AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP2021/614

PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER L'EXERCICI 2021.
ANTECEDENTS
1. L’article 28.4 de la LCSP disposa que «4. 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 plurianuals i han de donar a conèixer el seu pla de contractació
anticipadament mitjançant un anunci d’informació prèvia previst a l’article 134 que almenys
reculli els contractes que han de quedar subjectes a una regulació harmonitzada.»
Resulta també rellevant donar compliment, també, l’article 6, en relació amb els articles
8.1.f), 12.1 i 13.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la
informació i bon govern, sobre la informació relativa a la planificació de la contractació
pública.
2. Vist que les diferents àrees i departaments d’aquest Ajuntament han llistat aquells
contractes que caldria licitar.
3. En data 12 de maig de 2021 per diligència d’ordre de l’alcaldia s’ordena la tramitació
d’aquest expedient.
MOTIVACIÓ
1. L’Ajuntament de Berga ha elaborat el Pla Anual de Contractació, un instrument de nova
incorporació en la gestió municipal que sorgeix per millorar la planificació de les àrees
implicades. Tot assegurant la gestió dels contractes necessaris en termini i, per l’altra,
implementar una cultura de millora continua en la contractació pública i una millora en
l’eficàcia i eficiència en la tramitació administrativa.
2. La publicació del Pla Anual de Contractació té dos propòsits fonamentals: planificar
adequadament la contractació de l’Ajuntament en proporcionar-li un instrument centralitzat
per a advertir amb antelació de les dates de venciment dels contractes i de l’acumulació de
licitacions en terminis curts de temps i, d’altra banda, detectar a temps deficiències en el
disseny inicial dels contractes, com la definició del seu objecte, el càlcul del valor estimat o
l’establiment de la seva durada.
3. 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 pròpies administracions.
4. El Pla Anual de Contractació s’ha elaborat amb la informació facilitada per les diferents
àrees de l’Ajuntament, que han detallat quins contractes de subministraments, serveis i
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obres tenen programats desenvolupar i, l’equip de govern n’ha efectuat la priorització i
programació per l’anualitat 2021 que consta com a annex a aquest document.
5. La planificació de la contractació ha de permetre regularitzar-la, detectar necessitats
futures, detectar mancances, i controlar el grau de compliment d’allò planificat.
6. Per part del servei de contractació i compres es presenta aquest Pla amb la finalitat de
donar a conèixer en un únic document les necessitats institucionals que pretenen cobrir-se
mitjançant els contractes que es relacionen.
No obstant això, la planificació que es sotmet a aprovació és un instrument dinàmic, en tant
que no recull tota la contractació pública municipal, però si la major part, d’acord amb la
documentació aportada pels diferents serveis municipals. Fruit d’aquesta planificació
s’adverteix d’algunes mancances detectades, en primer terme existeix cert desconeixement
de la contractació pública i dels seus principis rectors, i en segon terme, el servei de
contractació ha d’estar dotat de personal suficient i estable per poder complir amb el present
pla.

7. D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcalde/ssa les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments quan el
seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de 6.000.000.-€, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui
superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superin ni el percentatge indicat, referent als recursos ordinaris per el
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

DISPOSICIÓ
L’Alcalde/ssa RESOL,
Primer. APROVAR el Pla Anual de Contractació administrativa de l’Ajuntament de Berga de
l’exercici 2021, que figura com a annex a aquesta resolució, els quals s’hauran d’executar
durant l’exercici, en relació a les necessitats dels diferents serveis municipals.
Segon. PUBLICAR el Pla Anual de Contractació al “perfil del contractant” i al “portal de
transparència» de l’Ajuntament de Berga.
Tercer. PUBLICAR en el Diari Oficial de la Unió Europea anunci previ on hi consti els
contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Quart.- COMUNICAR aquest acord als diferents serveis municipals.
Cinquè.- Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i
en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas,
publicació.
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El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del
dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució
d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix
recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini
màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per
interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant,
no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Alcalde/ssa, Ivan
Sànchez Rodríguez dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat i signat
electrònicament.
L’Alcalde/ssa,
Ivan Sànchez Rodríguez

El Secretari
Antoni Pérez i Zúñiga
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OBJECTE
1

2

3

4

5

6

7

TIPUS

PROCEDIMENT

HARMONITZAT

Contracte administratiu
de subministrament de
finestres per CEIP
Santa Eulàlia.
Contracte de serveis
relatius al servei de
piscina municipal
(socorrisme i
taquillers/eres)
Contracte d’obres per la
substitució parcial de la
coberta del Pavelló
Contracte administratiu
d’obres d’arranjament i
millora del Pont de la
Fàbrega
Contracte de serveis del
Teatre Municipal.

Subminist
rament

Obert
simplificat

No

Serveis

Obert

Obres

Contracte administratiu
d’obres de re
urbanització de la
Ronda Moreta
Contracte administratiu
d’obres de pavimentació
de platges de piscina
exterior

VEC

TERMINI

PREVISIÓ
INICI
LICITACIÓ

ÀREEA
RESPONSABLE

122.797,67€ 3 mesos

En tràmit

Serveis
territorials

No

113.063,90€ 4 anys
(socorrisme)
54.315,01€
(taquilles)

En tràmit

Esports

Obert
simplificat

No

197.471,54€ 3 mesos

En tràmit

Serveis
territorials

Obres

Obert
simplifica
abreujat

No

62.778,76€

Maig - juny

Serveis
territorials

Serveis

Obert

Si

70.000€/any 3+2
anys

juny

Cultura

Obres

Obert
simplificat

No

196.000,00€ 3 mesos

Segon
semestre

Serveis
territorials

Obres

Obert
simplificat

No

81.500€

Segon
semestre

Serveis
territorials i
Esports

3 mesos

3 mesos
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8

9

10

11

Contracte administratiu
de serveis d’instal·lació
de la il·luminació de
Nadal
Contracte administratiu
pel serveis
d’interpretació artística
de les cobles de Patum
Concurs de projectes
del vestuari de gegants
de la Patum.
Contracte del servei de
bugaderia i planxat. *

Serveis

Obert

No

71.600.-€

4 anys

Segon
semestre

Promoció
Econòmica i
Fires

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Si

315.000.-€

4 anys

Segon
semestre

Participació i
festes

Subminist
rament

Concurs

No

4.500€

55 dies

Segon
semestre

Participació i
Festes

Serveis

Obert
simplificat

No

68.821,53.€

3+1

Segon
semestre

Participació i
Festes

* Contracte amb reserva social
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