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Els sobresous de Miquel Buch a l’Associació
Catalana de Municipis

L'actual conseller d'Interior va combinar durant un mínim de cinc
anys la seva remuneració com a alcalde de Premià de Mar i el seu
sou com a president de l'ACM, cobrant entre 94.500 i 111.000
euros anuals

Roger Palà

Miquel Buch és a l’ull de l’huracà per la seva gestió com a conseller d’Interior. Els Comuns i la CUP
n’han demanat la dimissió, i fins i tot ha estat qüestionat per veus d’ERC o del seu propi partit. El
conseller encara ha de comparèixer al Parlament per explicar la seva gestió i l’actuació dels
Mossos d’Esquadra durant les protestes contra la sentència del 14 al 18 d’octubre: era previst que
ho fes dimecres, 20 de novembre, però finalment la compareixença s’ha suspès.

Però, abans de convertir-se en el conseller dels Mossos, Buch va fer carrera política com a alcalde
de Premià de Mar i com a president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),
una entitat municipalista que agrupa la gran majoria d’ajuntaments catalans. I, mentre
comptabilitzava dos càrrecs, Buch va combinar també dos sous: el d’alcalde de Premià i el de
president de l’ACM. Si sumem les dues remuneracions, l’actual conseller d’Interior va percebre un
salari anual que va oscil·lar entre els 94.500 i els 111.000 euros bruts durant els anys 2013-2016,
segons les dades a les quals ha pogut accedir CRÍTIC a través d’una petició de dret d’accés a la
informació pública.

Buch podia combinar els dos sous com a alcalde i president de l’ACM perquè la seva dedicació a
l’alcaldia de Premià era del 89,89%, tal com ha confirmat a CRÍTIC el mateix consistori. Com a
alcalde del municipi del Maresme, Buch va percebre durant el període analitzat entre 46.400 i
49.000 euros bruts anuals depenent de l’exercici. Al mateix temps, la remuneració a l’ACM va
elevar-se, entre els anys 2013 i 2016, fins als 48.000 euros (amb lleugeres oscil·lacions depenent de
l’any), comptant-hi el salari base i les pagues extres d’estiu i de Nadal.
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Detall de les remuneracions de Buch a l'ACM. ARXIU CRÍTIC

El 2017, però, Buch va veure incrementat el seu salari de l’ACM: l’avui conseller va percebre el
mateix salari brut, però també un plus de 14.000 euros com a “remuneració extraordinària”, segons
la documentació a la qual ha pogut accedir CRÍTIC. A més, la seva paga d’estiu d’aquell any va
elevar-se als 5.063 euros. En total, en aquell exercici va percebre 68.900 euros de l’ACM. Així doncs,
el 2017 la remuneració de Buch sumant ambdós càrrecs va elevar-se fins als 111.000 euros, una
quantitat que supera els 109.663 euros del salari d’un conseller, considerat el topall legal en
aquell exercici per a càrrecs públics.

Contracte “d’alta direcció” a l’ACM
Un portaveu de l’Associació Catalana de Municipis ha explicat a CRÍTIC que Buch, com a president
de l’ACM, “tenia un contracte d’alta direcció”, i el plus de 14.000 euros del 2017 correspon a la
“liquidació” d’aquest contracte en finalitzar les seves funcions com a president. Així mateix,
l’increment de la paga d’estiu es correspondria, segons l’ACM, a la liquidació de la paga extra del
seu primer exercici en el càrrec, l’any 2011, que no se li havia abonat. L’exalcalde de Premià de Mar
va dirigir l’Associació Catalana de Municipis i Comarques durant sis anys, fins que al desembre del
2017 va dimitir poc abans de ser escollit diputat a les llistes de Junts per Catalunya. Buch també va
renunciar llavors a l’alcaldia de Premià.

Que Buch dediqués el 89% de la seva jornada laboral a l’Ajuntament de Premià de Mar, però, no vol
dir que el salari que li abonava l’ACM fos en concepte d’un 11% de jornada. Des de l’entitat
municipalista expliquen a CRÍTIC que Buch tenia un contracte “a temps parcial” que incloïa
“totes les hores necessàries per a l’exercici de les funcions directives de l’ACM”. Això era així
perquè, segons l’entitat, sovint hi havia actes de l’ACM als vespres o durant els caps de setmana.
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La dedicació parcial de Buch a l’alcaldia de Premià no va estar exempta de polèmica. La Crida
Premianenca, candidatura impulsada per la CUP, va proposar la limitació dels sous de l’alcalde i dels
regidors mitjançant l’aprovació d’un codi ètic, proposta que va ser desestimada.

Buch, amb 2.000 euros al compte corrent
Tot i haver percebut un salari superior als 90.000 euros durant els últims vuit anys, el cert és que
això no sembla traduir-se en la declaració de béns de Buch, com a mínim pel que fa als diners
disponibles en comptes corrents. Segons consta en la declaració de béns del conseller consultable a
la web del Parlament i datada de 27 de maig de 2019, Buch només declara tenir 2.000 euros en
comptes corrents i un pla de pensions per valor de 3.900 euros. Buch té, això sí, dos crèdits
hipotecaris pendents d’amortitzar: un per valor de 68.083,63 € i un altre per valor de 43.738,24 €.
També és propietari al 50% de dos habitatges, de dos garatges i d’un altre immoble (no especificat).

La declaració de béns és similar a la que va realitzar l’any 2015 en prendre possessió de l’alcaldia de
Premià en un nou mandat. En aquella ocasió, Buch va especificar que tenia tres comptes al BBVA, un
a La Caixa i un altre al Banc Sabadell “sense estalvi”. Així mateix, especificava un pla de pensions
per valor de 4.700 euros i un compte de crèdit al Banc Sabadell amb un saldo negatiu de 8.500
euros.

L’ACM es va negar a facilitar la informació a CRÍTIC
CRÍTIC ha tingut accés a les remuneracions de Buch a l’ACM entre els anys 2013 i 2017 a través
d’una petició de dret d’accés a la informació pública. La petició no feia referència només als
sous, sinó també a altres aspectes relacionats amb el funcionament de l’ACM. En un primer moment,
l’entitat municipalista va negar-se a facilitar la informació amb l’argument que, tot i agrupar
ajuntaments i ens locals, és una entitat de naturalesa privada. CRÍTIC va presentar un recurs contra
aquesta decisió davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
(GAIP), que va resoldre favorablement a la petició d’aquest mitjà.

Finalment, l’ACM es va veure forçada a facilitar una part de la informació, no sense abans interposar
un recurs contenciós administratiu als tribunals i limitar l’accés a algunes de les dades sol·licitades,
relacionades amb els contractes i convenis signats per l’entitat, amb l’argument que la seva
difusió podia perjudicar tercers. Es dona el cas que el Jutjat núm. 16 de Barcelona està
investigant l’adjudicació de contractes de l’ACM durant l’època de Buch. Finalment, al mes
d’octubre passat, l’ACM va acabar desistint del contenciós administratiu després d’una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) favorable als
interessos d’aquest mitjà.

Joana Ortega, recol·locada com a secretària general de
l’ACM
Segons les dades a les quals ha accedit CRÍTIC, el sou de Buch era inferior al del secretari general
de l’ACM, que en aquell moment era Marc Pifarré, i que percebia una remuneració de 107.000
euros anuals. Pifarré és avui conseller delegat d’Aigües de Catalunya, propietat de l’empresari
valencià Eugenio Calabuig, molt pròxim al PP. L’actual president d’Aigües de Catalunya és David
Madí.

L’actual secretària general de l’ACM és Joana Ortega, que va prendre possessió del càrrec el 7
d’octubre passat. Ortega va ser consellera de Governació amb Artur Mas, diputada al Parlament i

http://cridapremianenca.cat/2016/03/regeneracio-democratica-episodi-ii-e/.
http:// https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/declaracions-bens/index.html?p_codi=1252&p_legislatura=12
s://premiademar.cat/ARXIUS/documents/noindex/carregs_electes/bens_patrimonials/Miquel_Buch._Declaracio_bens.pdf
https://www.eldiario.es/politica/Policia-corrupcion-Asociacion-Catalana-Municipios_0_955054729.html
https://www.eldiario.es/politica/Policia-corrupcion-Asociacion-Catalana-Municipios_0_955054729.html
https://www.acm.cat/actualitat/joana-ortega-nova-secretaria-general-acm
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regidora de l’Ajuntament de Barcelona per CiU. Igual que Mas i Rigau, l’exdirigent d’Unió va ser
condemnada i inhabilitada per la seva participació en la consulta del 9-N. La inhabilitació d’Ortega
acabava aquest octubre. Segons la informació disponible al Portal de Transparència de l’ACM, la
secretària general de l’ACM cobra 97.300 € en 14 pagues, i uns objectius de 8.000 €.

La presidència l’ACM actualment recau en l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler (PDECat), i està
remunerada amb 65.553,60 € bruts anuals per una dedicació a temps parcial. Tanmateix, la
informació disponible al Portal de Transparència no està personalitzada. Fonts de l’ACM expliquen
que aquest desembre es faran públiques les remuneracions personalitzades dels alts càrrecs de
l’entitat.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1548623-el-tsjc-fixa-la-inhabilitacio-de-mas-pel-9-n-fins-al-febrer-del-2020.html
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/transparencia/info_economica/retribucions_indemnitzacions_i_dietes.pdf
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/transparencia/info_economica/retribucions_indemnitzacions_i_dietes.pdf
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