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III COMITÈ EXECUTIU DE 2015 

 

A les 15:30 hores del dia 15 d’octubre de 2015 es reuneix en sessió ordinària, a la Llotja 
de Lleida, 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 2 de juny de 2015. 

2. Informe del president i del secretari general. 

3. Proposta de reglament de la XVII Assemblea de l’ACM. 

4. Proposta de composició de la mesa de XVII Assemblea de l’ACM. 

5. Proposta de modificació dels Estatuts de l’ACM. 

6. Codi de Bon Govern 

I. Informe d’adjudicació de contractes 

II. Acceptació de la subrogació dels contractes del CCDL següents: 

i. Acord Marc pel subministrament de gas, amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.03-D01). 

ii. Acord Marc pel subministrament paper, amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.04-D01). 

iii. Acord Marc pel subministrament de màquines tècniques, amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.05-

D01). 

iv. Contracte de mediació d’assegurances (Expedient 2015.01). 

7. Mocions. 

8. Altes i baixes d’associats. 

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

10. Precs i preguntes. 

 

Assistència al Comitè Executiu: 33 membres 
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ACORDS: 

 

1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de 
data 2 de juny de 2015. 

 

2. S’aprova per assentiment que l’Associació Catalana de Municipis faci una 
aportació de 12.000€ al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
destinada a l’acolliment dels refugiats sirians. 

 

3. S’aprova per assentiment el Reglament de la XVII Assemblea de l’Associació 
Catalana de Municipis.  

 

4. S’aprova per assentiment la composició de la mesa de la XVII Assemblea de 
l’Associació Catalana de Municipis. 

 

5. S’aprova per assentiment la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana 
de Municipis.  

 

6. S’aprova per assentiment l’adjudicació del Màster en Govern Local a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 

7. S’aprova per assentiment la subrogació dels contractes del CCDL següents: 

 Acord Marc pel subministrament de gas, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Expedient 2014.03-D01). 

 Acord Marc pel subministrament de paper, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Expedient 2014.04-D01). 

 Acord Marc pel subministrament de màquines tècniques, amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.05-D01). 

 Contracte de mediació d’assegurances (Expedient 2015.01). 

 

8. S’aproven per assentiment les mocions següents: 

 Proposta de resolució de suport al President Mas, l’ex-Vicepresidenta 

Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per 

l’organització del 9-N. 

 Proposta de resolució per a l’acollida de població refugiada víctima dels 

conflictes armats a la Mediterrània.  
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 Proposta de resolució sobre el Futur Municipalisme Català.  

 

9. S’aproven per assentiment els nomenaments de les Comissions externes de 
l’ACM 

 

 

 


