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II COMITÈ EXECUTIU DE 2015 

 

A Barcelona, a les 14 hores del dia 2 de juny de 2015 es reuneix en sessió 

ordinària 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 7 d’abril de 2015 

2. Informe del president i del secretari general 

3. Informació Fundació Risclab i Fundació Aula Alts Estudis Electes 

4. Presentació i si s’escau aprovació de la liquidació del pressupost 2014 i 
de l’informe d’auditoria 

5.   Convocatòria Assemblea General ACM 

6. Central de Compres ACM - Consorci Català de Desenvolupament Local 
(CCDL). 

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: 31 membres 

 

 

ACORDS: 

 

1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè 
Executiu, de data 7 d’abril de 2015. 

 

2. S’aprova per assentiment que l’ACM signi l’addenda del conveni amb la 
SGAE en els termes esmentats en la reunió. 
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3. S’aprova per assentiment, autoritzar el canvi de denominació i d’objecte 
de la Fundació RISCLAB i l’ampliació de l’objecte de la Fundació Aula 
d’Alts Estudis d’Electes. 

 

4. S’aprova per assentiment la liquidació del pressupost del 2014.  

 

5. S’aprova per assentiment l’acord per acceptar la subrogació de la central 
de contractació de l’ACM com a òrgan de contractació en els expedients 
que contractació del CCDL que s’exposen en la reunió del Comitè 
Executiu. 

 

6. S’aprova per assentiment la proposta de moció contra l’embargament 
d’ajuts socials d’urgència per part de l’agència tributària espanyola.  

 

7. S’aproven per assentiment els nomenaments de les Comissions 
Externes  


