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ACTA DE LA COMISSIÓ REVISORA DE CONTRACTES

En data 15 de juny de 2022, a les 16:00 hores, es reuneixen de forma presencial i telemàtica, en sessió 
ordinària els membres de l�ACM amb la Comissió revisora de contractes.

Assisteixen a la reunió els membres que figuren a continuació, amb l�objecte de realitzar la sessió, 
d�acord amb la convocatòria,

De l�Associació Catalana de Municipis i Comarques ( ACM):

· Sra. Joana Ortega, Secretària General de l�ACM.

· Sr. Santi Valls, Gerent de l�ACM.

· Sra. Jordina Moltó, Dept. Tècnic de Contractació.

· Sra. Elisabet Ruiz, Dept. Comptabilitat.

Comissió Revisora de Contractes:

· Sra. Anna Mochales Collado, Secretaria-Interventora de l�Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera.

· Sr. Joaquim Bach,  Cap de l�Àrea d�Hisenda i interventor de l�Ajuntament de les Franqueses.

· Sra. Anna Morell, Interventora  de l�Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del Consell 
Comarcal de la Garrotxa.

· Sr. Jofre Clofent, Cap de Serveis de Qualitat Administrativa de  l�Ajuntament de Premià de Mar.

La Comissió revisora de contractes sol·licita al departament corresponent la següent documentació;

ü Balanç de sumes i saldos a data 31 de desembre de 2021 amb els comptes dels proveïdors.
ü El major dels proveïdors que superen els 15.000 euros + Iva de volum de facturació.
ü La relació de les factures dels proveïdors que superen l�import i la justificació.
ü Acords sobre contractació interna de l�ACM i guia interna de contractació de l�ACM (aprovats 

ambdós en la sessió del Comitè Executiu del dia 8 de juny de 2018)
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Els proveïdors que superen l�import de 15.000 euros en l�exercici 2021 són els següents: 

RELACIÓ DE PROVEÏDORS  >15.000,00 EUROS + IVA

1. CORREOS Y TELEGRAFOS

2. FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

3. AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

4. SUBV. BIOMASSA 2011. CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA 
      CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA

5. INTRACATALONIA SA

6. DISEÑO Y DESARROLLO PROD. INFORMATICOS SL

7. CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

8. FINQUES ALSINA

9. FONTIVER SA

10. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOM

11. INSTITUT DE TECNOLOGIA CONSTRUCCIÓ CATALUNYA

12. CELTICA IMPRESSIÓ SL 

13. MCONGRESS MERCHANDISING SL

14. CONSELL COMARCAL MARESME (Despesa 2020, meritada al 2020 però la factura emesa i 
comptabilitzada a l�exercici  2021)

15. CONSELL COMARCAL D�OSONA

16. UNIVERSITAT DE BARCELONA

17. POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L�EBRE

18. ASS. MUNIC. MOBILITAT I TRANSPORTS (AMTU)

19. PRODUCCIONES MIC SL

20. STRATEGO MANAGEMENT CONSULTING SA

21. DALEPH INICIATIVES Y ORGANIZACION SA
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22. SERVICIOS MICROINFORMATICA SA 

APORTACIONS DE L�ACM A LES FUNDACIONS PROMOGUDES PER L�ENTITAT :

23. FUNDACIO AULA ALTS ESTUDIS ELECTES (Aportació ACM) 

FUNDACIÓ TRANSPARENCIA I BON GOVERN (Aportació ACM)

FUNDACIÓ MUNICIPALISTA IMPULS TERRITORIAL (Aportació ACM)

JUSTIFICACIÓ

1. CORREOS  Y TELEGRAFOS 

Correos y Telégrafos és l� únic proveïdor que hi ha en el mercat que ofereix una àmplia gamma de 
serveis postals i telegràfics i amb cobertura a tot el territori. (S�adjunta contracte) (20.313,28 � iva 
exclòs).
D�altra banda l�ACM es va presentar a la subhasta per l�adquisició del local planta baixa nº 231 del  
C/València essent l� única oferta presentada es va adjudicar per un import de 882.500� i una fiança,      
tornada al 2022, per un import de 43.525,00�.

2. FUNDACIÓ ROVIRA I VIRGILI 

Hi ha 7 factures de la Fundació Rovira i Virgili, 3 correspondrien al pagament del 70% de l� import 
de les licitacions realitzades al 2021, de les següents diplomatures (S�adjunten les licitacions i les 
factures):

- GESTIÓ I PROMOCIÓ  DELS ACTIUS LOCALS 2021 
- GESTIÓ I PROMOCIÓ  DELS ACTIUS LOCALS II EDICIÓ.
- GESTIÓ GERENCIAL LOCAL 2021

El 30% restant es facturarà a la finalització de la diplomatura a l�exercici 2022.

Pel que fa a la resta, correspon al pagament del 30% dels postgraus realitzats al 2020-2021 de les 
següents diplomatures;

- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 2020-2021.
- DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I RELACIONS LABORALS 2020-2021
- GESTIÓ PÚBLICA DE LA SEGURETAT LOCAL 2020-2021.
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- GESTIÓ I PROMOCIÓ DELS ACTIUS LOCALS 2021.

3. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. 

Correspon a la liquidació de l�ITP relatiu a  la compra-venda del local del C/València baixos 231, de 
Barcelona. S�adjunta taxa. (Import: 88.250,00 �)

4. CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA

A data 4 de novembre del 2010 el Departament de Treball va atorgar a l�ACM un ajut per a la 
realització d�un projecte �Estratègia integrada per la consolidació del sector emergent de la 
biomassa tèrmica com a font d�ocupació�, juntament amb altres entitats, entre elles el Centre 
Tecnològic de Catalunya. Al 2021 es va rebre l� últim pagament de la subvenció per un import de 
85.093,53 euros i l�ACM va fer la liquidació a cadascuna de les entitats beneficiaries. L�import del 
Centre Tecnològic Forestal era de 35.971,14 �. Adjuntem expedient.

5.INTRACATALÒNIA

L'Associació Catalana de Municipis té contractats actualment amb l'Agència Catalana de Notícies   
dos productes totalment diferenciats.

D'una banda, som abonats a l'agència, és a dir, paguem una quota fixa per tal de poder accedir als 
continguts en format text, àudio, foto i vídeo que elabora l'equip, i que ens serveix per estar al dia 
de l'actualitat municipalista, poder fer un seguiment de la cobertura mediàtica de les aparicions 
de l'ACM en els mitjans de comunicació, i poder tenir material de recurs quan fem presentacions, 
publicacions, etc.

Import: 6.309,81 � iva exclòs

De l'altra banda, contractem a l'ACN per tal que, mensualment, ens elabori un reportatge ad-hoc, 
en format text, foto i vídeo, per a la nostra revista i xarxes socials, de tal forma que subcontractem 
part de l'elaboració de la nostra revista (1), i ens permet donar-li caràcter (més enllà del text, 
també en format audiovisual, i online (2), a la peça central, el reportatge mensual, 
que elabora l'ACN

Import: 14.659,31 � ( iva exclòs)

6. DISENYO I DESARROLLO PRODUCTOS INFORMATICOS SL 

Els imports facturats corresponen, per una banda, al contracte de serveis de manteniment i 
conducció dels sistemes informàtics i de tecnologia i comunicació de l�ACM, d�acord amb la licitació 
realitzada a l�any 2019 i prorrogada oportunament. (S�adjunta expedient)
I, per un altra banda, hi hauria diferents objectes que no estaven inclosos a la licitació :
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- Equipament informàtic :  5.184,63  euros iva exclòs  
- Servei de manteniment i Conducció dels Sistemes Informàtics de l�ACM : 17.934,04 euros iva 

exclòs. 
- Servei de Base de Dades: 10.429,27 � iva exclòs
- Renovació de Llicències: 16.581,46 � iva exclòs.
- Instal·lacions elèctriques i xarxa 4a planta: 14.759,00 � iva exclòs.

7. CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Aquests serveis de formació han estat contractats directament per la Diputació de Girona i de 
Lleida, per la Subvenció AFEDAP 2021 que gestiona l�ACM.
El Consorci per la normalització lingüística és un ens públic que té per finalitat fomentar l�ús del 
català en tot el territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres 
organismes i entitats, les Diputacions han recorregut als serveis d�aquesta entitat ja que és l� única 
habilitada per emetre certificats oficials en matèria de llengua catalana.

Diputació de Lleida:  18.612 �.
Diputació de Girona: 4.814,00 �

8. FINQUES ALSINA

Són els administradors de finques de l�edifici, hem pagat  19.488,60 � en concepte de despeses de 
comunitat aquest 2021.

9. FONTIVER SA 

Les factures rebudes corresponen per una banda al lloguer de l�Oficina de la 4rta Planta (21.420,00 
�) i per un altra banda de la plaça de pàrquing que disposa l�ACM (1.680,00�) 

10. PARLEM TELECOM 

És l�empresa de telefonia. Les factures es corresponen a dos objectes diferents, un correspon al 
servei de telefonia de tot l�any (14.215,78 euros iva exclòs) i l�altre a la compra d�uns terminals 
(956,00 euros iva exclòs). Cap dels dos imports supera els 15.000,00 euros.

11. INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA. 

Pel que fa a aquesta entitat es van contractar mitjançant procediment negociat els serveis 
d�elaboració d�un banc de dades de pavimentació per a la licitació d�un acord marc d�asfaltatge 
per un import de ( 30.231,00� iva exclòs).
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L�altre objecte que es va contractar mitjançant un menor seria els serveis de consultoria per a la 
redacció dels plecs de l�acord marc d�obres d�asfaltatge, aquesta factura correspon al 40% dels 
serveis contractats (5.880 � iva exclòs) 

12. CÈLTICA IMPRESSIÓ, S.L.

Contractació realitzada per a la producció de material gràfic i papereria. (Adjuntem pròrroga del 
contracte vigent fins al juliol del 2021)

Import: 7.803,46 � iva exclòs.

A banda aquesta empresa aquesta se li va encarregar el servei de preparació, impressió, 
maquetació i distribució del Directori anual de l�ACM.

Import: 14.386,62 iva exclòs.

Per serveis de transport de material i subministrament de paper.

Import: 2.024,00 iva exclòs.

13. MCONGRES MERCHANDAISING, SL

Els imports facturats corresponen a diferents objectes :

-Regal Institucional 40 aniversari ACM-12.800 � iva exclòs.
-Material Assemblea I Gadgets: 8.183,50 � iva exclòs. 

14. CONSELL  COMARCAL DEL MARESME

Conveni signat amb el consell comarcal del Maresme  per la gestió conjunta del tema energètic de 
l�exercici 2020. (S�adjunta conveni)

Hem fet la previsió de   la despesa de  la factura dintre de l�exercici 2021,  la factura està emesa a 
data 24/01/2022.

15. CONSELL COMARCAL D�OSONA 

El conveni signat amb el Consell Comarcal d�Osona per la gestió conjunta del tema energètic del 
2021. (S�adjunta conveni)
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16. UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Tenim una factura corresponent al 30 % de la Diplomatura de Postgrau en Serveis Socials 2020-
2021. Hi ha una licitació realitzada. (S�adjunta licitació).

Import:  12.889,80 � 

I l�altre factura correspon al 70% d�una nova edició del Postgrau en Serveis Socials curs 2021-2022. 
Adjuntem la pròrroga corresponent.

Import: 30.076,20 � 

17. POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L�EBRE  

El conveni signat amb COPATE per la gestió conjunta del tema energètic del 2021. (S�adjunta 
conveni)

18. ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (AMTU)

El conveni signat amb AMTU per l�Organització del Primer Congrés Internacional de Mobilitat amb 
la participació de les entitats municipalistes. (S�adjunta conveni)

19. PRODUCCIONES MIC S.L. 

Els imports facturats corresponen a l�import de la licitació dels serveis d� impressió, enquadernació 
i entrega de la revista de l�ACM.
(Adjuntem licitació )

Import: 18.075,00� iva exclòs.

20. STRATEGO MANAGEMENT CONSULTING SA 

Els serveis prestats d�aquesta empresa durant l�exercici 2021 no superen els 15.000 euros iva 
exclòs, si bé al balanç consta un import de 23.374,78 iva inclòs, es donat que aquest proveïdor ens 
va retornar una transferència de 5.394,18 euros inclòs en el major. El total facturat d�aquesta 
empresa és de 14.860 euros iva exclòs.

21. DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION SA

Els imports facturats corresponen a l�import de la licitació dels serveis d�elaboració d�una 
metodologia per a la implementació de plans d�integritat a l�administració local. (Adjuntem 
licitació) 
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Import: 50.700,00 � iva exclòs.

L�altre factura correspon als honoraris d�un curs contractat per a la subvenció de l�AFEDAP 2021. 
Import: 110,00 �

22. SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

Els imports facturats corresponen a l�adquisició d�equips informàtics realitzats a través de l�acord 
marc de subministrament d�equips informàtics promogut per l�ACM.
Import: 18.761,54 iva exclòs.

    
23. APORTACIONS DE L�ACM A LES FUNDACIONS PROMOGUDES PER L�ENTITAT.

L�ACM durant l�exercici 2021 va fer les següents aportacions a les fundacions integrades per l�ACM.
-Fundació Aula Alts Estudis d�Electes : 150.000,00�
-Fundació Transparència Bon Govern Local : 200.000�
-Fundació Municipalista d�Impuls Territorial: 150.000�

S�adjunten certificats amb les aportacions realitzades a les fundacions d�acord amb la previsió del 
pressupost aprovat.  

CONSIDERACIONS 

Els membres de la Comissió Revisora un cop analitzada la documentació aportada han fet les següents 
consideracions:

-Pel que fa al servei postal, es proposa fer un estudi acurat sobre la possibilitat de quins serveis poden 
fer altres empreses amb les mateixes condicions que els presta Correos y Telegrafos i quins serveis 
només pot fer de manera exclusiva aquesta empresa.

-Pel que fa al servei de telefonia tot i no superar l�import de 15.000� anuals, es proposa un cop acabada 
la permanència  del contracte fer una licitació.

-Pel que fa les renovacions de les llicències informàtiques, es proposa que sigui la pròpia ACM qui les 
contracti directament, sense recórrer a una empresa externa.

Per últim els assistents a la reunió proposen realitzar durant aquest exercici 2022 un estudi per tal de 
regular els contractes recurrents, en tant que l�ACM és poder adjudicador no administració pública i 
no li són d�aplicació les mateixes obligacions i exigències aplicables a les administracions públiques.
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