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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DE L’ACM

Preàmbul

Aquesta normativa és fruit de l’experiència desenvolupada en el si de les comissions de
l’ACM i s’articula com a marc regulador de l’organització i funcionament de les
comissions de treball sectorials.

Article 1.-Naturalesa

1. Les comissions de treball de l’ACM són un òrgan de participació voluntària dels
membres dels ens associats per treballar sectorialment les matèries que
afecten les funcions definides en els articles 8, 9 i 10 dels estatuts de l’ACM.
2. D’acord amb els estatuts de l’ACM, podran constituir-se comissions de treball
sectorials per elaborar estudis, i debatre i formular propostes sobre qüestions
directament relacionades amb les finalitats de l’ACM.

3. Aquest reglament s’aplica a totes les comissions de treball sectorials que es
puguin crear, a excepció del Fòrum Comarcal i del Fòrum de Joves Electes, que
tindran una regulació pròpia atesa la singularitat específica de la seva creació i
d’acord amb els estatuts de l’ACM.
4. Cadascuna de les comissions establirà la seva estructura interna i les seves
normes de funcionament, sempre que no contradiguin els estatuts de l’ACM ni
el present reglament.

Article 2.-Creació i constitució

Les comissions seran creades per acord del Comitè Executiu o de l’Assemblea, a
proposta dels associats o del Comitè Executiu, i es constituiran una vegada iniciat el
mandat del Comitè Executiu.
Article 3.-Funcions
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Les funcions de les comissions de treball sectorial de l’ACM són:
a)

Defensar i promoure els interessos dels associats.

b)

Programar i coordinar les qüestions d'interès comú dels seus membres.

c)

Elaborar estudis i informes sobre l’àmbit material que els correspongui.

d)

Emetre opinió i posicionament, amb el vistiplau de la Secretaria General.

e)

Elevar dictàmens i propostes al Comitè Executiu.

f)

Realitzar jornades i activitats en el seu àmbit de treball o de forma
coordinada entre diverses comissions.

g)

Col·laborar i coordinar-se amb els membres que representen l’entitat en les
comissions externes.

h)

Constituir grups de treball interns, si s’escau

Article 4.-Composició
1. Cada comissió estarà formada pels càrrecs electes dels ens associats que
voluntàriament vulguin formar-ne part. També hi podran assistir tècnics,
prioritàriament municipals.

2. Cada comissió haurà d’estar integrada per 7 membres com a mínim, i es
vetllarà perquè hi sigui representada la diversitat territorial i demogràfica dels
ens locals associats.
3. Les comissions en tot cas tindran un President/a, si es creu convenient,
vicepresidents.
La secretaria serà exercida pels serveis jurídics de l’ACM.
4. En cas que la comissió sigui molt nombrosa se’n podrà nomenar una
permanent que faci un seguiment més directe dels assumptes del seu àmbit
d’interès.

5. Cada comissió podrà organitzar diferents grups de treball específics en el seu si,
en els termes que consideri oportuns.

Article 5. -Funcionament
1. Es convocarà una reunió ordinària presencial com a mínim cada 6 mesos.
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2. Es poden convocar reunions sempre que el President ho consideri oportú, o a
instància de la majoria dels seus membres.
3. El lloc de celebració de les reunions serà la seu social de l’ACM, si bé també
se’n podran celebrar en qualsevol de les seus dels ens associats.
4. Les reunions és convocaran amb antelació suficient i se’n trametrà l’ordre del
dia i els documents que es portin a debat per correu electrònic.
5. Els acords de la comissió es prendran per majoria simple dels membres
presents o per assentiment.
6. El President de la comissió tindrà vot de qualitat en cas d’empat.
7. Es fomentaran els contactes, la tramesa d’informació i el debat a través dels
mitjans telemàtics i es farà ús de les noves tecnologies per garantir un debat
més ric.

Article 6.- La presidència
1. La presidència de la comissió serà exercida per la persona que designi el Comitè
Executiu de l’ACM, preferentment d’entre els seus membres.
2. Correspon a la presidència:
•

Representar la comissió

•

Convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions

•

Presidir les reunions i dirigir els debats.

Article 7. La secretari/a
1. La Secretaria de la comissió serà exercida per un lletrat dels serveis jurídics de
l’ACM, designat pel secretari general, sens perjudici que pugui ser substituït
circumstancialment pels membres d’altres serveis de l’ACM.
2. Correspon a la secretaria:
•

Aixecar acta i redactar els documents que afectin el funcionament de la
comissió

•

Fer el seguiment dels acords de la comissió

•

Donar suport jurídic a la comissió

Article 8. Suport Tècnic
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Sempre que així s’acordi amb la Secretaria General de l’ACM, el President/a podrà
comptar amb el suport tècnic d’un expert en la matèria de la seva confiança, que
podrà assistir a les reunions de la comissió, amb veu però sense vot.
Article 9. Membres
1. Seran membres de les comissions tots els càrrecs electes dels ens associats que
ho demanin formalment.
Així mateix formen part de cada comissió els càrrecs electes i tècnics representants de
l’ACM en diferents comissions i altres òrgans col·legiats de les institucions catalanes
amb vinculació directa amb la matèria de la comissió.
2. Els membres de les comissions tenen dret a assistir, a participar i a estar
informats de totes les activitats de la comissió.
3. Els càrrecs electes tenen el dret de vot en representació del seu ens local.
4. Els membres de les comissions tenen el deure de respectar i complir els acords
adoptats a la comissió i al comitè executiu referents al seu àmbit d’actuació.
5. Es pot ser membre de diverses comissions.
6. Es perd la condició de membre de la comissió per renúncia voluntària o per
resolució del comitè executiu de l’ACM per causes justificades, o per finalització
del mandat .
Article 10. Àmbits sectorials
1. Als efectes de coordinar les comissions de treball sobre matèries afins, el
Comitè Executiu podrà acordar la creació d’àmbits sectorials que apleguin
diferents comissions.
2. El secretari general de l’ACM podrà assignar un coordinador tècnic a cada
àmbit sectorial, a qui correspondrà oferir assessorament i suport tècnic
especialitzat a les comissions que en formin part.
3. El coordinador tècnic tindrà una vinculació contractual amb l’ACM.
Article 11. Dissolució
Les comissions es dissolen en finalitzar el mandat del Comitè Executiu de l’ACM, al qual
també correspon acordar-ne la dissolució si s’ha de produir prèviament al final d’aquell
mandat.
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Article 12. Resolució de conflictes
Correspon al Comitè Executiu de l’ACM la interpretació de les disposicions d’aquest
reglament i la resolució dels conflictes que sorgeixin en relació a la seva aplicació per
les comissions.

