrimoni Natural.

4.2.3 Reunions amb entitats

Any 2018

• 16 de febrer: Reunió amb la Fundació FASI
• 13 de març: Reunió sobre el tema beques menjador 

Consell Comarcal Bages.
• 28 de març: Reunió amb LADINAMO (projectes d’habi-

tatge cooperatiu).
• 25 d’abril: Reunió amb la Federació d’Empreses d’In-

serció de Catalunya.
• 23 de maig: Reunió amb AIRBNB.
• 6 de juny : Dret a Morir Dignamente.
• 20 de juny: Reunió amb Constcat.
• 11 de juliol: Reunió entre ACM, SIOCCAT, La Bressola.
• 12 de setembre: Reunió amb la Fundació Privada Cata-

lana per l’Esport.  
• 3 d’octubre: Reunió sobre la Reforma Horària.
• 31 d’octubre: Reunió amb el CIRE.
• 31 d’octubre: Reunió amb UNICEF.
• 30 de novembre: Reunió Fundació ISOCIAL, innovació 

en l’atenció social. 
• 14 de desembre: Reunió amb Vector5, empresa de 

Responsabilitat Social. 

Any 2019

• 18 de gener: Combatre la segregació escolar: de l’ame-
naça a l’oportunitat. Propostes de política pública per a 
les eleccions municipals de maig de 2019.

• 23 de gener : Reunió amb la Confederació, organització 
empresarial que ofereixen serveis en diferents àmbits 
d’activitat com per exemple el lleure educatiu i socio-

cultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públi-
ques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i 
altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat 
física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’aten-
ció precoç, entre d’altres.  

• 8 de febrer : Reunió Calls Jueus, Maria Josep Estanyol.
• 1 de març: Reunió amb FOREGENDER, Marta Macias.
• 1 de març: Reunió sobre ciberseguretat amb Carles Fla-

merich.
• 5 de març: Reunió Federació Entitats Atenció a la Infàn-

cia i l’adolescència.
• 14 de març: Reunió Associació Catalana d’Empreses 

del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec).
• 27 de març: Reunió Fundació Futbol Club BCN. Projec-

te Prevenció i tractament del Bullying.
• 12 d’abril: Reunió Sindicat Professional de Bombers de 

la Federació d’empleades i empleats dels Serveis Pú-
blics de la UGT de Catalunya.
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4.4 Visites territorials

Mandat Miquel Buch
Any 2015

• 11 de novembre: Participació al Consell d’Alcaldes de 
l’Alt Urgell

• 10 de desembre: Participació al Consell d’Alcaldes del 
Garraf

• 17 de desembre: Participació al Consell d’Alcaldes de 
la Selva

• 22 de desembre: Participació al Consell d’Alcaldes del 
Maresme

Any 2016
• 28 de gener: Participació al Consell d’Alcaldes de l’Alt 

Penedès
• 25 de febrer: Participació al Consell d’Alcaldes de l’Urgell 
• 17 de març: Participació al Consell d’Alcaldes del Ber-

guedà
• 17 de maig: Participaicó al Consell d’Alcaldes del Ri-

pollès
• 14 de juny: Participació al Consell d’Alcaldes de les Ga-

rrigues
• 29 de novembre: Participació al Consell d’Alcaldes del 

Gironès
Altres visites
• 21 de juny: Visita a l’Ajuntament de Tona

Any 2017
• 17 de gener: Participació al consell d’Alcaldes del Bages

• 22 de març: Participació al Consell d’Alcaldes del Baix 
Penedès

• 23 de març: Participació al Consell d’Alcaldes de la Terra 
Alta

Mandat David Saldoni
Any 2018
• 6 de juny: Visita a la Mancomunitat Penedès Garraf
• 26 de setembre: Participació al Consell d’Alcaldes de 

l’Alt Camp
• 4 d’octubre: Participació al Consell d’Alcaldes de La Selva 
• 11 d’octubre:  Participació al Consell d’Alcaldes del Gi-

ronès 
• 17 d’octubre : Participació al Consell d’Alcaldes del Pa-

llars Jussà
• 18 d’octubre: Participació al Consell d’Alcaldes del Sol-

sonès
• 24 d’octubre: Participació al Consell d’Alcaldes del Va-

llès Oriental
• 7 de noviembre: Participació al Consell d’Alcaldes del 

Pla de l’Estany
• 21 de noviembre: Participació al Consell d’Alcaldes del 

Bages
• 3 de desembre: Participació al Consell d’Alcaldes del 

Baix Ebre
• 5 de desembre: Participació al Consell d’Alcaldesl 

d’Osona.

Any 2019
• 18 de març de 2019. Consell Alcaldes del Berguedà

El Baix 
Ebre

El Baix Penedès
El Garraf

L’Alt  
PenedèsL’Alt  

Camp

El Maresme

El Vallès  
Oriental

Osona El Gironès
El Pla de l’Estany
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El RipollèsEl Pallars Jussà

Les Garrigues
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El Bages

L’Urgell
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Alta Ribagorça
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Sobirà La Cerdanya
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El Baix Empordà

La Garrotxa
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El Barcelonès
El Baix Llobregat

Tarragonès

L’AnoiaEl Segrià
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La SegarraEl Pla 
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El Montsià
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Barberà
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4.2.5 Signatura de convenis
ANY FIRMANTS DATA DE  

SIGNATURA OBJECTE

2015

ACM i Entitat 
Autònoma de 
Jocs i Apostes 
de la Generalitat 
(EAJA)

10/11/2015
Impulsar, promocionar i incentivar el desenvolupament de la Grossa de Cap 
d’Any

2015

ACM i Associa-
ció Catalana de 
Comunicació, 
Investigació i 
Estratègia Políti-
ques (ACCIEP)

10/11/2015
Desenvolupar activitats i actuacions socials que ajudin a regenerar el prestigi 
de l’activitat política

2015
ACM, CCDL i 
Localret

19/11/2015
Acord marc d’aprovisionament d’equipaments informàtics i el seu manteni-
ment

2015

Departament de 
Territori i Soste-
nibilitat, Funda-
ció ECOPILAS, 
European Recy-
cling Platform 
España, Funda-
ció ECOLEC i 
Unión de Indús-
trias de la Bate-
ría (UNIBAT)

23/11/2015
Addenda del Conveni marc de col·laboració que ha de regir el funcionament i 
activitat dels SIG de piles i acumuladors 

2015
ACM i Grup 
Hermes

30/11/2015
Difusió de serveis i activitats a favor del món local mitjançant la plataforma i els 
mitjans de comunicació del Grup Hermes

2015
ACM i Bridge-
4Mobility

1/12/2015 Cooperació i coordinació d’activitats dins dels Projectes Singulars

2015
ACM, FMC i 
CSITAL

14/12/2015
Emissió d’un informe sobre la participació dels ens locals en la recaptació dels 
ingressos de l’Estat

2015

ACM, FMC, 
partits polítics i 
coalicions elec-
torals

14/12/2015 Promoure la derogació de la LRSAL

2015

ACM, FMC, 
Departament de 
Cultura i Centro 
Español de De-
rechos Repro-
gráficos

15/12/2015
Regularitzar el compliment de l’obligació de remuneració per préstec públic 
bibliotecari des del 2010 i l’abonament de les anualitats successives

2016

ACM, FMC i 
Departament de 
Benestar Social 
i Família

1/1/2016
Acord-marc 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i políti-
ques d’igualtat

2016

ACM, FMC, 
Universitat de 
Barcelona, 
Diputació de 
Barcelona i Col-
legis de Secre-
taris, Interven-
tors i Tresorers 
d’Administració 
Local de Cata-
lunya (CSITAL)

29/1/2016 Realització de la 29a edició del Màster en Hisenda autonòmica i local
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2016
ACM i Departa-
ment de Territori

21/3/2016
Formació del personal de l’Administració local amb funcions de contingut ur-
banístic

2016 ACM i UAB 20/4/2016
Assessorament per desenvolupar un programa formatiu en serveis socials 
locals

2016
ACM i Pricewa-
terhouseCoo-
pers

25/4/2016 Patrocini

2016

ACM, ARSPCC, 
FMC, AMB, 
Agència de 
Residus de Ca-
talunya i Gremi 
de Recuperació 
de Catalunya

25/4/2016 Fomentar i regular la recollida selectiva de paper i cartró

2016

ACM, FMC i 
Associació d’Ar-
xivers Gestors 
de Documents

3/5/2016
Col·laboració en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca 
relacionada amb la transparència, l’accés a la documentació i els sistemes de 
gestió documental

2016
ACM i Departa-
ment de Gover-
nació

31/5/2016
Conveni regulador del règim jurídic de la subvenció nominativa establerta a la 
llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la GC pel 2015, prorrogats pel 
2016

2016 ACM i UAB 7/6/2016
Assessorament realització jornada “Les directives sobre contractació des sec-
tor públic”

2016
ACM, FMC i 
Iniciativa per la 
Reforma Horària

8/6/2016 Campanya d’adhesió municipal a la reforma horària

2016
ACM i Associa-
ció Amics de la 
Bressola

17/6/2016
Pròrroga del Conveni de col·laboració: adhesió en qualitat de soci protector, i 
aportació econòmica anual

2016 FAAEE i Sorea 28/6/2016
Col·laboració en activitats d’interès general que regula l’article 25 de la Llei 
49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius 
fiscals al mecenatge

2016

ACM, FMC i 
Departament 
de Treball, Afers 
Socials i Famí-
lies

12/7/2016
Addenda a l’Acord marc 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col-
laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat

2016

ACM, Agència 
Catalana del 
Consum, De-
partament de 
Treball, Afers 
Socials i Famí-
lies i FMC

18/7/2016

Col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb les actuacions 
dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deu-
tes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i uni-
tats familiars en situació de pobresa energètica

2016

ACM, FMC, 
Universitat de 
Barcelona, 
Diputació de 
Barcelona i Col-
legis de Secre-
taris, Interven-
tors i Tresorers 
d’Administració 
Local de Cata-
lunya (CSITAL)

3/8/2016 Realització del Postgrau 1 d’Hisenda Autonòmica i Local

2016
ACM i Funda-
ció Abadia de 
Montserrat

7/9/2016 Col·laboració per temes d’interès comú
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2016

ACM, FMC, 
CCOO, UGT i 
Departament 
de Treball, Afers 
Socials i Famí-
lies

7/9/2016
Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Forma-
ció poromogut per Servei Púbíc d’Ocupació de Catalunya

2016
ACM i Fundació 
Congrés Cultura 
Catalana

27/9/2016 Suport Congrés de Cultura Catalana

2016

ACM i Fòrum 
Síndics i Síndi-
ques Defensors 
i Defensores 
Locals de Cata-
lunya

30/9/2016 Suport realització Congrés Internacional de Defensors Locals

2016 ACM i UAB 14/10/2016
Assessorament per formació, transferència de coneixement i recerca en go-
verns locals

2016

ACM, Dep. Pre-
sidència, Dep. 
Governació, 
Dep. Empresa, 
Diputació Bar-
celona, Diputa-
ció Tarragona, 
Diputació Giro-
na, Diputació 
Lleida, FMC i 
Localret

24/10/2016 Pacte Nacional per a una Societat Digital

2016

ACM i Fundació 
Carles Pi i Su-
nyer d’Estudis 
Autonòmics

15/11/2016
Desenvolupament del projecte d’investigació sobre municipis de menys de 
500 habitants

2016 FAAEE i EAPC 16/11/2016
Establir les condicions de participació en el VI Seminari Matinals Prat de la 
Riba 2016

2016

ACM, FMC, AS-
CEN, ASPEL, 
Comissió Sec-
torial Permanent 
de Serveis de 
Neteja d’Edificis 
de Catalunya, 
UGT i CCOO

25/11/2016 Codi de bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja

2016
ACM i Grup 
Hermes

30/11/2016
Difusió de serveis i activitats a favor del món local mitjançant la plataforma i els 
mitjans de comunicació del Grup Hermes

2016

ACM, FMC i 
Departament 
de Treball, Afers 
Social i Famílies

12/12/2016
Addenda Acord Marc, contracte programa en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat pel 2016

2016
ACM, ICLEI i 
EcoInstitut

13/12/2016
Promoció, creació i expansió de xarxes europees municipals per a la promoció 
de la contractació pública sostenible i innovadora

2016 ACM i FMC 23/12/2016
Sosteniment en comú de les despeses derivades de la pàgina web de l’acord 
comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants

2017

ACM, ARSPCC, 
FMC, AMB, 
Agència de 
Residus de Ca-
talunya i Gremi 
de Recuperació 
de Catalunya

2/1/2017
Addenda al Conveni de col·laboració per a la recollida selectiva de paper i car-
tró de Catalunya
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2017
ACM i DIPLO-
CAT

9/1/2017
Realització d’activitats de mutu interès, especialment en matèria de relacions i 
intercanvis internacionals

2017
ACM i Claudi 
Sentí Ruera 
(EBRUM)

24/1/2017
Oferir serveis d’interès per a les entitats locals catalanes amb les millors condi-
cions

2017
ACM, FMC i 
Departament 
d’Ensenyament

9/2/2017
Criteris Generals per a la programació del curs 2017-2018 aprovats per la Co-
missió Mixta 

2017

ACM i UAB (Cà-
tedra Enric Prat 
de la Riba d’es-
tudis jurídics 
locals)

17/2/2017
Organització del Congrés Internacional sobre patrimoni arquitectònic, llocs i 
paisatges tutelats pel dret urbanístic

2017
ACM, FMC, 
DIBA, UB i CSI-
TAL

8/3/2017
Realització de la 30a edició del Màster en Hisenda autonòmica i local i del 
Postgrau 1 d’Hisenda Autonòmica i Local

2017 ACM i CCDL 17/3/2017 Tramitació de licitacions de contractes i acords marc, entre altres

2017
ACM i  Facultat 
de Dret UB

30/3/2017
Desenvolupar accions de formació en el postgrau de Public Compliance i Bon 
Govern

2017
ACM i Light 
Eyes S.L.

9/5/2017
Oferir serveis d’interès per a les entitats locals catalanes amb les millors condi-
cions

2017
ACM, ICS i 
FMC

15/5/2017
Cooperació interinstitucional per a l’impuls de les polítiques d’igualtat de gène-
re i contra la violència masclista a Catalunya

2017

ACM, FMC, 
CCOO, UGT i 
Departament 
de Treball, Afers 
Socials i Famí-
lies

25/5/2017
Pròrroga de l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa 
Treball i Formació poromogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

2017
ACM i Departa-
ment de Gover-
nació

7/6/2017
Conveni regulador del règim jurídic de la subvenció nominativa establerta a la 
llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la generalitat de Catalunya pel 
2017

2017 FAAEE i Sorea 28/6/2017
Col·laboració en activitats d’interès general que regula l’article 25 de la Llei 
49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius 
fiscals al mecenatge

2017
ACM i Associa-
ció Amics de la 
Bressola

31/8/2017
Pròrroga del Conveni de col·laboració: adhesió en qualitat de soci protector, i 
aportació econòmica anual

2017
ACM i Funda-
ció Abadia de 
Montserrat

1/9/2017 Col·laboració per temes d’interès comú

2017
FAAEE i Banc 
de Sabadell

4/9/2017
Formació, transferència de coneixement i recerca en matèries d’interès pels 
electes i el personal al servei dels ens locals

2017
ACM, FMC i 
Departament de 
Treball

13/9/2017
Addenda Acord Marc 2016-2019 coordinació, cooperació i col·laboració en 
benestar social i polítiques d’igualtat pel 2017

2017
FAAEE i Diputa-
ció de Lleida

31/10/2017 Realització del Màster en Govern Local

2017
ACM i Grup 
Hermes

3/11/2017
Difusió de serveis i activitats a favor del món local mitjançant la plataforma i els 
mitjans de comunicació del Grup Hermes

2017
ACM i ASPER-
TIC

14/11/2017

Compartir projectes i iniciatives en l’àmbit de la tecnologia, les telecomunica-
cions, la seguretat i la ciberseguretat a fi d’impulsar l’accés als avantatges de 
la societat de la informació i les tecnologies de la informació i la comunica-
ció segura per a la ciutadania, i alhora fomentar la innovació, competitivitat i 
desenvolupament econòmic

2017 ACM i COPATE 16/11/2017 Gestió i seguiment de la compra agregada d’energia
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2017 ACM i AMI 17/11/2017
Organització de l’acte municipalista a Brusel·les en data 7 de novembre de 
2017

2017
ACM i JGBR 
(CROWE 
HORWATH)

21/11/2017
Oferir serveis d’interès per a les entitats locals catalanes amb les millors condi-
cions

2017
ACM, FMC, 
DIBA, UB i CSI-
TAL

28/11/2017
Realització de la 31a edició del Màster en Hisenda autonòmica i local i del 
Postgrau 1 d’Hisenda Autonòmica i Local

2017
URV, FURV i 
ACM, FAAEE

1/12/2017 Col·laboració i cooperació mitjançant la Càtedra Màrius Viadel i Martín

2017
ACM i Consell 
Comarcal del 
Maresme

22/12/2017 Gestió i seguiment de la compra agregada d’energia

2018
ACM i Con-
sell Comarcal 
d’Osona

1/1/2018 Gestió i seguiment de la compra agregada d’energia

2018
ACM i Depar-
tament de la 
Presidència

1/1/2018
Conveni regulador del règim jurídic de la subvenció nominativa establerta a la 
Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017, prorrogats per al 2018

2018
ACM i Consell 
Comarcal del 
Maresme

1/1/2018 Gestió i seguiment de la compra agregada d’energia

2018

ACM i Fundació 
Carles Pi i Su-
nyer d’Estudis 
Autonòmics

5/1/2018
Realització del projecte d’investigació “Arrelament al territori, combatre la des-
població”

2018
ACM i NacióDi-
gital

15/2/2018
Promoció de la imatge corporativa i els productes i serveis de l’ACM mitjan-
çant la cessió d’espais comercials en els mitjans

2018
ACM i Diputació 
de Tarragona

19/3/2018
Realització de la Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de 
les Entitats Locals

2018
ACM i Diputació 
de Girona

11/4/2018
Realització de la Diplomatura de Postgrau en contractació administrativa i ges-
tió dels serveis públics dels ens locals

2018
FAAEE i Banc 
de Sabadell

23/5/2018
Realització de jornades sobre la “gestió de la diversitat religiosa” i per “l’estudi 
de l’emissió de bons verds o préstecs verds destinats al finançament d’inversi-
ons sostenibles”

2018 URV i ACM 1/7/2018 Organització del Primer Congrés de dret ambiental

2018

ACM, ARSPCC, 
FMC, AMB, 
Agència de 
Residus de Ca-
talunya i Gremi 
de Recuperació 
de Catalunya

1/7/2018 Fomentar i regular la recollida selectiva de paper i cartró

2018

ACM, FMC i 
Departament 
de Treball, Afers 
Social i Famílies

12/7/2018
Addenda Acord Marc 2016-2019 coordinació, cooperació i col·laboració en 
benestar social i polítiques d’igualtat per al 2018 i 2019

2018
ACM i Consell 
Comarcal del 
Gironès

16/7/2018

Elaboració i/o licitació de l’Acord marc de subministrament de calderes de 
biomassa i elements accessoris i del proper Acord marc de subministrament 
de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum. Igualment, afavoriran la compra 
d’energia i l’eficiència i estalvi energètic per part dels municipis de la comarca

2018
ACM i CAATE-
EB

25/7/2018
Promoure i difondre activitats, iniciatives i projectes relacionats amb l’àmbit de 
l’edificació, la rehabilitació, el manteniment, l’habitatge... que siguin d’interès 
comú

2018 ACM i FòrumSD 27/7/2018 Suport a projectes del pla de treball 2018

2018
ACM i Funda-
ció Abadia de 
Montserrat

1/9/2018 Col·laboració per temes d’interès comú
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2018
ACM, FMC, 
DIBA, UB i CSI-
TAL

1/10/2018
Realització de la 32a edició del Màster en Hisenda autonòmica i local i del 
Postgrau 1 d’Hisenda Autonòmica i Local

2018 ACM i ARCA 25/10/2018
Realització de projectes d’interès comú i per facilitar l’accés d’ARCA i de les 
entitats que en formen part als serveis que ofereix l’ACM

2018 FAAEE i Sorea 31/10/2018
Col·laboració en activitats d’interès general que regula l’article 25 de la Llei 
49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius 
fiscals al mecenatge

2018 ACM i COPATE 16/11/2018 Gestió i seguiment de la compra agregada d’energia

2018
ACM i Funda-
ción Unicef Co-
mité Español

28/12/2018 Difusió i promoció de la convenció sobre els drets de l’infant

2019
ACM i Grup 
Hermes

1/1/2019
Difusió de serveis i activitats a favor del món local mitjançant la plataforma i els 
mitjans de comunicació del Grup Hermes

2019
ACM i Consell 
Comarcal del 
Maresme

1/1/2019 Pròrroga conveni per a la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia

2019
ACM i Con-
sell Comarcal 
d’Osona

1/1/2019 Pròrroga conveni per a la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia

2019 ACM i OAC 22/2/2019
Establir un marc relacional estable entre l’ACM i l’OAC amb la finalitat de tre-
ballar conjuntament en projectes adreçats a millorar i enfortir la integritat insti-
tucional a les administracions locals de Catalunya

2019 ACM i FUPF 1/3/2019 Realització de pràctiques acadèmiques externes

2019

ACM, Departa-
ment de la Pre-
sidència, FMC i 
Iniciativa per la 
Reforma Horària

7/3/2019 Protocol per a l’impuls de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària

2019 ACM i IEC 14/3/2019
Finançar l’activitat del II Congrés sobre el món de la masia a Barcelona els dies 
13, 14 i 15 de març

2019 ACM i OAC 10/4/2019 Impulsar l’elaboració de plans d’integritat en l’àmbit local

2019
ACM i FIBRA-
CAT

11/7/2019
Oferir serveis d’interès per a les entitats locals catalanes amb les millors condi-
cions

2019 ACM i FòrumSD 23/7/2019 Suport a projectes del pla de treball 2019

4.2.6 Relacions internacionals

Amb l’objectiu d’apropar el món local, i en definitiva la ciu-
tadania, a la política europea i internacional, en aquesta le-
gislatura, l’ACM ha apostat per impulsar el departament de 
Relacions Institucionals i Internacionals. Participar en xar-
xes municipalistes, fer seguiment dels temes globals que 
afecten al món local, interrelacionar-se amb altres entitats 
municipalistes i intercanviar-ne bones pràctiques, 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 desenvolupar les 
tasques pròpies institucionals de defensar els interessos de 
l’ACM davant diferents col·lectius i empreses. Atendre, i tro-

bar vies de col·laboració i cooperació amb aquelles empre-
ses, tant del sector públic com del sector privat, que puguin 
oferir algun tipus de servei al món local és un dels objectius.

Des de la creació del departament, el juliol de l’any 2016, les 
activitats relacionades amb l’àmbit internacional que s’han 
dut a terme són: 

Participació en diferents actes internacionals: 

Al llarg d’aquest mandat, l’ACM ha estat present en dife-
rents jornades, congressos, taules rodones, actes que han 
tractat diferents temes transversals que van més enllà de 
l’àmbit nacional. Així doncs, cal destacar-ne l’assistència en 
els següents actes: 
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Assemblea d’Associacions Nacionals d’Autori-
tats Locals i Regionals del Consell d’Europa

19 de setembre de 2016 París (França)

Setmana Europea de les regions i les ciutats Del 11 al 13 d’Octubre de 
2016

Brussel·les (Bèlgica)

5a Cimera Mundial de líders locals i regionals Del 11 al 15 d’Octubre de 
2016

Bogotà (Colòmbia)

Habitat III Del 17 al 20 d’Octubre de 
2016

Quito (Equador)

Jornades sobre l’acord de cooperació entre Ca-
talunya i Baden- Württemberg

Del 18 al 19 d’Octubre de 
2016

Stuttgart, Regió de Baden Württem-
berg (Alemanya)

Luxembourg Sustainability Forum 2016 Del 13 al 15 de Novembre 
del 2016

Luxemburg (Luxemburg)

Participació com a ponents a la jornada  organit-
zada per la Diputació de Barcelona: “El compro-
mís local a la nova Agenda urbana”

19 de desembre de 2016 Recinte Modernista de Sant Pau, Bar-
celona

Participació com a ponents a la jornada organit-
zada per DIPLOCAT i la Diputació de Barcelona: 
“La Diplomàcia Municipal. Una comparativa eu-
ropea”.

22 de març de 2017 Recinte Modernista de Sant Pau, Bar-
celona

Acte del Dia d’Europa organitzat pel Consell Ca-
talà del Moviment Europeu (CCME), a Barcelona

9 de maig de 2017 Ajuntament de Barcelona,  
Barcelona

Sopar amb parlamentaris suecs 2 de juny de 2017 Barcelona

Trobada territorial transfronterera, organitzat per 
la Delegació de Languedoc-Rosselló i Midi-Pi-
rineus (CNFPT) i la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà

6 de juny de 2017 Perpignyà (França)

Seminari de l’ESN (European Social Network), 
sobre “Immigració infantil i gent jove”

Del 22 al 24 d’octubre del 
2017

Estocolm (Suècia)

Viatge de 200 alcaldes davant les institucions eu-
ropees

7 de novembre de 2017 Brussel·les (Bèlgica)

Fòrum de l’ESN 1 de desembre de 2017 Brighton (Regne Unit)

Participació al seminari organitzat pel CIDOB sota 
el lema “Els nous reptes de les ciutats globals”

28 de setembre de 2018 Seu del CIDOB, Barcelona

Participació a la Conferència Anual de MedCities 
“Les ciutats mediterrànies: sostenibles i equitati-
ves per a tothom”

4 d’octubre de 2018 Ajuntament de Barcelona, Barcelona

Participació II Fòrum Mundial sobre Violències 
Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau

8 de novembre de 2018 Matadero, Madrid

Participació en la jornada organitzada per la Fe-
deració Espanyola de Municipis (FEMP) sobre el 
Nou Marc de Fons Estructurals i d’Inversió Euro-
peus 2021-2028

14 de novembre de 2018 Madrid

Participació a la jornada organitzada per la Dipu-
tació de Barcelona: “La localització dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible: què han de 
saber els ens locals”

12 de desembre de 2018 Palau Robert, Barcelona

Jornada “8 anys del conflicte a Síria. El paper dels 
ajuntaments”

15 de març de 2019 Sala Martí l’Humà del Museu d’Història 
de Barcelona
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Viatges d’estudi: conèixer i analitzar com funcionen i 
s’organitzen realitats territorials i municipals en al-
tres estats.

Els viatges d’estudi, són una eina per apropar els elec-
tes locals a altres realitats municipals. Cada viatge d’estu-
di està organitzat al voltant d’una temàtica en concret. Al 
llarg del viatge, a banda d’assistir a debats institucionals i 
acadèmics, també s’apropa els participants a l’entitat mu-
nicipalista del país, els serveis que ofereixen i l’intercanvi 
de bones pràctiques. Alhora, es coordinen diferents ac-
tivitats amb la comunitat catalana instal·lada al país destí 
(delegacions del Govern de Catalunya a l’exterior, oficines 
d’ACCIO, i comunitats de catalans). 

Previ a la realització del viatge d’estudi, l’ACM encarrega 
un estudi previ relacionat amb l’objectiu del viatge i organit-
za una trobada amb els diferents participants per tal d’ex-
posar l’objecte d’aquest i el programa relacionat. 

Posterior al viatge d’estudi, s’organitza una jornada, amb 
la participació dels assistents al viatge, per exposar les di-
ferents conclusions dirigit al personal municipal a qui pugui 
interessar l’objecte d’aquest. 

• Dinamarca 

En aquest viatge d’estudi, la delegació de l’ACM, formada 
per 25 alcaldes i alcaldesses d’arreu de Catalunya, es va 
centrar en analitzar i estudiar la reforma de l’administració 
local de Dinamarca que es va dur l’any 2007 (deu anys 
ençà) i com aquest s’ha adaptat a la reforma; intercanviar 
bones pràctiques sobre el sistema de serveis socials entre 
Dinamarca i Catalunya; conèixer el funcionament de la Bi-
blioteca Digital Mundial que té Dinamarca

Dia: del 20 al 23 de febrer de 2017

Seminari relacionat amb l’objecte del viatge: Quin model 
territorial i social volem per a Catalunya? – 25 d’abril de 
2017

• Holanda, Rotterdam 

Participació en una delegació com a membres observa-
dors per a veure la implantació del pla integral, plantejat 
per l’economista Jeremy Rifkin, per fer la transició cap a 

l’energia verda de la Regió Metropolitana de Rotterdam-La 
Haia. La delegació catalana, de la qual hi va participar un 
representat de l’ACM, estava encapçalada per la Secre-
tària de Medi Ambient i Sostenibilitat.

L’objectiu de la visita era conèixer els detalls del pla que 
ha de permetre transformar una de les regions d’Europa 
més dependents del carboni i de la indústria petroquímica 
en una societat basada en la substitució del petroli per la 
biomassa i les renovables, en l’economia circular i col·labo-
rativa i en la Internet de les Coses. 

Dia: 3 de febrer de 2017

• Suïssa
 
Una delegació d’alcaldes i representants municipals cata-
lans va viatjar a Suïssa en una visita pedagògica organitzada 
pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i 
la Diputació de Barcelona, amb el suport del Consolat Ge-
neral de Suïssa a Barcelona i del Govern federal suís. L’ob-
jectiu del viatge va ser visualitzar i estudiar sobre el terreny 
alguns exemples de bones pràctiques en l’àmbit de la gestió 
del territori i, en especial, en el disseny i la implementació de 
plans de transició entre zones urbanes, agrícoles, industrials 
i forestals.

Durant l’estada a Suïssa, la comitiva catalana va visitar 
exemples de bones pràctiques en matèria de gestió del te-
rritori a Ginebra, Berna i Zuric, i també un exemple de coo-
peració transfronterera amb França a Annemasse. 

Dia: Del 5 al 8 de juny del 2017

• Itàlia

Amb l’objectiu de veure com funcionen i s’organitzen reali-
tats territorials i municipals en altres estats, una delegació de 
15 representants municipals d’arreu de Catalunya i/o mem-
bres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va viatjar a Bo-
lonya amb el propòsit de conèixer el model d’organització 
territorial local italià. A través de la Ciutat Metropolitana de 
Bolonya, es va organitzar un programa amb diferents visites 
institucionals, com l’alcalde de Bolonya, l’Il.lm. Sr. Virginio 
Merola, l’alcalde de la comuna de Casalecchio di Reno, l’Il.
lm. Sr. Massimo Bosso, amb diferents dirigents de la Ciutat 
Metropolitana i finalment amb la consellera de Pressupost, 
reorganització institucional, recursos humans i la igualtat 
d’oportunitats, del govern de la regió d’Emilia-Romagna, 
Sra. Emma Petitti.  

Dia: del 13 al 15 de juny de 2017
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• Israel

Convidats per l’entitat municipalista israeliana (FLAI), una 
delegació l’ACM, encapçalada pel president de l’ACM, 
Miquel Buch, i per la Consellera de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Cata-
lunya, Meritexell Borràs, va viatjar fins Israel per conèixer 
altres models d’organització territorial. Al llarg del viatge, 
la delegació de l’ACM, va visitar la Federació d’Autoritats 
Locals d’Israel (FLAI) i la Central de Compres (LGES). El 
propòsit d’aquest era conèixer les activitats de l’entitat 
municipalista d’Israel, conèixer el funcionament i els ser-
veis que ofereix la seva central de compres, conèixer de 
primera mà les noves tecnologies que estan utilitzant a 
nivell local i en escoles, intercanviar bones pràctiques de 
gestió municipal i de contractació, així com trobades amb 
diferents alcaldes, el portaveu del Ministeri d’Afers Exte-
riors d’Israel, entre d’altres institucions.   

Dia: Del 25 al 29 de juny de 2017. 

• Participació al Muni World 2018, Israel 

El president de l’ACM, David Saldoni, i el Secretari Gene-
ral, Marc Pifarré, van participar al Muni World 2018 d’Is-
rael, 7a Conferència anual de la Federació d’Autoritats 
Locals d’Israel (FLAI), coincidint amb la celebració dels 
80 anys d’existència de governança local a Israel. L’esde-
veniment, amb una assistència de més de 250 alcaldes 
d’arreu del món, està focalitzat en el creixement de la in-
novació, emprenedoria, interaccions empresarials. Al llarg 
de l’estada a Israel, el president i secretari general van po-
der aprofundir sobre com els municipis resolen els temes 
relacionats amb la integració, les minories i els drets dels 
refugiats, aprendre aspectes de la gestió en qüestions de 
sostenibilitat a Tel Aviv, com per exemple la planificació 
del paisatge urbà, la creació d’habitatge assequible, la 
implementació de polítiques alimentàries i examinar com 
es gestiona la franja costanera i el turisme.

Data: 13 de febrer de 2018
Lloc: Tel Aviv, Israel

• Participació al Smart City for the Citizens 2018, 
Estònia

El secretari general de l’ACM, Marc Pifarré, va viatjar a 
Tartu, per participar a l’Smart City for the Citizens 2018. 

Un esdeveniment centrat a parlar de la mobilitat urbana i 
en com utilitzar les dades per a la planificació de transport 
públic a les ciutats. L’objectiu de la trobada era aprofundir 
sobre quines són les millors pràctiques dels sistemes de 
transport intel·ligent al món i en com es pot involucrar la 
ciutadania en la planificació urbana.

Dia: 31 de maig de 2018
Lloc: Tartu, Estònia

• Missió de Descoberta de Bones Pràctiques en 
Polítiques de Gestió Cultural, Escòcia

 
L’objectiu de la iniciativa era doble: conèixer de primera mà 
algunes de les millors pràctiques en gestió cultural i, més 
concretament en gestió de festivals, tant a nivell d’Escò-
cia com de les seves dues principals ciutats, i conèixer 
la realitat municipal escocesa i reforçar-hi els llaços de 
col·laboració, reforçant els intercanvis i els projectes co-
muns. La visita, que va durar tres dies, es va produir 
aprofitant la celebració del Festival internacional d’Edim-
burg i va estendre’s per les ciutats d’Edimburg (la capital 
d’Escòcia) i Glasgow (la ciutat més gran del país i, per a 
molts, la seva capital cultural). La delegació, encapçala-
da del president de l’ACM, David Saldoni, estava forma-
da per quinze alcaldes, regidors i tècnics de cultura de 
diversos municipis de Catalunya. La delegació de l’ACM 
es va reunir amb representants de les principals institu-
cions del país, entre elles, el Govern d’Escòcia, el Par-
lament d’Escòcia, l’associació municipalista escocesa 
(COSLA) i els Ajuntaments d’Edimburg i Glasgow. 

Dia: Del 26 al 29 d’agost de 2018
Lloc: Edimburg, Escòcia

• Missió de Bones Pràctiques en matèria de De-
mocràcia Directa, Suïssa

L’estada va permetre conèixer l’estructura política i ad-
ministrativa suïssa i les capacitats dels seus municipis, 
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així com celebrar reunions amb diversos representants 
municipals i membres del Parlament federal. El pas per 
Ginebra també va permetre una trobada amb les políti-
ques catalanes exiliades i amb l’Oficina de l’Alt Comissa-
riat de Nacions Unides pels Drets Humans. La visita es 
va produir en ocasió de la celebració del vot trimestral 
sobre diverses propostes legislatives: una iniciativa so-
bre sobirania alimentària, una iniciativa sobre aliments 
justos i un vot sobre una contraproposta per incloure 
els carrils bici dins la constitució (informació detallada). 
La delegació, formada per una vintena llarga d’alcaldes i 
alcaldesses de tot Catalunya, va estar encapçalada per 
David Saldoni, president de l’ACM, i Marc Pifarré, secre-
tari general de l’entitat. 

Dia: del 17 al 19 de setembre de 2018
Lloc: Ginebra i Berna, Suïssa

• Missió de Bones Pràctiques en matèria de Tu-
risme de Muntanya, Suïssa

La delegació, encapçalada pel nou secretari general de 
l’ACM, Albert Batalla, estava formada per una quinzena 
de persones de les comarques pirinenques. La delega-
ció de l’ACM es va reunir amb representants de l’As-
sociació Suïssa de Municipis de Muntanya (SAB) i del 
Departament d’Economia del Cantó del Valais. A més, 
van tenir  ocasió de conèixer de primera mà dues grans 
destinacions de turisme de muntanya i neu com són 
Zermatt i Saas Fee. També es va poder conèixer dues 
ciutats de muntanya, més allunyades dels centres d’es-
ports d’hivern, com són Sion (capital del Valais) i Brig 
(ciutat guanyadora de l’Alpine Town of the Year ara fa 
deu anys).

Dia: 27 a 30 de novembre de 2018. 
Lloc: Cantó del Valais/Wallis, Suïssa

• Visita a la ciutat de Pontevedra per conèixer el 
seu procés de transformació urbana. 

Pontevedra ha transformat el seu centre històric en una 
ecociutat sense automòbils. Ha esdevingut un referent 
internacional de qualitat urbana i sostenibilitat, on els ca-
rrers i les places són espais dinàmics que serveixen com 
a punt de trobada, de celebració de la vida urbana i com 
a focus de desenvolupament de l’activitat econòmica. 

L’ACM va visitar la ciutat de Pontevedra amb l’objectiu 
de conèixer com ha fet aquesta transformació de la mà 
de l’alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lo-
res.

Dia: 1 de febrer de 2019
Lloc: Pontevedra

• Visita a Alemanya per conèixer l’explotació i 
gestió de la conca minera del Werra

Una delegació d’alcaldes i alcaldesses catalans, en-
capçalada pel president de l’ACM, David Saldoni, va vi-
sitar la regió alemanya de Hesse, a la conca minera del 
Werra, per conèixer l’explotació i la gestió que es fa dels 
residus i alternatives turístiques. La delegació catalana 
estava formada pels alcaldes de Cardona, Ferran Es-
truch, de Súria, Josep Maria Canudas, i de Balsareny, 
Isidre Viu, de la zona minera potàssica del Bages. En els 
darrers mesos s’ha aprovat el Pla Director de la Mineria, 
que inclou els quatre municipis, i que pretén poder trac-
tar de forma global les problemàtiques que tenen sense 
resoldre.

Dia: del 19 al 21 de març de 2019
Lloc: Werra, Alemanya

• Visita a la Catalunya Nord per a conèixer l’apre-
nentatge del català a les escoles La Bressola  i 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà, a Perpinyà. 

El president de l’ACM, David Saldoni, i el secretari gene-
ral, Marc Pifarré, van viatjar a la Catalunya Nord en una 
jornada de contacte amb la realitat de les escoles La 
Bressola i amb el Sindicat Intercomunal per a la promoció 
de les llengües occitana i catalana (SIOCCAT). La trobada 
tenia per objectiu conèixer a fons el sistema educatiu i 
el projecte de La Bressola per escolaritzar en català a la 
Catalunya Nord.

Dia: 11 de juliol de 2018
Lloc: Perpignyà
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Assistència i participació en diferents organismes 
internacionals dels quals l’ACM n’és membre:

L’ACM, com a entitat municipalista, és membre de di-
ferents organismes, dels quals també n’hi ha que tenen 
vinculació amb l’àmbit europeu i/o internacional. Cal des-
tacar-ne els següents: 

• Comitè Executiu i Ple del DIPLOCAT

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya és un or-
ganisme creat per la Generalitat de Catalunya dedicat a 
la projecció internacional de Catalunya. L’ACM és mem-
bre del Consell i, per tant, també del seu plenari. En-
guany, l’ACM ha participat als diferents plenaris de cons-
titució del DIPLOCAT arrel de la seva dissolució dictada 
per l’aplicació de l’article 155. 

• Assemblea General i Junta Directiva del Consell 
Català per al Moviment Europeu (CCCME)

El Consell Català del Moviment Europeu és una associa-
ció formada per col·lectius i persones físiques que des-
envolupa activitats europeistes dins de l’àmbit territorial 
de Catalunya, del qual l’ACM és membre de la seva Jun-
ta Directiva i de l’Assemblea General. 

• Consell de Cooperació amb els ens locals i Co-
missió de Cooperació al Desenvolupament (Ge-
neralitat de Catalunya)

És l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat ca-
talana per al desenvolupament de l’activitat de l’Admi-
nistració de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació. 
L’ACM com a membre del consell i de la comissió, ha 
participat en les diferents convocatòries i accions que ha 
convocat la Generalitat de Catalunya. 

• Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
UE (Generalitat de Catalunya)

El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE és 
un òrgan assessor, consultiu i de participació externa 
que presideix el president de la Generalitat. A banda dels 
membres de Govern, el Consell d’Acció Exterior i de Re-
lacions amb la UE també inclou fins a 30 vocals en re-
presentació d’ens locals, dels quals n’està inclosa l’ACM.

• Comitè de Seguiment del PO FEDER de Cata-
lunya

Assistència a les diferents convocatòries del comitè 
encarregat de fer el seguiment del Programa Operatiu 
2014-2020 d’acord amb l’autoritat de gestió i del qual 
l’ACM n’és membre consultiu. 

• Xarxes d’alcaldes i alcaldesses per la pau de 
Catalunya 

Com a membres co-fundadors, l’ACM ha assistit a les 
diferents assemblees de la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses 
per la pau de Catalunya, la qual treballa en la promoció 
de la cultura de pau per fer dels nostres pobles i ciutats 
espais de llibertat, convivència i cohesió social.

Accions co-organitzades amb altres entitats

• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: 
Acte de suport al procés de pau a Colòmbia (14 d’octu-
bre de 2016)

1. Col·laboració amb la campanya “Casa Nostra és 
Casa Vostra” #VolemAcollir (gener 2017)

2. Participació a la manifestació “Volem acollir” (15 de 
febrer de 2017)

3. Acte de suport als refugiats (15 de març de 2017)
4. Diferents mocions impulsades conjuntament
5. Difusió de les diferents convocatòries publicades pel 

Fons
6. Amics de la Bressola: col·laboració amb diferents 

activitats que organitza aquesta entitat en defensa i 
promoció del català fora de Catalunya. 

7. Universitat Pompeu Fabra: participació al Workshop 
“Polítiques locals al voltant de la immigració: dels 
discursos a les pràctiques”, en el marc del projecte 
europeu Accept Pluralisme. 

Visites de delegacions exteriors:

• Visita de la delegació de la Federació d’Auto-
ritats Locals d’Israel (FLAI) a les instal·lacions 
de l’ACM

L’ACM va rebre en dues ocasions una delegació d’alcal-
des membres de la Federació d’Autoritats Locals d’Is-
rael a les instal·lacions de l’associació, amb l’objectiu de 
mantenir la relació i l’intercanvi per aprofitar sinergies que 
beneficiïn el món local. 

Dia: 18 de novembre de 2016
Dia: 15 de novembre de 2017

• Visita dels estudiants del Màster de polítiques 
públiques de la Universitat de Cergy-Pontoise 
(França) amb col·laboració amb la UAB

En els darrers anys, l’ACM col·labora amb el la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB), en concret amb la re-
cepció d’estudiants del màster en Dret de Col·lectivitats 
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Territorials i Polítiques Publiques de la Universitat de Cer-
gy-Pontoise (França). Aquests visiten l’ACM per conèixer 
l’entitat municipalista, conèixer els serveis que ofereix i 
l’organització territorial de Catalunya, així com el paper 
de les institucions i les autoritats locals a Catalunya. 

Dia: Maig de 2017, Maig de 2018 i Maig de 2019

• Visita d’estudi del grup de Turquia titulada 
“Town Twinning between Turkey and the EU”

En el marc de la visita d’estudi “Town Twinning between 
Turkey and the EU”, l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), encapçalat pel seu secretari general, Albert Bata-
lla, va rebre un grup de Turquia, que va venir a Catalunya 
per estudiar i conèixer la realitat territorial i l’organització 
administrativa. La delegació comptava amb represen-
tants del Ministeri de Medi Ambient i Urbanisme (MoEU-
DGLA), de la Union of Provinces (UP) i de la Union of 
Municipalities of Turkey (UMT), entre d’altres.

Dia: 8 de maig de 2019

Visites institucionals: 

• Diplocat: secretari general, Sr. Albert Royo
• Ajuntament Barcelona: director de Relacions Inter-

nacionals, Sr. David Llistar, i director de Cooperació, 
Sr. Felip Roca

• Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exte-
riors i Transparència de la Generalitat de Catalunya: 

• Conseller: HC. Sr. Raül Romeva i HC Sr. Ernest Ma-
ragall

• Secretari/a d’Afers Exteriors de la Generalitat de Ca-
talunya: Sr. Jordi Solé i Sra. Maria Badia

• Directora General de Relacions Exteriors, Sra. Mireia 
Borrell

• Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regio-
nals (CGLU): secretari general, Sr. Josep Roig

• Diputació de Barcelona; comissionat de Relacions 
Internacionals, Sr. Josep Lluís Alay

• ORU FOGAR: secretari general, Sr. Carles Llorens
• Euroregió: secretària general, Sra. Mireia Canals
• Comissió Europea a Barcelona: director, Sr. Josep 

Terradellas
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
• Direcció General de Cooperació, Sr. Manel Vila
• Director/a General del DIPLOCAT, Sr. Albert Royo i 

Sra. Laura Foraster
• Director General del Consell Assessor per al Desen-

volupament Sostenible (CADS), Sr. Arnau Queralt

Formació:

• Curs de formació: “L’acció exterior dels gover-
ns locals. La consolidació d’un nou actor polític 
en l’agenda internacional”

L’objectiu del curs, destinat a electes i tècnics munici-
pals, era analitzar el paper dels municipis a nivell inter-
nacional, i més particularment en la UE, així com la seva 
participació en els mecanismes de presa de decisions, la 
implicació local en la promoció d’actuacions provinents 
d’aquest àmbit d’actuació i les estratègies de desenvo-
lupament que es duen a terme en diferents sectors d’ac-
tivitat aprofitant les sinèrgies i potencialitats existents en 
el territori.
Calendari: Abril – juliol 2018 (divendres tarda, de 16 a 20 
hores; dissabte matí, de 10 a 14 hores). 

Durada: 45hores.
Places: màxim 20
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5. Serveis
jurídics

En l’àmbit jurídic el mandat 2015-2019 s’ha caracteritzat per 
l’assimilació i la flexibilització dels canvis legislatius vinculats 
a la lluita contra el dèficit públic introduïts durant els anys 
immediatament anteriors: en matèria de regulació del perso-
nal (canvis en l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics (EBEP) 
i en l’Estatut dels Treballadors (ET)), en matèria d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (principalment la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)), i en matèria de règim 
local (la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)). Les admi-
nistracions locals han anat adaptant el seu funcionament al 
nou marc jurídic, si bé algunes de les mesures més restric-
tives s’han anat flexibilitzant a través de canvis introduïts en 
les lleis de pressupostos generals de l’estat i en d’altres dis-
posicions així com, sobretot pel que fa a la LRSAL, a con-
seqüència de les sentències del Tribunal Constitucional que 
n’han limitat l’abast. Els serveis jurídics de l’ACM han acom-
panyat els ens locals en la interpretació i aplicació de les 
novetats normatives, fent-ne difusió i donant resposta a les 
consultes plantejades i a les sol·licituds d’informes jurídics.

La inestabilitat política d’aquest període, tant a Catalunya 
com a l’estat, ha alentit l’agenda legislativa, per la qual cosa 
no s’han produït canvis normatius d’una magnitud equipa-
rable a la del quadrienni anterior. Això no obstant, els calen-
daris d’implementació de la legislació de la Unió Europea 
han fet ineludible la incorporació a l’ordenament de dues 
reformes de gran abast: en matèria de contractació pública, 
amb la nova llei de contractes, continguda en la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es transposen a  l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i el nou règim de pro-
tecció de dades, contingut en el Reglament General de Pro-
tecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE, en virtut del qual també 
s’ha aprovat la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El fet que l’ACM disposi d’una central de contractació per 
al món local ha permès que s’hi hagi desenvolupat un cert 
grau d’expertesa en contractació pública, del qual els Ser-
veis Jurídics també en són partícips, en la mesura que tam-
bé col·laboren i realitzen tasques d’assessorament per a la 
central. Arran de l’entrada en vigor de la nova llei de contrac-
tes del sector públic, l’ACM va engegar una campanya de 
divulgació de la nova llei, especialment adreçada als electes 
locals, que es va portar a terme mitjançant sessions infor-
matives en tots els Consells Comarcals de Catalunya. La 
resposta als dubtes provocats per l’aplicació del nou text 
legal ha estat també una de les activitats destacades durant 
els dos darrers anys d’aquest període. 

Juntament amb la contractació, la gestió del personal de 
l’administració és una altra matèria que suscita consultes de 
forma habitual, atesa l’àmplia casuística i la complexitat de 
la normativa aplicable. En aquest línia també cal destacar la 
tasca realitzada a l’entorn de l’Acord Comú de Condicions 
per als empleats públics d’ens locals de menys de 20.000 
habitants, tant pel que fa a la seva actualització i interpreta-
ció, com a la seva divulgació i al suport als ens locals adhe-
rits, que avui ja són prop d’un centenar.
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Els darrers anys també han estat marcats pel procés sobira-
nista català, en el qual els ens locals han estat actors prota-
gonistes. En aquest marc, els Serveis Jurídics de l’ACM han 
ofert assessorament als municipis que han patit l’ofensiva 
jurídica de la delegació del govern de l’estat contra la política 
de símbols i les mocions de caire sobiranista aprovades pels 
plenaris locals. Des dels Serveis Jurídics també s’ha coor-
dinat l’assistència lletrada als alcaldes citats a declarar en 
relació amb el referèndum de l’1 d’octubre. Posteriorment, 
enfront de les mesures adoptades pel govern de l’estat en 
aplicació de l’article 155 de la Constitució, es va interposar 
recurs contenciós-administratiu contra la dissolució del con-
sorci DIPLOCAT, del qual formava part l’ACM.

La via contenciosa també ha format part de l’activitat dels 
Serveis Jurídics de l’ACM durant aquests darrers anys: es 
va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord 
de l’ACA que fixava unes tarifes excessives pel subministra-
ment en alta d’aigua d’ATLL, i també s’intervé, en aquest 
cas com a codemandats, en el recurs interposat per una 
companyia elèctrica contra el protocol de pobresa energè-
tica.

La celebració d’eleccions municipals el 26 maig de 2019 i 
els canvis en la composició dels ens locals s’han traduït en 
múltiples sol·licituds d’informació sobre els aspectes jurídics 
d’aquests processos. Les consultes sobre l’estatut jurídic 
dels electes locals, les incompatibilitats, les retribucions i el 
règim de dedicació al qual poden optar, si bé són habituals 
durant tot el mandat municipal, han experimentat un creixe-
ment exponencial coincidint amb la constitució de les noves 
corporacions locals, circumstància que també ha generat 
un elevat nombre de qüestions sobre el funcionament del 
ple de la corporació, el cartipàs municipal, la creació d’òr-
gans col·legiats, i d’altres de relacionades.

L’activitat dels Serveis Jurídics ha tingut un abast molt més 
ampli que allò que s’ha destacat en els paràgrafs anteriors: 
s’han respost tota mena de consultes, s’han emès infor-
mes sobre una diversitat de qüestions i s’ha donat orienta-
ció sobre múltiples aspectes relatius al funcionament dels 
ens locals, a més d’elaborar i difondre notes informatives 
i interpretatives sobre novetats normatives i convocatòries 
de subvencions, i de participar en processos d’elaboració 
i desplegament de normes de la Generalitat de Catalunya. 
D’altra banda, també s’ha realitzat una important tasca de 
suport jurídic a la Central de Contractació de l’ACM, que 
dóna servei al conjunt del món local català.

5.1 Principals funcions 

Des dels Serveis Jurídics s’ofereix assessorament jurídic als 
ens locals associats, informació, difusió de novetats norma-
tives, i la resposta a qüestions concretes, problemàtiques 
i dubtes. S’ofereixen diferents canals (principalment per via 
telefònica o per escrit), amb l’objectiu de prestar un servei 
integral i permanent als ajuntaments:

• Assessorament jurídic als òrgans de l’ACM i a les funda-
cions vinculades a l’ACM.

• Tramitació dels procediments de contractació de ser-
veis, subministraments i obres de l’ACM i de les entitats 
vinculades. 

• Revisió de convenis i contractes de l’ACM i de les enti-
tats vinculades. 

• Recull diari de la informació d’interès municipal publica-
da a DOGC i BOE. 

• Elaboració de notes informatives sobre novetats publi-
cades als diaris oficials. 

• Publicació de notes informatives, articles i altres contin-
guts de caràcter jurídic en els mitjans de difusió de l’ACM. 

• Gestió del conveni amb l’SGAE. 
• Seguiment dels procediments legislatius amb afectació 

per al món local. 
• Seguiment dels contenciosos interposats per la Delega-

ció de Govern de l’Estat en matèria de símbols i contra 
mocions de caràcter sobiranista. 

• Sessions formatives d’actualitat jurídica.
• Seguiment de l’Acord comú de condicions dels em-

pleats públics dels ens locals de Catalunya de menys 
de 20.000 habitants. 

• Anàlisi de la normativa de Transparència i assistència 
jurídica als ens locals i a l’ACM. 

• Participació en l’elaboració del Codi ètic del Servei Pú-
blic de Catalunya. 

• Participació en l’elaboració de l’avantprojecte de llei de 
contractes de serveis a les persones i compareixença 
al Parlament.   

• Personació en procediments del contenciós-adminis-
tratiu i interposició de recursos per defensar els interes-
sos del món local.

• Redacció del llibres:
 - Sóc regidor de recursos humans, i ara què? 
 - Sóc regidor de serveis socials, i ara què? 
• Suport jurídic a la Central de Contractació de l’ACM.

Període Informes Jurídics Consultes Iniciatives Legislatives
D’octubre a desembre any 2015 4 149 7

Any 2016 16 372 18
Any 2017 23 264 33
Any 2018 14 369 8

Any 2019 - setembre 5 304 2

TOTAL 62 1.458 68

5.2 Resum d’octubre de 2015 a 2019
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6. Àrea de formació, 
programes i publicacions

6.1 Balanç de mandat

La formació dels electes i dels tècnics que treballen a l’ad-
ministració local ha estat un dels pilars de l’Associació al 
llarg d’aquest mandat, però també des dels seu inicis. 
Oferir una bona formació, especialitzada, específica i ac-
tualitzada, esdevé important per oferir uns serveis de qua-
litat, eficients, així com la capacitar per prendre les millors 
decisions per parts dels electes i directius locals.  

Per aquest motiu, l’ACM ha ofert un ampli ventall de jor-
nades, seminaris i postgraus amb la voluntat de dotar de 
les eines més eficaces a les àrees tècniques per tal de 
facilitar la seva gestió diària. Així, en aquest mandat s’han 
realitzat accions formatives continuades, algunes amb 
rang de postgrau, en àmbits com la contractació públi-
ca, la gestió gerencial, recursos humans, polítiques medi 
ambientals, serveis socials, seguretat o en gestió del pa-
trimoni cultural.

A través de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes s’ha 
seguit oferint formació especialitzada i pionera als càrrecs 
electes dels ens locals, amb edicions del Màster en Go-

vern Local, alguns d’ells territorials, les Matinals Prat de la 
Riba, l’Escola de Governs Locals, així com unes sessions 
específiques dels canvis més rellevants de la legislació de 
contractes, a partir de l’entrada en vigor de la nova llei al 
març de 2018. 

Aquest procés de formació contínua es complementa 
amb una línia de publicacions pròpia. S’han editat mono-
grafies, col·leccions adreçades als tècnics del món local, 
per tal de transferir coneixements en àmbits com el dret, 
la hisenda pública o la gestió dels serveis públics dels ens 
locals... així com una línia adreçada als càrrecs electes 
on destaca la col·lecció ‘Sóc regidor i ara què?’ amb ma-
nuals temàtics per als responsables locals que s’inicien 
en la gestió municipal.

Assolir qualitat, modernització, aprenentatge i especialit-
zació han estat els reptes formatius que s’han perseguit 
per fer un món local al servei de les persones.

* Formació adreçada a tècnics i personal de l’admnistració local

** Formació adreçada a càrrecs electes

Entitat Accions  
formatives Cursos Jornades Diplomatura de 

postgrau Alumnes Hores de  
formació

ACM * 263 119 140 18 14148 6890

FAAEE ** 119 64 17 14 2990 2328

Total 382 183 157 32 17138 9218
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6.2 Màsters i Postgraus

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ DE 
PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS 
(5a edició) 

Formació completa i aplicada en el règim jurídic de la fun-
ció pública i de la contractació laboral del personal al ser-
vei de l’administració local. 

L’objectiu és formar al personal del servei de les adminis-
tracions públiques locals amb tasques i funcions de di-
recció, comandament i gestió dels recursos humans, (tant 
de primer, com de segon cicle d’estudis universitaris), en 
el marc de l’Estatuto Básico del Empleado Público (Llei 
7/2007, de 12 d’abril, EBEP).

DATA: Del 25 de març al 25 de novembre de 2015
LLOC: ACM
ASSISTENTS: 20

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN LITIGACIÓ PÚ-
BLICA EN LÀMBIT COMPETENCIAL LOCAL (2a edi-
ció)

Formació que  analitza amb detall els aspectes més re-
llevants de la jurisdicció contenciosa administrativa com 
ara els òrgans que en formen part i el seu abast compe-
tencial, les parts processals i llurs pretensions, l’activitat 
impugnable, la pràctica de proves, etc., així com les espe-
cialitats pròpies d’àmbits competencials locals tan desta-
cats com l’urbanisme, la contractació o la funció pública, 
entre d’altres. 

Té l’objectiu de dotar als alumnes d’una metodologia que 
els permeti desenvolupar amb competència les funcions 
i actuacions encomanades en el marc de la tramitació i 
resolució del procés contenciós administratiu, tant pel que 
fa als aspectes documentals (requisits de forma, claredat 
expositiva, anàlisi conceptual i de fonts...) com procedi-
mentals (terminis, interposició de recurs, actuacions pre-
paratòries...) i que puguin desenvolupar la capacitat d’ar-
gumentació jurídica davant els supòsits pràctics plantejats.

DATA: del 26 de novembre de 2015 al 2 de juny de 2016
LLOC: Barcelona – Universitat Autònoma de Barcelona
ASSISTENTS: 17

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN CONTRACTA-
CIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DELS SERVEIS PÚ-
BLICS DELS ENS LOCALS

Aquest postgrau aprofundeix des d’una vessant tant 
teòrica com pràctica les diverses matèries i disciplines 
d’aplicació als ens locals en relació amb la contractació 
administrativa d’obres, béns i serveis, amb especial aten-
ció a les particularitats que afecten els ens locals mitjans i 
petits. Així, es presta una atenció especial a les noves tèc-
niques de contractació: sistemes per a la racionalització 
tècnica, acords marc, sistemes dinàmics de contractació, 
subhastes electròniques o centrals de contractació.

DATA: Del 25 de novembre de 2015 al 29 de juny de 
2016
LLOC: Barcelona - ACM
ASSISTENTS: 31

Postgrau
Diplomatura de postgrau-
Especialista universitari en 
gestió de personal al servei 
de les entitats locals
Barcelona, V edició 2015

Funció pública
Diplomatura de postgrau homologada per l’EAPC

Postgrau
Diplomatura de postgrau en litigació 
pública en l’àmbit competencial local 
(II edició)
Barcelona, curs acadèmic 2015-2016

Postgrau
Diplomatura de postgrau en contractació 
administrativa i gestió dels serveis 
públics dels ens locals
Barcelona, curs acadèmic 2015-2016
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MÀSTER EN GOVERN LOCAL (3a Edició i 4a edició)

L’objectiu d’aquest Màster és analitzar les competències 
i serveis que exerceixen els ajuntaments (competències 
pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les 
relacions interadministratives amb els altres ens locals, a 
les hisendes municipals i la determinació dels costos dels 
serveis… i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són 
d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques 
municipals.

DATES: 
3a edició: Novembre 2013 al juliol del 2015
4a edició: Octubre del 2015 al  juliol del 2016
LLOC: Escola de Postgrau. Edifici U. Campus UAB-Be-
llaterra (Cerdanyola del Vallès)
ASSISTENTS: 
3a edició: 27 assistents
4a edició:  26 assistents

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN LIDERATGE I 
GOVERNANÇA LOCAL (2a edició)

El Fòrum de joves electes de l’ACM i la Càtedra Enric 
Prat de la Riba, d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) va organitzar aquesta Di-
plomatura amb l’objectiu de poder oferir formació sobre 
el conjunt de disciplines que intervenen en  les tasques i 
funcions d’un polític local i que han de contribuir a millorar 
l’exercici del seu càrrec. 

Es va centrar en el lideratge per oferir formació sobre com 
connectar amb la ciutadania mitjançant un llenguatge i 
unes pràctiques presidides pels valors de la legitimitat, la 
legalitat i la democràcia. 

DATA: Del 30 de maig de 2014 al 28 de febrer de 2015
LLOC: Barcelona - ACM
ASSISTENTS: 15

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ PÚBLI-
CA DEL DESENVOLUPAMENT, DE L’EMPRENEDO-
RIA I DE L’OCUPACIÓ ALS ENS  LOCALS   (3a edició) 
 

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba 
d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les 
diputacions Catalanes, el Departament d’Empresa i Co-
neixement, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’EAPC. 
És una formació especialitzada dirigida al personal de 
les administracions públiques locals, i en particular, als 
que exerceixen les seves funcions en les àrees de des-
envolupament local, ocupació, foment de l’emprene-
doria i d’altres relacionades amb les polítiques actives 
d’ocupació.

DATA: Juny de 2016 a Juny de 2017
LLOC:  ACM
ASSISTENTS: 12

Màster 
en govern local (IV edició)
Diplomatura de postgrau en gestió i 
administració local (IX edició)
Barcelona, bienni 2015-2017

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Postgrau
Diplomatura de postgrau en lideratge i 
governança local

32 crèdits ECTS
Barcelona, III edició 2015-2016

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

ACM Fòrum
Joves

Fòrum 
Joves Electes

Postgrau
Diplomatura de postgrau en 
gestió pública del desenvolupament, 
de l’emprenedoria i de l’ocupació als ens 
locals

Barcelona, III edició 
Juny 2016- juny 2017
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DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ PÚBLI-
CA EN CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ 
DE SERVEIS PÚBLICS DELS ENS LOCALS (2a edició) 

DATA: Novembre  de 2016 a juliol de 2017
LLOC:  ACM
ASSISTENTS: 12

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ PÚBLI-
CA DE LA SEGURETAT LOCAL (1a edició)
 

Aquest programa de postgrau pretén donar resposta a 
les demandes i a les expectatives dels professionals de  
l’administració local relacionats amb la policia local i les 
seves competències –policia de proximitat i mediació i 
arbitratge, intervenció administrativa, seguretat ciutadana 
trànsit i circulació- o els altres àmbits del món de la segu-
retat com la mobilitat, la protecció civil o les emergències, 
entre d’altres, amb la finalitat de contribuir al canvi de la 
cultura administrativa i la millora de la gestió i funciona-
ment dels ens locals i el reforçament de les estratègies 
relacionals amb els ciutadans i de les capacitats de servei 
a la societat, en general. I tot això, l’excel·lència en els 
diversos aspectes de l’activitat pública local –anàlisi, pre-
venció, planificació, prevenció, execució, avaluació- en 

matèria de seguretat i policia.
DATA: Desembre  de 2016 a juliol de 2017
LLOC:  ACM
ASSISTENTS:  18

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ GEREN-
CIAL LOCAL. FUNCIÓ DIRECTIVA (5a edició)

La Diplomatura de postgrau en Gestió Gerencial Local 
pretén donar resposta a les demandes i a les expectatives 
dels professionals de l’administració local que desenvo-
lupin càrrecs de comandament o direcció i que estiguin 
interessats a contribuir al canvi de cultura administrativa 
i la millora de les seves organitzacions. El seu objectiu és 
aprofundir en les especificitats de la gestió pública des 
d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells as-
pectes que contribueixen a la qualitat dels serveis i de les 
organitzacions públiques. Així, l’administració en la seva 
condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora 
de la gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint 
millorar el servei a la societat

DATA: Novembre 2016 a juliol 2017
LLOC: Diputació de Tarragona
ASSISTENTS: 35

Postgrau (II edició)
Diplomatura de postgrau en contractació 
administrativa i gestió dels serveis 
públics dels ens locals
Barcelona, curs acadèmic 2016-2017

Organitzat per:

Postgrau (I edició)

Diploma de postgrau en gestió 
pública de la seguretat local
Barcelona, curs acadèmic 2016-2017

Organitzat per:
Escola 

d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Postgrau (V edició)
Diplomatura de postgrau en gestió 
gerencial local. Funció directiva. 
Direcció pública local
Tarragona, 2016-2017

Organitzat per:
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DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ GEREN-
CIAL LOCAL. FUNCIÓ DIRECTIVA (6a edició)

DATA: octubre 2017 a juny 2018
LLOC: Diputació de Tarragona
ASSISTENTS: 35

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GOVERN OBERT 
LOCAL. TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTI-
CIPACIÓ CIUTADANA
 

La societat demanda més transparència, integritat, par-
ticipació i col·laboració ciutadanes als representats i em-
pleats públics com a reacció davant els dèficits demo-
cràtics existents. La ciutadania vol saber com es gasten 
els diners públics i tant l’obligació de les administracions 
de retre comptes com el dret d’accés a la informació són 
cabdals en aquest procés d’apropar els ciutadans a les 
institucions. Només augmentant la transparència i la par-
ticipació activa de la societat, a través de mitjans tant úti-
ls com ara les noves tecnologies, és possible enfortir la 
qualitat de les institucions democràtiques i dels nostres 
governants. En aquest sentit, es fa necessari no només 
establir sistemes de diagnosi, identificació i avaluació pe-
riòdica d’àmbits especialment vulnerables, sinó també 

promoure valors i principis morals i ètics per garantir la 
Integritat pública a través de campanyes de sensibilitza-
ció i fòrums de debat si volem mantenir la confiança en 
el sistema democràtic i les institucions. En aquest marc, 
la Diplomatura de  postgrau en govern obert: transparèn-
cia, bon govern i participació ciutadana parteix del  reco-
neixement dels ajuntaments com a instàncies de Govern 
i ofereix reflexions i eines per a desenvolupar adequada-
ment aquesta tasca en el segle XXI i per avançar vers una 
gestió dels assumptes públics més oberta i responsable.

DATA: Novembre 2017 a juliol 2018
LLOC: ACM
ASSISTENTS: 20

MÀSTER EN GOVERN LOCAL (4a edició) . Treball de 
recerca

Realització i presentació del treball de recerca al setembre 
de 2017.

MÀSTER EN GOVERN LOCAL (5a edició) 

La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) amb 
aquest Màster  es va refermar novament en el seu com-

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Govern obert local: transparència, bon govern i participació 
ciutadana

Barcelona, 2017

Diplomatura de Postgrau
Govern obert local

Fundació Aula d’Alts
Estudis d’Electes

Escola 
d’Electes

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Diplomatura de postgrau en gestió i administració local (X edició)

Barcelona, 2017-2019

Màster
Govern local (V Edició)

Fundació Aula d’Alts
Estudis d’Electes

Escola 
d’Electes

Màster 
en govern local (IV edició)
Diplomatura de postgrau en gestió i 
administració local (IX edició)
Barcelona, bienni 2015-2017

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció 

directiva. Direcció pública local

VII Edició
Tarragona, 2019-2020

Postgrau
Gestió gerencial

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals
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promís de formar els líders polítics de l’Administració local 
al servei de la ciutadania dels nostres pobles i ciutats, te-
nint ben present que aquests han deixat de ser la figura 
honorífica d’altres temps per a esdevenir directius i ges-
tors de la cosa pública que han de fer front no només a 
la gestió municipal sinó també a reptes cada cop més 
importants a escala supramunicipal, regional i, fins i tot, 
europea. 
El Màster en govern local té un format que s’adequa a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), derivat del 
procés de Bolonya, i el seu seguiment és compatible amb 
les exigències horàries dels polítics locals.

DATA: Novembre 2017 a juliol 2018
LLOC: ACM
ASSISTENTS: 20

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ PÚBLI-
CA DELS SERVEIS SOCIALS LOCALS    

La Diplomatura de postgrau en gestió dels serveis so-
cials, pretén assolir una formació completa i aplicada en la 
gestió pública dels serveis socials a l’administració local.
El programa s’estructura en sis mòduls, que han de ser 
superats en la seva totalitat per a assolir el títol universita-
ri corresponent. Aquests mòduls, de contingut tècnic es 
basen en la implementació d’estratègies per a fomentar 
el desenvolupament de capacitat d’autoaprenentatge i de 
resolució de casos, pretenen abordar des d’una perspec-
tiva eminentment pràctica (comentaris, desenvolupament 
i valoracions de casos) les qüestions més punyents sor-
gides en la gestió pública dels serveis socials dels ens 
locals catalans. 

DATA: Octubre 2017 a Juliol 2018
LLOC: ACM
ASSISTENTS: 22

DIPOLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ GE-
RENCIAL LOCAL. FUNCIÓ DIRECTIVA (6a edició)

DATA: octubre 2017 a juny 2018
LLOC: Diputació de Tarragona
ASSISTENTS: 35

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ PÚBLI-
CA DE LA SEGURETAT LOCAL  (2a edició)

DATA: Octubre 2018 a juny  2019
LLOC:  ACM
ASSISTENTS:  17

Diploma de postgrau en gestió pública de seguretat local

II Edició

Barcelona, 2018-2019

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Postgrau
Seguretat pública local

Diplomatura de postgrau
Serveis socials locals

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Gestió pública dels serveis socials locals
III Edició

Barcelona, 2017-2018

Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció 

directiva. Direcció pública local

VII Edició
Tarragona, 2019-2020

Postgrau
Gestió gerencial

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals



52  Memòria legislatura 2015-2019

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
DELS ENS LOCALS (3a edició), Girona

DATA: Octubre 2018 a novembre de 2019
LLOC: Biblioteca pública de Girona
ASSISTENTS: 28

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN DRET URBANÍS-
TIC AVANÇAT (1a edició)

L’urbanisme és una disciplina de permanent actualitat. Les 
contínues reformes legislatives tant a l’Estat, com a Cata-
lunya; així com la pròpia dinàmica de les relacions entre els 
actors públics i privats, la converteixen en una matèria com-
plexa i d’ampli espectre que ha de fer l’esforç d’adaptar-se 
als nous hàbits i demandes de la nostra societat. Per assolir 
aquest repte, les administracions competents han de ser 
capaces d’articular unes polítiques urbanes amb vocació 
integradora perquè la transversalitat sectorial que afecta 
l’urbanisme (medi ambient, habitatge, mobilitat, infraestruc-
tures, activitat econòmica, immigració, tecnologies de la 
informació, entre d’altres) ha de ser garantida en la gestió 
estratègica dels processos de transformació urbana.

La diplomatura de postgrau en dret urbanístic avançat, pre-
tén aportar una aproximació pràctica a les qüestions de fons 
que preocupen als aplicadors del dret i de l’urbanisme en el 
seu dia a dia.

DATA: Octubre 2018 a juny 2019
LLOC:  ACM
ASSISTENTS:  21

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN PATRIMONI CUL-
TURAL (1a edició)

La diplomatura de postgrau en gestió pública del patrimoni 
cultural local és un títol universitari de postgrau creat i orga-
nitzat pel Departament de Dret Públic i la Càtedra d’Estudis 
Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín  de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV) per 
encàrrec de l’ACM i amb la col·laboració de la Càtedra Enric 
Prat de la Riba d’estudis jurídics locals -creada per l’ACM i la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- que està essent 
impartit a Barcelona, a fi de donar resposta a les demandes 
i a les expectatives del personal al servei de l’administració 
local que desenvolupa les seves funcions tècniques o de 
direcció en serveis de l’àmbit del patrimoni cultural i de la 
gestió cultural dels ens locals de Catalunya. 

DATA: Octubre 2018 a juny de 2019
LLOC:  ACM
ASSISTENTS:  12

Diploma de postgrau en dret urbanístic avançat

II Edició

Barcelona, 2018-2019

Postgrau
Dret urbanístic

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Diploma de postgrau en gestió del patrimoni cultural local

I Edició

Barcelona, 2018-2019

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Postgrau
Patrimoni Cultural Local
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DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ PÚBLICA 
DELS SERVEIS SOCIALS LOCALS (2a edició)

DATA: Octubre 2017 a Juliol 2018
LLOC: ACM
ASSISTENTS: 22

MÀSTER EN GOVERN LOCAL (6a edició), Lleida

DATA: 
• 1r curs: De gener a juliol de 2018 
• 2n curs: De setembre de 2018 a juny de 2019 
• Treball de recerca: setembre de 2019
LLOC: Diputació de Lleida
ASSISTENTS: 21

A L’OCTUBRE COMENÇARAN...

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
DELS ENS LOCALS (4a edició) , Barcelona

DATA: Octubre 2019 a juny de 2020
LLOC: ACM

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ GEREN-
CIAL LOCAL. FUNCIÓ DIRECTIVA (7a edició), Tarra-
gona
 

DATA: Octubre 2019 a juny de 2020
LLOC: Diputació de Tarragona

Diplomatura de postgrau
Serveis socials locals

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Gestió pública dels serveis socials locals
III Edició

Barcelona, 2017-2018

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Diplomatura de postgrau en gestió i administració local (X edició)

Lleida, bienni 2018-2019

Màster
Govern local (VI Edició) - Lleida

Fundació Aula d’Alts
Estudis d’Electes

Escola 
d’Electes

Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció 

directiva. Direcció pública local

VII Edició
Tarragona, 2019-2020

Postgrau
Gestió gerencial

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals
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DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN MEDI AMBIENT 
(2a edició), Barcelona

 
DATA: Octubre 2019 a juny de 2020
LLOC: Barcelona

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GESTIÓ PÚBLICA 
DELS SERVEIS SOCIALS LOCALS (4a edició)    

DATA: Octubre 2019 a juny de 2020
LLOC: Barcelona

6.3 Cursos, jornades i seminaris

Sessions monogràfiques

MATINALS V, VI, VII i VIII edicions:
    

Formació per a electes estructurada de manera que s´ac-
tualitza la normativa i la jurispru-dència que pretén informar 
el con¬junt de lleis i reglaments aprovats recentment i que 
afecten l’esfera competencial local, així com les sentències 
dictades pels tribunals de justícia. El seminari es clou amb 
un taller de tre¬ball vinculat a la matèria analitzada, on es 
proposen diversos casos reals per debatre i resoldre.

ESCOLA DE GOVERNS LOCALS 2a, 3a i 4a edicions: 
   

Aquesta escola d´estiu per a electes, pren com a referent 
l´obra formativa que va desenvolupar la Mancomunitat  de 
Catalunya, contribuint de forma decisiva a l’europeïtzació  
del país, formant en l´excel·lència als nostres electes locals i 
el personal al servei de les administracions locals.

SETMANA MUNICIPAL:

L´ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics 
Locals de la UAB, juntament amb l’Escola d’Administració 
Pública, les quatre diputacions catalanes que es federaren 
per constituir la Mancomunitat i l’Ajuntament de Barcelona, 
van reeditar el juliol de 2014 la VIII Setmana Municipal, im-
pulsada per la Mancomunitat de Catalunya l´any 1912, inte-
rrompuda per la dictadura de Primo de Rivera. 

Matinals
Prat de la Riba
Seminari d’actualització per a 
electes locals
V Edició
Edició especial: Eleccions municipals 2015
6 crèdits ECTS

Barcelona, 2015

Matinals 
Prat de la Riba 
Seminari d’actualització per a electes locals
VII Edició
6 crèdits ECTS

Barcelona, 2017

Matinals
Prat de la Riba
Seminari d’actualització per a 
electes locals
VI Edició
6 crèdits ECTS

Barcelona, 2016

Matinals 
Prat de la Riba 
Seminari d’actualització per a electes locals
VII Edició
6 crèdits ECTS

Barcelona, 2017

Fundació Aula d’Alts
Estudis d’Electes

Escola 
d’ElectesACM

Diplomatura de postgrau
Serveis socials locals

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Gestió pública dels serveis socials locals
III Edició

Barcelona, 2017-2018

ESCOLA DE 
GOVERNS LOCALS (EGL)

Construint 
els governs 
locals del demà

Divendres 11/11 
Dissabte 12/11

Mataró

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Edició 2016: Pluralisme 
polític i coalicions locals, un 
exemple d’exercici democràtic

2a Edició

Organitzat per:

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

ESCOLA DE 
GOVERNS LOCALS (EeGL)

Construint 
els governs 
locals del demà

Divendres 15/06
Dissabte 16/06

aaaa,aaaaa

Edició 2018: El futur de  les 
nostres ciutats davant l’inevitable 
canvi climàtic: vers un model de ciutat 
intel·ligent, sostenible i resilient

4a Edició

Organitzat per:
Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Escola 
d’Electes

Fundació Aula d’Alts
Estudis d’Electes

Escola 
d’Electes

ESCOLA D’ESTIU DE 
GOVERNS LOCALS (EeGL)

Construint 
els governs 
locals del demà

Divendres 14/07 
Dissabte 15/07

Consell Comarcal d’Osona, Vic

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Edició 2017: Nous temps, nous 
reptes: Compromís cívic i lideratge 
social dels governs locals

3a Edició

Organitzat per:

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes
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Són sessions per contribuir a la millora de la formació 
científica i tècnica del personal tècnic al servei de les ad-
ministracions locals.

SEMINARI D´ACTUALITZACIÓ DELS CONSELLS 
COMARCALS AL DIA, 2017 a 2019:
 

Els consells comarcals,  òrgans d’administració i govern 
de la comarca, desenvolupen un conjunt important de 
competències, plenament vinculades a potenciar la ca-
pacitat de gestió dels municipis, especialment dels més 
petits. Són les tasques d’assistència tècnica, jurídica, 
econòmica i de cooperació en la realització d’obres, ser-
veis i activitats, les que donen més visibilitat i valorització 
a la comarca des de la perspectiva municipal. Per això 
es realitzen aquests seminaris d’actualització que pretén 
dotar als tècnics dels consells comarcals, dels mecanis-
mes necessaris perquè puguin exercir llurs competències 
d’una manera àgil, eficaç i participativa en un context 
d’adaptació permanent a les demandes de la societat 
actual.

Jornades

LA CENTRAL DE COMPRES AL MÓN LOCAL, 2015, 
2016, 2017 i 2018:

Els sistemes de contractació centralitzada no només pre-
tenen assolir estalvis en el preu. Les economies d’escala 
també comporten importants estalvis en el procediment 
administratiu, amb la racionalització, optimització i espe-
cialització de les estructures públiques locals; així com la 
garantia d’un tràmit jurídic amb la màxima solidesa, i amb 
les formalitzacions dels contractes ja lliures de la litigació 
que la contractació pública es veu embolcallada en els 
darrers anys. És per això que des de l´ACM s´impulsen 
aquestes jornades adreçades a tècnics municipals, es-
pecialment responsables o persones que treballin a les 
àrees de contractació i/o compres. També els àmbits de 
secretaria intervenció, àrees de gerència, així com electes 
responsables de la matèria.

TRANSPARÈNCIA 2015:
 
Arrel de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern 
que es va impulsar des del govern català de cara a reno-
var els valors públics i així restablir la confiança de la ciu-
tadania en les institucions. Des de l´ACM es van preparar 
aquestes jornades per a electes i personal directiu i tècnic 
al servei de l’administració local, per aclarir aspectes de 
l´esmentada llei.

INTERVENCIÓ I TRESORERIA 2016:

Aquesta jornada, amb la col·laboració del CSITAL, te-
nia la voluntat d’agrupar diferents qüestions de contin-
gut econòmic i financers de plena actualitat aleshores i 
analitzar-les des d’un punt de vista eminentment pràc-
tic, proporcionant als gestors públics locals catalans la 
informació més detallada possible per tal de facilitar-los la 
presa de de¬cisions més adients en matèria de gestió de 
re¬cursos públics.

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Seminari
Consells comarcals al dia

Barcelona, 2019

Una adaptació permanent a les demandes de la 
societat actual
III Edició

Fòrum ComarcalFòrum
Comarcal

Compres

Central de compres
del Món Local

La Central de Compres 
del món local

7a Edició, 2019

1 any després de la vigència de la LCSP: Quins són els aspectes 
pràctics més rellevants de la seva aplicació?

CATALUNYA CENTRAL 
14 de març de 2019

Campus Motor Anoia (C/ Tecnologia, 1)  
CASTELLOLÍ

Curs
sobre les funcions de tresoreria a les 
entitats locals



56  Memòria legislatura 2015-2019

LES POLÍTIQUES DE DONES EN ELS ENS LOCALS, 
REPTES I OPORTUNITATS, 2017:
 

En l’àmbit local, molts ens locals s’han caracteritzat per 
tenir un paper innovador en l’establiment de serveis pú-
blics a favor de les dones, serveis que han anat més enllà
de plantejaments de tipus assistencialistes i puntuals, i 
amb altres objectius que el de pal·liar situacions de pre-
carietat econòmica o exclusió social. D’aquesta manera 
l’activitat municipal ha pogut arribar a un sector de la po-
blació més extens. Sessions per a tècnics locals

L´IMPACTE DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ 
DE DADES PERSONALS, 2018:

Anàlisi detallada per a electes oi tècnics locals del nou 
règim jurídic previst al Reglament (UE) 2016/679 del Par-
lament i del Consell Europeu de 27 d’abril de 2016 relatiu 
a la protecció de les persones físiques en relació al tracta-
ment de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
ment general de protecció de dades), que substituirà a la 
actual normativa vigent i que va entrar en vigor el 24 de 
maig de 2016 i que és aplicable des del 25 de maig de 
2018.

MESURES URGENTS EN MATÈRIA D´HABITATGE I 
ALTRES INSTRUMENTS DE GESTIÓ, 2019: 
 

El Reial Decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures 
urgents en matèria d’habitatge i lloguer, i el Decret llei 
5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar 
l’accés a l’habitatge, tenen efectes importants que cal 
que els professionals i càrrecs electes de les entitats lo-
cals coneguin
a fons, en la mesura que suposen canvis substancials en 
el marc normatiu que des d’ara regeix els arrendaments 
urbans, la promoció d’habitatge protegit, la política de sòl 
amb impacte en l’habitatge social o les eines per a gestio-
nar les situacions d’emergència i els desnonaments.

Cursos

DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL COMERÇ URBÀ: 
EINES I REPTES DE FUTUR, 2016:

 Curs per ampliar els coneixements de dinamització local, 
amb pinzellades de normativa comercial, saber en quin 
marges legals ens movem; una mica d´urbanisme comer-
cial i el principals aspectes que influeixen en el dinamisme 
del municipi i en la dinamització comercial. Per e treballa-
dors d´ens locals.

DIA I HORA
11 de juliol
10:00h a 14:30h

LLOC
Aula de Formació ACM
C/València, 231 5a planta
Barcelona

LES POLÍTIQUES DE DONES EN ELS ENS LOCALS: 
REPTES I OPORTUNITATS

INSCRIPCIONS

www.acm.cat/formacio

El reconeixement del principi d’igualtat com a dret fona-
mental és un dels aspectes que caracteritzen l’evolució 
de les societats occidentals en els últims decennis. Les 
lluites i reivindicacions portades a terme pels diferents 
moviments de dones al llarg de la història han forçat les 
diferents institucions i organismes governamentals a una 
acció normativa que comporta assumir i protegir jurídica-
ment el dret d’igualtat per raó de gènere i l’obligació de 
promoure les condicions per una igualtat real i efectiva.

La persistència actual d’una visió androcèntrica i de fac-
tors que incideixen en les desigualtats d’oportunitats en-
tre homes i dones en la nostra societat fa necessari con-
tinuar amb la planificació i desenvolupament d’actuacions 
i polítiques que incideixin en actituds i comportaments 
socials i que obliguin els poders públics a adoptar me-
sures estructurals encaminades a garantir una equitat de 
gènere en tots els àmbits.

En l’àmbit local, molts ens locals s’han caracteritzat per 
tenir un paper innovador en l’establiment de serveis pú-
blics a favor de les dones, serveis que han anat més enllà 
de plantejaments de tipus assistencialistes i puntuals, i 
amb altres objectius que el de pal·liar situacions de pre-
carietat econòmica o exclusió social. D’aquesta manera 
l’activitat municipal ha pogut arribar a un sector de la po-
blació més extens. 

A banda d’aquesta intervenció com a administració més 
propera a la ciutadania, les administracions locals també 
han pogut, un cop va entrar en joc el principi de transver-

salitat de gènere, formular veritables polítiques que imple-
menten el principi d’igualtat a l’empara de les competèn-
cies materials assumides en àmbits determinats.

En aquest sentit, des de l’ACM ens hem plantejat posar 
sobre la taula els reptes i les oportunitats que les adminis-
tracions locals tenen en relació a les polítiques de dones, 
a més a més de buscar un espai per poder reflexionar i 
posar de relleu les experiències que alguns ens locals ja 
estan duent a terme.

Organitza:

PRESENTACIÓ

Comissions / 2017

JORNADA
11 de juliol

DIA I HORA
18 de desembre
De 9h a 15h

LLOC
Espai Francesca Bonnemaison 
Sala La Cuina
C/ de Sant Pere Més Baix 7, 
08003 Barcelona

L’IMPACTE DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE 
DADES PERSONALS

INSCRIPCIONS

www.acm.cat/formacio

Anàlisi detallada del nou règim jurídic previst al Regla-
ment (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell Euro-
peu de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les 
persones físiques en relació al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 

que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament gene-
ral de protecció de dades), que substituirà a la actual 
normativa vigent i que va entrar en vigor el 24 de maig 
de 2016 i que és aplicable des del 25 de maig de 
2018. 

Organitza:

PRESENTACIÓ

Formació / 2018

JORNADA
18 de desembre

PROGRAMA
Inauguració
• A càrrec de l’ACM

Ponència inaugural: L’impacte de la nova LOPD en el món local
• Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora, Autoritat Catalana de Protecció

Ponència I: El conflicte entre el dret a l’accés a la informació pública i la protecció de dades
• Dr. Josep Mir i Bagó, professor titular de dret administratiu, UPF i vocal, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública (GAIP)

Ponència II: La informació als interessats les dades dels quals es recullen d’acord amb les noves exi-
gències reglamentàries 
• Dra. Estrella Gutiérrez David, professora agregada de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos

Ponència III: Bases jurídiques i finalitats del tractament de dades per les administracions públiques i 
ens locals 
• Dra. Mònica Vilasau i Solana, professora de dret civil, Universitat Oberta de Catalunya

Ponència IV: El nou delegat de protecció de dades i l’impacte de les avaluacions
• Sra. Joana Marí i Cardona, responsable d’avaluació i estudis tecnològics, Autoritat Catalana Protecció de Dades

Taula rodona: La implantació del nou règim jurídic de protecció de dades als ens locals de Catalunya 
• Sra. Alfred Lacasa i Tribó, director dels serveis jurídics, Ajuntament de Granollers i advocat
• Sra. Montserrat Torrent i Robledo, advocada, Organització de Consumidors i Usuaris 
• Sr. Albert Guilera i Planas, cap, serveis jurídics, ACM 
Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis 
Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

9h

9:15h

10h

11:15h

12h

12:45h

13:30h

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Escola 
d’Electes

DIA I HORA
2 d’abril de 2019

LLOC
CCCB
C/ Montalegre, 5
Aula 1, planta 1
08001 Barcelona

MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I ALTRES 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ

INSCRIPCIONS
www.acm.cat

Els engranatges que s’activen per a l’atenció dels pro-
blemes vinculats al dret a l’habitatge posen a prova els 
mecanismes de comunicació i col·laboració entre els 
diferents nivells de les administracions que presten ser-
vei als catalans i catalanes. Aquesta jornada respon al 
convenciment que l’èxit d’aquesta feina conjunta passa 
per un coneixement profund del marc normatiu i de les 
estratègies globals que serveixen de guia per a les ac-
tuacions que les diferents administracions, començant 
pels ajuntaments, han d’impulsar per a respondre de 
forma adequada als reptes que es presenten d’acord 
amb la pluralitat de realitats territorials, socials i econò-
miques que tenim al nostre país. És per això que re-
sulta del tot oportú plantejar un debat centrat en les 
diverses novetats aparegudes en les darreres setma-
nes al voltant del marc regulador de l’habitatge, tant a 
Catalunya com a l’Estat. El Reial Decret-llei 7/2019, d’1 
de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i 
lloguer, i el Decret llei 5/2019, de 5 de març, de me-
sures urgents per millorar l’accés a  l’habitatge, tenen 
efectes importants que cal que els professionals i cà-
rrecs electes de les entitats locals coneguin a fons, 
en la mesura que suposen canvis substancials en el 

marc normatiu que des d’ara regeix els arrendaments 
urbans, la promoció d’habitatge protegit, la política de 
sòl amb impacte en l’habitatge social o les eines per 
a gestionar les situacions d’emergència i els desno-
naments. En aquest sentit, s’ha articulat un nou cos 
normatiu, més adaptat al context actual i als reptes de 
futur, que ha de permetre que s’avanci en la moderació 
dels preus del lloguer, que s’ampliï el parc d’habitatge 
social disponible, i que es reforcin els mecanismes  de 
gestió dels casos d’exclusió residencial. A aquest can-
vi de dinàmica cal afegir-hi les eines de planificació es-
tratègica a mitjà termini, com el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge impulsat per la Generalitat, que esdevé el 
full de ruta que planteja els grans objectius que el país 
ha d’assolir en els propers anys per a complir amb les 
necessitats que tècnicament s’ha determinat que te-
nen i tindran les diferents realitats socials i territorials 
del país, des de les grans àrees metropolitanes, fins 
als petits municipis, des de l’interior del país fins al lito-
ral. Conèixer el nou marc normatiu i els instruments de 
planificació estratègica és missió de tots, començant 
per una peça clau en la política d’habitatge com són 
les administracions locals.

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Dra. Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i professora titular de dret 
administratiu de la UAB

Organitza:

PRESENTACIÓ

JORNADA
2 d’abril de 2019

DIRECCIÓ

DIA I HORA
Dimecres 20 de juny de 
2018, de 9:45h a 14h

LLOC
Sala d’actes del Museu de 
Granollers. Carrer Anselm 
Clavé, 40. Granollers

JORNADA SOBRE LA NOVA LLEI DE COMERÇ

INSCRIPCIONS

www.acm.cat/formacio

L’ACM i la Direcció General de Comerç de la Genera-
litat de Catalunya uneixen esforços per tal d’explicar 
per tot el territori el contingut de la nova llei de co-
merç, serveis i fires. Així doncs, amb 4 sessions per 
cada una de les demarcacions del país (Girona, Ta-
rragona, Lleida i Barcelona) es pretén clarificar els as-
pectes que poden generar més dubtes en l’aplicació 
de la llei tan per a tècnics com a electes de comerç 
i de promoció econòmica municipal, comarcal i pro-
vincial. Els tècnics de la Direcció General de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya seran els encarregats 
d’impartir aquesta formació.

D’altra banda, per tal d’arrodonir la convocatòria i 
la compartició de coneixements en matèria de co-
merç, l’ACM ha preparat una segona part dirigida a 
subministrar continguts i estratègia sobre la dinamit-
zació comercial que ofereix l’administració local. En 
primera instància es procedirà a una ponència per 
tal d’aprofundir en els reptes i oportunitats. Finalment 
en consonància amb la ponència s’exposaran tres 
exemples de bones pràctiques en comerç de la mà 
de l’Ajuntament d’Olot, de la Fundació barcelona Co-
merç i el Gran Centre de Granollers. 

PRESENTACIÓ

Àmbits Sectorials / 2018

JORNADA
20 de juny

Acreditacions

Benvinguda i presentació de la jornada
• Marc Pifarré, secretari general ACM
• Montserrat Vilalta, directora General de Comerç

“La nova llei de comerç, serveis i fires” 
• Joan Rossinyol, cap de l’Àrea Jurídica 
• Jesús Martínez, cap del Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial 

Pausa - Cafè

“Nous reptes per a l’enfortiment del comerç”
• Oriol Cesena, director acadèmic del postgrau en Espais comercials urbans de la UdG                              

Taula rodona: “Els nous reptes del comerç a debat”
• Salva Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç
• Estanis Vayreda, regidor de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme de l’Ajuntament d’Olot
• Laura Sabatés, presidenta de l’associació de comerciants Gran Centre de Granollers
• Modera: Andrea Canelo, regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers

Torn de debat i conclusions

9:45

10h

10:10h

12:00h

12:15h 

12:45h

13:45h

PROGRAMA

Amb la col·laboració de:
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LA GESTIÓ D´EMERGÈNCIES SOCIALS EN L`ÀMBIT 
LOCAL, 2017:
 
L’ONU assenyala que les situacions de risc social (pobre-
sa, maltractament, abandonament, etc.)  s’incrementen 
més ràpidament del que es redueixen les situacions de 
desigualtat i exclusió. Les conseqüències d’aquest fet, 
son noves situacions de perill  i un augment de les pèr-
dues relacionades amb desastres amb fort impacte espe-
cialment a nivell local. Cal doncs incidir en la mitigació del 
risc social i dotar-se d’instruments, tècniques i estratègies 
que permetin la intervenció immediata des de la perspec-
tiva de les capacitats de les persones, de les comunitats 
i dels sistemes per a sobreposar-se a les experiències vi-
tals adverses. Aquest seminari pretén introduir als gestors 
d‘emergències socials en aquest camp de treball .

CURS DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, 
2018: 

La nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), aprovada el passat mes d’octu-
bre, és un text que pretén desenvolupar i aplicar diferents 
directives comunitàries. La nova LCSP comporta afecta-
cions importants, i algunes de gran abast, pels governs 
locals, que aquest curs pretenia aclarir, posant èmfasi en 
el nou marc d’actuació i nous procediments per imple-
mentar polítiques públiques des dels òrgans de contrac-
tació locals.

TALLERS PREELECTORALS I POSTELECTORALS 
2015:

El 2015 va ser un any electoral en clau local, nacional i 
estatal. Els esdeveniments succeeixen molt ràpidament i 
requereixen estar el millor preparats possibles. Per aquest 
motiu, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) 
i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
van programr un catàleg de seminaris,  amb horaris i grups 
reduïts, que es basen en tres àrees formatives. Aquestes 
tres àrees, que fan referència a les aptituds personals, a 
competències en política local i a gestió d’equips, prete-

nien oferir un ampli ventall d’opcions que permetien po-
tenciar les habilitats, els coneixements i enriquir la tasca 
municipal. En la mateixa línia es varen realitzar els poste-
lectorals sota el format “Sóc regidor i ara què”.
  
TALLERS PREELECTORALS I POSTELECTORALS 
2018/2019:

El 26 de maig del 2019 hi va haver eleccions municipals 
i amb aquest objectiu es van programar diferents ac-
cions formatives per tenir candidates i candidats amb una 
base ferma una vegada siguin els nostres representants 
als diferents consistoris de Catalunya. En aquests tallers 
preelectorals, adreçats tant a persones que anaven a les 
candidatures municipals com als membres dels diferents 
equips de campanya. S´hi podia trobar una proposta 
força àmplia: coneixements bàsics, saber llegir dades per 
decidir estratègies, com preparar campanyes, habilitats 
personals, com fomentar els pactes. S´hi introduïa per pri-
mera vegada la formació exprés  per  a equips de cam-
panya. Per completar aquesta formació centrada en les 
eleccions municipals, a partir del mes de maig de 2018 
i fins a finals del 2019, es van programar tallers per als 
nous electes, que complementaven la formació continua-
da que des de fa anys ofereix la Fundació Aula d’Alts Es-
tudis d’Electes i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 
Jurídics Locals.

6.4 PUBLICACIONS

Publicacions 2015

COL·LECCIÓ “SÓC REGIDOR I ARA QUÈ?”

A finals de 2015 es va actualitzar la col·lecció ‘Sóc regi-
dor, i ara què?’ per al mandat 2015-2019. Es tracta d’una 
col·lecció en petit format que gaudeix d’una àmplia difu-
sió entre els nous alcaldes i alcaldesses i regidors i regido-
res dels consistoris catalans (i els no tan nous). És utilitzat 
com a manual de consulta per resoldre totes aquelles 
qüestions que els generen interrogants en la seva acti-
vitat diària al capdavant dels ajuntaments. Els continguts 
d’aquests llibres estan elaborats a partir de les consultes 
més habituals que es poden plantejar els càrrecs electes 
locals.

L’any 2015, la Càtedra va actualitzar els cinc manuals 
existents:

1. Sóc regidor, i ara què?
2. Sóc regidor d’hisenda i ara què?
3. Sóc regidor d’educació, i ara què?
4. Sóc regidor d’urbanisme i ara què?
5. Sóc regidor de medi ambient, i ara què?

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

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

Curs de Contractes del sector 
públic

Barcelona, 2018
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El 2015 es van elaborar 4 manuals nous:

6. Sóc regidor de mobilitat,  i ara què?
7. Sóc regidor de recursos humans, i ara què?
8. Sóc regidor de serveis socials, i ara què?
9. Sóc regidor de seguretat, i ara què?

Publicacions 2016

GUIA XARXES SOCIALS PER A CÀRRECS ELECTES 
I ENS LOCALS

Es tracta d’un manual dirigit especialment cap a les tec-
nologies 2.0 i com en poden treure profit els càrrecs elec-
tes i ens locals. La guia permet aprendre d’una forma 
senzilla i fàcil com funcionen els principals canals socials 
de comunicació i com aprofitar-los per tenir una relació 
directa, pròxima i efectiva amb els ciutadans.

DRET AMBIENTAL LOCAL DE CATALUNYA - LUCÍA 
CASADO, JOSEP RAMON FUENTES, SÍLVIA CAR-
MONA I MARINA RODRÍGUEZ

Publicació on s’analitza, amb caràcter general,  el paper 
que desenvolupen les administracions locals en l’àmbit 
de la protecció del medi ambient, dins de l’ordenament 
jurídic vigent, amb especial referència a la legislació cata-
lana. S’estructura en tres blocs. Al primer, s’estudien amb 
caràcter general les competències locals en matèria am-
biental, així com la regulació de l’accés a la informació, la 
participació pública i l’accés a la justícia en aquest àmbit. 
Al segon, les principals tècniques d’intervenció adminis-
trativa. I al tercer, les principals competències locals en el 
marc de la vigent legislació sectorial ambiental.

DEBATS METROPOLITANS: DE LA METRÒPOLI A 
LA REPÚBLICA

Publicació per profunditzar en la realitat metropolitana del 
nostre país. Obra amb reflexions professionals i des de 
tots el àmbits sobre el fenomen metropolità, i, el paper 
que aquest ha de jugar en el futur del nostre país.

MANUAL DE CERIMONIAL CIVIL (2A EDICIÓ) – 
JOAN SURROCA I SENS

L’ACM va publicar per primera vegada el Manual de ce-
rimonial civil al 2006, en un moment en què els respon-
sables municipals començaven a veure com augmenta-
ven cada cop més les demandes per realitzar cerimònies 
civils. Aquesta publicació va permetre oferir una eina, 
fins al moment inexistent, on els electes municipals po-
dien trobar informació i un ampli ventall de models per 
oficiar cerimònies civils. L’actualització del manual inclou 
les novetats legislatives, però mantenint l’essència de la 

publicació amb exemples de tots els rituals, gestos, mú-
siques o paraules que donin a la cerimònia el valor que té.  
Aquest manual vol ser una eina pràctica i útil en l’elabora-
ció de les cerimònies i pretén ajudar a dignificar-les.

Publicacions 2017

LA CAMPANYA ELECTORAL EN L’ÀMBIT LOCAL – 
QUADERN DE L’ELECTE NÚM. 3 (FAAEE)

Aquest treball pretén ser una lectura ràpida i fluïda del 
que comporta dur a terme una campanya electoral i ser 
candidat. Vol situar a qualsevol persona que hagi estat 
escollida candidat o que es plantegi ser-ho en un punt de 
partida a partir del qual començar a emprendre el camí 
d’una campanya guanyadora.

ELS CONSELLS D’INFANTS AL MÓN LOCAL – QUA-
DERN DE L’ELECTE NÚM.4 (FAAEE)

Aquest treball tracta el tema de la participació dels infants 
i adolescents en l’activitat de les administracions locals. 
En aquest sentit, pretén identificar els consells d’infants 
existents a Catalunya per poder avaluar quin grau d’in-
cidència ha tingut la Llei 14/2020, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència que 
regula els Consells de participació territorial i nacional dels 
infants i adolescents. I, al mateix temps, conèixer l’estruc-
tura, composició i funcionament d’aquest òrgan.

LA SEGURETAT PÚBLICA EN L’ÀMBIT LOCAL - 
QUADERN DE L’ELECTE NÚM.5 (FAAEE)

Aquest treball de recerca del Màster de Govern Local 
pretén familiaritzar aspectes d’una temàtica tan sensible 
i delicada com és la seguretat pública en l’àmbit local. 
En especial, es detallen els elements del funcionament 
de la Policia Local, així com la composició d’aquesta i els 
factors més rellevants dels municipis de menys de 20.000 
habitants

Publicacions 2018

UN MÈTODE PER CONÈIXER A FONS LA GENT QUE 
ENS ENVOLTA. COM SOM? - A. CALDERÓ, J. OLI-
VERES, J.QUERALTÓ

Publicació on s’explica un mètode senzill per entendre 
com és la gent i com fer més fàcils les nostres relacions 
interpersonals. Un mètode que ens pot donar noves eines 
per liderar, i, alhora, crear o reforçar lideratges en els nos-
tres equips perquè entendrem millor com som nosaltres i 
com són les persones del nostre entorn.

DIRECTORI INSTITUCIONS 2016, 2017 I 2018
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Any rere any s’edita en format paper un directori d’ins-
titucions amb totes les dades de contacte de les admi-
nistracions públiques de Catalunya. Un directori que s’ha 
convertit en un referent amb dades i contactes dels ajun-
taments, diputacions, consells comarcals, entitats muni-
cipals descentralitzades i dels principals departaments 
del Govern català.

GUIA PER ELABORAR UN PLA DE POLÍTIQUES 
DE GÈNERE DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS. 
MUNICIPIS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE. MARTA 
MACIAS, SARA CUENTAS I ESTHER PINO

Aquesta guia vol ser un instrument facilitador que permeti 
als municipis de pocs habitants (aproximadament 5.000) 
elaborar un Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere de les 
Administracions Locals. El propòsit de crear aquesta eina 
és promoure l’actuació transversal de la perspectiva de 
gènere a l’àmbit municipal i facilitar l’impuls de polítiques 
i actuacions que contribueixin a eliminar les discrimina-
cions, les desigualtats i les escletxes de gènere, a més 
de garantir els drets de les dones i erradicar les violències 
masclistes.

Publicacions 2019

COL·LECCIÓ “SÓC REGIDOR, I ARA QUÈ?”

Actualització per al mandat 2019-2023 de la Col·lecció 
‘Soc regidor, i ara què?’ amb l’edició de 10 manuals i la 
incorporació del manual adreçat als responsables de Sa-
lut dels consistoris catalans.

• Núm 1 - Sóc regidor i ara què? 
• Núm 2 - Sóc regidor d’Hisenda i ara què?
• Núm 3 - Sóc regidor d’Educació i ara què? 
• Núm 4 -  Sóc regidor d’Urbanisme i ara què?
• Núm 5 - Sóc regidor de Medi Ambient i ara què?
• Núm 6 - Sóc regidor de Mobilitat i ara què?
• Núm 7 -  Sóc regidor de Recursos Humans i ara què?
• Núm 8 - Sóc regidor de Serveis Socials i ara què?
• Núm 9 - Sóc regidor de Seguretat i ara què?
• Núm 10 - Sóc regidor de Promoció Econòmica i ocu-

pació i ara què?
• Núm 11 - Sóc regidor de salut i ara què? 
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7. Àrea de continguts
L’ACM és la principal veu del municipalisme català amb 
més d’un miler d’associats. Té per finalitat representar, 
defensar i promoure els interessos generals dels 
municipis, les comarques i els altres ens locals associats 
i, alhora, potenciar l’autonomia local en el marc català, 
estatal i europeu.  I per això realitza, entre altres, funcions 
i actuacions que s’adrecen a:

- Assessorar i donar suport als ens locals.

- Analitzar i reflexionar acuradament sobre tot el 
que afecta al món local.

- Oferir un ampli ventall de recursos per a tots els 
treballadors públics dels ens locals. 

- Editar publicacions relacionades amb temàtiques 
que afecten al món local. 

- Promoure i elaborar estudis sobre problemes i 
qüestions municipals i comarcals. 

- Representar i defensar els interessos del món 
local a les diferents institucions, organismes i 
grups de treball.

També cal assenyalar que des de l’ACM s’entenen el 
municipi i la comarca, com “el nivell bàsic d’organització 
política i social, que permet als ciutadans participar en 
decisions que afecten directament el seu entorn i, al 
mateix temps, facilita a cada un d’aquests ciutadans els 
serveis bàsics per al seu desenvolupament.”

Una finalitat, unes funcions i una visió que tenen en  els 
diferents àmbits una de les seves principals eines, un 
actiu cabdal en la creació de valor per les persones, el 
territori i el país.

Amb aquests objectius, l’Àrea de Continguts treballa 
per donar veu al municipis en tots aquells òrgans de 
participació i col·laboració. 

Recentment s’ha consolidat com a Àrea de Continguts, 
la suma d’Àmbits Sectorials, Relacions Institucionals 
i Internacionals, i la Fundació de Transparència i Bon 
Govern Local.

7.1 Objectius

1. Analitzar, debatre i recollir els continguts que afecten 
l’àmbit local, tant per als ens associats i el món 
local, com dintre l’estructura pròpia de l’ACM, per 
aconseguir generar discurs i detectar necessitats

2. Informar i donar suport als ens locals en les polítiques 
sectorials, transparència i bon govern

3. Ser la veu referent del municipalisme català, tant a 
nivell nacional, com internacional

4. Ser la corretja de transmissió dels posicionaments i 
parers de l’ACM (i, per extensió del municipalisme) a 
les comissions i òrgans de participatius institucionals

5. Definir l’estructura de les Àrees sectorials així com 
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dels Consells Assessors mixtes

6. Definir els marcs de relació estable amb altres àrees de 
l’ACM, concretant respecte de cada departament els 
àmbits de treball i objectius comuns, i protocol·litzar 
aquesta coordinació permanent

Els Àmbits Sectorials són els encarregats de promoure i 
enfortir les capacitats, competències i oportunitats dels 
ens locals i que els permeti reflexionar i aprofundir el 
coneixement de l’àmbit sectorial de temes que competen 
al món local. 

7.2 Activitat de l’àrea de continguts de l’ACM 

Àmbit Econòmic (Promoció econòmica; Empresa; 
primer sector; recerca i coneixement; Indústria; 
comerç; Turisme; Economia circular; Consum)

- Signatura del conveni de col·laboració amb 
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 

- Treball de la proposta de Decret de Turisme

- Projecte de Llei de comerç, serveis i Fires 

Àmbit Atenció a les persones (Benestar Social; 
Educació; Salut i salut pública; ocupació; cultura i 
llengua; esports; Igualtat i Afers religiosos)

- Presentació de “Estratègia ACM. Serveis Socials en 
l’àmbit local”

- Signatura de conveni de col·laboració amb UNICEF 
per promoure els drets dels infants als municipis

- Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones 
amb discapacitat

- Estratègia catalana per l’abordatge del sensellarisme 
(grup de treball)

- Participació en un grup de discussió sobre “La política 
Social a Catalunya” (novembre 2016)

- Llei 24/2015, pobresa energètica

- Elaboració d’unes guies per a tècnics i electes 
locals per afrontar la pobresa energètica (elaborades 
conjuntament entre ACM, FMC i la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració d’Ecoserveis)

- Contenciós Gas Natural. Pobresa Energètica

- Futura Llei de Promoció de l’Autonomia Personal 
(LAPCAT)

- Membres del Comitè Ètica de Serveis Socials

- Renda Garantida de Ciutadania. Entrada en vigor de 
la Llei de RGC

- Es constitueix la Taula de Seguiment de la Renda 
Garantida de Ciutadania (RGC)

- Presentació del nou Model de Serveis Socials per als 
ens locals

- Llei habitatge

- Llei de Dependència / Prestació vinculada

- Contracte Programa amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i les entitats m4unicipalistes 
per la col·laboració per atendre les persones que ho 
necessiten

- Model de SIS

- Taula d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica

- Adhesió al European Social Network (ESN). ESN és 
una xarxa independent de serveis socials públics a 
Europa. L’ESN reuneix persones que planifiquen, 
gestionen i presten serveis socials públics 

- Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT)

- Constitució de la Taula d’atenció integral dels menors 
estrangers sense referents familiars. Constituïda el 
dia 23 de novembre a la seu del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Comissió de Seguiment dels compromisos de la 
Resolució 17/XI del Parlament sobre emergència 
social

- Pacte Segregació Escolar

- Proposta de plec de clàusules del servei de transport 
escolar 

- Propostes de Decret de Menjador i Transport Escolar

- El Departament d’Educació i les entitats municipalistes 
promouran xarxes d’actualització educativa a partir 
del programa Escola Nova 21

El 19 de desembre es presenta un acord per 
coordinar el procés d’actualització dels centres 
educatius en una acció conjunta amb el programa 
Escola Nova 21, amb l’objectiu de promoure 
xarxes d’actualització educativa. L’acord durarà 
fins el 31 de juliol de 2020, quan Escola Nova 21 
s’extingirà, un cop el programa hagi transferit el 
coneixement i els procediments desenvolupats a 
les administracions públiques.
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- Consensuar entre el Departament d’Ensenyament i 
les entitats municipalistes les bases de Beques de 
Menjador Escolar

- Implantació de la FP dual 

- L’afectació de la LOMCE 

- Tarifació social dels serveis d’ensenyament.

- Presentació al territori del “Currículum i orientacions 
per a educació infantil, de primer cicle.  

- Menjadors escolars 

- Escoles de Música 

- Constitució de la Taula d’atenció integral dels 
menors estrangers sense referents familiars, també 
anomenats MENA (23 novembre 2017).

- Elaboració del Manifest del Dia Internacional de les 
Dones (8 de març)

- Comitè Acollida per a les persones refugiades

- L’ACM dóna suport a la campanya ‘Casa Nostra és 
Casa Vostra

- Campanya “Volem Acollir”

- Desplegament de la Llei d’Acollida 

- Polítiques de cohesió local 

- Informes locals per a la Llei d’Estrangeria 

- Pla Estratègic de Política de Dones 

- Contracte Programa per als SIAD 

- Observatori per a la Igualtat de gènere 

- Participació en el Parlament de Dones

- Participació en l’elaboració del Manifest contra la 
violència envers les dones 

- Fons pels ajuntaments del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere  

- Comissió Nacional per combatre la violència masclista

- Assetjament laboral per motius sexuals 

- Elaboració Guia de polítiques d’igualtat de gènere 
(per a ens locals)

- Universalització del model sanitari Català i la 
universalització de l’atenció sanitària 

- Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública 

(PINSAP). Eina per impulsar la salut des de tots els 
àmbits de l’acció del Govern i la societat, és a dir 
“salut a totes les polítiques”.

- Programa preventiu de prescripció social a infants de 
6.12 anys, fills de pares i mares amb TMS (inclòs del 
PINSAP)

- Participació en el grup de treball “Pla de drogues i 
addiccions comportamentals 2019-2023”

- Estratègia nacional de l’atenció primària i salut 
comunitària (ENAPISC). Impulsar una nova reforma 
de l’atenció primària fonamentada en el concepte 
integral de salut, que inclogui els seus determinants 
socials, i que la consolidi com a l’eix vertebrador 
del sistema públic de salut i social, contribuint a 
resoldre les necessitats de salut de les persones, de 
la proximitat a la realitat del seu entorn.

L’ACM forma part del Consell Assessor de l’ENAPISC

- Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya 

- Manifest actes del Dia Mundial de la  SIDA 

- Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions (2017-2019)

- Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i 
sanitària (PIAISS). 2017-2020

- L’ACM participa any rera any  en les Jornades 
Europees del Patrimoni  que tenen lloc en diferents 
municipis de Catalunya

- Participació en el Projecte de Llei de l’Esport i 
l’Activitat física

- Presentació de les conclusions del Pacte Nacional de 
l’Activitat Física i l’Esport 

Àmbit de Territori i Sostenibilitat

- Aflorament i disposició al mercat de pisos buits 

- Polítiques de Rehabilitació

- Funció social de l’habitatge buit 

- Gestió del sòl no urbanitzable 

- Seguiment i coordinació de la representació en 
organismes institucionals. 

- Participació a les Comissions d’Urbanisme territorials 
i a la de Catalunya

- Participació en el Comitè Executiu de Ports de la 
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Generalitat.

- Participació en el Comitè Estratègic del Pacte 
Nacional per a la Reforma Urbana.

- Llei del Territori 

- Agenda Urbana de Catalunya 

- Participació en la constitució de l’Assemblea Urbana 
de Catalunya 

- Model de gestió de l’ACA 

- Model de gestió dels sistemes de sanejament 

- Nou Pla de Residus PRECAT20 

- Seguiment dels diferents convenis de residus 

- Seguiment de tots els organismes institucionals amb 
representació dels ens locals. 

- Mediació en els cobraments de les compensacions 
pels convenis de recollida de piles.

- Participació en la reconstitució del Consell de 
Protecció de la Natura.

- Participació en els Consells de Direcció de l’ACA i de 
l’ARC

- Participació en el Grup de Treball sobre Dejeccions 
Ramaderes i en la Taula sobre la Qualitat de l’aire a la 
conurbació de Barcelona

- Participació en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat

- Participació en el projecte europeu ECOWASTE4FOOD

- Llei d’Arquitectura

-  Llei 4/2016 de mesures de protecció de dret a 
l’habitatge

- Pla estratègic per fer el pas cap a l’energia verda

- Taula institucional del Corredor del Mediterrani 

Àmbit Institucional/funció pública  

- La nova llei de procediment administratiu i 
l’administració electrònica en matèria de gestió de 
RRHH

- Acordat el codi de bones pràctiques en la contractació 
pública local del servei de neteja

- Aspectes de la reforma laboral que afecten la funció 
pública 

- Acord comú de condicions dels empleats públics de 
municipis fins a 20.000 habitants

- Desenvolupament de l’EBEP (estatut bàsic de 
l’empleat públic)

- Segona activitat i possible jubilació anticipada dels 
policies locals

- Titulació exigida en les enginyeries per optar a la 
funció pública

- Plusvàlua

- Regla de Despesa

- Impacte de la LRSAL i diferents reformes en les 
hisendes locals 

- Llei d’Hisendes Locals i Llei de Finances Locals 

- Reforma fiscal 

- Seguiment de la “Comisión Nacional de Administración 
Local” 

- Codi d’ètica policial

- Reglament disciplinari de les policies locals

- Uniformitat policial

- Llei d’espectacles i activitats recreatives 

- Horaris i criteris sancionadors 

- Fenomen Top Manta (Grup de treball i jornades) 

- Espectacles i protecció civil i Plans de Protecció i 
autoprotecció

- Normativa d’associacions de voluntaris de protecció 
civil

- Conveni entre el Departament de Justícia i les entitats 
municipalistes sobre mesures penals alternatives

- Protocol de prevenció de tràfic d’éssers humans 

- Reforma estatuts CIRE

- Signatura del Pacte per la Reforma horària

- Pacte  Nacional per a la Societat Digital, és l’acord 
amb el qual, Govern, diputacions i món local es 
comprometen a col·laborar i sumar sinergies per 
construir una resposta de país als reptes de la 
revolució digital.

- Acord Nacional per l’Agenda 2030
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Fòrum Comarcal

30è aniversari Fòrum Comarcal

Durant aquesta legislatura l’activitat del Fòrum Comar-
cal ha vingut marcada per la celebració del 30è aniver-
sari d’aquesta organització única en la coordinació de la 
tasca de tots els consells comarcals del País. En motiu 
d’aquesta efemèride el Fòrum Comarcal ha dut a terme 
una visita a cada vegueria per tal de reunir-se amb tots 
els ens comarcals de Catalunya. Es van poder evidenciar 
diferents problemàtiques de fons, algunes d’endèmiques 
i d’altres de més locals i conjunturals. Després de la visita 
a les vuit vegueries es va elaborar un decàleg que planteja 
algunes vies de millora en la prestació dels principals ser-
veis i dona pautes per obtenir una major legitimació de-
mocràtica i representativitat de la ciutadania. Amb la idea 
força de fons de donar una major importància al Consell 
d’Alcaldes.

Grup de treball sobre el sòl no urbanitzable i con-
clusions

En vista a l’avantprojecte de llei de territori el Fòrum Co-
marcal, conjuntament amb la Comissió de Petits Munici-
pis de l’ACM, va encomanar un estudi en profunditat de 
la problemàtica actual del sòl no urbanitzable. Temes com 
la divisió horitzontal de les masies, la deconstrucció de 
granges o els diferents usos de les construccions rurals 
es van posar a debat i a contrast dels diferents territoris. 
Tota la controvèrsia que envolta la masia rural i que és vi-
tal per evitar despoblament rural i l’èxode perifèria-centre. 
En les conclusions de l’informe tècnic elaborat consta la 
necessitat d’harmonització de criteris en aquesta matèria 
d’acabar amb la disparitat executiva urbanística que té 
lloc a tot el territori. En el transcurs de l’avantprojecte de 
llei de territori el Fòrum Comarcal, conjuntament amb al-
tres departaments de l’ACM, farà un seguiment exhaustiu 
per tal de transmetre les necessitats del món local.  

Elaboració de plec de clàusules marc sobre la con-
tractació del transport escolar

Un dels principals maldecaps en la gestió dels consells 

comarcals és la gestió del servei de transport escolar i 
el servei de menjador. Pel que fa al servei de transport, 
nombrosos plecs de condicions i concursos públics han 
estat impugnats creant veritables problemes per prestar 
un servei de qualitat i ajustat a dret. És per aquest fet, que 
el Fòrum va constituir un grup de treball amb diferents 
consells comarcals per tal de poder consensuar un Plec 
de clàusules pel servei de transport. Aquesta proposta ha 
estat presentada al Departament d’Educació i també a la 
FECAV (Federació Empresarial Catalana d’Autotransport 
de Viatgers).

Treball i aportacions en el nou Decret de servei de 
menjador escolar

El Departament d’educació va iniciar els treballs per l’ela-
boració d’una proposta de Decret del servei de menja-
dor escolar.  Aquest sorgeix de la necessitat d’adapta-
ció a les noves normatives (Llei de Contractació i Llei de 
Transparència) i a l’adaptació a les noves realitats socials. 
Aspectes que eren imprescindibles de debatre eren: la 
definició del servei de menjador escolar; revisar i definir 
a qui correspon la gestió de menjador; el preu del servei 
de menjador; o la necessitat d’incorporar els vetlladors en 
el servei de menjador, entre d’altres foren treballat en el 
grup de treball iniciat a l’ACM amb electes i tècnics dels 
consells comarcals.

Ara bé, finalment la proposta de Decret s’ha retirat i de 
moment no tenim cap altra proposta amb la inquietud 
que això suposo per als consells comarcals. 

Aportacions sobre l’organització institucional co-
marcal al debat de la nova llei de governs locals

El Fòrum va participar de forma activa del procés partici-
patiu “GovernsLocals.cat” organitzat pel Departament de 
Governació per tal de trobar la millor arquitectura orga-
nitzativa de les administracions públiques del País i per 
defensar la tasca indispensable que realitzen els Consells 
Comarcal. Es  va palesar la gran necessitat d’apropar 
l’activitat dels consells a la població. Millorar el retiment 
de comptes i aprofundir amb eines per tal de contribuir a 
una elecció directa dels electes comarcals. Cal que la vo-
luntat de transparència dels responsables comarcals sigui 
adoptada per la legislació i pugui facilitar-ne la difusió que 
fan.

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

El Fòrum Comarcal va acudir a totes les comarques que 
ho van sol·licitar per tal de donar dades sobre el baròme-
tre que encarrega l’ACM. Aquestes dades eren de gran 
importància a l’hora d’avaluar la tasca de les institucions 
i apuntaven eines per tal de ser més eficaços a l’hora 
de plantejar les polítiques públiques. La comunicació i 

Fòrum ComarcalFòrum
Comarcal
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la transparència com a valors positius per aconseguir el 
contacte amb el ciutadà.

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

Es van organitzar per totes les comarques unes jorna-
des per explicar les novetats de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) a electes i tècnics locals i també per 
fer difusió dels diferents serveis que ofereix la Central de 
Compres del món local. El 9 de març de 2018 va entrar 
en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic que 
va suposar l’aplicació de nous procediments pel que fa a 
la contractació local. Una llei que transposa les directives 
de la UE en aquesta matèria i que persegueix, entre d’al-
tres, una major transparència en la Contractació Pública 
i una major relació entre qualitat preu dels productes o 
serveis que s’adquireixen i un major accés de les PIMES. 

Tres edicions del Seminari dels Consells Comarcals

A través de l’Àrea de Formació de l’ACM, s’han portat 
a terme tres edicions del Seminari d’actualització ‘Con-
sells comarcals al dia’, amb la voluntat d’oferir un espai 
d’actualització de coneixements i dotar d’eines de gestió 
al personal que presta servei als consells comarcals de 
Catalunya.

Compareixença parlamentària sobre la llei d’espais 
agraris

Jordi Xargay, president del Fòrum, va comparèixer al Par-
lament per tal d’explicar la posició de l’ACM ens la pro-
posició de llei d’espais agraris. En aquest sentit, es va 
plantejar la necessitat de concretar jurídicament quines 
zones podran disposar de plans agraris territorials especí-
fics i concretar qui elabora el Pla territorial agrari. Al mateix 
temps, es va fer evident la necessitat de determinar que el 
pla territorial ha de comptar amb la participació del món 
local, respectant l’autonomia i les competències locals. 
Entre d’altres, també es proposa diferenciar millor entre 
espais agraris municipals i supramunicipals, deixant clar 
que qui té la competència en els primers són els ens lo-
cals i que el planejament urbanístic municipal i el territorial 
agrari han de ser coherents l’un amb l’altre.

Fòrum de Joves Electes

El Fòrum de Joves Electes ha viscut durant aquest man-
dat un canvi a la presidència. Ferran Estruch, alcalde de 
Cardona, va començar sent el president al 2015 i va estar 
al capdavant de l’òrgan fins al 2018, quan el va substituir 
l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández.

Trobada nacional de regidors i tècnics de joventut

El Fòrum de Joves Electes de l’ACM és l’ens que agru-
pa tots els electes menors de 35 anys o càrrecs encar-
regats de l’àmbit de Joventut. Aquest fet comporta que 
els joves que estan en disposició d’un càrrec públic pu-
guin formar-se i assessorar-se amb un ambient còmode i 
agradable adaptat a les seves necessitats i gestionat per 
ells mateixos.

Amb tal finalitat, es va realitzar la trobada nacional de 
regidors i tècnics de joventut que va aplegar persones 
de tot Catalunya. Es van realitzar tallers de comunicació, 
d’estratègia política i organització d’equips i de gestió de 
les emocions. També es va comptar la participació del 
conseller de Benestar i Famílies, Chakir El Homrani, en-
carregat de la temàtica de joventut. 

Consell Rector Pla Nacional de Joventut 2011-2020

El Fòrum de Joves Electes participa com a membre de 
ple dret del Consell Rector del Pla Nacional de Joven-
tut que analitza i vetlla per la seva execució. Actualment, 
s’està en fase d’avaluació del Pla 2011-2020 per comen-
çar a dissenyar el Pla 2021-2030. Aquest serà el principal 
repte del Fòrum de Joves en els propers anys, detectar 
les mancances del vell per poder proposar noves idees 
pel proper. 

Col·laboració amb institucions del País

El Fòrum de Joves ha realitzat diferents reunions de tre-
ball amb responsables polítics de diferents matèries que 
toquen Joventut. Així mateix, es va reunir amb l’exconse-
llera de Governació, Meritxell Borràs, per a poder trobar 
solucions en matèria d’habitatge jove. També s’han realit-
zat diverses reunions amb les responsables de la direcció 
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general de Joventut, anteriorment la Marta Vilalta i actu-
alment amb la Norma Pujol. A nivell parlamentari, també 
hem col·laborat activament amb la Comissió de Polítiques 
de Joventut de la cambra catalana.

Col·laboració amb Munixic

El Fòrum ha establert sinergies i una relació de col·labo-
ració estreta amb els membres de Munixic. El despo-
blament, l’organització del jovent o l’habitatge han estat 
temes que s’han treballat. Així, també s’ha participat con-
juntament de les activitats organitzades per les dues enti-
tats enfortint els objectius comuns.  

Reunions amb els territoris per qüestions de  
Joventut 

S’han realitzat i assessorat a diversos territoris en matè-
ria d’organització dels serveis de Joventut. A destacar la 
col·laboració amb els Consells Comarcals del Pirineu i els 
seus serveis de Joventut.

Convenció municipalista

Durant aquest mandat 2015-2019 vamportar a terme la 
iniciativa Convenció Municipalista, per definir el món lo-
cal del futur. Es tractava d’un procés de reflexió política, 
tècnica i intel·lectual, convocat per l’ACM, amb debats 
sectorials perquè els alcaldes i alcaldesses i representants 
del món local repensessin el municipalisme i la governan-
ça local catalana.

Mitjançant la convenció, els càrrecs electes i tècnics dels 
ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres ins-
titucions locals participants van definir en un document 
com volem el món local català del futur, fora de la cotilla 
de la Llei de bases de règim local i la resta de la legalitat 
espanyola. En el marc de l’Assemblea anual de l’ACM es 
va presentar el document definitiu de la Convenció Mu-
nicipalista, punt de partida del món local del futur Estat 
Català.

Punt de partida: Aquest procés es va iniciar amb l’expo-
sició de la idea a l’Assemblea de l’11 de febrer de 2013, 
i l’aprovació del projecte per part del Comitè Executiu de 
l’ACM el 21 de maig de 2013. Des d’aquest moment es 
van iniciar els treballs, amb la preparació d’un ampli qües-
tionari d’enquesta qualitativa sobre l’actualitat i les pers-

pectives del municipalisme català que va obtenir resposta 
de trenta-dos alcaldes i alcaldesses membres de la ma-
teixa Comissió Executiva de l’ACM. A partir de les seves 
respostes es va elaborar un primer document de tesis, 
resultat directe de les propostes que van rebre un suport 
més majoritari per part d’aquests alcaldes i alcaldesses 
que van treballar l’enquesta qualitativa, document que va 
ser aprovat posteriorment per la Comissió Executiva de 
l’ACM.

Partint de les idees recollides en aquell primer document 
durant el 2016 es va dur a terme tot el procés final de la 
Convenció Municipalista. Així, es va elaborar un qüestio-
nari general i diversos qüestionaris temàtics, que van ser 
debatuts per totes les comissions sectorials de l’ACM. 
Fruit d’aquest debat va elaborar-se un document que re-
collia la valoració per part de tots els participants de les 
diferents idees i propostes.

A partir d’aquest document valorat es van poder escollir 
les principals tesis que es van sotmetre a la consideració 
dels alcaldes i regidors de l’ACM arreu del territori en vuit 
sessions territorials mitjançant una explicació i discussió 
i la resposta d’una nova enquesta, i recollint alhora les 
seves noves aportacions. Quasi 200 persones van par-
ticipar en aquestes sessions territorials, realitzades a Vic, 
Tortosa, Figueres, Tremp, Cervera, Parets del Vallès, Reus 
i una sessió específica a Barcelona pels presidents dels 
consells comarcals

Així mateix i en paral·lel, d’aquest document es van po-
der elaborar les tesis a discutir de manera temàtica en sis 
sessions obertes a electes i tècnics municipals. Les sis 
sessions es van edificar entorn d’una proposta de debat 
moderat per un periodista en el qual s’introduïen les dife-
rents idees fruit dels treballs previs i finalment es buscaven 
els consensos per extreure les conclusions que es recu-
llen en aquest document. . Les sessions es van centrar en 
la Transparència, la qualitat democràtica i la regeneració 
política; model territorial; competències locals; governan-
ça local; finances locals i gestió; i control i personal local. 
Hi van participar més de 200 persones a les cotxeres del 
Palau Robert de Barcelona.

Com a resultat d’aquestes interaccions es va elaborar 
un document, en format llibret, que era la síntesi de tot 
aquest treball, exposant els elements on hi havia major 
consens per part de tots els participants en la convenció, 
i incorporant-hi alhora noves idees i propostes recollides 
durant el conjunt del debat que no entren en contradicció 
amb les tesis que tenen un suport majoritari, per tal que 
puguin ser tingudes en consideració.
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Convenció del Petit Municipi

L’ACM, a través de la Comissió de Petits Municipis, ha 
organitzat dues trobades amb alcaldes i alcaldesses de 
municipis menors 2.000 habitants per compartir inquietuds, 
reivindicacions i estratègies. Durant el mandat 2015-2019 
es van portar a terme dues Convencions del Petit Municipi.

1a Convenció del Petit Municipi – Tavèrnoles 

El 16 de juny de 2017 es va fer a Tavèrnoles (Osona) la primera 
Convenció del Petit Municipi. Durant tot un matí un centenar 
d’alcaldes i alcaldesses van poder compartir i debatre sobre 
les necessitats dels pobles amb pocs habitants i compartir 
preocupacions. A la iniciativa hi va participar el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Durant la sessió també 
es va presentar un estudi sobre els petits municipis a càrrec 
de la Fundació Pi Sunyer, es van presentar polítiques de 
muntanya i es va obrir un debat sobre el futur dels pobles 
petits en quant a població.

Durant la trobada el món local va demanar simplificar la 
burocràcia de lleis que els afecten i que s’aportin solucions 
per frenar el despoblament. El conseller de Territori i 
Sostenbilitat es va comprometre a tractar de manera singular 
i concreta l’afectació que la Llei de territori tindrà per als 
municipis petits. “Estem plantejant una nova Llei de Territori 
que respongui a la realitat de Catalunya i a la diversitat del 
món local. Ha de ser una llei amb el màxim consens dels 
petits municipis. No ens podem equivocar”.  El president de 
l’ACM, Miquel Buch, va recordar que “després de recórrer 
el territori, hem detectat que els alcaldes i alcaldesses ens 
transmeten la preocupació pel possible despoblament i per 
les lleis que els afecten, moltes vegades massa complicades 
i restrictives.

2a Convenció del Petit Municipi – Sant Ramon

El 28 de juny de 2018 a Sant Ramon (La Segarra) va tenir 
lloc la segona edició de la Convenció del Petit Municipi. Un 
centenar d’alcaldes i alcaldesses es van trobar al Santuari 
d’aquest municipi. Al llarg del matí el Conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va presentar 
un estudi sobre com fer arribar la fibra òptica a les zones 
rurals. També es va destacar la importància i el pes dels 
petits municipis que a Catalunya són quasi 600 de 947 
(representen el 5% de la població) i gestionen més del 65% 
del territori. A la trobada també hi va participar la directora 
general d’Administració Local, Rosa Vestit, que es va referir 
a un nou la d’inversió local i el secretari d’Hàbitat Urbà i 
Territori, Agustí Serra, que es va centrar en la Llei de territori. 
Els alcaldes i alcaldesses van demanar poder participar i 
ser escoltats en el disseny de la Llei, i el Secretari d’Hàbitat 
es va comprometre a treballar-la conjuntament i constituir 
una taula de treball amb la comissió de petits municipis de 
l’ACM.

La Convenció del Petit Municipi va servir per presentar un 
estudi de l’ACM sobre el desplegament d’infraestructures 
i xarxes de telecomunicacions al territori català, amb 
especial incidència en les zones amb menys població i com 
afavorir la seva connectivitat.  El Conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va destacar 
la voluntat del Govern català “d’enxarxar el país com a 
element de vertebració territorial i factor de competitivitat 
dels municipis”. El president de l’ACM, David Saldoni, va 
destacar que “l’essència d’aquest país és el territori” i cal 
“pensar en gran perquè no parlem de petits municipis amb 
x centenars d’habitants sinó dels que gestionen les dues 
terceres parts del territori”. 
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7.3 Fundació Transparència i Bon Govern Local

La Fundació per a la Transparència i el Bon Govern Local 
neix amb l’objectiu d’incentivar el debat de les idees i 
millorar la qualitat democràtica de les administracions locals 
catalanes, la investigació i les propostes innovadores en 
l’àmbit local. Amb l’aixopluc de l’ACM i la solidesa dels 
seus associats, la nova Fundació vol complementar la tasca 
d’assessorament, de prestació de serveis i de formació que 
s’ha prestat fins ara.

L’objectiu és poder donar noves eines als ens locals, havent 
debatut i testat les propostes prèviament a la seva aplicació 
o recomanació als diferents actors del món local.

Els projectes que actualment estan iniciats són:

a) Plans d’integritat a l’Administració Local 

L’ACM, mitjançant la Fundació Transparència i Bon 
Govern Local, treballa en un projecte perquè els ens 
locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, 
els plans d’integritat com a base d’una futura compliance 
al sector públic que, a més del compliment normatiu, 
sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura 
d’integritat i probitat institucional. El projecte ha de permetre 
estudiar i desenvolupar la metodologia per a protocol·litzar 
i estandarditzar l’elaboració de plans d’integritat als ens 
locals.

El projecte compta amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, que aporta l’àmplia expertesa que té en 
l’àmbit de la integritat pública, fruit de la seva experiència 
en del desenvolupament de les funcions públiques que 
té encomanades. La seva participació en el projecte es 
concreta en l’assessorament permanent i validació de les 
diverses fases del projecte i dels documents que s’elaborin, 
i es responsabilitzarà de la formació i sensibilització dels 
electes i tècnics dels ens locals que participin en la prova 
pilot del projecte.

El projecte ha de permetre elaborar una guia d’autoavaluació 
per als municipis de fins a 5.000 habitants, i plans 
d’integritat a mida per a la resta de municipis, mitjançant 
unes experiències pilot que després es puguin estendre a la 
resta de municipis de Catalunya.

Els municipis seleccionats per participar en el projecte, en 
una convocatòria pública adreçada a tots els ens locals de 
Catalunya, han estat: 

• Vilobí d’Onyar i Sant Hipòlit de Voltregà, per participar en el 
projecte per a l’elaboració d’una guia d’autocompliment 

per a municipis de menys de 5.000 habitants.

• Terrassa i Mollet del Vallès per participar en l’elaboració 
de plans d’integritat per a municipis de més de 5.000 
habitants.

b) Projecte d’Arrelament al territori: combatre el 
despoblament 

L’ACM ha engegat a través de la Fundació Transparència i Bon 
Govern Local  un projecte, conjuntament amb la Fundació 
Pi i Sunyer, que té per objectiu estudiar el despoblament 
dels municipis i buscar eines per potenciar  l’arrelament al 
territori, mesures locals que es puguin implementar a curt 
termini i que ajudin a potenciar el territori.

El projecte consta de tres fases:

• Diagnosi

• Disseny de propostes i polítiques territorials

• Implementació en el territori

La primera fase del projecte, fase de diagnosi,  ja es troba 
finalitzada.  Aquesta ha finalitzat amb la participació de 526 
municipis objectes d’aquest estudi (municipis menors de 
1.000 habitants i aquells municipis que han perdut població 
en els darrers anys).

Actualment ens trobem en disposició d’iniciar la segona 
fase del projecte que comptarà amb la participació dels 
diferents agents del territori, amb l’objectiu de  construir 
polítiques integrals per al territori i amb el territori; dissenyar 
accions amb el propi territori per tal de millorar el repte de 
l’arrelament i finalment poder seleccionar aquelles accions 
que es puguin implementar en els territoris seleccionats i que 
han estat: Bages, Garrigues, Conca de Barberà, Montsià,  
Pallars Jussà i Ripollès. 

c) Tallers Legislatius

Una de les funcions de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques és representar els ens locals de Catalunya i 
defensar els interessos enfront de la resta de institucions. 
En l’àmbit legislatiu sovint s’aproven normes que, sense 
la implicació directa dels ens locals en la seva tramitació, 
acaben generant dificultats de gestió als ajuntaments. 

Per donar resposta a la funció representativa de l’ACM 
i alhora garantir la participació directa dels ens locals en 
la configuració de les normes que afecten al seu àmbit 
d’actuació s’impulsen els Tallers legislatius en el marc de la 
Fundació Transparència i Bon Govern Local, que pretenen 
ser un espai de debat entre els diferents actors de l’àmbit 
local amb l’objectiu de analitzar la normativa vigent que 
afecta el món local, fer propostes de modificació de lleis 
i decrets vigents que generin dificultats en la gestió dels 

Fundació transparència 
i bon govern local

Bon
Govern
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ajuntaments, i fer propostes de noves iniciatives legislatives 
a les institucions corresponents. 

S’impulsa un primer Taller Legislatiu per regular les mocions 
polítiques presentades en els Plens municipals. En l’activitat 
ordinària dels Plens els grups municipals presenten 
propostes de resolució de contingut polític, en forma de 
moció, mitjançant les quals el Ple municipal adopta un 
posicionament polític sobre una determinada matèria. En 
els darrers temps l’aprovació de mocions polítiques per part 
dels Plens ha generat conflictivitat arran de la judicialització 
del contingut d’aquestes mocions, amb la presentació de 
denúncies contra la seva aprovació, i els canvis de criteri i la 
disparitat a l’hora de resoldre per part dels òrgans judicials.

Des de la Fundació Transparència i Bon Govern Local es vol 
impulsar una proposta de regulació del contingut i aprovació 
de les mocions polítiques per part dels Plens, per donar un 
marc de seguretat jurídica als ens locals en aquest espai 
desregulat que respecti l’autonomia local.

Amb aquesta proposta de regulació es vol donar empara al 
posicionament polític manifestat pel Ple amb l’aprovació de 
les propostes resolució de contingut polític que no contenen 
acords executius, sinó que expressen la mera opinió política 
sobre una determinada qüestió, i que s’empara en els 
drets fonamentals a la llibertat d’expressió i en el dret de 
participació dels ciutadans en els assumptes públics per 
mitjà dels seus representants.

d) Publicacions de la Fundació

Amb aquesta col·lecció, publiquem les aportacions que 
es recullen en jornades, seminaris, estudis i monogràfics 
organitzats o encomanats per l’àrea de continguts i àmbits 
de l’ACM i la Fundació de Transparència i Bon Govern 
Local, amb l’objectiu de que es pugui accedir d’una manera 
immediata a continguts que abasten el món local i els 
diferents sectors en què s’organitza la nostra societat. 

Les publicacions actuals són:

1.  Estratègia ACM. Serveis Socials d’àmbit local 2019-
2023

2. Impacte de les noves migracions i estat del benestar
3. Jornada “Mesures urgents en matèria d’habitatge”
4. Estudi de les masies, cases rurals i construccions en 

sòl no urbanitzable, per a la proposta  de criteris en la 
redacció de catàlegs de masies.

7.4 Espais de debat i reflexió

A banda de la representació institucional de l’entitat en 
diferents òrgans i grup de treball, l’àrea de continguts ha 
generat grups de treball intern (Ensenyament, Benestar 
Social i Seguretat) amb l’objectiu de:

a) Conèixer inquietuds

b) Fer propostes des del món local/comarcal al 
Departament de la Generalitat que pertoqui en 
relació a aspectes que afecten al món local

c) Treballar propostes presentades  per part de la 
Generalitat i que incideixen en el dia a dia dels ens 
locals

d) Respondre a les principals inquietuds del món local.

En aquest sentit, les principals demandes del món local a 
l’àrea de continguts han Estat: 

Principals consultes a l’àrea de continguts:

- Contenciós escoles bressol

- Contenciós Gas Natural en relació al protocol de 
pobresa energètica

- Consulta usos compartits dels INS 

- Consulta gestió servei de menjador escolar

- Consulta gestió de servei de transport adaptat

- Contracte Programa Serveis socials 

- Aplicació del Bo Social

- RGC

- Protecció de dades i Llei 24/2015

- Joves i adolescents migrats sols 

- Padró municipal. Requisits

- Padró municipal i persones transgèneres

- Empadronament Okupes

- Protocol Absentisme escolar

Reunions amb entitats i empreses d’àmbit privat:

- ARCA. 17 de maig de 2019. Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA). Les finalitats d’ARCA són 
promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin 
el desenvolupament integral del medi rural, millorar 
la consecució dels objectius dels grups Leader i del 
desenvolupament rural català en general, mitjançant 
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una assistència tècnica en un marc de treball i de debat 
participat, i el foment de la cooperació interterritorial i 
transnacional entre grups Leader.

- Fundació ACSAR. 9 d’abril de 2019. Es presenta 
l’Observatori de les Migracions i Refugi

- Fundació Barça. 27 de març de 2019. Ens informen 
de la campanya que estan duent a terme en relació al 
bullying. “EL bullying des de la mirada dels adolescents 
i experts”

- Amputats Sant Jordi i AMTU. 26 de març de 2019. 
Ens expliquen les dificultats que tenen les persones 
amb mobilitat reduïda per poder accedir a determintats 
serveis i establiments públics i sobretot en temes de 
mobilitat urbana = transport públic. 

- EsMEdiació. 25 de març de 2019. Presentació 
empresa

- ACELLEC. 14 de març de 2019. Els preocupa com la 
nova Llei de contractes d’atenció a les persones i les 
diverses modalitats de contractació, tenint en compte 
que l’objecte de la Llei és garantir la qualitat

- AIRBNB. Healthy Destinations Lab. 8 de març de 
2019. Programa pilot per desenvolupar un nou concepte 
de destí sostenible a Igualada i la comarca

- FEDAIA. 6 de març de 2019. Model del Servei 
d’intervenció socioeducativa no residencial. 
Implementació i contractació del servei

- Fundació Isocial. 24 de gener de 2019. Proposta de 
col·laboració en formacions i accions conjuntes 

- La Confederació. 23 de gener de 2019. Presentació 
de proposta de llei de nou model de relació contractual 
amb els ens locals

- Fundació Jaume Bofill. 11 de gener de 2019. 
Presentació Informa Segregació Escolar

- Observatori Economia Social. 14 de novembre 
de 2018. Presentació de propostes formatives per 
col·laboració 

- UNICEF. 31 d’octubre de 2018. Propostes d’actuació 
en temes d’infància i Agenda 2030

- Associació Dret a Morir Dignament a Catalunya. 
29 d’octubre de 2018. Proposta de formació per a 
tècnics i electes locals.

- Tunstall Televida. 20 de juny de 2018. Presentació del 
servei de teleassistència 

- AEESDincat. 18 de maig de 2018. Clàusules socials i 
contracte reservat

- Taula del Tercer Sector Social. 9 de maig de 2018. 
Proposta de participació en el VI Congrés del Tercer 
Sector Social “Desigualtats socials, solucions locals”

- S.B. Ambiaudit, SL (Enginyeria, consultoria Territori 
i Medi ambient). 9 de maig de 2018. Presentació de 
l’empresa i consultoria

- Fundació Pere Tarrés. 7 de maig de 2018. Consultoria 
i estudis

- FEICAT. 25 d’abril de 2018. Presentació de l’entitat i 
proposta de formació conjunta en relació a la figura del 
Contracte Reservat

- Interprates. 9 abril de 2018. Presentació consultoria 
externa en igualtat de gènere

- Fundació La DINAMO. 28 de març de 2018. Projectes 
d’habitatge col·laboratiu 

- FASI. 16 de febrer de 2018. 

- Endesa. 29 gener de 2018. Bo social

- Ecoserveis. 25 de gener de 2018. Projecte de veïnatge 
contra la pobresa energètica

- CaixaBank. 24 de gener de 2018. Buscar patrocinis 
vinculats a projectes socials 

- Associació Munixic. 20 gener de 2018. Complicitats 
i coresponsabilitats per treballar en pro dels petits 
municipis
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7.5 Organització i participació en jornades i 
congressos 

Des de l’àrea de continguts, organitzem periòdicament 
actes sectorials de difusió i debat, sobre temes d’actualitat 
o que requereixin un debat intern al si de l’ACM.

Algunes d’aquestes jornades en aquests quatre anys han 
estat:

Jornada / Congressos Data 

Jornada Les ciutats que volem 
les Dones

10 d’abril de 2019

2n. Congrés de Masia i Territori 13 de març de 2019

Jornada “El món Local: motor 
de la formació professional”

14 de març del 
2019

Seminari de tècniques de 
distància emocional 

abril, maig i juny 
2019

Seminari sobre l’impacte de les 
noves migracions i estat del 
benestar

15 de febrer de 
2019

Jornada “La inclusió del jovent 
que emigra sol. Una oportunitat 
de país” 

25 de gener de 
2019

Jornada “Top Manta”  

VI Congrés del Tercer Sector 
Social “Desigualtats Socials, 
solucions locals”

21 i 22 de novembre 
de 2018

II Congrés Català de Pobresa 
Energètica

8 i 9 de novembre 
de 2018

Jornada: “El Contracte Reservat: 
una eina d’inclusió social”

octubre de 2018

Jornada sobre la Protecció de 
dades i la Llei 24/2015

8 de juny de 2018

Jornada “La prevenció 
d’incendis forestals a debat”

2 de maig de 2018

“Esports i món local” 9 octubre de 2017

“Les polítiques de dones en els 
ens locals: reptes i oportunitats”

11 juliol de 2017

Comerç, Territori i producte 
local

20 d’abril de 2017

Els reptes dels professionals 
dels serveis socials davant un 
món en ple canvi

7 setembre de 2017

Jornada medi ambient i ens 
locals

5 juliol de 2017

La gestió de les emergències 
socials en l’àmbit local

maig 2017

Jornada sobre Funció Pública 22 maig de 2017

Reptes de la promoció i 
dinamització del comerç: 
nous models de dinamització 
comercial

20 d’abril de 2017

Quin model territorial i social 
volem per a Catalunya?

25 abril de 2017

Nou model de serveis 
d’intervenció socioeducativa no 
residencial 

6 d’abril de 2017

Món Local i protecció civil 7 d’abril de 2017

Renda garantida de ciutadania: 
el paper dels ens locals 

31 març de 2017

Sessió informativa sobre el 
conveni d’adhesió en relació 
amb actuacions destinades a 
la cancel·lació de deutes per a 
famílies en situació de pobresa 
energètica 

Setembre de 2016

Jornada sobre el món local i 
agricultura 

3 setembre de 2015

Jornada sobre bones pràctiques 
en matèria de contractació 
socialment responsable

2 febrer de 2016

Jornada “Novetats d’inici de 
curs 2015-2016”

8 setembre de 2015

Jornada sobre el Decret del 
Fons de Foment del turisme i 
altres accions del Govern

3 març de 2015

Jornada “Del rumor a la 
xenofòbia, estratègies per a fer-
hi front”

24 març de 2015

Jornada sobre el nou règim 
fiscal previstos pel govern 
espanyol sobre les entitats de 
l’àmbit de la cultura popular

31 gener de 2015
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7.6 Viatges d’estudi des de l’àrea de continguts

Amb l’objectiu de conèixer diferents realitats i ampliar infor-
mació i formació en relació a 

Milà. 27è Congrés Europeu de Serveis Socials Locals

Del 5 al 7 de juny representants de l’ACM varen participar 
en el  27è Congrés Europeu de Serveis Socials. Amb el títol 
“La qualitat en els serveis socials” es volia abordar l’objectiu 
de  l’empoderament de les persones usuàries i de les seves 
comunitats. 

Promoure l’autonomia de les persones vol dir que l’objectiu 
dels serveis socials públics no és proporcionar exclusiva-
ment cures que poden fer que les persones depenguin de 
l’atenció, sinó que ajudin d’una manera que possibiliti que la 
persona sigui més autònoma. 

Durant els tres dies hem pogut conèixer experiències de mi-
llora de l’autonomia personal dels nostres ciutadans. Des de 
la innovació social; noves formes de planificació, disseny i 
implementació;  l’avaluació i la valoració dels serveis basats 
en fets, entre d’altres, hem compartit estratègies de les ciu-
tats i les regions per aconseguir serveis socials municipals 
de qualitat.

En el congrés em evidenciat de nou que estem afrontant 
nous reptes com l’envelliment de la població, la immigració 
o els canvis en el model de treball que fan que haguem de 
repensar l’atenció a la població. Més de 500 professionals 
del treball social hem debatut i discutit en relació a la qualitat 
dels serveis socials, la força del treball suficient i ben pre-
parat i, sobretot,  el paper del món local  en donar suport a 
aquestes persones.

Sevilla. 26è Congrés Europeu de Serveis Socials 
Locals

Els passats 28 i 29 de maig va tenir lloc el 26è Congrés eu-
ropeu de Serveis Socials. El certamen serveix per exposar 
una experiència d’empoderament a nivell municipal respec-
te a la pobresa energètica.

El Congrés ens va permetre  explorar les problemàtiques i 
els reptes dels serveis socials dels 39 països participants 
amb l’objectiu de buscar noves estratègies d’intervenció i 
atenció a les persones. El tema central del Congrés ha estat 
centrat en la inversió, innovació i transformació dels serveis 
socials, amb la voluntat de compartir experiències, aprendre 
pràctiques i polítiques socials internacionals, aprendre nous 
punts de vista i contactar amb professionals de diferents 
països i comunitats autònomes.

Vàrem participar en la presentació del projecte d’atenció 
que l’Ajuntament de Reus té per la pobresa energètica. 

Euskadi. Maig 2018. Viatge d’Estudis

Què vàrem aprendre de la visita a Euskadi:

• Hem vist una oportunitat de dissenyar noves eines per 
a repensar les polítiques de l’estat de benestar per a la 
nova Catalunya.

• El importància del poder de l’entitat municipalista en les 
polítiques de l’Estat de Benestar. 

• Que en les tasques de disseny dels nostres sistemes 
de serveis socials prenem consciència que les diferents 
components, aspectes, elements o dimensions en joc 
estan complexament relacionades entre si, de manera 
que, quan creiem haver resolt un problema, podem ha-
ver agreujat altre, sense adonar-nos.

• Que una bona definició de l’objecte dels serveis soci-
als ens ajuda a delimitar el perímetre, diferenciant-lo del 
abordat per altres branques d’activitat sectorial, però 
aquest pas sembla allunyar-nos de la demanda reco-
neguda que avui tira de gran part dels serveis socials 
realment existents. 

• -Que volem avançar en la universalitat, com altres pilars 
del benestar, però tenim por de perdre eficàcia i efici-
ència en el nostre important paper contra determinats 
focus preocupants d’exclusió social. Busquem posicio-
nar-nos davant agents socials i segments poblacionals 
per als que no resultem atractius o significatius, sense 
posar en risc el compromís de col·lectius o organitzaci-
ons implicades en el sistema. 

• -Que volem anar més enllà de l’assistència i el control, 
però no sabem com reconèixer-nos i ser reconegudes 
en la prevenció comunitària, l’empoderament de la ciu-
tadania o les relacions intersectorials. Volem digitalitzar 
i augmentar l’escala dels nostres serveis socials, però 
estimem la seva artesana flexibilitat relacional. Desitgem 
aclarir el paper i contribució de cadascuna de les grans 
professions presents en els serveis socials, però sembla 
impossible fer-ho sense afectar continguts que cadas-
cuna d’elles considera irrenunciables.

Madrid. 17 d’octubre. Jornada Avaluació i evidència 
en serveis socials locals 

Com a membres de l’ESN participem en aquest taller d’in-
novació social organitzat pel Consejo General del Trabajo 
Social, amb la participació de l’ESN i la Universitat de Ox-
ford.  Aquesta jornada/taller està dirigida a professionals que 
treballen en la gestió i la planificació de programes dels ser-
veis socials.

Els objectius de la jornada han estat: compartir habilitats i 
coneixements; Avaluar projectes socials; Recordar que un 
projecte pot tenir tres resultats possibles: pot tenir èxit en 
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canviar la vida de les persones, pot no canviar o pot fer mal.

Vienna. 5 i 6 de novembre. Seminari d’Activació 
Inclusiva

Més de 90 participants de 23 països van participar al Se-
minari d’Activiació Inclusiva “Treball Inclusiu” per presentar 
diferents pràctiques i discutir com els serveis socials poden 
donar suport a persones amb problemes complexos per 
trobar feina. 

Els objectius han estat:  Compartir Experiències; Conèixer 
nous mètodes d’inclusió laboral; Conèixer com des dels 
municipis, concretament des dels serveis socials, podem 
ajudar a la inclusió laboral de persones amb dificultats 
complexes.

7.7 Temes destacats

El més destacat en aquesta legislatura ha estat:

Signatura del Pacte contra la Segregació Escolar a 
Catalunya. El món local pretén tenir un paper clau a l’hora 
de gestionar la distribució d’alumnes en el sistema educatiu 
El Pacte preveu avançar en la gratuïtat de l’ensenyament a 
través de la millora del finançament públic dels centres pú-
blics i concertats, i discriminar positivament en la transferèn-
cia de recursos els centres i les famílies socialment menys 
afavorits, amb l’objectiu de garantir estàndards de qualitat 
equivalents per al conjunt de centres del Servei d’Educació 
de Catalunya, i també de garantir la gratuïtat real de l’ense-
nyament i que les quotes no esdevinguin un factor de se-
gregació escolar.per garantir la igualtat d’oportunitats i lluitar 
contra la segregació escolar. 

Signatura del Protocol de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
per a la Reforma horària. Aquest protocol pretén promou-
re la racionalització dels horaris a Catalunya a través de les 
ciutats i pobles com a elements d’acceleració de la Reforma 
Horària i s’han pactat diverses línies d’actuació, tals com 
“Promoure l’assessorament, per part de l’Oficina per a la 
Reforma Horària, fomentar el debat sobre la racionalització 
dels horaris, fomentar l’intercanvi d’experiències i promoure 
el desenvolupament de pactes del temps a nivell local”.

Totes les parts signants han adquirit “el compromís instituci-
onal de concretar totes aquelles accions derivades del Pac-
te per a la Reforma Horària en relació als compromisos que 
afecten als municipis i fer-ne els seguiment a través d’una 
Comissió de seguiment” i concretament l’ACM s’ha com-
près a “dinamitzar el conjunt d’accions per tal de promoure 
la racionalització dels horaris en el terreny municipal en totes 
aquelles actuacions concretes que s’acordin”.

Jornades territorials sobre la figura del contracte re-
servat: una eina d’inclusió social. L’ACM conjuntament 
amb FEICAT i AEESDincat varen organitzar unes sessions 
en el territori per explicar la figura del contracte reservat. 

El contracte reservat és una figura específica de la contrac-
tació pública que, sense cap cost afegit, facilita la inclusió 
social i l’accés a l’ocupació de les persones en situació o 
risc d’exclusió i persones amb discapacitat, fonamentant 
una societat més justa i integradora. L’objectiu és avançar 
en la contractació responsable amb alt impacte social, de 
qualitat i que premiï la inserció de persones en risc en la con-
tractació publica. Al mateix temps informar dels beneficis 
d’aquesta contractació pública reservada, informar de com 
aplicar aquesta contractació i compartir bones pràctiques a 
nivell local.

Constitució de la Taula d’acció davant la situació dels 
menors estrangers sense referents familiars (MENAS). 
La Taula ha de servir per coordinar les administracions amb 
l’objectiu de donar una resposta integral al repte. Cal  tre-
ballar conjuntament i amb unitat d’acció per coordinar una 
resposta i mobilitzar els recursos necessaris per fer front a 
l’arribada massiva de persones immigrants al nostre país. 

Llei 4/2016 de mesures de protecció de dret a l’habi-
tatge
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La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació 
social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida 
digna a les persones i unitats familiars que es troben en si-
tuació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i 
participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació 
social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. 

El món local al dóna suport a les persones més vulnerables 
i es compromet a fer un seguiment acurat de la implemen-
tació de la RGC

Front comú de les administracions catalanes en la llui-
ta contra la pobresa energètica (19 de gener de 2017)

Les administracions han formulat una proposta comú de 
conveni per oferir a aquelles subministradores de serveis 
bàsics que, a dia d’avui, encara no han arribat a cap acord 
de col·laboració amb la Generalitat per fer front a la pobresa 
energètica. La figura del conveni està inclosa en la Llei 
24/2015 per tal de cercar vies de col·laboració i corespon-
sabilitat en la lluita contra la pobresa energètica i, a dia 
d’avui, 21 distribuïdores d’aigua –que abasteixen gairebé 
6,5 milions de ciutadans- ja n’han subscrit un

 

L’ACM signa amb la Generalitat, les diputacions i el món lo-
cal un Pacte Nacional per fomentar plegats el desenvolupa-
ment de la societat digital catalana. Amb el Pacte Nacional 
per a la Societat Digital, Govern, diputacions i món local 
es comprometen a establir mecanismes de col·laboració i 
sumar sinergies per construir una resposta de país conjunta 
als reptes que planteja la revolució digital a Catalunya.

Comissió de Seguiment dels compromisos de la  
Resolució 17/XI del Parlament sobre emergència social 

Creació de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Un 
òrgan que s’encarregarà d’assessorar els diversos depar-
taments per millorar les polítiques públiques en matèria 

d’igualtat. L’objectiu és proposar actuacions que corregei-
xin situacions de desigualtat de gènere i violència masclista.  
Aquest treballarà a partir de set dimensions: treball, salari, 
salut, formació, ús del temps, apoderament i violència mas-
clista. 

Governslocals.cat. Sessions territorials amb alcaldes, pre-
sidents de consells comarcals i d’entitats municipals des-
centralitzades que s’han estructurat en sis eixos que han 
posat sobre la taula propostes de modificació del funciona-
ment de les administracions locals en sis àmbits clau: l’or-
ganització territorial, els serveis a les persones, les finances 
locals, la innovació de la gestió pública i les relacions inter-
governamentals.

 Comissió Seguiment Emergència Social. A petició de 
les entitats municipalistes ens incorporem a aquesta comis-
sió. L’ACM insistim en què els municipis són la trinxera i la 
porta d’entrada de les preocupacions i necessitats de la ciu-
tadania. Sobretot els serveis socials són els autèntics agents 
de detecció de les necessitats socials que hi puguin haver 
en els municipis. 

Adhesió a l’European Social Network (ESN). ESN és 
una xarxa independent de serveis socials públics a Europa. 

Jornades Europees del Patrimoni

Cada any des de la Comissió de Cultura es col·labora amb 
l’Agència del Patrimoni Cultural per a la gestió de l’organit-
zació de les Jornades Europees de Patrimoni,  dinamitzant 
la participació de municipis i entitats, i la inscripció i validació 
d’activitats a l’oferta unificada de les Jornades.

En aquesta iniciativa d’abast europeu -que pretén apropar 
el patrimoni a la ciutadania-  s’organitzen de forma gratuïta 
centenars d’activitats culturals de tot tipus en espais cata-
logats del patrimoni arquitectònic, en una mena de jornada 
europea de portes obertes als espais del patrimoni amb el 
valor afegit que hi aporten les activitats que s’hi desenvolu-
pen. 

Cada any, a les Jornades Europees del Patrimoni s’ofereixen 
una mitjana de més de 300 activitats en un total d’uns 200 
municipis d’arreu del territori. D’aquestes, des de l’ACM es 
gestionen al voltant de la meitat dels municipis participants i 
el 40% de les activitats ofertes. 
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7.8 Compareixences al Parlament

- Projecte de llei del SOC. Àngels Chacón. 9 de febrer 
de 2015

- Llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya. Albert Guilera. 11 de febrer de 
2015

- Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya. Calamanda Vila. 11 de febrer de 2015

- Llei d’Ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatius. Fermí Santamaria. 12 de març de 2015

- Llei de l’impost sobre habitatges buits. Miriam Paredes. 
25 de febrer de 2015

- Projecte de llei del Voluntariat. David Saldoni. 24 de 
març de 2015

- Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
Sandra Suárez. 25 de març de 2015

- Projecte de llei de simplicació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat dels governs locals 
de Catalunya. Francesc Esteve. 25 de març de 2015

- Proposició de Llei de mesures urgents per a l’habitatge. 
Míriam Parades. 8 d’abril de 2015

- Proposició de Llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
)/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
Carles Puigdemont. 9 d’abril de 2015

- Projecte de Llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi Civil 
de Catalunya. Míriam Paredes. 28 de maig de 2015

- Proposició de Llei Electoral de Catalunya. David Saldoni. 
10 de juny de 2015

- Creació de l’Agència Catalana de Protecció Social. 
David Saldoni de Tena. 13 de novembre de 2016

- Proposició de Llei de les associacions de persones 
consumidores de Cannabis. Sònia Oriola. 21 de 
novembre de 2016

- Compareixença sobre la Reforma horària. Rafael de 
Yzaguirre. 13 de febrer de 2017

- Compareixença sobre la proposta de Llei d’Arquitectura. 
Pere Pons. 16 de febrer de 2017

- Compareixença Projecte de Llei d’ universalització de 
l’assistència sanitària. Marta Felip. 14 de març de 2017

- Compareixença en relació a la Llei de Ports. 19 d’abril. 
En representació de l’ACM el L’alcalde de Port de la 
Selva, Josep Maria Cervera

- Compareixença parlamentària projecte de Llei de 
Comerç, Serveis i Fires. 24 d’abril.  En representació de 
l’ACM el Sr. Estanis Vayreda. Regidor Olot. 

- Compareixença al Parlament en relació a la possible 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Jordi 
Xargay.  3 de juliol de 2017 

- Compareixença Agricultura en relació a la 
Proposició de llei d’Espais Agraris de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del 
Parlament de Catalunya. 15 de gener de 2019 
Compareixent: Jordi Xargay

- Compareixença Salut. Projecte de Llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 29 de gener 
de 2019. Compareixent: Josep Maria Corominas

- Llei d’ordenació del Litoral. Sr. Albert Batalla. 17 de juliol 
de 2019

- Projecte de Llei de Protecció de les oliveres monumental. 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Maials. 19 de juliol 
de 2019

- Llei de creació de l’Agència de Patrimoni Cultural. Sr. 
David Saldoni. 23 de juliol de 2019
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8. La Central de 
Compres del món local

8.1 Balanç de mandat

De Central de Compres de l’ACM a la Central de Com-
pres del Món Local. Un nom similar, un concepte molt 
més ampli. La nova denominació emmarca perfectament 
la voluntat integral de servei als ens locals a través de la 
contractació. Volem ser la Central de Compres de tots els 
ens i entitats locals de Catalunya. 

Durant el mandat 2011-2015 es va treballar per crear i 
desenvolupar la Central de contractació de l’ACM, tot 
adaptant el Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL) com a veritable òrgan de contractació de la Cen-
tral de Compres. Aquest fet ha permès consolidar un pro-
cediment de contractació que conjuga perfectament dues 
necessitats cabdals pel bon funcionament de la Central 
de Compres; SEGURETAT en la licitació i  FLEXIBILITAT 
en l‘execució del contracte. La seguretat essencial en tot 
òrgan de contractació que aporta el CCDL pel fet de ser 
una entitat pública, perfectament coordinada amb la fle-
xibilitat d’una entitat com l’ACM que pot reaccionar de 
forma més àgil en l’execució del contracte. 

Aquest perfecte engranatge entre l’ACM i el CCDL ha 
permès que en aquest mandat 2015-2019 s’hagi incre-
mentat el nombre de subministraments i serveis disponi-
bles pels ens locals, el nombre d’entitats usuàries i en 
definitiva el nombre de contractes realitzats en base als 
nostres acords marc. Des del juliol de 2015 al juliol de 
2019 s’ha doblat el nombre d’acords marc a disposició 

dels ens locals, passant dels set serveis i subministra-
ments el 2015 als catorze actuals. L’increment de béms 
té tendència a l’alça havent arribat gairebé a una mitja de 
dos acords marc nous a l’any. 

Igualment el nombre d’entitats locals usuàries de la Cen-
tral de Compres del món local han passat de 800 a 1.191, 
assolint un increment del 49%. 
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En aquest sentit cal destacar que des de l’ACM, i atenent a 
la voluntat d’arribar a tot el món local, durant aquest man-
dat s’ha iniciat un apropament a les entitats dependents 
dels ens locals (consorcis, mancomunitats, empreses 
municipals, ...) havent obtingut una molt bona acollida. En 
aquests moments de les 1.191 entitats usuàries, 824 són 
ajuntaments, 41 són consells comarcals, 4 corresponen a 
les diputacions i hi ha 322 entitats dependents. 

Taula d’entitats usuàries als diferents serveis de la Central 
de Compres del Món Local:

8.2. Molt més que una central de compres

La Central de Compres en aquest mandat ha passat a 
ser molt més que un sistema centralitzat de contractació. 
Ha incorporat nous valors provinents de les recomana-
cions de la Unió Europea i de les bones pràctiques de les 
administracions públiques en la contractació. L’exigència 
de les entitats locals, que són demandants d’una con-
tractació que s’ajusti als principis que exigeix la legislació, 
junt amb l’autoexigència de la Central de Compres del 
Món Local per anar incorporant les novetats en matèria 
de contractació, han guiat el creixement durant aquest 
mandat. 

La Central de Compres del Món Local ha incorpo-
rat noves exigències que ajuden als ens locals en el 
l’impuls d’un desenvolupament social responsable i 
de la modernització de l’administració local. 

El principi rector de la Central de compres va ser i segueix 
sent, l’equitat. Equitat entesa com que els ens locals més 
petits obtenen els béns i serveis en les mateixes condi-

cions que els més grans. L’èxit de la Central de Compres 
del Món Local és, que un instrument pensat pels ens lo-
cals petits i mitjans, avui dona servei a tots els grans mu-
nicipis de Catalunya. Des de Barcelona fins a Gisclareny, 
820 municipis utilitzen la central de compres. 

L’Equitat es recolza en els quatres valors o avantatges 
fundacionals de la central de compres. L’estalvi resultant 
d’agregar la demanda, la simplicitat del procediment, la 
seguretat jurídica en la contractació i l’expertesa com-
partida han estat els quatre pilars sobre els que es va 
sustentar l’impuls inicial de la Central de compres. Però 
per a la consolidació d’aquesta iniciativa requeria con-
templar quelcom més per ajustar la contractació als nous 
requeriments i així s’han incorporat com a nous valors, la 
sostenibilitat, els criteris socials en matèria de condicions 
laborals i igualtat de gènere, el suport a les pimes i a la 
indústria local, fins arribar als tretze valors detallats a la 
taula següent.

2015 2016 2017 2018 2019

Assegurances 347 384 493 522 630

Electricitat 638 663 750 873 905

Gas 121 160 197 223 279

Vehicles 53 66 98 139 274

Equips d’Impressió 28 41 97 146 234

Paper 11 67 151 252 337

Màquines tècniques 1 8 19 46 65

Equips Informàtics 1 70 101 140

Videoactes 10 39 70

Ascensors 0 82 153

DEA’s 41 117

Parcs infantils 15

Calderes de Biomassa 0

Enllumenat LED 5

Total Entitats 800 871 1.000 1.106 1.191

VALORS

Equitat
Els ens locals més petits obtenen  els bens 
i serveis en les mateixes condicions que els 
més grans.

Solvència
Perfecte equilibri entre qualitat i preu per do-
nar resposta a les diferents necessitats dels 
ens locals.

Suport a  
pimes

Facilitem l’accés de les pimes als concursos 
públics mitjançant la confecció de lots terri-
torials

Digitalitza-
ció

Hem esdevingut una eina eficaç en l’impuls 
de l’administració digital. 

Indústria 
local

Estem atents a que la compra agregada no 
deixi fora de joc a la indústria local.

Clàusules 
socials

Treballem per incorporar a la contractació pú-
blica les darreres demandes de la societat, en 
matèria de condicions laborals, formació dels 
empleats, igulatat de gènere, etc.

Sostenibi-
litat

Promovem la mobilitat elèctrica, l’energia ver-
da i l’eficiència i estalvi energètic avaluant les 
millors solucions tecnològiques i els consums 
enèrgètics. 

Fortalesa Tota la força de tots els ens locals al servei de 
cadascun d’ells. 

Influència Actuem com efecte multiplicador d’iniciatives 
locals d’interès comú.

Estalvi Obtenim preus molt avantatjosos gràcies a 
agregar la demanda 

Simplicitat

Aconseguim procediments de contractació 
molt simples i certament ràpids i àgils. Mitjan-
çant l’adhesió, no cal que els ens loclas hagin 
de fer plecs, licitar, etc...

Seguretat
Procediment de contractació amb total ob-
servança a la llei de contractes del sector 
públic.

Expertesa

A través d’equips multidisciplinars s’aprofun-
deix en la complexitat tècnica de les pres-
cripcions, es comparteix el coneixement, 
aconseguint alliberar els ens locals d’aquest 
requeriment 



78  Memòria legislatura 2015-2019

A continuació es detallen alguns exemples d’actuacions 
en sostenibilitat, les quals van més enllà d’incloure criteris 
mediambientals, que també, sinó preveure des d’un ini-
ci a través de les prescripcions tècniques solucions més 
ecològiques i sostenible per cobrir les necessitats dels 
ens locals:

• L’abril del 2015, tot just acabant l’anterior mandat, es 
va incorporar l’obligatorietat de subministrar energia 
100 % verda a tots els ens locals adherits a l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica.

• El maig del 2015 va iniciar la seva vigència l’acord 
marc de subministrament de paper d’impressió, el 
qual incorporava lots específics de paper reciclat. 
El preu del paper reciclat sempre ha estat el més 
econòmic fet que suposa un estímul més a l’adquisi-
ció d’aquesta modalitat de paper. 

• El gener del 2018 va iniciar la vigència de l’Acord marc 
de mobilitat sostenible que incorpora vehicles elèc-
trics, híbrids i punts de recàrrega del vehicle elèctric. 
En el primer any de funcionament de l’Acord marc el 
36 % dels vehicles subministrats van ser elèctrics, el 
29 % híbrids, el 25 de benzina i únicament un 13 % 
dièsel. 

• El mes de Maig del 2019 ha iniciat la seva vigència 
l’acord marc de subministrament de calderes de bio-
massa que ha de facilitar la implantació d’aquesta 
modalitat de generació energètica sostenible.

• El mes de juny del 2019 ha iniciat l’acord marc de 
subministrament d’enllumenat públic LED que supo-
sarà un estalvi energètic i econòmic de més del 40 % 
en els municipis que ho implantin.

 
Pel que fa a les accions encami-
nades a incorporar criteris socials 
als nostres acords marc, l’ACM 
va signar l’any 2018 un conveni 
de col·laboració amb l’Associació 
Electronics Watch encarregada 
d’auditar que es compleixin les condicions laborals en els 
centres de producció dels equips electrònics (impresso-
res, equips informàtics...).

Aquest conveni ha permès incloure a l’acord marc de 
subministrament de equips d’impressió i multifunció una 
clàusula per la qual les empreses adjudicatàries hauran 
de comunicar els centres de producció dels equips pre-
sentats i permetre l’accés a aquesta empresa per fer la 
corresponent auditoria. D’aquesta forma des de l’ACM i 
el món local de Catalunya es reforça el control i la vigilàn-
cia sobre aquelles fàbriques on és produeixen els equips 
electrònics amb la voluntat d’anar erradicant condicions 
laborals abusives. 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte és que 
la concentració de la demanda no deixi fora de joc a la 
indústria local i suport a les PIMES.  Tota central de com-
pres es basa en agregar demanda fet que per una banda 
permet aconseguir millors preus però per altre pot supo-
sar una barrera a la participació d’empreses locals o de 
petita dimensió. 

La Central de compres del món local en aquest mandat 
ha incorporat lots territorials a tres acords marc. El fet de 
constituir lots territorials, a més de afrontar el concepte de 
proximitat en tant que hi ha serveis molt intensius amb mà 
d’obra que dificulten presentar la mateixa oferta a muni-
cipis propers com a municipis llunyans, també afecta po-
sitivament en el sentit que es disminueix el volum estimat 
de contracte, reduint la solvència econòmica necessària 
per participar en els concursos. Aquest ha estat el cas 
dels acords marc d’Enllumenat públic amb  23 lots terri-
torials, el de manteniment d’ascensors amb 10 lots terri-
torials i el de calderes de biomassa amb 4 lots provincials. 

Per altra banda també en aquest mandat s’ha iniciat la 
modalitat d’adjudicació per selecció complementant la 
modalitat d’adjudicatari únic que fins el 2015 era la uti-
litzada. La modalitat de selecció ha permès donar lloc a 
més empreses a l’adjudicació facilitant que les pimes tin-
guin més possibilitats de ser adjudicatàries dels acords 
marc de l’ACM.

8.3 Adaptació i innovació permanent de la 
central de compres.

La Central de compres, al ser un servei molt específic i 
singular s’ha hagut d’anar obrint camí amb innovadores 
tècniques contractuals, per tal de donar resposta a les 
necessitats heterogènies i asimètriques dels ens locals als 
quals van adreçades les licitacions que afronten. 

Així, dins de les qüestions que han esdevingut innovado-
res com a polítiques públiques i que s’han consolidat en 
aquest període se’n destaquen algunes, entre altres: 

Adaptació de la instrucció que regula les consultes 
preliminars del mercat  

La nova instrucció 1/2018, de 20 de juliol, sobre el pro-
cediment i actuacions a realitzar amb motiu dels estudis 
econòmics i les consultes preliminars del mercat que es 
realitzin pel Consorci Català pel Desenvolupament Lo-
cal (CCDL) i la Central de contractació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en les licita-
cions dels acords marc i adquisicions centralitzades de 
subministraments i serveis amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya o altres contractes encomanats pels 
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esmentats ens locals, actualitza la 1/2014, per tal d’adap-
tar-la a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). 
En particular, s’ha aprofundit en aquells elements que ara la 
legislació estatal desenvolupa i concreta, dins el marc co-
munitari, com són els estudis de mercat, previs a iniciar les 
consultes preliminars; el seu grau de publicitat; la possible 
col·laboració dels experts, col·legis professionals i associa-
cions; el contingut material dels informes finals; evitar pos-
sibles avantatges per a les empreses participants o falseja-
ment de la competència, i el seu caràcter vinculant per als 
òrgans de contractació, un cop les seves conclusions han 
estat publicades en el perfil de contractant.

En els cinc anys de vigència de les Instruccions internes, 
mitjançant les diverses consultes preliminars del mercat rea-
litzades amb les empreses proveïdores dels diferents acords 
marc licitats, s’han redactat un total de 20 informes, amb 
la participació de més de 150 empreses diferents. Aquests 
expedients, ja tramitats atenent a la instrucció esmentada, 
han permès contractar productes i serveis tan diversos 
com els subministraments d’energia elèctrica, de gas na-
tural, vehicles i altres elements de transport, paper, desfi-
bril·ladors, equips d’informàtica o d’impressió, serveis de 
mediació d’assegurances o manteniment d’aparells eleva-
dors, videoactes i gravació, gestors de càrrega de vehicles 
elèctrics, elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic, parcs infantils i mobiliari urbà, etc. Aquesta dispo-
sició s’ha revelat com una eina de gran utilitat en les licita-
cions abans esmentades, de manera especial per configurar 
l’objecte del contracte, la divisió o no en lots, així com as-
pectes relacionats amb els requisits i condicions pel que fa 
a solvència, criteris d’adjudicació i les diverses condicions 
generals i especials d’execució dels acords marc i dels con-
tractes basats.

La implementació de focus grups i espais de treball 
cooperatius amb les àrees de contractació locals.

S’han mantingut reunions de coordinació amb altres cen-
trals de compres públiques per intercanvis d’experiències, 
com el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Cata-
lunya), el Consorci Localret, les diputacions de Catalunya, 
la Comissió Central de subministrament de la Generalitat de 
Catalunya, o amb les diverses agències d’energia, que de-
penen de Consells Comarcals, per tal de fer el seguiment de 
les licitacions que tenen relació amb aquest àmbit i desenvo-
lupar nous acords marc. En aquest període, s’han establert 
convenis de cooperació i de col·laboració interadministrati-
va amb l’Agència d’energia d’Osona, Agència d’energia del 
Maresme i el COPATE-Consorci de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre. 

Modernització i digitalització de la contractació 

La principal mesura implantada pel que fa a la digitalització 
de la contractació ha estat la posada en marxa del sobre 
digital en la presentació de les ofertes. L’exigència de pre-
sentar les ofertes electrònicament es va implantar a partir 
del març del 2018, a través de l’eina facilitada pel Consorci 
AOC. La Central de contractació ja havia tingut alguna expe-
riència prèvia, havent realitzat el 2014 i 2015 dues subhas-
tes electròniques, mitjançant l’eina e-Subhasta de l’AOC.

La implantació i introducció del sobre digital en les licitacions 
d’AM ha estat positiva però no s’ha escapat d’alguna inci-
dència o dificultat a l’hora de posar-ho en pràctica. La Cen-
tral de contractació de l’ACM utilitza l’instrument de l’Acord 
marc, com a sistema de racionalització de la contractació, 
i  alguns d’aquests acords marc tenen una estructura força 
complexa de lots i sublots i alhora sublots territorials, aques-
tes particularitats han fet que des de l’ACM s’hagi anat tras-
lladant a l’AOC propostes de millora per tal d’anar fent una 
eina més útil al servei dels òrgans contractació. 

Adaptació dels Acords marc i contractes basats a la 
nova llei de contractes

Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del 
sector públic el març de 2018 es va haver de fer, en primer 
lloc, una tasca prèvia d’anàlisi i detecció de totes les nove-
tats i canvis que incorporava la nova llei, a nivell general de 
tots els contractes, però també a nivell dels Acords marc 
i contractes basats. I en segon lloc, una tasca de revisió i 
adaptació dels plecs de clàusules administratives particulars 
per a les licitacions posteriors al març de 2018.

Aspectes com: la diferenciació entre la durada dels Acords 
marc i els contractes basats, l’exigència de seleccionar com 
a mínim tres empreses si s’utilitza la modalitat de l’acord 
marc amb varis proveïdors, la no necessitat de formalització 
dels contractes basats, l’obligatorietat d’acceptació de les 
pròrrogues per part de les empreses, sempre i quan l’òrgan 
de contractació hagi optat per la pròrroga, etc. són qües-
tions que s’han hagut d’introduir als nous plecs.

Adaptació dels béns adjudicats a les millores tecnolò-
giques i a la obsolescència.

Els acords marc de l’ACM tenen tots ells un horitzó temporal 
de quatre anys, fet que genera certes tensions a l’hora de 
poder mantenir en el temps les ofertes realitzades per les 
empreses adjudicatàries. Els bens adjudicats poden quedar 
obsolets per l’aparició de millores tecnològiques o noves 
solucions innovadores que podrien deixar els equips del ca-
tàleg fora de mercat. És per aquesta raó que permet subs-
tituir qualsevol dels béns a subministrar seleccionats en els 
acords marc per motiu d’obsolescència tècnica, cessament 
de la producció o incorporació d’aspectes tecnològics dins 
la mateixa marca i segment del bé seleccionat.
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Aquesta adaptabilitat es més necessària encara en aquells 
acords marc de sectors tecnològicament més actius - 
equips informàtics i equips d’impressió i de multifunció-, 
ja que permet incorporar noves prestacions i millores als 
equips licitats tot mantenint el preu. Per poder fer efectiva la 
renovació d’equips s’ha establert un procediment de reno-
vació tecnològica força àgil que permet en un termini d’un 
més poder realitzar la modificació sol·licitada.

8.4 Permanent contacte amb els ens locals i el 
mercat

Jornades territorials de contractació pública.

Una altra de les activitats que anualment realitza la Central 
de compres del món local són les jornades territorials de 
formació i divulgació en l’àmbit de la contractació pública, 
compartint i “enxarxant” coneixement amb els diferents tèc-
nics de contractació administrativa de l’administració local. 
Així mateix, aquestes jornades territorials són útils per ex-
treure informació sobre les principals necessitats en matèria 
de contractació pública local.

Els darrers dos anys, 2018 i 2019, les jornades han estat 

enfocades en gran part a donar a conèixer les principals 
novetats de la Llei 9/2017 i a poder intercanviar opinions i 
punts de vista diferents.  

El 2018 també es va organitzar i impartir unes jornades a 
la tardor coincidint amb els 6 mesos de la vigència de la 
LCSP, les quals es van desenvolupar en les 4 demarcacions 
provincials. Aquestes sessions es van realitzar en un format 
innovador, fugint de la classe magistral i buscant que di-
ferents experts de l’àmbit de la contractació expliquessin i 
compartissin les seves experiències al públic, per tal de fa-
cilitar la participació. Crear un relat d’experiència col·lectiva, 
tant entre els ponents com amb els assistents, amb una 
dinàmica molt més participativa i creativa.

Reunió d’adjudicataris

Tant important pel correcte desenvolupament de la Central 
de Compres del Món Local és conèixer de prop les neces-
sitats de les entitats locals en matèria de contractació, com 
el permanent contacte amb els adjudicataris. El contacte 
amb els adjudicataris és diari, si be des de l’any 2017 es 
venen celebrant les reunions amb els adjudicataris coincidint 
amb el període de preparatori de la sol·licitud de pròrroga. 
Aquestes trobades tenen per objectiu informar als adjudica-
taris del funcionament de l’acord marc corresponent, incor-
porant dades explicatives de les operacions realitzades amb 
el propòsit d’aportar transparència en la gestió i facilitar la 
decisió de pròrroga per part dels adjudicataris. 

Durant les jornades s’informa de les possibles modificacions 
que es puguin produir coincidint amb la pròrroga del con-
tracte. Des de l’ampliació del volum del contracte per fer 
front a desviacions a l’alça del valor estimat de cada lot a 
fins i tot la no renovació de lots per haver assolit el volum 
total del contracte. També es objecte d’aquestes sessions 
el tractament de les possibles actualitzacions de preus pre-
vistes en els plecs. 

Tot plegat configura un espai idoni per intercanviar visions, 
percepcions i realitats amb l’objectiu de donar continuïtat a 
l’acord marc o en cas de no ser així, aportar solucions a tenir 
en compte en futures licitacions. 

Acords marc a renovar

Servei de subministrament de maquinària tècnica 
i elements de transport
Expedient: 2018.04
Estat: Elaborant els plecs tècnics i administratius
Previsió d’estar plenament operatiu: Quart trimestre de 2019

Servei de pòlisses d’assegurances
Expedient: 2019.01
Estat: Publicació de l’informe de consultes preliminars de 
mercat
Previsió d’estar plenament operatiu: 1 de gener de 2020

Servei d’assessorament i mediació d’assegurances

Expedient: 2018.07
Estat: Alerta al perfil del contractant
Previsió d’estar plenament operatiu : 1 de gener de 2020

Servei de subministrament d’equips informàtics
Expedient: 2018.09
Estat: Alerta al perfil del contractant
Previsió d’estar plenament operatiu : Segon trimestre de 2020

Servei de videoactes
Previsió d’estar plenament operatiu : Quart trimestre de 2020

Submnistrament elèctric
Previsió d’estar plenament operatiu : 1 de gener de 2021

Pòlissa de Danys
Previsió d’estar plenament operatiu : 1 de gener de 2021
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Nous acords marc

8.5 Nous serveis de la central de compres del 
món local

La Central de Compres del Món Local segueix creixent i per 
aquest nou mandat es considera molt necessari instaurar el 
concepte d’adaptació a noves realitats.

El fet que en aquest mandat que finalitza s’hagi fet un esforç 
de donar a conèixer la central de compres a totes les enti-
tats dependents, ens obliga ara a adaptar la nostra oferta a 
les noves realitats que configuren aquests destinataris amb 
activitats molt més específiques i a la vegada molt més di-
verses. Des d’atendre a les diferents empreses municipals 
d’aigües a aquelles que tenen per activitat la recollida de 
residus o empreses municipals dedicades a la formació mu-
sical o a la pràctica esportiva o fins i tot els consorcis i man-
comunitats constituïts a Catalunya. 

Les necessitats de cadascuna d’aquestes entitats és dife-
rent i això compota revisar els bens i serveis que fins ara 
licitàvem pensant únicament amb els municipis i consells 

comarcals per adaptar-los a les necessitats i requeriments 
d’aquests ens dependents de l’administració local. 
Adaptació també a els canvis que ha promogut la nova llei 
de contractes i que ja es deixen veure en les licitacions efec-
tuades en el darrer any. Diferents aspectes de la nova llei 
obren noves vies d’afrontar les licitacions i que poden modi-
ficar tant el model d’acord marc com la seva durada. També 
es veu fortament afectat la forma en que les entitats locals 
podran escollir adjudicatari en cas d’haver-ne tres o més. 
Per tot plegat els nous acords marc que donen continuïtat a 
acord ja existents podran veure’s força modificats.

I finalment adaptació també a una nova dimensió on pren 
tanta importància els nous acords marc com la renovació 
dels actuals. 

Per tot plegat el futur de la central de compres segueix ínti-
mament lligat a donar resposta a les necessitats de contrac-
tació dels ens locals i la voluntat d’anar obrint encara més 
l’espai d’actuació de la central de compres. 

8.6 Contractació interna

Segons la normativa vigent en matèria de contractació pú-
blica, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ha 
de ser considerada com un poder adjudicador i, per tant, 
subjecte a determinades regles establertes a la Llei de con-
tractes del sector públic. Així mateix, la FAAEE també té la 
consideració de poder adjudicador perquè està integrada 
per administracions públiques i poders adjudicadors, com 
l’ACM, els quals financen majoritàriament la Fundació i n’os-
tenten el control.

Aquest fet suposa que, tant l’ACM com la FAAEE, per a 
la contractació dels serveis, subministraments i obres ne-
cessàries per al seu funcionament es regeixi per la legislació 
sobre contractació pública i pels corresponents reglaments 
interns de contractació, els quals determinen els procedi-
ments de contractació que s’han de seguir.

El 2017 es va crear específicament l’àrea de contractació 
per a la tramitació dels procediments de contractació de 
l’ACM i la FAAEE els quals estan subjectes a la LCSP, amb 
les tasques següents entre altres:

• Estudi de l’objecte del contracte i el seu cost.
• Redacció dels plecs de clàusules administratives parti-

culars i plecs de prescripcions tècniques dels contrac-
tes públics.

• Publicació dels anuncis de licitació, plecs de condi-
cions, actes de les meses, acords i resolucions en el 
perfil de contractant de les entitats.

• Convocatòria de les meses de contractació.
• Redacció de la resolució de proposta d’adjudicació i la 

resolució d’adjudicació.

Serveis d’auditoria pública i control financer de 
subvencions (2018.06)
Serveis que cobreixin les noves obligacions legals de realització 
d’auditories públiques i de control financer de subvencions de 
les entitats locals de Catalunya

Servei d’assegurança col·lectiva d’assistència 
sanitària del personal (2018.05)
Oferir una assegurança col·lectiva d’assistència sanitària del perso-
nal al servei dels ens locals de Catalunya que facilitant-ne l’adquisi-
ció permeti estendre aquesta prestació a l’administració local

Subministrament de combustible per a calderes 
de biomassa (2019.02)

Aprovisionament de biocombustible per calderes de biomassa 
en base al subministrament de pèl·let i/o estella als ens locals. 

Subministrament d’uniformitat de policia local i 
vestuari de la brigada (2017.03)
Subministrament del vestuari, uniformitat, calçat, complements 
i algun equipament especial per a les policies locals, brigades 
d’obra i jardineria, manteniment, consergeria, i personal munici-
pal en general

Subministrament d’elements de videovigilància, 
alarmes i extintors

Els serveis de vigilància i seguretat del municipi podran 
incorporar en edificis municipals la tecnologia de càmeres de 
seguretat, alarmes i serveis d’extinció d’incendis

Subministrament de camps d’herba artificial i 
material esportiu

Subministrament i instal·lació de camps d’herba artificial i 
d’altre material esportiu (porteries, cistelles, elements 
gimnàstics...).

Serveis d’asfaltatge de carrers 

Asfaltatge i manteniment de carrers
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• Notificació de les resolucions i requeriments de docu-
mentació a les empreses.

• Tramitació de les pròrrogues i modificacions de contrac-
tes.

Destacar que en aquests dos anys s’han tramitat més de 
25 licitacions. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del 
sector públic, el perfil de contractant propi de l’ACM i la 
FAAEE, que constava en la web de l’ACM, va ser substi-
tuït pel perfil de contractant de la Plataforma electrònica de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJa-
va/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=associaci%-
C3%B3&idCap=32896500&ambit=& 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App-
Java/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=aula&id-
Cap=35309177&ambit=& 
Juntament amb els serveis jurídics i amb l’assessorament 
extern, es va treballar una Guia de contractació per a la con-
tractació de l’ACM i una altra per a la contractació de la 
FAAEE, aprovada pel Comitè executiu de l’ACM i pel Patro-
nat de la FAAEEE, respectivament, així com es van adoptar 
acords sobre contractació interna. 
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9. Comunicació
El Departament de Comunicació de l’ACM té com a prin-
cipi bàsic d’actuació difondre tota l’actualitat que genera 
l’entitat municipalista, però al mateix temps fer arribar als 
ens locals catalans associats tota aquella informació i no-
vetats que poden ser d’interès i afecten al seu dia a dia al 
servei dels ciutadans per tal de fer-los més fàcil la gestió. 
En aquest sentit, la comunicació externa és un dels pilars, 
sense oblidar l’ús de les xarxes socials. I al mateix temps 
potenciar la comunicació interna amb els associats, 
conscients que una bona interacció amb els ens locals és 
bàsica per potenciar el municipalisme català.

9.1 Comunicació externa 

La comunicació externa és clau per poder difondre els 
posicionaments de l’ACM a tots els mitjans de comuni-
cació locals i nacionals, així com l’organització d’actes i 
activitats que puguin ser d’interès per a la ciutadania en 
general. La defensa dels interessos del món local és un 
dels pilars de l’ACM i aquesta defensa ha de tenir altaveu 
a través dels mitjans de comunicació.

En aquest sentit, anualment es manté una trobada amb 
els principals mitjans de comunicació nacional per tal 
d’afavorir la proximitat dels representants de l’ACM amb 
els periodistes que segueixen l’actualitat municipal. Tam-
bé es manté contacte amb els mitjans de comunicació 
locals i comarcals, sobretot, a través de les visites que el 
president de l’ACM realitza al territori a través dels con-
sells d’alcaldes i alcaldesses.

La vessant de comunicació externa té tres potes:

Notes de premsa 

El Departament de Premsa i Comunicació de l’ACM s’en-
carrega de difondre els comunicats de premsa de l’Asso-
ciació relatius a activitats o actes que s’han fet, a Assem-
blees o Comitès Executius, o fruit de posicionaments de 
la pròpia entitat municipalista.

S’envien als principals mitjans de comunicació nacionals, 
comarcals i locals. L’enviament es fa amb un gestor que 
permet tenir un seguiment de les persones que han obert 
el correu electrònic que s’ha enviat. Així, ens podem tenir 
una radiografia acurada de fins on arriben les notes de 
premsa.

Gestió d’entrevistes i declaracions en mitjans de co-
municació

La comunicació externa no només es realitza a través de 
comunicats, sinó també a partir de declaracions o entre-
vistes que sol·liciten els mateixos mitjans de comunicació. 
En aquest sentit, es gestionen totes les peticions que rea-
litzen els mitjans, així com se’n potencien d’altres quan es 
creu que hi ha una activitat important de l’ACM o visites 
al territori que permeten acostar la realitat de l’Associació 
als mitjans de comunicació locals i comarcals.
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Xarxes Socials 

El posicionament de l’ACM a les xarxes socials és una 
de les parts més importants del departament de comu-
nicació. En aquest sentit, el Departament sempre s’ha 
adaptat a les constants novetats incorporant noves eines 
o canals comunicatius. Per exemple, en aquest mandat 
s’ha incorporat la xarxa Telegram. 

Disposem de quatre canals d’informació a través de les 
xarxes socials que gestionem internament:

Twitter 

És la principal xarxa social i la que més seguidors té. Tuits 
sobre informació institucional, participació a comissions, 
organització de jornades, informació de novetats de la 
Central de Compres, publicació de subvencions….

Facebook 

Xarxa amb menys seguidor, però on compartim les notí-
cies més rellevants que publiquem a la pàgina web.

Instagram 

Últimament hem potenciat força aquesta xarxa. Sobretot, 
l’utilitzem per compartir a través d’imatges l’activitat de 
l’ACM i els actes o esdeveniments en els quals estem 
presents i participem.

Instagram 
Gestionem diversos canals, dos de privats i un de pú-
blic. El públic serveix per difondre informació d’interès de 
l’ACM. Hi ha un canal privat exclusivament per mitjans 
de comunicació i periodistes on difonem convocatòries i 
notes de premsa. També hem creat un canal només per 
alcaldes per avisar o compartir informació molt important 
o en moments puntuals.

9.2. Comunicació interna 

Revista 

La revista de l’ACM és el suport comunicatiu amb més 
tradició de l’entitat. Publicada des de 1981, mensualment 
s’editen més de 3.000 exemplars que es fan arribar a tots 
els ens locals, mitjans de comunicació i departaments del 
Govern de la Generalitat. S’ha consolidat com un referent 
de la veu del món local.

• Tirada i difusió: 3.200 exemplars
• Tipus de difusió: Gratuïta
• Periodicitat: Mensual (11 números l’any)
• Àmbit territorial: Catalunya
• Distribució: Tots els ajuntaments de Catalunya, con-

sells comarcals, diputacions, consellers, directors 
generals de la Generalitat de Catalunya, diputats al 
Parlament, diputats provincials, diputats al Congrés, 
senadors, mitjans de comunicació i persones i enti-
tats lligades al món de les administracions locals.

2015 2016 2017 2018 2019
Twitter 11.377 15.122 18.000 19.433 19.733

Facebook 822 915 1.047 1.091 1.122

Instagram 453 639 739 928 988
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A la revista recollim tota la tasca feta per l’entitat. També 
hi ha apartats fixes centrats en l’oferta formativa per ex-
plicar quines activitats s’han dut a terme o per difondre 
properes accions formatives. D’aquesta manera, es dóna 
a conèixer una de les parts més importants de l’entitat, la 
formació. També informem de les novtats en la Central de 
Compres per explicar quins serveis o productes estan a 
l’abats dels ens locals. La revista també es basteix amb 
informacions d’altres àmbits com el Fòrum Comarcal o 
el Fòrum de Joves Electes, o informacions jurídiques de 
rellevància.

Al mateix temps, hi ha secció fixa per promocionar la feina 
que fan els ens locals. D’una banda, hi ha una entrevista a 
un alcalde o alcaldessa per posar en valor la feina dels re-
presentants locals que estan al peu del canó les 24 hores 
al dia i els 365 dies a l’any. De l’altra, un espai basat en el 
titular “Municipisenpositiu” per fer visible aquelles actua-
cions destacades i en clau positivista dels pobles i ciutats 
catalans, ja sigui a través de notícies com presentat al 
voltant de l’etiqueta de twitter #municipisenpositiu

Al 2018 vàrem editar la revista número 400

Butlletins electrònics 

Per potenciar la comunicació directe entre els associats 
cada setmana s’envien dos butlletins electrònics relacio-
nats amb l’actualitat de l’ACM i amb les novetats jurídi-
ques.

• Butlletí genèric de l’ACM: és un recull de les prin-
cipals noticies relacionades amb el món local i amb 
l’entitat de referència. D’aquesta manera, s’envien 
les notícies més destacades de la setmana i també 
les darreres informacions de cada àrea de l’entitat. 
Es destaquen les properes sessions formatives amb 
una agenda, les novetats jurídiques i les jornades de 
treball organitzades per l’àrea de comissions. És un  
neswletter específic setmanal per a càrrecs electes. 
El dia d’enviament és el dijous.

• Butlletí jurídic: és el recull basat en les informacions 
relacionades amb l’actualitat dels Serveis Jurídics de 
l’ACM. És a dir, bàsicament s’informa de subven-
cions, informacions d’interès pels ajuntaments publi-
cades en els documents oficials de les diferents ad-
ministracions (BOE, DOGC...) o novetats legislatives. 
És un  neswletter específic setmanal per a secretaris 
i interventors i ens locals en general. El dia d’envia-
ment és el dimarts.

El butlletí genèric s’envia a més de 8.000 càrrecs electes 
de Catalunya, i el butlletí jurídic s’envia a uns 1.200 usua-
ris via correu electrònic amb el gestor Mailchimp.

Mailing específic: S’intenta concentrar els enviaments 
en els butlletins. Tot i això, sovint es fan enviaments es-
pecífics a través de mails d’aquells temes que es con-
sideren més importants o que no poden esperar al dia 
dels butlletins. Exemples serien mocions que aprova el 
Comitè Executiu, jornades de formació o convocatòries 
per a Assemblees.
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Pàgina web 

En els darrers anys la pàgina wweb de l’ACM s’ha renovat 
per oferfir els millors serveis als ens locals catalans. La 
pàgina web de l’ACM és la finestra al món de l’associació. 
Es publiquen les notícies d’actualitat, informacions d’in-
terès, informació institucional sobre l’ACM, oferta formati-
va, productes i serveis de la Central de Compres.

Durant aquest mandat es va fer una renovació integral de 
la pàgina web que passa per la millora de la part visible 
com també la part interna del gestor de continguts. Amb 
la renovació de la pàgina web s’aconsegueix que sigui un 
punt de referència digital per al món local.

La pàgina web està estructurada en 5 grans apartats: 
ACM, Actualitat, Jurídics, Central de Compres i Formació. 
Cada apartat incorpora tot tipus d’informació per als elec-
tes locals, però també per als tècnics. Per exemple, en 
l’apartat de Central de compres (un dels més consultats i 
seguits pels ens locals), s’hi ubica tota la informació i do-
cumentació per facilitar l’adquisició de qualsevol produc-
te de la Central de Compres. L’objectiu és que qualsevol 
ens associat pugui adquirir un producte amb la màxima 
facilitat.

Nou apartat dedicat a Fundacions: Aquest 2019 hem po-
sat en marxa el nou apartat dedicat a les fundacions on 
integrem la nova Fundació de Transparència i Bon Govern 
Local, dedicada a debatre idees i millorar la qualitat de-
mocràtica dels ens locals catalans.

Directori d’institucions

El departament de Comunicació també s’ha dedicat a do-
nar imatge de les diferents accions formatives realitzades 
per les diferents àrees, així com maquetar, compaginar 
i estructurar tots els continguts per generar programes 
de difusió. Això fa referencia tant als màsters i postgraus 
com a les diferents jornades o tallers que es fan a l’ACM.

Una de les publicacions més esperades pels ens locals 
és el Directori d’institucions que s’edita anualment i que 
aglutina les dades de contacte de les administracions 
publiques de Catalunya. El departament, càrrec, perso-

na encarregada i les dades de contacte són els diferents 
elements que s’hi poden trobar. 

El Directori d’Institucions s’envia a tots els ajuntaments 
de Catalunya, de forma gratuïta, per tal que tinguin al seu 
abast tota la informació de contacte dels diferents repre-
sentants de les administracions catalanes, ja sigui ajun-
taments, govern de la generalitat, diputacions, consells 
comarcals o altres estaments públics.  

Guia de xarxes socials per a càrrecs electes i ens 
locals

El 2016 vam elaborar i editar el primer  un manual centrat 
especialment cap a les tecnologies 2.0 i com en poden 
treure profit els càrrecs electes i ens locals. La guia per-
met aprendre d’una forma senzilla i fàcil com funcionen 
els principals canals socials de comunicació i com aprofi-
tar-los per tenir una relació directa, pròxima i efectiva amb 
els ciutadans.
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