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VI COMITÈ EXECUTIU DE 2019 

 

A les 12 hores del dia 30 de novembre de 2019 es reuneix en sessió ordinària, a la Vall 

de Núria, el Comitè Executiu de l’ACM. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la reunió anterior del Comitè Executiu, de data 

7 d’octubre de 2019. 

2. Elecció del Secretari General adjunt, a proposta del President.  

3. Donar compte de la constitució i dels acords adoptats per la Comissió de 

Presidència.  

4. Àrees temàtiques. 

5. Procés per a l’elaboració del Pla de mandat 2019.2023. 

6. Aprovació, si escau, de la proposta de pressupost per a l’exercici 2020. 

7. Convocatòria d’Assemblea Extraordinària.  

8. Propostes de resolució.  

9. Informe de presidència i de secretaria general.  

10. Precs i preguntes.  

 

Assistència al Comitè Executiu: 24 membres 

 

ACORDS: 

 

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

data 7 d’octubre de 2019. 

2. S’aprova per assentiment el nomenament de la Sra. Marta Martorell, alcaldessa 

de Tiana, com a vocal en el Comitè Executiu.  

3. S’aprova per unanimitat el nomenament del Sr. Sergi Penedès i Pastor com a 

Secretari General adjunt de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
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4. S’aprova per unanimitat la proposta de Pressupost per a l’exercici 2020, que 

s’elevarà a l’Assemblea per a la seva aprovació.  

5. S’aprova per unanimitat el següent acord: 

“D’acord amb l’article 19 dels estatuts de l’ACM i l’article 5 del Reglament de 

Funcionament de l’Assemblea de l’ACM, es delega en el President de l’ACM, Sr. 

Lluís Soler, la convocatòria d’una Assemblea de l’ACM a celebrar durant el 

primer trimestre de 2020. Correspondrà al President determinar la data de 

l’Assemblea, fixar-ne l’ordre del dia i fer la proposta de composició de la Mesa.” 

 

 

 

 

 

 

 


