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III COMITÈ EXECUTIU DE 2019 

 

A les 12 hores del dia 11 de juny de 2019 es reuneix en sessió ordinària, a la seu de 

l’ACM, el Comitè Executiu de l’ACM. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

de data 2 d’abril de 2019 

2. Informe del President i  del Secretari General 

3. Convocatòria de l’Assemblea de l’ACM 

4. Comptes anuals de l’ACM corresponents a l’exercici 2018 

5. Central de contractació ACM 

6. Contractació interna ACM 

7. Convenis 

8. Nomenament de representants de l’ACM en altres òrgans 

9. Altes i baixes 

10. Mocions 

11. Precs i preguntes 

 

Assistència al Comitè Executiu: 20 membres 

 

ACORDS: 

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

data 2 d’abril de 2019. 

 

2. S’aprova per assentiment autoritzar al President per convoqui l’Assemblea de 

l’ACM el dia 20 de setembre de 2019.  

 

3. S’aproven per unanimitat els comptes anuals de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques corresponents a l’exercici 2018. 
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4. S’aproven per assentiment els següents acords proposats per la Central de 

Compres de l’ACM: 

- Acceptació de la cessió de l’Acord marc de subministrament de calderes de 

biomassa, elements accessoris i serveis associats. 

- Acceptació de la cessió de l’Acord marc del servei d’assegurances de 

responsabilitat corporativa i vida. 

- Encàrrec al CCDL d’inici d’expedient per a la licitació de l’Acord marc de 

mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

 

5. S’aprova per assentiment l’acord sobre contractació interna següent: 

- “Atès que l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió 

Permanent)  sobre límits a la contractació menor en l’article 118. 3 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix 

que  la limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors 

amb una mateixa empresa contractista cal entendre-la referida a 

contractes amb els mateixos objectes, considerats com aquells que es 

composen de prestacions coincidents substancialment, l’ACM adopta com 

a criteri per distingir les prestacions dels contractes el fet que els 

correspongui un codi del Vocabulari de Contractació Pública (CPV) diferent, 

de tal manera que no s’adjudicaran a un mateix empresari, dins de cada 

exercici pressupostari, contractes menors que sumin un import superior a 

15.000 euros per als contractes de serveis i subministraments,  i de 40.000 

euros per als contractes d’obres, per a la realització de prestacions 

corresponents a un mateix  CVP.” 

 

6. S’aproven per assentiment els nomenaments de les Comissions externes de 

l’ACM. 
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ANNEX I – Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes. 

 

Comissió de Govern de la Renda Garantida 

Titular: Sr. Isidre Sierra i Fusté, alcalde de Sant Climent de Llobregat i President de 

l’àmbit de Benestar Social i Ocupació de l’ACM 

Titular: Sra. Montserrat Vilella, Ajuntament de Reus 

Suplent: Sra. Carme Riera, Ajuntament d’Igualada 

Suplent: Sra. Sònia Oriola i Rosinach, tècnica de l’ACM  

 

Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 

Titular: Sr. Agustí Dalmau, Ajuntament de Ripoll 

 

 


