
 

 

 
 

 

 

PUNT 2.2. CREACIÓ DEL SERVEI MANCOMUNAT DE CONTRACTACIÓ 

CONJUNTA   

Consideracions: 

1. La Mancomunitat ha tramitat i tramita prou sovint procediments de contractació 

adreçats a atendre les necessitats de contractar dels ajuntaments integrants. 

2. S’estima convenient dotar de cobertura a eixos procediments i gestions mitjançant la 

creació d’un servei mancomunitat adreçat específicament a la tramitació d’estos 

procediments, independentment de la modalitat que en cada cas s’adopte, ja siga la 

d’Acords Marcs, la de Central de Compres, la de compra/contractació conjunta per 

encomanda de gestió o la de tramitacions compartides. 

3. La normativa vigent en matèria de contractació de les Entitats Locals i els propis 

Estatuts de l’entitat admeten i contemplen la possibilitat d’assumir la prestació del servei 

objecte d‘este acord: art. 38 de la Llei 21/2018 de Mancomunitats de la Comunitat 

Valenciana, art. 218 a 228 i DA3ª LCSP, DA 5ena. LBRL i art. 6.1. b) Fins i art. 23.5. 

Serveis, dels Estatuts de la pròpia Mancomunitat. 

4. La formalització de la realització d’este tipus de prestacions mitjançant la creació d’un 

servei específic no comporta, al menys inicialment, cap despesa, ni increment de mitjans 

materials o personals  per a la Mancomunitat. 

5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 

 

Per tot això es formula la següent proposta d’ACORD: 

Primer. Aprovar la creació i posada en marxa del “Servei mancomunat de 

contractacions conjuntes”, adreçat específicament a la tramitació per esta entitat de 

procediments tendents a facilitar la consecució per part dels ajuntaments integrants i/o 

de la pròpia Mancomunitat qualsevol tipus de subministraments, serveis, obres o 

concessions que puden resultar d’interès per al conjunt o part dels seues integrants. i/o 

de la pròpia Mancomunitat. 

Les Instruccions del servei romandran en l’expedient, tot diferenciant les diferents 

modalitats de contractació conjunta i les obligacions/drets aplicables per a cadascuna 

d’elles. 

Segon. Traslladar este acord als ajuntaments integrants i al Consorci de la Ribera, per 

al seu coneixement i efectes oportuns. 

Alzira, el president, 


