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IV COMITÈ EXECUTIU DE 2014 

 
A les 17 hores del dia 16 de setembre de 2014 es reuneix en sessió ordinària, 
a la seu de l’ACM, 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 19 de juny de 2014. 

2. Informe del President i del Secretari General. 

3. Codi de Bon Govern 

i. Informe d’adjudicació de contractes 

ii. Conveni servei de prevenció de riscos laborals 

4. Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) – Compres   

agregades. 

5. Aprovació quota 2015. 

6. Sol·licitud genèrica de subvencions. 

7. Mocions.  

8. Aprovació lloguer, adequació espai 5a planta. 

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 unanimitat incloure, per urgència,  tres nous punts a l’ordre 
del dia prèviament tramès als assistents: 

5.- Aprovació quota 2015. 

6.- Sol·licitud genèrica de subvencions. 

8.- Aprovació lloguer, adequació espai 5a planta. 

 

2. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè 
Executiu, de data 19 de juny de 2014. 
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3. S’aprova per assentiment la ratificació de l’acord, adoptat anys enrere, 
pel qual es va establir el règim d’indemnització per assistència dels 
membres del Comitè Executiu, i els sous màxims del President i del 
Secretari General de l’ACM. 

 

4. S’aprova pels assistents la selecció d’ICESE PREVENCION, S.L. com a 
empresa col·laboradora en la prestació dels serveis de prevenció de 
riscos laborals als ens associats a l’ACM, i l’establiment d’un període de 
transició, per a la plena vigència d’aquest acord, fins a la terminació dels 
contractes que RISCLAB té vigents amb els ajuntaments. 

 

5. S’aprova per assentiment la constitució de la central de contractació de 
l’ACM, i es faculta el president i el secretari general de l’ACM perquè 
realitzin els tràmits necessaris per a l’entrada en funcionament de 
l’esmentada central de contractació, incloent-hi la subscripció dels 
convenis de col·laboració que s’escaiguin amb el Consorci Català per al 
Desenvolupament Local i altres ens públics i privats. 

 

6. A proposta del President s’aprova, per assentiment, mantenir les quotes 
vigents, amb l’increment d’un euro, sens perjudici de la seva posterior 
ratificació per l’assemblea. 

 

7. S’aprova per assentiment l’acord genèric de sol·licitud de subvencions 
proposat pel Secretari General. 

 

8. S’aprova per assentiment la moció sobre la reforma horària 

 

9. S’aprova per assentiment la moció de suport del món local a la llei de 
consultes i a la convocatòria d’una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 

 

10. S’aprova per assentiment la proposta d’ampliar la sala de reunions i 
llogar el pis annex, que s’habilitaria com a espai multifuncional.  

 

11. S’aprova per assentiment el nomenament dels representants de les 
comissions externes de l’ACM proposats. 

 

12. Alta de l’ajuntament del Rourell (Alt Camp) 

 


