
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 4 de febrer de 2016, va adoptar els
acords següents: 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 21 de gener de 
 
 
2.- Adhesions 
 
2.1.- Proposta d'acord d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de L'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel desenvolupament Local.
 
 
Acord  
 
1.- Acordar l’adhesió d’aquest de l’Ajuntament de Vilass
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a tr
CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les 
empreses adjudicatàries.  
 
2.- Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de 
contractació formalitzi 
 
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Asso
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
 
 
 
3.- Sobrevinguts. 
 
No n’hi ha hagut. 
 
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 4 de febrer de 2016, va adoptar els

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de la darrera acta de data 21 de gener de 2016 

Proposta d'acord d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de L'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel desenvolupament Local.

Acordar l’adhesió d’aquest de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM
CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les 

Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
uells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 

permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de 

Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Asso
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Despatx d'alcaldia i regidories. 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 4 de febrer de 2016, va adoptar els 

Proposta d'acord d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de L'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel desenvolupament Local. 

ar de Dalt al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 

avés de la Central de Compres de l’ACM-
CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les 

Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
uells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 

permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de 

Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 


