RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
ANTECEDENTS
1.- En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL), reunida en sessió extraordinària va acordar, per unanimitat, acceptar l’encàrrec
formulat pels òrgans de direcció de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) per
tal de dur a terme la licitació de diversos acords marcs, entre ells un relatiu a obres d’asfaltatge
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, al qual li fou assignat el número d’expedient
2019.06.
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2.- En data 17 de febrer de 2021, per Resolució de la Presidència número 15/2021, es va
resoldre:
PRIMER.- Disposar que es portin a terme les corresponents consultes per la prospecció
del mercat de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, designant a tal efecte com a responsable i coordinadora de les mateixes, la
Sra. Jordina Moltó Bastardes, responsable de l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM,
d’acord amb la Instrucció interna 1/2018 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.
SEGON.- Disposar que durant el període de consultes preliminars del mercat, es
comptarà amb l’assessorament extern de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITeC), institució de referència en el sector de la construcció en la generació i
la transferència d’informació i coneixement i la prestació de serveis tecnològics per a la
millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i
professionals.
3.- En data 14 de juliol de 2021, la Comissió Executiva del Consorci va aprovar l’informe
respecte als resultats de les consultes preliminars del mercat d’aquest acord marc d’obres
d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, elaborat per l’àrea d’estudis i
contractació de l’ACM, tot incorporant-lo a l’expedient administratiu.
4.- En data 13 de gener de 2022 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (sessió CEX 2022/01-ordinària), va adoptar, entre altres, l’acord de
delegació de facultats a aquesta Presidència per tal d’aprovar definitivament l’expedient de
contractació i els corresponents plecs, així com altres actuacions accessòries de tràmit de
l’Acord marc indicat a l’inici (expedient número 2019/06), en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar la delegació de facultats a favor de la Presidència del Consorci, per a
l’aprovació de l’expedient de contractació per la licitació de l’Acord marc d’obres
d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06), amb
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els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que l’han de regir i amb els informes de Secretaria i Intervenció que
s’escaiguin respecte al procediment legal a seguir i la disponibilitat de crèdit
pressupostari; per a l’autorització de la despesa corresponent que comporta per al
CCDL la tramitació del present Acord, amb càrrec al pressupost vigent, i que es xifren en
2.000.-€, corresponents a despeses de publicitat i tramitació i, finalment, per a la
publicació de l’anunci de licitació pública del present Acord al DOUE i al perfil de
contractant, així com en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix als articles
135 de la LCSP i 277.2 del TRLMC.
SEGON.- Donar a l’adopció del present acord els efectes de publicitat que siguin
preceptius i, si s’escau, d’altres a títol informatiu.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord a l’Assemblea General”.
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5.- Davant aquesta Presidència s’ha presentat la següent documentació:
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Atesos els antecedents manifestats, a l’empara de les facultats que tinc atribuïdes de
conformitat amb l’acord de delegació adoptat per la Comissió Executiva del CCDL en sessió
ordinària de data 13 de gener de 2012, i articles concordants dels Estatuts vigents,
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Aquest fet ha estat objecte de certificació per part de la Secretaria del Consorci.







Informe memòria justificatiu de la necessitat, signat per la Secretària General de l’ACM
Informe emès per la Secretària del CCDL indicant la procedència jurídica de la present
licitació.
Informe d’intervenció sobre l’existència de crèdit per la present licitació.
Proposta de Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
Proposta de Plecs de Prescripcions Tècniques.

RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per la licitació de l’Acord marc d’obres
d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient de contractació núm.
2019.06) per l’adjudicació de l’Acord marc a empreses que puguin acomplir l’objecte del
contracte de conformitat amb els article 221.3 i 221.4 de la LCSP, mitjançant procediment
obert, en que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota
negociació del termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 131 a 155 de la
LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació.
Segon.- Donar-me per assabentat dels informes presentats, que disposo s’incorporin a
l’expedient administratiu.
Tercer.- Aprovar, així mateix, els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques de Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (expedient de contractació núm. 2019.06) disposant-ne la corresponent
publicació al perfil de contractant de l’entitat.

Lluís Soler i Panisello
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Quart.- Autoritzar la despesa corresponent que comporta per al CCDL la tramitació de la
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licitació del present Acord, amb càrrec al pressupost vigent, i que es xifren en 2.000 euros,
corresponents a despeses de publicitat i tramitació.
Cinquè.- Anunciar la licitació pública del present Acord mitjançant la publicació del
corresponent anunci al DOUE, al perfil del contractant i al DOGC, així com en dos diaris de
màxima difusió, segons s’estableix a l’article 135 de la LCSP.
Sisè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a la Comissió Executiva i l’Assemblea General
del CCDL.
Així ho disposo
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El President
Davant meu,
Maria de Aránzazu Casals Roldan,
La Secretària del CCDL
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Lluis Soler i Panisello,
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