
JORNADA TERRITORIAL SOBRE LA 

CENTRAL DE COMPRES DEL MÓN 

LOCAL DE CATALUNYA. Girona

Jornades358-14

Objectius

Explicar el perquè de la creació i serveis de la Central de compres                     
                                                                         
Posar en coneixement el catàleg de subministraments i serveis que es tenen a
disposició dels ens locals associats                                                                       
                       
Explicar els procediments administratius més complexes, i donar el repositori
des d’on s’aconsegueix aquesta informació, així com el modelatge administratiu
                                                                                               
Cap a on va la contractació pública?. Identificar bones pràctiques                       
                                                                       
Detectar i confirmar necessitats, així com conèixer els proveïdors de planta
local i regional existents en el territori                                                                   
                           

Introducció

Des de fa un temps , ha ent ra t  a l ’ agenda públ ica de molts  n ivel ls
governamentals l’optimització de la despesa pública, i més concretament
millorar la contractació, entre d’altres, buscant l’eficiència en la centralització de
compres. A nivell  europeu, s ’apropen canvis a t ravés de la direct iva
comunitària, que en els propers anys s’hauran de transposar a la legislació
sectorial. Així mateix, la legislació de l’estat amb la llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, i la mateixa Llei de governs locals de
Catalunya donen pautes de com i pot evolucionar aquest àmbit.                         
                                                                     
L’ACM, a través del CCDL, fa 6 anys que va decidir crear l’embrió d’una central
de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder contractar de forma
conjunta. Els estalvis que busca la nostra entitat pels ens locals associats són
de doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala;
i l’estalvi de procediment, assolint estalvis tant de recursos com temps de les
estructures locals. Paraules com Acords marc, prospecció de mercat,
centralització de compres, encàrrecs de provisió, contractació derivada... cada
dia estan més en aquesta esfera local.                                                                 
                             
Aquesta jornada vol ser una explicació de condicions, dels processos
administratius, dels serveis i subministraments que l’ACM-CCDL ja ha fet
l’esforç d’agregar; així com la reflexió sobre altres àmbits que de forma
cooperativa sigui interessant treballar en licitacions futures. Busquem una
reflexió compartida.                                                                                               
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Programa

9.00 - 9.15h Acreditacions

9.15 - 9.30h Inauguració
Il·lm. Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès
Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general de l'ACM
Il·lm. Sr. Eudald Casadesús i Barceló, delegat territorial del Govern de la 
Generalitat, a Girona

9.30 - 10.00h  Bloc A. Visió global i emmarcament jornada i compres agregades
Presentació ACM i l’instrument del CCDL
   A càrrec del Sr. Marc Pifarré i Estrada, director del CCDL

10.00 - 11.30 h Bloc B. Els serveis existents de l’ACM pel seus associats. 
Contractes vigents. Característiques, reptes i temes pendents
   A càrrec del responsable del gabinet d'estudis i programes

La pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial
 -Característiques i cobertura...
 -L'adaptabilitat a les necessitats locals
 -El servei de mediació
   A càrrec de la tècnica dels serveis jurídics ACM 

La contractació del subministrament d’energia elèctrica
 -Preus assolits en la subhasta elecrònica i condicions del contracte
 -El procediment d’adhesió
 -Cap a on va la contractació d’energia elèctrica?
   A càrrec de gestora de l’ACM CCDL del contracte Acord marc d’energia 
elèctrica 

L’arrendament amb opció a compra de vehicles de serveis policials
 -Les condicions del rènting contractat
 -Estandardització d’unes prescipcions tècnicques versus adaptabilitat
 -Procediment d’un encàrrec de provisió per l’administració local
   A càrrec del/ la gestor/a de l’ACM CCDL del contracte Acord marc de serveis 
policials

La compra de vehicles per serveis municipals
 -Catàleg de vehicles per realitzar la compra
 -L'adaptació dels vehicles, a les necessitats locals
 -El modelatge administratiu de l’encàrrec de provisió

Assistència

20 de març de 2014

de 9:00 a 14:30 hores

Centre de Visitants
Av. De França, 221 - 
Sarrià de Ter

Titulació

Calendari

Horari

Lloc

1
Núm.Edició

Modalitat

Presencial

Certificat d'

5,5
Durada (h)

25
NºPlaces
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   A càrrec del/ la gestor/a de l’ACM CCDL del contracte Acord marc de serveis 
generals

La compra agregada de gas 
 -Característiques de la contractació assolida
 -La contractació derivada en el subministrament
 -Tarifes regulades versus tarifes en lliure mercat. Desindexació
   A càrrec del/la gestor/a de l’ACM CCDL del contracte de Gas Natural 

La licitació de màquines d’impressió i multifució pels ens locals
 -Els objectes i màquines licitades
 -Compra versus arrendament
 -La gestió integral de la impressió
   A càrrec del/la gestor de l’ACM CCDL. Elaborador de les prescipcions del plec

11.30 - 12.00h Pausa

12.00 - 12.45h Bloc C. La necessitat de la innovació en la contractació, així com 
la cooperació entre els governs locals. Cap a on va la contractació?
Vessant participativa
 
"Els nous reptes de les compres en contractació pública dels ens locals"
   A càrrec del Sr. Isidre Virgili, consultor en matèria de contractació pública i 
compres del CCDL

Torn obert de paraula i preguntes

12.45h  Dinamització- participació

Sessió grupal de 10-15 persones. 
Objectiu ordenar prioritats territorials, explicació de les possibles noves 
licitacions per part del CCDL. Detectar valors en la priorització de possibles 
subministraments, béns o serveisrecollir propostes. Identificar els proveïdors 
habituals de determinats subministraments a nivell territorial.

14.00h Conclusions generals i particulars de la sessió

Destinataris

Adreçat a tècnics municipals, especialment responsables o persones que 
treballin a les àrees de contractació i/o compres. També secretaria-intervenció, 
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Inscripcions

així com electes locals que en tinguin especial interès.

http://www.acm.cat/formacio/inscripcio/71/jornada/territorial/sobre/central/compr
es/acm
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