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Acord
Data de l'acord: 26 d'abril de 2021
Òrgan: Ple
Data de dictamen: 19 d'abril de 2021
Dictamen de comissió: Comissió d'Hisenda i Règim Intern
Unitat: Contractació
Expedient: 8101670005-2021-0000528

Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2021

S'aprova per unanimitat

Fets
L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
estableix que les entitats del sector públic han de programar l’activitat de contractació pública
que han de dur a terme en un exercici pressupostari o períodes pluriennals i han de donar a
conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant l’anunci d’informació prèvia
previst a l’article 134, que almenys reculli els contractes que han de quedar subjectes a una
regulació harmonitzada.
L’anunci de l’article 134 es limita als contractes subjectes a regulació harmonitzada i únicament
pel cas que es pretengui reduir els terminis de presentació d’ofertes.
Així mateix, els articles 8.1.f), 12.1 i, específicament, l’article 13.1.c) de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliguen a publicar
els contractes programats.
Aquesta publicació té caràcter obligatori, donat que es va introduir aquesta exigència a l’article
28 de la LCSP per facilitar la concurrència a la licitació pública de les petites i mitjanes
empreses i fomentar la competència a través de la publicació anticipada. Una de les eines per
promoure aquesta concurrència en la contractació pública és l’accés, sense costos, a la
informació i programació de l’activitat contractual de les administracions públiques, ja que
permet a les empreses una major planificació de la seva activitat.
Aquesta publicació, a més, constitueix un mecanisme per reforçar la transparència i l’eficiència
de l’activitat contractual del sector públic, ja que facilita als òrgans de contractació realitzar una
adequada planificació de la seva activitat de contractació i permet evitar tramitacions
precipitades d’urgència, ja que els terminis es coneixen per endavant.
El Pla anual de contractació del Consell Comarcal de la Conca de Barbèra per a l’exercici 2021
recull la relació dels contractes que es preveuen licitar durant aquest any natural, amb les
seves dades bàsiques: objecte, tipus, procediment, valor estimat, termini, data estimada d’inici
de la licitació i àrea responsable, a fi que les empreses puguin conèixer anticipadament els
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contractes que es licitaran i planificar les seves ofertes. El Pla és indicatiu, no obliga a licitar
tots els contractes o a fer-ho exactament amb les condicions concretes anunciades.
La vigència d’aquest pla és l’any natural, si bé els seus efectes van més enllà d’aquest termini,
per aquells contractes que tinguin una vigència pluriennal.
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Fonaments de dret
-Article 28 de la LCSP per facilitar la concurrència a la licitació pública de les petites i mitjanes
empreses i fomentar la competència a través de la publicació anticipada

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el Pla anual de contractació per a l’exercici 2021, que s’adjunta com a ANNEX
1 i forma part integrant d’aquest acord.
Segon. Publicar aquest acord en el perfil del contractant de la corporació i a l’apartat de
transparència de la pàgina web.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Gerència, Secretaria, Intervenció i als caps de les
diferents àrees, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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Exp. 528/2021
ANNEX 1. PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021
OBJECTE

TIPUS

PROCEDIMENT

HARMONITZAT

VEC*

TERMINI

1

Tractament de matalassos

Servei

No

12.500

2

Reforma interior i ampliació
del viver d'empreses
Contractació del servei
d’explotació, conservació i
manteniment dels
sistemes de sanejament

Obra

Simplificat
sumari
Simplificat

No

Serveis

Obert

Serveis

3

4

ÀREA
RESPONSABLE

2+2

PREVISIÓ
INICI
LICITACIÓ
01/05/2021

Exp

130.877

3 mesos

30/03/2021

Serveis Tècnics

2021/ST0246

No

4.359.577,65

3+1

01/02/2021

Medi Ambient

2020/MA0437

Simplificat

No

45.971,61

7 mesos

18/02/2021

Medi Ambient

2020/MA1912

2020/MA2068

Medi Ambient

Redacció projecte
constructiu EDAR
Blancafort
5

Adquisició d'un tromel per
la planta de compostatge

Subministrament

Obert

Sí

311.940

6 mesos

24/03/2021

Medi Ambient

6

Servei

Simplificat
sumari
Simplificat

No

18.000

4 anys

01/5/2021

Serveis Generals

7

Manteniment equips de
clima CC i OAD
Assegurances

No

80.000

4 anys

01/05/2021

Serveis Generals

8

Prevenció de Riscos

Serveis

No

20.000

4 anys

01/05/2021

Serveis Generals

9

Redacció projecte
constructiu EDAR Pira
Redacció projecte
constructiu EDAR Vilanova

Servei

Simplificat
sumari
Simplificat

No

50.000

15/09/2021

Medi Ambient

Servei

Simplificat

No

28.000

26
setmanes
22
setmanes

15/09/2021

Medi Ambient

10

Servei
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11

12

13
14
15
16

17

18

19

de Prades
Execució de l'obra
"Arranjament i millora dels
murs de l'EDAR de Solivella"
+ DO, coordinació de SS i
permís d'obres
Execució del projecte
"Subministrament i
instal·lació d'una reixa de
gruixuts automàtica al pou
de grollers"
Rènting vehicles B. Social
Menjadors escolars 20222023
Transport escolar 2022-2023
Construcció d'una planta de
tractament de resta i túnels
descomposició de FORM al
Centre Comarcal de
tractament de residus
municipals"
Servei de telefonia fixa i de
telefonia i comunicació de
dades mòbils del Consell
Comarcal de la Conca de
Barberà
Servei de neteja en els
diversos edificis del Consell
Comarcal
Manteniment edificis
fontaneria i electricitat
(Palau Alenyà, Concactiva,
Centre Residus i deixalleries)

Obra

Simplificat
sumari

No

75.330

4 mesos

01/06/2021

Medi Ambient

Obra

Simplificat

No

103.866

2 mesos

01/06/2021

Medi Ambient

Serveis
Serveis

Conveni Marc
Obert

No
Sí

30.000
1.200.000

4
4

01/04/2021
01/11/2021

Serveis Generals
Ensenyament

Serveis
Obra

Obert
Obert

Sí
No

2.520.000
3.0520.243,35

4
1any

01/11/2021
24/03/2021

Ensenyament
Medi Ambient

2020/MA336

Servei

Obert

Sí

257.500

2+3 anys

30/03/2021

Serv. Informàtics

2021/SI361

Servei

Obert

Sí

290.000

3-2 anys

27/01/2021

Serveis Generals

2020/AG1585

Servei

Simplificat

No

70.200

4 anys

1/09/2021

Serveis Generals
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20 Compra de contenidors de
recollida selectiva
21
Assessoria jurídica per
redacció informes plans
eòlics

Subministrament

Simplificat

No

Servei

Simplificat
Sumari

No

138.244
59.500

*VEC: Valor estimat del contracte Import total sense IVA+ PRÒRROGUES
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4 anys

01/11/2021

Medi Ambient

2+1+1
anys

01/11/2021

Serveis Tècnics

