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Bernat Costas i Castilla, secretari interventor del Consorci Català pel Desenvolupament Local,
CERTIFICO:
Que la Comissió Executiva en sessió ordinària del dia 29 de juliol de 2014 i, segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, el
següent acord:
“05. Aprovació de l’inici expedient 2014.04 de l’acord marc de subministrament de paper
amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
Antecedents de fet
Primer. El CCDL té com a un dels seus objectius, establir mecanismes o promoure’n, per tal de
fomentar la millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats d’interès general. Aquestes
accions, basades amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’estalvi
de recursos. És per aquest motiu que s’ha optat per la utilització de la tècnica de racionalització
de la contractació administrativa, prevista en la vigent legislació de contractes del sector públic
anomenada acord marc, que possibiliti la contractació de forma agregada per bona part
d’aquests tipus de subministrament.
Els antecedents on el CCDL, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, ha actuat han
tingut un nivell d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, el CCDL ja té l’experiència d’haver gestionat diferents acords marc,
com han estat els de subministrament elèctric, el de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de
vehicles amb opció o sense opció de compra.
Segon. El CCDL durant els mesos de febrer i març de 2014, mitjançant el Gabinet d’estudis i
programes de l’ACM, va impulsar unes sessions de formació en matèria de contractació
pública. Aquestes foren aprofitades per avaluar les necessitats de les àrees de contractació
dels ens locals, per tal que el CCDL detectés, i s’escau, impulsés l’estudi sobre l’agregació en
la licitació mitjançant, majoritàriament, la fòrmula de l’Acord marc. D’aquestes set sessions
formatives, amb una participació de 178 persones i amb respostes i/o prioritzacions de 120 ens
locals o comarcals, es desenvolupà un tractament estadístic, incloent els diferents
comportaments per territori, demogràfics, i la prelació que se’n deriva.
D’aquest estudi tècnic, se’n donà compte a la Comissió executiva del CCDL de data 29 d’abril
de 2014, que n’aprovà la calendarització i ordre per afrontar aquestes mateixes necessitats.
Tercer. Pel que fa al subministrament de paper fou la tercera prioritat a nivell global, amb un
81% de rellevància en la demanda. A més, els ens locals que ho van considerar prioritari, en
l’interval de 1 a 4, (on 1 és interès màxim i el 12 era menys interès) fou de 44 ens, representant
el 37% de les respostes obtingudes, segons es desprèn de la informació elaborada pel servei
del Gabinet d’estudi i programes, tal com consta a l’expedient.
Quart. Ateses les característiques del subministrament es considera que el procediment més
adequat és l’establiment d’un Acord marc a través del procediment obert.
Legislació aplicable
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Article 22, i 109.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),
aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la llei 30/2007,
de 30 d’ octubre, de contractes del sector públic.
El reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’ aprova el reglament general de la llei
de contractes de les administracions públiques; (articles vigents desprès de l'entrada en
vigor del reial decret 817/2009, de 8 de maig).
La llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Examinada la documentació, vist l’informe, es proposa a la Comissió Executiva l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’inici d’expedient, amb denominació 2014.04, per a l’establiment de l'Acord
marc que té com a objecte el subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya.
Segon. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil de contractant, per tal de donar publicitat
d’aquest acord, així com establir la possibilitat que empreses que puguin estar interessades en
proveir l’objecte del contracte es posin en contacte amb el CCDL (gabinetestudis@acm.cat).”
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del Sr. President, a Barcelona, a 29 de juliol de 2014, amb la condició que preveu
l’article 206 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist i plau,
El president,

El secretari interventor,

CPISR-1 C
Bernat Costas
Castilla
Miquel Buch i Moya
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