IDENTIFICADORS

DOCUMENT

n: 2021/1433

Resolució: 2021/1433 Decret aprovacio del pla anual de
contractació 2022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 6SMYC-7WJFO-QP526
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2021 a les 12:08:42
Pàgina 1 de 3

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès.Aprovat 14/12/2021 09:33
2.- Interventora de Consell Comarcal del Gironès.Aprovat 14/12/2021 09:35
3.- Secretari de Consell Comarcal del Gironès. Signat 14/12/2021 11:18
4.- President de Consell Comarcal del Gironès. Signat 14/12/2021 14:47

APROVAT
14/12/2021 14:47
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Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,
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En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre.
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, ha elaborat el seu Pla Anual de
Contractació per l’any 2022, per tal de millorar la planificació de la contractació de
l’ens.
Vist que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant
LCSP, estableix entre els seus principis que en tota contractació pública s’han
d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals
sempre que tinguin relació amb l’objecte del contracte, en la convicció que la seva
inclusió proporciona una millor eficiència en la utilització dels fons públics. També s’ha
de facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com
de les empreses d’economia social.
Una de les eines per promoure la participació de la petita i mitjana empresa en la
contractació pública és l’accés, sense costos, a la informació i programació de
l’activitat contractual per part de les administracions públiques, fet que els permetrà
una major planificació de la seva activitat. Aquesta necessitat de programació de
l’activitat contractual suposa alhora la introducció d’un nou mecanisme de major
transparència i eficiència contractual per part de les propis administracions.
L’apartat quart de l’article 28 de la LCSP, determina que les entitats del sector públic
han de programar l’activitat de contractació, que han de dur a terme en un exercici
pressupostari o períodes plurianuals i han de donar a conèixer el seu pla de
contractació anticipadament mitjançant un anunci d’informació prèvia previst a l’article
134 LCSP que almenys reculli els contractes que han de quedar subjectes a una
regulació harmonitzada.
L’article 6 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació amb els articles 8.1.f), 12.1 i 13.1.c) preveu
atenció a la informació relativa a la planificació de la contractació pública.
HE RESOLT:
PRIMER.

Aprovar el Pla Anual de Contractació del Consell Comarcal del Gironès
per l’any 2022, que s’adjunta com a annex a aquesta resolució, d’acord
amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.

SEGON.

Publicar el Pla Anual de Contractació al perfil del contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de
la Transparència del Consell Comarcal del Gironès.

TERCER.

Donar compte del contingut d’aquesta resolució en la propera sessió del
Ple que se celebri.
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QUART.

Notificar el contingut de la present resolució als coordinadors d’àrea i
responsables dels contractes recollits en el Pla Anual de Contractació
del Consell Comarcal del Gironès per l’any 2022.

Així ho disposo pel present Decret.
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Obra per la millora del drenatge urbà, col·lectors de desguàs i sobreeixidors al carrer
Montnegre de Fornells de la Selva

307.264,99 €

196.038,16 €

Obert Simplificat

Obert Simplificat

Obert Simplificat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estimació inici procediment

Nº EXP.: 2021/15/3072

Obra per la millora i renovació de les places del centre de Fornells de la Selva

135.148,34 €

Obert Simplificat
Obert Simplificat
Obert Simplificat
Obert Simplificat
Obert Simplificat
Obert Simplificat

Procediment

Obra per la millora del pont de vianants sobre la via del tren entre els carrers Caterina
Albert i carrer Rocacorba de Fornells de la Selva

684.568,85 €
652.590,00 €
80.000,00 €
55.228,89 €
89.574,74 €
138.089,00 €

V.E.C

Obra Casa de la Tecnologia de Girona
Obra d'urbanització UA Agustí Riera
Obra d'urbanització UA Vicenç Bou, carrer dels tres Reis, carrer de St. Jordi
Obra per la millora del pavelló de Llorà a St. Martí de Llémena
Obra per la millora i condicionament de l'enllumentat públic de Llorà
Obra Bicipark fornells

Obert Simplificat

Obert Simplificat
Obert Simplificat
Obert
Obert
Obert
Obert
Obert
Obert

Obert Simplificat

Obert harmonitzat

149.517,87 €
78.500,00 €
22.000,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
62.400,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

250.000,00 €

2.978.131,20 €

Obra d'ampliació de la Llar d'infants municipal "Coloraines" de Fornells de la selva

Servei gestió menjadors Escoles Educació Especial Font de l'Abella i Palau

Servei de seguretat, alarmes i manteniment d'extintors
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Servei fonts d'aigua
Serveis Postals
Servei de manteniment pàgines web
Servei de trucades IP
Servei d'eina gestió personal
Servei d'elaboració de l'inventari de béns del Consell Comarcal del Gironès

7.511.329,44 €

11.378.931,24 €

Obert harmonitzat

Lot-1 Escoles públiques de Salt

876.934,80 €

2.990.667,00 €

Obert

Obert
Obert
Obert harmonitzat
Obert harmonitzat
Obert
Obert

Lot-2 Escola Pla de Girona

60.000,00 €
80.000,00 €
799.339,04 €
300.467,52 €
- €
37.950,00 €

Obert
Obert
Obert harmonitzat

Obert

Servei Casal Jove Gironès
Servei Bus a les Fires de Girona
Servei deixalleria Sarrià de Ter i deixalleries mòbils
Venda paper i cartró
Servei de recollida de roba usada
Servei de redacció d'un estudi de pagament per generació de taxa de residus

20.000,00 €
5.000,00 €
340.000,00 €

6.000,00 €

100.000,00 €

Servei de migració de la Intranet i migració de la base de dades
Subministrament d'instruments musicals
Servei de jardineria Sant Julià de Ramis

Subministrament compostadors domèstics

Servei de tractament de poda i fusta

Lot-3 Escoles Font de la Pólvora i Vila-roja

Contracte servei menjador integral per lots:

Obres per la climatització del Centre Cívic i Cultural "La Sitja" de Fornells de la Selva

Objecte del contracte

PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2022

Annex I- Pla anual de contractació per l’any 20
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