
 
 

 

MODEL D’ACORD D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓ DE LA FELIB 
 
 

ANTECEDENTS 
 

PRIMER. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per acord del seu 
Consell Executiu de dia 7 d’octubre de 2016, va aprovar la creació d’una Central de 
Contractació d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional Quinta de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, conforme a la redacció 
donada a la mateixa per l’article 135 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com en els articles 203 i 
següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
SEGON. L’ajuntament de ____________________ està interessat en la adhesió a la 
Central de Contractació creada por la FELIB. 

 
En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 227 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l’ordenament  
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) essent d’interès per a aquesta Entitat la 
adhesió a la Central de Contractació de la FELIB, el Ple de la Corporació municipal  

 
ACORDA 

 
PRIMER.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB a fi de poder 
contractar las obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, de 
conformitat a les condicions i preus que es fitxen en els corresponents contractes o 
acords marc que es subscriguin entre la central i les empreses adjudicatàries dels 
mateixos. 

 

 
SEGON.- Remetre el present acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB).  

 

 
TERCER.- Facultar a ______________________________ (Batle/essa o càrrec de 
l’Organisme o entitat) perquè en nom i representació d’aquesta corporació procedeixi a la 
formalització quants contractes i documents siguin precisos per a l’efectivitat del present 
acord. 

 
 
 
 
 
 
 

 


