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IV COMITÈ EXECUTIU DE 2013 

 

A la Diputació de Lleida, a les 12 hores del dia 23 d’octubre de 2013, es reuneix 
a Lleida, en sessió ordinària, 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 15 de juliol de 2013. 

2. Canvis Comitè Executiu. 

3. Informe del President i del Secretari General. 

4. Codi de Bon Govern 

i. Informe d’adjudicació de contractes 

5. Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) – Compres 
agregades. 

6. Fundació privada d’Habitatge Públic de Catalunya. 

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: 30 membres 
 
 
ACORDS: 
 

1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu 
de data 15 de juliol de 2013. 

 

2. S’aprova per assentiment el nomenament del Sr. Fermí Santamaría, 
alcalde de Llagostera, en substitució del Sr. Juli Gendrau, alcalde de 
Berga, en la vicepresidència de l’ACM. 

 

3. S’aprova per assentiment el nomenament del Sr. Jesús Arévalo, alcalde 
de Cervelló, en substitució del Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de 
Vic, en la vicepresidència de l’ACM. 

 

4. S’aprova per assentiment la renúncia del Sr. Josep Maria Vila d’Abadal 
com a membre del Comitè Executiu, i el seu nomenament com a 
vicepresident d’aquest, com a conseqüència d’un acord amb l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI), que  presideix l’alcalde de Vic. 



 

Carrer València 231, 6a 
08007 Barcelona 
Tel. 93 496 16 16 
acm@acm.cat 
 
www.acm.cat  

2 
 

 

5. S’aproven per assentiment les noves quotes dels associats de l’ACM 

 

6. S’aprova per assentiment l’acord de sol·licitud de subvencions per 
sufragar les activitats que duu a terme l’ACM amb diversos òrgans i 
entitats de la Generalitat de Catalunya. 

 

7. S’aprova l’adopció d’un acord per procedir a la dissolució de la Fundació 
Privada d’Habitatge Públic de Catalunya, i la transferència de fons per a 
saldar el deute d’aquesta.  

 

8. S’aprova per assentiment la proposta de nomenaments de les 
comissions externes de l’ACM. 

 

9. Alta de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta. 

 

 


