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ACORDS SOBRE CONTRACTACIÓ INTERNA DE L’ACM 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) és, de conformitat amb la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, un poder adjudicador que no té la condició d’administració pública, 

per la qual cosa li són d’aplicació les disposicions del Títol I  del Llibre Tercer de l’esmentada 

Llei i no són necessàries unes instruccions internes de contractació.  Tanmateix, es considera 

necessari determinar, mitjançant el següents acords, la competència dels òrgans de l’ACM en 

matèria de contractació interna, en el marc de la legislació vigent.  

Primer.-Competències en matèria de contractació a l’ACM. 

Amb caràcter general, l'òrgan de contractació de l’ACM és la Secretaria General, excepte en 

aquells supòsits en què els seus Estatuts o la Llei atribueixin la competència per contractar a un 

altre òrgan, o així es determini per acord del Comitè Executiu de l’ACM.  

La Secretaria General informarà a cada Comitè Executiu de les contractacions que es realitzin 

per un import superior a quinze mil euros quan es tracti de contractes de subministraments i 

serveis, i per un import superior a quaranta mil euros quan es tracti de contractes d’obra.  

En les contractacions de més de cent mil euros, l’acord d’adjudicació haurà de ser aprovat pel 

Comitè Executiu. 

Segon-. Guia interna de contractació. 

L’ACM es podrà dotar d’una guia interna de contractació, sense caràcter vinculant, als efectes 

d’orientar els òrgans de l’entitat en l’aplicació de la LCSP. 

Tercer-.Comissió revisora de contractes. 

En aplicació del principi de transparència, els serveis administratius de l’ACM, seguint 

directrius de la Secretaria General, elaboraran cada any, abans del 15 de febrer, una memòria 

detallada de tots els procediments de contractació duts a terme durant l’any anterior, i la 

presentaran a una Comissió Revisora de Contractes, composada per 5 experts en contractació 

pública nomenats pel Comitè Executiu a proposta del President. Aquesta Comissió podrà 

demanar tota la documentació addicional que consideri necessària, així com els aclariments 

que s’estimin pertinents, tant als responsables dels contractes com als proveïdors. Així mateix, 

la Comissió emetrà un informe d’avaluació sobre el compliment de la legislació en matèria 

contractual abans del 15 d’abril; aquest informe i la memòria de procediments de contractació 

es publicaran al perfil del contractant. 
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Quart-. Derogació del Reglament Intern de Contractació. 

Atesa l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, es deroga el reglament intern de contractació 

de l’ACM, aprovat pel Comitè Executiu el dia 13 de setembre de 2016. 

 

(Acords adoptats pel Comitè Executiu de l’ACM del dia 8 de juny de 2018) 


