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I COMITÈ EXECUTIU DE 2019
A les 12 hores del dia 22 de febrer de 2019 es reuneix en sessió ordinària, a la Sala
Henry Dunant de la seu de la Creu Roja a Catalunya, el Comitè Executiu de l’ACM.
ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda a càrrec del Sr. Antoni Aguilera, president de Creu Roja a
Catalunya, acompanyat pel Sr. Josep Quitet, president provincial de Creu Roja a
Barcelona, i el Sr. Enric Morist, coordinador de Creu Roja a Catalunya.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu,
de data 17 de novembre de 2018.
3. Canvis al Comitè Executiu.
4. Informe del Secretari General.
5. Aprovació del Codi de Bon Govern i del Sistema de Prevenció Penal de l’ACM.
6. Central de contractació de l’ACM.
I. Adhesions a la Central de Compres.
II. Estat de les licitacions.
III. Aprovació d’acords a proposta de la central de contractació de l’ACM.
IV. Donar compte de les resolucions de l’òrgan de contractació de l’ACM i
altres informacions.
7. Contractació interna de l’ACM.
I. Donar compte dels contractes adjudicats.
II. Licitacions en tràmit.
8. Informe del President.
9. Convenis.
I. Conveni marc entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
II. Proposta de conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i l’Oficina Antifrau de Catalunya per a impulsar
l’elaboració de plans d’integritat en l’àmbit local.
10. Convocatòria de plans d’integritat per a ajuntaments.
11. Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes.
12. Altes i baixes.
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13. Mocions.
I. Robatoris en casa habitada.
14. Torn obert de paraules.

Assistència al Comitè Executiu: 23 membres

ACORDS:
1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de
data 17 de novembre de 2018.
2. S’aprova per assentiment el nomenament del Sr. Ramon Royes com a membre
del Comitè Executiu de l’ACM.
3. S’aprova per unanimitat el nomenament del Sr. Albert Guilera, cap dels serveis
jurídics de l’ACM, com a responsable de compliment del Sistema de Prevenció
Penal de l’ACM.
4. S’aprova per assentiment l’encàrrec al CCDL d’inici d’expedient per a la licitació
de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya.
5. S’aprova per assentiment l’acceptació de la cessió del contracte basat en
l’Acord marc de subministrament de paper, expedient 2018.03.D1.
6. S’aprova per assentiment l’aprovació de la pròrroga pel període d’un any dels
convenis de col·laboració amb els Consells comarcals d’Osona i el Maresme i el
Consorci de polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE).
7. S’aprova per assentiment la moció “Robatoris en cases habitades”.
8. S’aproven per assentiment els nomenaments de representants de l’ACM en
altres organismes.
9. Com a conseqüència de la Llei 1/2019, de 15 de febrer, de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès, es dóna de baixa el Consell Comarcal del Barcelonès
com a associat a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
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ANNEX I – Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes.
Consell Nacional d’Arxius i Gestió documental
Sr. Agustí Dalmau i Font, tècnic ACM
Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció d’incendis i salvaments de Catalunya
Il·lm. Sra. Sònia Martínez Juli
Grup de treball entre la Generalitat, la Sindicatura de Comptes , l’Oficina Antifrau de
Catalunya, El Govern de l’Estat, les associacions d’ens locals i els professionals per a
estudiar el retorn de les competències de selecció de funcionaris d’habilitació estatal
Sr. Àlex Tarroja, jurista ACM
Comissió d’avaluació i seguiment dels compromisos adoptats en l’acord polític per a
la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona
Il·lm. Sr. Joan Ramon Casals i Mata
Il·lm. Sr. Jordi Mas i Castellà
Il·lm. Sr. Jordi Mas i Castellà
Sr. Juli Fernàndez i Oliveres
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
Sr. Xavier Francàs i Bartés
Comissió de Desembassament del Pantà de Riudecanyes
Il·lm. Sr. Sergi Pedret i Llauradó
Taula Estratègica del Corredor Mediterrani
Il·lma. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Ratificació en el Consell Assessor del CIRE
Sr. Rafael Yzaguirre
Grup de Treball sobre la gestió i el finançament del sistema de vies d’altes
prestacions (autopistes i autovies) de Catalunya
Il·lm. Sr. Pol Pagès i Pont
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Consell d’Administració del Consorci per a la Normalització lingüística
Il·lm. Sra. Roser Guiteras i López
Sra. Esther Salat
Grup de treball impulsat per la xarxa, per estudiar i, si s’escau, impulsar, una
candidatura catalana al programa local de l’Open Government Partnership (OGP)
Sr. Jan Reñé, tècnic ACM
Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya
Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell
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ANNEX II – Mocions
ROBATORIS EN CASES HABITADES
Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment
dels robatoris en domicilis en els darrers mesos.
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació
d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i
resoldre aquest increment de robatoris.
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element
dissuassori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la
llibertat provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una
societat més segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen
aquests delictes,
El ple de la corporació proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana
que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i
a la nostra comarca.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal de què, compartint aquesta
preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les
actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
Tercer.- Instar a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per
tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de
graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.
Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta
preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per
aquesta tipologia de delictes.
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es
deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos
materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Sisè.- Instar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d’Interior per
instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi amb caràcter immediat que
ajudin a la prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte.
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Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de
Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del
nostre municipi.
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