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I COMITÈ EXECUTIU DE 2015 

 

A les 10,30 hores del dia 7 d’abril de 2015 es reuneix en sessió ordinària, a la 
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell de Calella, 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 16 de desembre de 2014. 

2. Informe del president i del secretari general. 

3.   Acte 24 d’abril ARA ÉS L’HORA “Tornen les urnes, tornem al carrer!”.  

4. Resultats de l’enquesta “Observatori de Política Municipal”. 

5. Central de Compres ACM - Consorci Català de Desenvolupament Local 

(CCDL). 

6. Ratificació Estatuts CEMICAL.  

7. Codi de Bon Govern 

I. Informe d’adjudicació de contractes 

II. Previsió de licitacions 

8. Mocions. 

9. Altes i baixes d’associats. 

10. Nomenaments de les comissions externes de l’ACM. 

11. Precs i preguntes. 

 

Assistència al Comitè Executiu: 21 membres 

 

 

ACORDS: 

 

1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè 
Executiu, de data 16 de desembre de 2014. 

 

2. S’aprova per assentiment proposar a tots els grups parlamentaris 
catalans al Congrés dels Diputats i al Senat que demanin al Ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques que aclareixi l’import exacte de 
les retribucions dels Secretaris d’Estat, a fi de determinar les retribucions 
i assistències màximes que poden percebre els alcaldes i regidors. 
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3. S’aprova per assentiment l’acord genèric de petició de subvencions a les 
Administracions Públiques exposat en el Comitè Executiu. 

 

4. S’aprova per assentiment l’acord d’acceptació de la subrogació dels 
contractes del Consorci Català de Desenvolupament Local a l’ACM.  

 

5. Es ratifica la modificació dels Estatuts del CEMICAL. 

 

6. S’aprova per assentiment la “Moció per a l’impuls de la incorporació de 
clàusules socials en la contractació de l’administració pública local”. 

 

7. S’aprova per assentiment la “Moció institucional en suport a l’esport 
català”. 

 

8. S’aproven per assentiment els nomenaments de les comissions 
externes. 

 

9. S’aprova per assentiment trametre la informació sobre l’acte “Tornen les 
urnes, tornem al carrer!”, als alcaldes dels ajuntaments associats a 
l’ACM. 


