C E R T I F I C O :
Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 30 d'octubre de
2017 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT AL SISTEMA
D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.
ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant,
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies
alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que
es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per
volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització
de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment
administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens
locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són
els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i
l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa
ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea
general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts
per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei
especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya.
Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de
comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
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L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l' Administració local (LRSAL).
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14
de desembre de 2014.
5. Article XX de XXX que regula el funcionament i competències del (Ajuntament,
Consell Comarcal ...)
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

a7a7fd50e6dc42438da5e0fbe8fe6495001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

02/11/2017 Secretària

constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora
de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
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1. ACORDAR l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2. FACULTAR l’alcalde-president de l’Ajuntament de Premià de Dalt, perquè en
nom i representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells
documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent
l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de
contractació formalitzi.
3. COMUNICAR aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament
Local.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.
I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcalde.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Vist i Plau

L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés

La Secretària
Mireia Boté i Massagué
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