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IV COMITÈ EXECUTIU DE 2017 

 

A Can Font – Centre d’Art i Noves Tecnologies de les Franqueses del Vallès es reuneix, 

a les 12 hores del dia 19 de setembre de 2017, el Comitè Executiu de l’ACM, amb el 

següent: 

 
ORDRE DEL DIA 
 

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

Executiu, de data 20 de juny de 2017 

2. Informe del President i del Secretari General 

3. Assemblea General 

4. Convenis 

5. Central de contractació ACM 

6. Contractació interna ACM 

7. Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes 

8. Altes i baixes 

9. Mocions 

10. Precs i preguntes 

 

Assistència al Comitè Executiu: 27 membres 

 

 

ACORDS: 

 

1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de 
data 20 de juny de 2017. 

 

2. S’aprova pel Comitè Executiu encarregar al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local l’inici dels expedients de contractació de l’Acord marc 
de subministrament d’equips d’impressió i multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament (2017.02), de l’Acord marc de subministrament 
d’uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal (2017.03), de 
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l’Acord marc de calderes de biomassa i elements accessoris (2017.04), i de 
l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà (2017.05) 

 

3. El Comitè Executiu aprova per assentiment la subrogació de l’ACM en la posició 
del CCDL en l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya 

 

4. S’aprova per assentiment l’alta de l’Ajuntament d’El Far d’Empordà, i l’alta de 
l’Ajuntament d’Albons. 

 

5. S’aprova per unanimitat la “Moció de rebuig als atemptats terroristes de 
Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos 
policials i d’emergències”. 
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ANNEX I – Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes.  

 

Departament de Salut 

Pla Estratègic de Salut 

Titular: Sr. Xavi Paz, ajuntament de Molins de Rei 

Titular: Sra. Maria Llauradó, ajuntament de Begues 

Titular: Sr. José Antonio Monteagudo, ajuntament de Sant Climent 

 

Comissions Tècniques de Salut 

Titular: Sra. Laura Fusté, Consell Comarcal del Vallès Oriental. Comissió tècnica 

d’habitatge i urbanisme 

Titular: Sra. Sònia Oriola. Tècnica ACM. Comissió tècnica de prevenció de problemes de 

salut mental en joves i adolescents i Comissió tècnica de Salut Laboral. 

 

Consell Assessor ENAPISC (Estratègia Nacional l’Atenció Primària i Salut Comunitària).  

Titular: Sr. Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni i President de la Comissió de Salut 

de l’ACM  

Titular: Sònia Oriola, tècnica de l’ACM 

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Comitè Avaluació de Necessitats de Serveis Socials.  

Titular: Sra. Teia Fàbrega (CC Garrotxa).  

Titular: Sònia Oriola (ACM)  

Titular: Rosa Guixé (CC Alt Empordà) 

 

Comitè d’Ètica de Catalunya.  

Titular: Sra. Vanesa Català. Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

 

Consell de Direcció del SOC.  

Titular: Sr. Estanis Vayreda, regidor de l’Ajuntament d’Olot 
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Departament d’Ensenyament.  

Consell Escolar de Catalunya.  

Titular: Sra. Calamanda Vila  

Titular: Francesc Tella 

 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

Comissió de Govern Local de Catalunya.  

Titular: Sr. Joan Gilart, alcalde Alpicat en substitució de Marc Solsona, alcalde de 

Mollerussa 

 

Institut Català de les Dones.  

Observatori Igualtat de Gènere (OIG).  

Titular: Estefania Rufach  

Titular: Sònia Oriola   

Suplent: Isabel Belmonte, Ajuntament de Cervelló  

Suplent: Anna Montes, Ajuntament de Santa Eulàlia de Roncança 
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ANNEX II – Mocions 

 

MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE 
RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES 

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, 
van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una 
sensació de por i alarma entre la nostra societat. 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 
religió. 

Per tot això, l’Ajuntament de ______________________________ proposa al ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la 
barbàrie arreu del món i a casa nostra. 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van 
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que 
la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels 
grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la 
més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. 

 


