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VI COMITÈ EXECUTIU DE 2014
A la sala de plens de l’Ajuntament de Llagostera es reuneix en sessió ordinària,
a les 12:30h del dia 16 de desembre de 2014, 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 20 d’octubre de 2014
2. Informe del President i del Secretari General
3. Aprovació del Pressupost 2015
4. Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants
5. Central de compres ACM – Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL)
Modificació dels estatuts CCDL
Reglament regulador del funcionament, estructura i procediment
de la Central de Contractació de l’ACM
Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de distribució i
mediació d’assegurances amb Ferrer&Ojeda
Aprovació de la pròrroga del contracte de la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial amb Zurich
Insurance PLC.
6. Codi de bon govern
Informe d’adjudicació de contractes
Conveni servei de prevenció de riscos laborals
7. Mocions
8. Altes i baixes d’associats
9. Nomenaments de les comissions externes de l’ACM
10. Precs i preguntes

Assistència al Comitè Executiu: 18 membres

ACORDS:
1. S’aprova per assentiment el Pressupost de l’ACM per a l’exercici de l’any
2015.
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2. S’aproven les esmenes i l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu
de data 20 d’octubre de 2014.
3. S’aprova per assentiment l’acord comú de condicions pels empleats
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.
4. S’aprova per assentiment el reglament de funcionament de la Central de
Compres de l’ACM.
5. S’aprova la pròrroga en el contracte de servei de distribució i mediació
d’assegurances amb Ferrer&Ojeda.
6. S’aprova la pròrroga en el contracte de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial amb Zurich Insurance PLC.
7. S’introdueixen les esmenes proposades pels membres del Consell
Nacional, i s’aprova per assentiment la “Moció de declaració de
responsabilitat pel 9-N”.
8. S’aprova la“Proposta de resolució en matèria de pobresa energètica”.
9. S’aprova la“Proposta de resolució en matèria de comerç”.
10. Alta dels ajuntaments de Colomers i Vallmoll, i baixa de l’EMD
Vilamitjana

2

