Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments
RESOLUCIÓ
DE
LA
PRESIDENTA
DE
LA
COMISSIÓ
CENTRAL
DE
SUBMINISTRAMENTS SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL
SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE L’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ
INTERNACIONAL

ANTECEDENTS
L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) és un consorci adscrit al Departament
d'Empresa i Coneixement.
El consorci està integrat per l’Administració de la Generalitat i la Universitat Pompeu Fabra,
amb una participació del 70%, així com per entitats del sector privat, amb participació
minoritària.
El 10 de maig de 2019, el gerent del Consorci ha sol·licitat que es realitzin els tràmits
oportuns per a la formalització del corresponent conveni de col·laboració que reconegui la
participació del consorci en el Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la
Generalitat de Catalunya, que gestiona la Comissió Central de Subministraments, en les
seves categories de subministrament de mobiliari d’oficina i de paper per a impressió i
escriptura i dels serveis de vigilància i seguretat i de gestió i assistència en viatges.
FONAMENTS DE DRET
1. Disposició addicional primera del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i
competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis
complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres
organismes públics, que estableix quins organismes poden adherir-se voluntàriament com a
destinataris dels subministraments i serveis objecte de contractació centralitzada.
2. Article 7.2.h del Decret 96/2001, de 20 de març, que estableix que correspon a la
Comissió Central de Subministraments adoptar els acords d’acceptació de sol·licituds
d’adhesió al sistema de contractació centralitzada.

D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments de dret, i d’acord amb les facultats que
em confereix la Resolució de delegació de competències aprovada per la Comissió Central
de Subministraments en sessió de 14 de desembre de 2011 (ECO/31/2012, d’11 de gener –
DOGC núm. 6053, de 26 de gener de 2012),
RESOLC:
1r.- Acceptar l’adhesió de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) al Sistema
central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, que gestiona la
Comissió Central de Subministraments, en les seves categories de subministrament de
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mobiliari d’oficina i de paper per a impressió i escriptura i dels serveis de vigilància i
seguretat i de gestió i assistència en viatges.
2n.- Notificar a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) la present resolució.
3r.- Procedir a la signatura del conveni de col·laboració.
4t.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Central de Subministraments.

La presidenta,

