RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient:
Aprovació del pla de contractació per a l'any 2019
Fets:
1. El passat 9 de març de 2017 va entrar en vigor la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, per la qual 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. L’article 28.4 del citat
Text legal estableix:

2. L’esmentat precepte, el qual s’emmarca en la voluntat del legislador de planificar l’activitat
administrativa –en el present cas, la de contractació-, configura com a preceptiu l’elaboració del
citat Pla de contractació quan ens trobem davant contractes subjectes a regulació
harmonitzada.
3. En data 24 de maig de 2019, s’ha emès Providència per part de l’Alcaldia en els següents
termes:
“1.- Iniciar expedient per a l’elaboració i redacció del Pla anual de contractació de l’Ajuntament de Sant
Celoni per a l’any 2019.
2.- Demanar a les diferents Àrees i Departaments que en un termini no superior a deu dies informin sobre
aquells contractes subjectes a regulació harmonitzada que volen promoure durant aquest any 2019.
3. Sol·licitar al Secretari de la Corporació l’emissió d’un informe jurídic sobre la legalitat aplicable i,
prèvia tramesa per les diferents Àrees de les licitacions que s’han d’incloure, elabori el Pla anual de
contractació per a l’any 2019.”
4. Les diferents àrees han informat sobre les licitacions que s’han d’incloure en el citat Pla de
Contractació.
5. En data 4 de juliol de 2019 s’ha emès informe jurídic al respecte per part del Secretari
municipal.
Fonaments de dret:
- L’article 128.4 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic en relació al Pla de
Contractació.
- L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local atorga
competències a l’Alcalde en aquelles matèries que la legislació de l’Estat o de les Comunitats
Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Contractació de l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’any 2019, de
conformitat amb l’article 28.4 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, segons el llistat
que s’acompanya a continuació que especifica licitacions, codis CPV i mes aproximat d’inici de
la licitació, d’acord amb el següent:
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“Les entitats del sector públic programaran l'activitat de contractació pública, que
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a conèixer el seu
pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia previst en l'article
134 que almenys reculli aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació
harmonitzada.”

1)
Àrea: Territori
Licitació: Servei de neteja viària
Codi CPV: 90611000-3 Serveis neteja de carrers
2)
Àrea: Territori
Licitació: Servei de jardineria i neteja d’espais verds públics
Codi CPV: 77311000-3 Serveis de manteniment de parcs i jardins.
3)
Àrea: Territori
Licitació: Subministrament de material de construcció, elèctric i de ferreteria
Codi CPV: 31680000-6: Materials i accessoris elèctrics
44110000-4 Materials de construcció
44316000-8 Ferreteria
4)
Àrea: Secretaria
Licitació: Serveis postals
Codi CPV: 64110000-0 serveis postals
SEGON.- Publicar el Pla de Contractació de l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’any 2019 en el
perfil del contractant d’aquest Ajuntament i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
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