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CONVENI – Col·laboració per a impulsar l’acord marc d’aprovisionament d’equipaments 
informàtics i del seu servei de manteniment  

1. Objecte: 

Establir els termes de col·laboració entre l’ACM, CCDL i Localret, per desenvolupar un Acord Marc 
d’aprovisionament d’equips informàtics i del seu servei de manteniment pels ajuntaments que en el 
moment de la signatura d’aquest conveni estan adherits a cada una de les entitats.  

 
2. Parts firmants: 

ACM – CCDL – Localret  

 
3. Data de firma: 

19/11/2015 

 
4. Duració: 

Vigència igual a la de l’Acord marc, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 

5. Drets i obligacions: 

1. Obligacions de l’ACM: 

- Impulsar la redacció de l’Acord marc de subministrament d’informàtica i el seu manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya 

- Incloure i permetre que les entitats destinatàries de l’Acord marcpuguin acollir-se a les condicions 

que s’obtingui del procés de selecció d’empreses del present Acord marc.  

- Impulsar, divulgar i difondre l’Acord Marc 

 

2. Obligacions del CCDL: 

-  Redacció dels plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques 

(PPT) que han de regular la contractació tant d’aquest Acord marc de subministraments 

d’informàtica i els serveis de manteniment associats. 

- Esdevenir l’òrgan de contractació de l’Acord marc 

- Assumir totes les despeses generades en el procés de confecció, redacció i posteriorment 

publicació en els diferents diaris oficials, així com tota la resta de despeses que generi en el procés 

de licitació de l’Acord marc. 

- Garantir i assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual.  

- Impulsar, divulgar i difondre l’Acord Marc 

 

3. Obligacions de Localret: 

- Participació en la definició dels objectes de licitació, així com tots els fòrums o espais tècnics, en 

qualitat d’experts i copromotors de l’Acord marc, i en especial per tot el que respecta al PPT.  

- Participació a la mesa de contractació, així com a la ponència tècnica o comitè d’experts, si 

s’escau, d’almenys un membre designat per Localret, per tal de participar en la valoració de les 

ofertes de les empreses participants, així com el procés previ a l’adjudicació.  
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6. Obligats: 

 

ACM – CCDL – Localret  

 
7. Estat d’execució: 

 
Vigent 

 

 


