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III COMITÈ EXECUTIU DE 2013 

 

A Barcelona, a les 14 hores del dia 15 de juliol de 2013, es reuneix en sessió 
extraordinària el Comitè Executiu de l’ACM. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del 

Comitè Executiu de data 21 de maig de 2013. 

2. Informe del president i del secretari general. 

3. Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya.  

4. Codi de Bon Govern. 

5. Mocions. 

6. Altes i baixes d’associats. 

7. Nomenaments de les comissions externes de l’ACM. 

8. Precs i preguntes. 

 

Assistència al Comitè Executiu: 30 membres 
 
 
ACORDS: 
 

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de data 21 de 
maig de 2013. 

 

2. S’aprova la “Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes 
davant de l’acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social”, prèvia 
introducció d’una esmena al redactat inicial, per la qual s’inclou les 
entitats esportives del municipi entre les que n’hauran de ser notificades. 

 

3. S’aprova la “Moció de suport a la declaració del Parlament Europeu i del 
Consell d’Europa de declarar l’any 2013 com a “Any Europeu de la 
Ciutadania”. 

 

4. S’aprova la “Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir”, com a 
conseqüència de la qual l’ACM s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir. 

 

5. S’aprova la “Moció en defensa dels mitjans de comunicació locals 
públics”. 
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6. S’aprova la proposta de nomenaments de les comissions externes de 
l’ACM proporcionada als assistents. 

 

7. Es donen d’alta els ajuntaments del Montmell, Sant Llorenç d’Hortons, 
Pratdip, i Sant Pere de Riudebitlles. 

 

8. S’aprova la proposta de votar favorablement la Llei de Governs Locals 
de Catalunya a la Comissió de Governs Locals, i de presentar les 
esmenes de l’ACM als diferents grups parlamentaris perquè les facin 
seves. 

 

 


