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II COMITÈ EXECUTIU DE 2013 

 
Al Museu de Sant Cugat a Sant Cugat del Vallès, es reuneix en sessió ordinària 
a les 
16:30 hores, del dia 21 de maig de 2013, 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 11 de febrer de 2013. 

2. Informe del President i del Secretari General. 

3. Ratificació acord amb el Sr. Josep Maria Matas. 

4. Congrés Municipalista Catalunya - Estat d’Europa. 

5. Liquidació pressupost 2012. 

a. Informe de la comissió revisora de contractes 

b. Informe d’auditoria 

c. Liquidació pressupostària 

6. Codi de Bon Govern. 

a. Informe d’adjudicació de contractes 

7. Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) – Compres 

agregades. 

8. Nomenament de representants de l’ACM a la Comissió de Control del 

Pla de Pensions pels Treballadors Públics de l’Administració Local de 

Catalunya. 

9. Donar compte de la renúncia patró de la Fundació privada d’Habitatge 

Públic de Catalunya. 

10. Canvis Presidència de Comissions Internes. 

11. Mocions. 

12. Altes i baixes d’associats. 

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

14. Precs i preguntes. 

 
Assistència al Comitè Executiu: 43 membres 
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ACORDS: 
 

1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, 
de data 11 de febrer de 2013. 

 

2. Es presenta l’acord de 2 d’abril pel qual el Sr. Matas ofereix a l‘ACM un 
immoble de la seva propietat situat al C/ Anselm Clavé, número 4, de 
Centelles, inscrit al Registre de la Propietat número 3 de Vic, que segons 
la mitjana aritmètica de dues taxacions a valor actual, es va valorar en 
413.711, 40 euros. Atès que l’immoble es troba gravat per una hipoteca 
el capital pendent de la qual era en aquell moment de 168.439,84 euros, 
el valor de l’immoble es va establir en 245.271,56 euros. La diferència 
respecte a l’import de 177.948,00 euros corresponent al reintegrament 
per les factures del catàleg de masies, és a dir, 67.323,56 euros, es 
destinarà a sufragar el segon i últim pagament establert al conveni 
subscrit entre el Sr. Matas i l’ACM el dia 20 d’abril de 2012, en virtut del 
qual el Sr. Matas el dia 2 de maig de 2013 hauria hagut de reintegrar a 
l’ACM la quantitat de 98.126,77 euros, xifra que en conseqüència restarà 
reduïda a 30.803,21 euros. En tot cas aquestes xifres es modificaran en 
funció de quin sigui capital pendent de la hipoteca en el moment en què 
es procedeixi a la seva cancel·lació. 

En virtut d’aquest acord el president de l’ACM, senyor Miquel Buch i 
Moya, es troba facultat per subscriure els documents i atorgar les 
escriptures públiques necessàries. 

 

S’aprova l’acord amb el resultat següent: 

- 19 vots a favor 

- 1 vot en contra 

- 1 abstenció  

 

3. S’aprova per unanimitat la liquidació del Pressupost de l’any 2012. 

 

4. S’aprova per unanimitat el nomenament dels representants de l’ACM a 
la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Treballadors Públics de 
l’Administració Local de Catalunya, que son els següents: 

- Ajuntament de Vilanova i La Geltrú: Neus Lloveras  

- Ajuntament de Ripollet: José María Parralejo 

- Ajuntament de Girona: Maria Àngels Planes i Crous 

- Ajuntament de La Coma i la Pedra: Marc Escarré  

- El senyor Marc Pifarré, secretari general de l’ACM. 

- El senyor Santi Valls, director de l’ACM 
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5. S’aprova per unanimitat els nomenaments proposats pel President de 
l’ACM per a assumir la presidència de les Comissions corresponents, en 
substitució del senyor Santi Vila, i del senyor Juli Gendrau: 

- Comissió Interna d’Infraestructures de l’ACM: la senyora Marta 
Felip, alcaldessa de Figueres, com a presidenta entrant 

- Comissió Interna de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’ACM: el 
senyor Ramon Maria Guiu, alcalde d’Ivars d’Urgell, com a 
president entrant 

 

6. S’aprova per unanimitat la moció de l’Ajuntament de Mataró respecte a 
les participacions preferents. 

 

7. S’aprova per unanimitat la moció en defensa d’un model català 
d’ensenyament. 

 

8. S’aprova per unanimitat la moció en defensa de les polítiques locals 
d’habitatge en règim de lloguer protegit. 

 

9. S’aprova per unanimitat el manifest dels ajuntaments catalans en el que 
reafirmen el seu compromís amb la vocació de servei a la ciutadania.   

 

 

 


