
 
 

 
 

REGLAMENT INTERN XVa ASSEMBLEA 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 

 
I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1.- L’Assemblea és l’òrgan màxim de l'Associació Catalana de Municipis i 

Comarques (ACM).  Està formada pels representants dels ens locals associats. 

 

Article 2.- La XVa Assemblea de l’ACM es reunirà a Barcelona el dia 11 de febrer de 

2013, a les 10h en primera convocatòria, si hi són presents o representats la majoria 

dels ens locals associats,  i en segona convocatòria, qualsevol que hi sigui 

l’assistència.   

 
Article 3.- Correspon a l'Assemblea, en aquesta sessió: 

 

a) Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior. 

b) Aprovar, si s’escau, l’informe de gestió i el pressupost de l’ACM. 

c) Aprovar, si s’escau, la proposta de modificació dels estatuts. 

d) Aprovar, si s’escau, les propostes de resolució que se sotmetin a 

consideració de l’Assemblea.  

 
Article 4.- Les sessions de l'Assemblea seran dirigides per una Mesa, integrada per 

un President/a, dos Vicepresidents/es i un secretari/a designats en començar la 

sessió, a proposta del Comitè Executiu, que haurà de ser ratificada pels assistents a 

l'Assemblea per quedar vàlidament constituïda. 
 
Article 5.- Són funcions de la Mesa: 

 

a) Resoldre totes aquelles qüestions d’ordre i de funcionament que es puguin 

plantejar. 

b) Dirigir els treballs i els debats. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

c) Complir i fer complir el reglament, interpretar-lo i suplir-lo en casos de dubte 

i/o omissió. 

d) Adoptar les decisions i les mesures que requereixi l’organització dels treballs 

i l’adopció d’acords. 

 
II. VOTACIONS 

 
Article 6.- Exerciran el dret a vot els presidents/es dels ens locals associats presents 

que hagin estat inscrits com a delegats/des a l'Assemblea, en nom del seu ens local i 

d’aquells que els hagin delegat el vot.  

 
Article 7.- Tots els associats inscrits a l’Assemblea tenen dret a assistir a l’exposició 

dels treballs, debats i ponències que es presentin i a votar-hi les propostes i/o 

conclusions.  

 
Article 8.- Els ens locals podran delegar el seu vot en el president/a d'un altre ens 

local, mitjançant escrit adreçat a la Mesa de l'Assemblea, utilitzant el formulari que a 

aquest efecte es proposa a la web. Cap membre de l'Assemblea no podrà representar 

més de cinc ens locals.  

 
Article 9.- Les votacions seran a mà alçada, tret que un 10% dels associats presentats 

o representats en l’Assemblea demani la votació secreta.  

 
Article 10.-  Els acords de l’Assemblea s’adoptaran per majoria simple dels associats 

assistents i representats en la reunió. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
III. DOCUMENTACIÓ 

 
Article 11.- Els horaris, la informació actualitzada i tota la documentació relativa a 

l’Assemblea, així com els formularis d’inscripció i delegació, i el full de delegació de 

representació, estarà disponible a la web http://www.acm.cat/assemblea. Així mateix 

l’organització habilita l’adreça electrònica assemblea@acm.cat i el telèfon 

93.496.16.16 ext102 per tal de respondre a qualsevol dubte o qüestió sobre la 

mateixa. 

 
Article 12.- La proposta de modificació dels estatuts estarà a disposició de tots els 

associats amb una antelació de 15 dies a la celebració de l’Assemblea. 

 

Article 13.- Els ens locals inscrits a l’Assemblea podran presentar esmenes de 

modificació, addició o supressió a les proposta de modificació dels estatuts així com 

propostes de resolució fins a les 24h del  dia 6 de febrer, mitjançant correu electrònic 

enviat a l’adreça assemblea@acm.cat. 

 

 

El President, 

 

 

 

 

Miquel Buch i Moya 

 


