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Diputat delegat d’Administració General
-Contractació i Central de Compres-

ASSUMPTE: Adhesió Central de Compres
Estimat/a Alcalde/ Alcaldessa.:
Per la present informar-te que en el moment actual l'entitat a la qual representes NO es troba
adherida amb caràcter general a la Central de Compres de la Diputació de València, en haver
finalitzat el conveni anterior el seu període de vigència.
Això suposa que no podràs utilitzar els serveis o subministraments que oferisca la Central de
Compres.
Amb la finalitat que pugues renovar el conveni d'adhesió m'és grat adjuntar-te el nou model
d'acord d'adhesió a la Central de Compres de la Diputació de València aprovat pel Ple de la
Corporació el passat 27 de febrer de 2008 que, com en el conveni anterior, no suposa cap
obligació econòmica per a l'entitat ni tampoc una obligació d'ús dels productes o servei.
Per a poder formalitzar el conveni hauràs de remetre certificat degudament signat de l'acord de
l'òrgan competent en el que expressament conste:
 La decisió d'adherir-se a la Central de Compres.
 L'aprovació del text de l'acord
 La decisió de facultar a l'alcalde/ alcaldessa per a la realització dels tramites.
Revisada la documentació, des d'aquest departament es realitzaran els tràmits oportuns per a
formalitzar el conveni, que serà signat posteriorment.
Amb la seguretat de l'alt interés i valor afegit que la Central de Compres aporta a tots els
organismes adherits a aquesta, agraïsc la teua atenció i t'envie una salutació molt cordial.
València, al dia de la data.

El Diputat de Contractació i Central de Compres
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