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REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT, PROCEDIMENT I 
ESTRUCTURA DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ 

 
Aprovat pel Comitè Executiu de l’AMTU per acord de 4 de març de 2021 
 

Antecedents 
 

La Central de Contractació de l’AMTU s’ordena com un servei especialitzat creat per l’acord del Comitè 
Executiu de l’AMTU celebrat el 4 de març de 2021, donant compliment a l’acord de la 20a. Assemblea General 
celebrada el 28 de novembre de 2018, en virtut de l’apartat tercer de la Disposició Addicional  Cinquena de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els termes introduïts per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, amb la finalitat de contractar 
béns i serveis que, per les seves característiques tècniques, hagin de ser susceptibles de ser utilitzats amb 
caràcter general per les entitats associades a l’AMTU.  
 
Així mateix, la Central de Contractació de l’AMTU es regeix per allò disposat als articles 227 i següents de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
De conformitat amb l’exposat, la Central de Contractació es configura com un instrument que permet la 
tramitació i/o adjudicació de les prestacions d’altres poders adjudicadors locals, facilitant així el procés de 
contractació. En qualsevol cas, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’AMTU, no suposarà 
l’obligació d’efectuar la totalitat de contractacions a través de la Central de Contractació, sinó que els ens 
associats podran optar per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert a la legislació aplicable en 
matèria de contractació pública. 
 
En aquest sentit, a través de la implantació d’un model de centralització en la contractació, l’AMTU pretén 
optimitzar la despesa pública, com a conseqüència de l’existència d’una major concurrència en la licitació i de 
les economies d’escala creades amb la integració d’obres, serveis i subministraments, així com reduir la càrrega 
administrativa i els costos de gestió associats a la contractació. Addicionalment, aquest sistema permetrà 
reduir les pèrdues per obsolescència i caducitat dels productes, així com homogeneïtzar criteris i estàndards 
de qualitat i, per últim, afavorirà la implantació de polítiques generals, la coordinació i transmissió 
d’informació.  
 

Disposicions Generals 
 

1.- Objecte i àmbit d’aplicació 
Aquest reglament té com a objecte regular el funcionament, estructura i procediment de la Central de 
Contractació de l’AMTU. Així mateix, també es regula el procediment d’adhesió a la Central de Contractació, 
així com els requisits i procediments a seguir per a la mateixa adhesió.  
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2.- Naturalesa de la Central de Contractació 
La Central de Contractació s’articula com un servei especialitzat, així com un instrument que permet la 
tramitació i contractació de prestacions destinades a altres poders adjudicadors locals. En aquest sentit, les 
prestacions que seran objecte de contractació a través de la present Central de Contractació tindran per 
finalitat impulsar la millora de la mobilitat i de les infraestructures del transport públic dels municipis de 
Catalunya.    
L’objectiu de la creació de la Central de Contractació és facilitar el procés de contractació, optimitzar la despesa 
pública, com a conseqüència de l’existència d’una major concurrència en la licitació i de les economies d’escala 
creades amb la integració d’obres, serveis i subministraments, així com reduir la càrrega administrativa i els 
costos de gestió associats a la contractació, tot garantint la transparència i seguretat jurídica en el 
procediment. 
Les funcions de la Central de Contractació seran promoure, tramitar i adjudicar Acords marc, Sistemes dinàmics 
d’adquisició, o contractes d’obres, subministraments i/o serveis, destinats a les entitats locals adherides a la 
mateixa. 
 
3.- Règim Jurídic aplicable 
La Central de Contractació es regirà per allò establert en el present reglament, i per tot allò que no estigui 
previst aquí, serà d’aplicació allò establert als articles 227 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic; i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix, es regirà per la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les 
altres normes de Dret Administratiu o Dret privat que li siguin d’aplicació. 
 

Entitats destinatàries 
 

4.- Adhesió a la Central de Contractació  
Per poder adherir-se a la Central de Contractació de l’AMTU serà condició indispensable ser associat a l’entitat, 
de conformitat amb l’establert a l’article 14 dels Estatuts de L’AMTU.  
Per fer efectiva l’adhesió a la Central de Contractació de l’AMTU, es precisarà de l’acord exprés en tal sentit 
per part de l’òrgan competent segons la normativa de règim local i contractació aplicable (de conformitat amb 
el model que figura com Annex Núm. 1). La remissió de la documentació requerida es podrà realitzar per correu 
ordinari o bé a través de la plataforma EACAT. 
Així mateix, es requerirà l’acceptació per part de la Central de Contractació de l’AMTU de l’esmentada adhesió.  
Aquesta adhesió no té caràcter obligatori per part de l’entitat local, ja que podrà contractar els béns i serveis 
que consideri oportuns emparant-se a l’oportunitat i autonomia local de que gaudeix el govern local.  
 
5.- Drets de les entitats locals adherides a la Central de Contractació  
Als efectes d’utilitzar els serveis que es prestin per part de l’AMTU a través de la Central de Contractació, les 
entitats locals associades a aquesta tindran els següents drets:  

- Poder contractar mitjançant els corresponents procediments les obres, serveis i subministraments i la 
resta de modalitats contractuals previstes a la LCSP que es determinin per la Central de Contractació, 
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de conformitat amb les condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc 
que es formalitzin amb l’empresa o empreses adjudicatàries dels mateixos.  
 

- Aquesta adhesió sempre tindrà caràcter voluntari i no suposarà en cap cas l’obligació d’efectuar totes 
les contractacions a través de la Central de contractació de l’AMTU, podent sempre l’entitat local optar 
per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert a la legislació de contractació pública.  
 

- Disposar de l’adequada informació i assessorament pel què fa als serveis prestats per la Central de 
Contractació i, més concretament, sobre els contractes i acords marcs formalitzats per la mateixa, les 
condicions ofertes per les diferents empreses seleccionades, les possibles modificacions que puguin 
sorgir durant la seva vigència, així com totes aquelles qüestions relatives al seguiment del contracte.  
 

- Optar a l’assessorament i acompanyament en els procediments i/o contractes derivats, que sorgeixin 
a partir dels Acords marc que formalitzi la Central de Contractació.  
 

- Formació específica en l’àmbit de contractació d’aquells béns i serveis que la Central de Contractació 
hagi promogut i formalitzat, així com informació generalista de la matèria.  

6.- Obligacions de les entitats locals adherides a la Central de Contractació  
Completar l’adhesió a la Central de Contractació comportarà les següents obligacions per part de 
l’administració local adherida:  

- Proporcionar les dades i informació que es pugui requerir per part de la Central de Contractació, amb 
l’objectiu de garantir un sistema d’informació que possibiliti una millora del funcionament i de la 
prestació dels serveis. 
 

- Facilitar i posar en coneixement a la Central de Contractació les demores en els terminis de lliurament 
o execució, defectes existents en els béns subministrats o serveis prestats o qualsevol altre 
incompliment total o parcial de les contractacions, als efectes de les posteriors mesures que s’estimin 
oportunes adoptar, de conformitat amb allò establert als corresponents plecs i a la pròpia legislació 
aplicable, tenint en compte també, en el seu cas, l’eventual exigència de responsabilitat.  
 

- Efectuar degudament la recepció de béns i serveis objecte de cada contracte, així com la seva 
facturació i pagament.  
 

-  

Estructura organitzativa i funcionament 
 

7.- Estructura organitzativa 
7.1 Òrgan de contractació 
El Director General de l’AMTU exercirà la funció d’òrgan de contractació de la Central de Contractació de 
l’AMTU. En aquest sentit, tindrà les següents funcions:  

- La superior direcció de la Central de Contractació de l’AMTU, així com la seva representació ordinària.  
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- Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa la Central de Contractació. 
- La resolució dels procediments de contractació centralitzada que es duguin a terme a través de la 

mateixa.  
- Signar els contractes i els acords que es derivin dels procediments de licitació, o dels procediments 

relacionats amb l’execució dels contractes respecte els quals en sigui titular l’entitat. 
- L’elaboració d’instruccions de desenvolupament del present Reglament.  

7.2 Supervisió de la Central de Contractació 
Amb l’objectiu de garantir una aplicació efectiva dels principis de publicitat, lliure concurrència, objectivitat, 
transparència i eficàcia, el Comitè Executiu de l’AMTU exercirà les funcions de control i vigilància de l’activitat 
contractual duta a terme per la Central de Contractació. Concretament, exercirà les següents funcions i/o 
facultats:  

- Haurà de ser informat pel Director General de la totalitat dels procediments de licitació i adjudicació 
que estiguin en tràmit. 

- El Director General haurà de donar-li compte de tots els acords d’adjudicació que siguin acordats en la 
seva condició d’òrgan de contractació.   

- Podrà sol·licitar, quan ho consideri, informació detallada sobre els procediments de licitació, així com 
accedir als expedients de contractació. 

- Podrà proposar propostes de millora en relació als procediments de licitació, així com avaluar la gestió 
i desenvolupament de la Central de Contractació.  

8.- Funcionament 
La contractació de les prestacions de la Central de Contractació s’efectuarà mitjançant la subscripció dels 
corresponents contractes, acords marc o qualsevol altra modalitat que permeti complir amb les finalitats de la 
Central de Contractació, els quals s’adjudicaran de conformitat amb les normes procedimentals de la LCSP.  
En aquest sentit, la Central de Contractació realitzarà els tràmits que s’indiquen a continuació, a efectes 
exemplificatius i no limitatius:  

- Adopció de l’acord d’inici de l’expedient de contractació. 
- En el seu cas, tramitació de consultes preliminars al mercat. 
- Aprovació de l’expedient de contractació, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com, 

en el seu cas, l’aprovació de la despesa.  
- Publicació de l’anunci de licitació. 
- Tramitació del procediment de licitació escollit.  
- Adjudicació del contracte i formalització del mateix.  
- Tramitació de procediments que s’hagin de portar a terme relacionats amb l’execució dels contractes 

(pròrrogues, cessions, modificacions, resolucions anticipades, etc.). 
- Adopció de resolucions relatives als recursos administratius que, en el seu cas, s’interposin per part 

dels licitadors o interessats.  

9.- Règim econòmic de la Central de Contractació 
Les despeses generals de la Central de Contractació es finançaran, total o parcialment, mitjançant els ingressos 
ordinaris, previstos a l’article 20 dels seus estatuts, així com, si s’escau, mitjançant l’establiment de ràpels 
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sobre la facturació anual o altres mecanismes de retribució a càrrec de les empreses adjudicatàries de les 
licitacions, on la Central de Contractació en sigui l’òrgan de contractació.   
 

MODEL D’ACORD CORPORATIU D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ 

 
ANTECEDENTS 

 
I.- L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), per acord del Comitè Executiu de 4 
de març de 2021, va aprovar la creació d’una Central de Contractació de conformitat amb allò previst a la 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els 
termes introduïts per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local.  
II.- La Central de Contractació de l’AMTU es regeix per allò disposat als articles 227 i següents de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).  
 
III.- L’entitat local (especificar) està interessada en adherir-se a la Central de Contractació creada per l’AMTU.  
 
En conseqüència, tenint en compte allò disposat a l’article 228 de la referida LCSP i essent d’interès per aquesta 
Entitat la utilització de la Central de Contractació de l’AMTU, l’òrgan competent (especificar) de l’entitat local 
(especificar). 
 

ACORDA: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la Central de Contractació de l’AMTU amb la finalitat de poder contractar les prestacions 
que aquesta ofereixi, de conformitat a les condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o 
acords marc que es subscriguin entre la referida Central i les empreses adjudicatàries dels mateixos.  
 
SEGON.- Ajustar-se a allò establert al Reglament regulador del funcionament, procediment i estructura de la 
Central de Contractació de l’AMTU, en concret, pel què fa a les clàusules referents a l’àmbit d’aplicació, 
funcionament, drets i obligacions de les Entitats Locals.  
 
TERCER.- Remetre el present acord a l’AMTU, als efectes oportuns.  
 


