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Ramón Bernaus i Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària urgent de la Comissió
Executiva del CCDL, celebrada el dia 15 de febrer de 2018 i, per tant, a reserva dels termes que resultin
de la seva aprovació definitiva, fou aprovat, per unanimitat dels present, l’acord que transcrit
literalment és com segueix:
“ACE 07.- Aprovació d’inici d’expedient dels següents Acords marc:
- Acord marc de subministrament de paper
- Acord marc de maquinària tècnica i elements de transport i serveis de manteniment
- Acord marc de servei d’assegurances col·lectiva d’assistència sanitària del personal al servei dels ens
locals de Catalunya
Antecedents
El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament
encàrrecs per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les entitats de Catalunya, per
part de l’ACM. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació a les
entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació
administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment
el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part d’aquests
tipus de subministrament.
Els antecedents demostren que quan el CCDL i l’ACM han actuat a través del Sistema d’adquisició
centralitzada, han tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com
cooperar i mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents
Acords marc, com per exemple, de subministrament elèctric, 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, assegurança de responsabilitat civil, etc., tots ells, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
A banda de les consideracions anteriors, l’ACM mitjançant el Gabinet d’estudis i programes porta a
terme periòdicament sessions formatives en matèria de contractació pública destinades als ens locals,
que a la vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre professionals del sector i de prospecció de
mercat. En aquest sentit durant els mesos de febrer i març de 2016 i 2017, mitjançant el Gabinet
d’estudis i programes de l’ACM, es va impulsar la celebració d’unes sessions de formació en matèria de
contractació públic que foren aprofitades per avaluar les necessitats de les àrees de contractació dels
ens locals, per tal de detectar, i si s’esqueia, impulsar l’estudi sobre l’agregació en la licitació mitjançant,
majoritàriament, la fórmula de l’Acord marc.
D’aquestes sessions formatives n’ha resultat que d’entre les principals demandes dels Ajuntaments
participants pel que fa les necessitats en matèria de contractació pública ha estat seguir oferint el
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subministrament de paper i de màquines tècniques i elements de transport. Així mateix, ha sorgit una
nova demanda com és la prestació d’un servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària per al
personal al servei dels ens locals de Catalunya.
Per tot això, es proposa a la Comissió Executiva l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar els encàrrecs formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de dur a terme la
licitació dels Acords marc que seguidament es relacionen:
- Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya
- Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la modalitat de
compra i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
- Acord marc de servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària del personal al servei dels ens
locals de Catalunya.
Segon.- Aprovar l’inici dels expedients referenciats en el punt anterior i donar-li els números de
referència següents:
- Expedient 2018.03: Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya
- Expedient 2018.04: Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en
la modalitat de compra i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
- Expedient 2018.05: Acord marc de servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària del personal
al servei dels ens locals de Catalunya
Tercer.- Delegar a la Presidència de l’entitat la facultat de disposar que es portin a terme les
corresponents consultes preliminars per la prospecció del mercat dels Acords marc amb número
d’expedient 2018.03, 2018.04 i 2018.05, així com de designar el responsable i coordinador de les
mateixes, d’acord amb la Instrucció interna 1/2014 que regula la qüestió; que s’elaborin els plecs de la
licitació per part dels serveis tècnics de l’ACM, per tal que siguin incorporats a l’expedient i es pugui
procedir a la seva aprovació, i que la Secretaria i Intervenció del Consorci portin a terme els informes
que s’escaigui respecte al procediment legal a seguir i la disponibilitat de crèdit pressupostari.
Quart.- Donar a l’adopció del present acord els efectes de publicitat que siguin preceptius i, si s’escau,
d’altres a títol informatiu.”

I perquè així consti, expedeixo el present certificat als efectes oportuns, d’ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Barcelona a dinou de març de l’any dos mil divuit.
Vist i plau,
El President

El Secretari
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