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REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL FÒRUM COMARCAL 

 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.-  El Fòrum Comarcal es constitueix, dintre de l’Associació Catalana de 

Municipis, com l’agrupació voluntària dels Consells Comarcals de 

Catalunya. 

 

Article 2.-  El Fòrum Comarcal assumeix la representació dels seus associats en tots 

els àmbits i estaments, tot respectant la plena capacitat de cada associat 

d’actuar pel seu compte. 

 

Article 3.- L’àmbit territorial del Fòrum serà el territori de Catalunya. Tindrà la seva 

seu social a la de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,  carrer 

València, 231, de Barcelona. 

 

 

FINALITATS DEL FÒRUM COMARCAL 

 

Article 4.- Les finalitats del Fòrum Comarcal seran: 

   

a) La representació a tots els nivells dels interessos de les 

comarques. 

b) La coordinació d’actuacions dels consells comarcals associats. 

c) La promoció i elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions 

comarcals. 

d) Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament 

els associats. 

 

Article 5.- Per realitzar les finalitats esmentades, el Fòrum Comarcal: 

  

a) Representa els interessos dels seus associats davant de 

l’administració i altres òrgans i institucions públiques i privades. 

b) Estableix relacions de cooperació i d’altres amb associacions 

nacionals i internacionals amb finalitats anàlogues. 

c) Regula les estructures organitzatives pertinents. 

d) Facilita l’intercanvi d’informació sobre qüestions comarcals. 
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MEMBRES ASSOCIATS 

 

Article 6.- Podran ser membres del Fòrum Comarcal els consells comarcals de 

Catalunya que adoptin l’acord d’afiliar-se a l’ACM, s’identifiquin amb els 

fins del Fòrum i siguin admesos per la Junta directiva. 

 

Article 7.- Els associats tenen dret a: 

 

a) Participar, amb veu i vot, en l’Assemblea. 

b) Col·laborar en la realització de les finalitats del Fòrum. 

c) Intervenir en l’elecció dels càrrecs del Fòrum i presentar-s’hi com a 

candidats, quan es compleixin les formalitats establertes als 

estatuts. 

d) Utilitzar els serveis i la infrastructura del Fòrum. 

e) Sol·licitar i rebre informes dels òrgans facultats per fer-ho. 

 

Article 8.- Són deures dels associats: 

 

a) Acatar els principis bàsics aprovats pel fòrum. 

b) Complir els acords adoptats pels òrgans del Fòrum. 

c) Contribuir al seu sosteniment econòmic. 

d) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans a 

què siguin convocats. 

e) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social. 

 

Article 9.- La condició d’associat es perdrà: 

 

a) Per decisió de l’associat,  que haurà de comunicar-ho. 

b) Per incompliment reiterat del deure de pagament de quotes. 

c) Quan s’incorri en una de les causes d’expulsió establertes en els 

estatuts de l’ACM. 

 

 

ÒRGANS DE GOVERN  

 

Article 10.1.-  Els òrgans de govern del Fòrum són: 

 

a) L’Assemblea general, que és l’òrgan de màxima representació. Està 

formada per tots els membres. 

b) La junta escollida per l’Assemblea està formada pel president i un 

màxim de vuit vocals de tal manera que cada circunscripció electoral 

Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, tingui un representant. 

c) El president, escollit per l’Assemblea, representa el Fòrum Comarcal. 
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Article 10.2.- Les seves competències seran les mateixes que les regulades per als 

òrgans equivalents de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 

 

RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 11.- Els ingressos del Fòrum es componen de: 

 

a) Aportacions extraordinàries. 

b) Subvencions. 

c) Rendiment d’activitats, serveis i publicacions. 

d) Operacions de crèdit. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

En tot allò no disposat a aquest reglament, el Fòrum Comarcal es regirà pels estatuts 

de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

   

 

 


