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ALBA MARTÍ GONZÁLEZ, com a Secretària Accidental de l'Ajuntament de la Vila del
Vendrell
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 4 de març
de 2019, va prendre el següent acord, que transcric de l'esborrany de l'acta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en virtut a les novetats introduïdes en la nova Llei 9/2018, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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, els objectius fonamentals són aconseguir una major transparència
en la contractació pública i aconseguir una relació qualitat-preu.
Que l'article 28.4 de la LCSP estableix l'obligació de planificar i publicar l'activitat
contractual anual, almenys pels contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Que aquest precepte disposa que "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 que preveu l'article 134 que almenys reculli
aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada". S'entén
que és una mesura obligatòria, ja que es va introduir aquesta exigència en l'article
28 per a facilitar la concurrència de les pimes i que a més suposa un mecanisme per
reforçar la transparència, en fomentar la competència mitjançant aquesta informació
anticipada. A més, facilita als òrgans de contractació realitzar una adequada
planificació de la seva activitat de contractar i evitar tramitacions precipitades per la
urgència de terminis que es coneixen per endavant.
Que el Pla Anual de Contractació recull una relació de contractes, amb les seves
dades bàsiques: objecte, preu i durada, perquè les empreses puguin conèixer
anticipadament els plans de contractació, estar atents a la convocatòria i anar
planificant-se per fer les ofertes. És un pla indicatiu, que no obliga a licitar tots els
contractes o a fer-los amb les condicions concretes anunciades. L'anunci
d'informació prèvia del 134, es limita als contractes SARA, quan s'estimi convenient
reduir els terminis per a presentar ofertes.
Atès que s’ha elaborat una previsió de contractació per a l’exercici 2019.
Vista la proposta de la Regidora-Delegada de Secretaria, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, resol:
1r.- Aprovar el pla anual de contractació, sent la següent previsió de contractes que es
formalitzaran durant l’exercici 2019:

Objecte

Programari subvencions
eadministració
APP incidències via pública

Import
pressupost
licitació
(IVA exclòs)
12.100,65 €
163.080,00 €
14.200,00
€
6.028,00

Durada

4 anys

Servei de telefonia

841.446,00 €
€

Inferior
any
51anys

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

500.000,00 €

2 anys

Servei de Teleassistència

70.000,00 €

2 anys

Tallers de llengua i cultura

36.000,00 €

2 anys

Reestructurar sala CPD CCE

Servei de monitoratge per a la gestió del servei de
menjador educatiu contra l’exclusió social als centres
de secundària del municipi del Vendrell fora de l’horari
escolar en els períodes lectius
Servei d’elaboració del menjar tant pel servei de
menjador a totes aquelles persones adultes que es
troben en situació de vulnerabilitat i que són derivades
pels Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell, com
per l’elaboració del servei de menjador educatiu als
centres de secundària
Servei d’orientació i informació jurídica a les persones
usuàries de Serveis Socials Bàsics

126.000,00 €

2 anys

52.727,28 €

2 anys

26.115,70 €

4 anys

Servei d’assessorament del projecte d’intervenció
Comunitària i d’inclusió social al municipi

50.000,00 €

2 anys

40.000,00 €
Lot 1:
171.310,78 €
Lot 2:
3.769,80 €
Lot 3:
1.892,00 €
Lot 4:
1.708,32 €

2 anys

Lot 1:
18.000,00 €
Lot 2:
24.000,00 €

Lot 1:
1 any
Lot 2:
2 anys

12.000,00 €

8
mesos

7.000,00 €

5
mesos

26.368,00 €

10
mesos

120.700,80 €

6
mesos

Estudi de mobilitat zona centre Coma-ruga

12.231,41 €

1 mes

Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut en el
marc de l’execució de les obres del carrer Dr. Robert

65.000,00 €

8 mesos

Servei de Transport Adaptat
Serveis postals i missatgeria
Lot 1: Serveis postals
Lot 2: Serveis missatgeria
Lot 3: Distribució revista Plaça Vella
Lot 4: Etiquetatge i ensobrat de correspondència
massiva
Servei d’adequació de la nova llei de protecció de
dades i designació d’un delegat de protecció de dades.
Lot 1: Adaptació Reglament de Protecció de Dades
Lot 2: Delegat de protecció de dades

Homogeneïtzació dels serveis de borsa de treball dels
serveis d’ocupació de la comarca del Baix Penedès
Nova aplicació informàtica de gestió d’usuaris de
l’EINA
Serveis formatius PQPI en col·laboració amb el
Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya

2 anys

Concurs de projectes per procediment restringit amb
intervenció de jurat per a la selecció participants (fase
1) i determinació del guanyador (fase 2) d’una proposta
arquitectònica a nivell d’estudi previ (avantprojecte).
Redacció de projecte bàsic i executiu i direcció d’obres
de la rehabilitació de l’equipament municipal del
Tabaris
(2016-3-FEDER-1)

Estudi per la dotació d’usos culturals i turístics a l’espai
polivalent de l’edifici Tabaris en el marc del “FEDER”
(2016-3-FEDER-1)
Obres d’urbanització FEDER i projectes de conservació
(2016-3-FEDER-1)

12.000,00 €

5 mesos

Urbanització:
713.126,29 €
1 any
Conservació:
119.320,41 €

Obres Edifici Tabaris
1.031.122,08 €

1 any

Subministrament de material de ferreteria (eines,
consumibles, roba laboral, equips de protecció
individual entre d’altres)

19.800,00 €

2 anys

Subministrament de llibres pels alumnes dels cursos de
formació

20.000,00 €

2 anys

12.000,00 €

2 anys

Llicències de software i subministraments de recanvis
ordinadors i xarxa informàtica

8.000,00 €

2 anys

Provisió d’un equip de fotocopies per l’EINA, mitjançant
l’Acord Marc de subministraments d’equips d’empresa
de la central de l’ACM

9.000,00 €

2 anys

Disseny i impressió professional de material de
comunicació (treballs d’impremta) i serveis d’impressió
de material (copisteria)

28.000,00 €

2 anys

8.000,00 €

2 anys

10.000,00 €

2 anys

Transport col·lectiu no regular

6.000,00 €

2 anys

Serveis de sonorització i audiovisuals per actes,
conferències i endevinaments

6.000,00 €

2 anys

4.000,00 €

2 anys

1.338.843,00 €

3 anys

1.513.535,54 €

4 anys

(2016-3-FEDER-1)

Material d’oficina, tòners i recanvis per a la impressora

Assegurances
Serveis d’exàmens de salut dels treballadors

Manteniment aplicacions informàtiques i web de l’EINA
Servei de manteniment de sistemes urbans i serveis
logístics
Servei de neteja i bugaderia de la Residència d’Avis

Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals
de l’Ajuntament

2.832.000,00 €

4 anys

Servei Punt de Salut Jove

48.000,00 €

4 anys

Servei de defensa jurídica

115.420,00 €

2 anys

14.900, 00 €

3 mesos

Servei d’assessorament tècnic per a la redacció del
plec de clàusules tècniques de manteniment de parcs i
jardins del Vendrell
Servei de manteniment dels espais verds i dels jocs
infantils del terme municipal del Vendrell

3.120.000,00 €

4 anys

Servei de manteniment, neteja i vigilància dels
cementiris municipals del terme municipal del Vendrell i
les tasques d’inhumació i exhumació de cadàvers

396.000,00 €

4 anys

Construcció de nínxols i columbaris

123.966,94 €

Subministrament, instal.lació, legalització i posada en
marxa d’un sistema de control de vehicles als vials
d’accés la zona de la illa de vianants.

115.000,00 €

1 any
2 anys

El present acord s’aprova en virtut de la competència delegada per l’Alcalde per Decret
núm. 783/15, de 15 de juliol de 2015, i publicat al BOPT núm. 173, de 27 de juliol de
2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I perquè tingui els efectes que corresponguin, signo el present certificat, estès a
l'empara de l'article 206 del ROF, d'ordre i amb el vist-i-plau del senyor alcaldepresident i amb el segell que ho acredita.
El Vendrell, 5 de març de 2019
Vist i plau.
L'ALCALDE,
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