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Àrea de Presidència i Drets Socials - Secretaria General
Contractació
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FIR$INT_AYT
DECRET núm.
Antecedents de fet
1. Mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 554/2021, de data 29 de gener de 2021, es va
aprovar el pla de contractació de l´Ajuntament de Sabadell per a l´any 2021, que
inclou la relació de contractes subjectes a regulació harmonitzada que es preveuen
licitar durant l’exercici, i es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de
Sabadell als efectes de publicitat i difusió.
2. Considerant que existia la possibilitat que les necessitats de dur a terme els
contractes variessin durant l´any 2021 es va acordar al mateix decret efectuar una
revisió del pla de contractació durant el mes de juny de 2021, per tal d´actualitzarlo amb les modificacions que fossin adients.
3. Els responsables de diferents departaments municipals han tramès a la secretaria
general la informació relativa a la revisió dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada que tenen previst licitar durant l´exercici 2021, informant de la
necessitat d’incloure al pla de contractació contractes no previstos amb anterioritat,
així com constatant la modificació d’algun aspecte de contractes ja previstos al pla
de contractació de l’any 2021, segons el detall següent:
Centre gestor *

Objecte del contracte

Modificació a realitzar

PLANIFICACIÓ I
PROJECTES DE
CIUTAT

Redacció d’un “Projecte per a la millora de
l’espai urbà a Can Feu Gràcia de Sabadell”,
Cal incorporar aquest contracte al pla de
consistent en la redacció del projecte bàsic i
contractació, amb previsió d'inici de licitació
executiu, l’estudi de seguretat i salut i la
durant el segon trimestre de 2021.
direcció de les obres del Sector 1, amb els
estudis i informes tècnics.

PLANIFICACIÓ I
PROJECTES DE
CIUTAT

Concurs de Projectes de l’Escola Municipal
de Música, Conservatori Professional i
altres usos a Sabadell. Prestació de
caràcter intel·lectual, per tal de poder
executar-ne les obres de construcció.

ACCIÓ SOCIAL

Servei d’Intervenció Socioeducativa. Dividit
en 7 lots:

Cal incorporar aquest contracte al pla de
contractació, amb previsió d'inici de licitació
durant el tercer trimestre de 2021

Es modifica el valor estimat del contracte, previst
inicialment en 850.060,00 €, passant a ser
856.656,00 €.
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LOT 1 - SIS Nord
LOT 2 – SIS Merinals
LOT 3 – SIS Can Deu
LOT 4 – SIS Concòrdia
LOT 5 – SIS Can Puiggener
LOT 6 – SIS Torre Romeu
LOT 7 – SIS Les Termes

Es modifica la previsió d’inici de la licitació, que
passa del primer trimestre del 2021 al segon
trimestre.

EDUCACIÓ

Gestió del servei d’escoles bressol
municipals, dividit en 4 lots

Es modifica la previsió d’inici de la licitació,
passant del 3r al 4t trimestre del 2021

EDUCACIÓ

Gestió del servei de menjadors
escolars

Es modifica la previsió d’inici de la licitació,
passant del 3r al 4t trimestre del 2021

TRANSICIÓ
ENERGÈTICA

Subministrament i instal·lació
d’estacions de mesures, calibració i
avaluació de dades d’una xarxa de
sensors de qualitat ambiental

Es modifica la previsió d’inici de la licitació,
passant del 2n al 3r trimestre del 2021

Manteniment preventiu i correctiu de
diferents ram d'oficis als equipaments
municipals:
Lot 1: Llauneria, electricitat i SAI
Es modifica la previsió d’inici de la licitació,
Lot 2: Serralleria, barreres i portes
passant del 1r al 2n trimestre del 2021
motoritzades
Lot 3: Ram de paleta
Lot 4: Vidrieria, persianes i cortines
Lot 5: Ram de fuster
Lot 6: Ram de pintor
* Nomenclatura adaptada a l'organització de l'administració municipal executiva aprovada per
decret d’alcaldia núm. 7579/2020, de data 2 de novembre.
SERVEI
D´OBRES
PÚBLIQUES,
PARCS I
JARDINS I
MANTENIMENTS

4. Constatada l’existència de modificacions en les dades contingudes inicialment al pla
de contractació de l’Ajuntament de Sabadell aprovat per a l’any 2021, cal procedir
a la seva actualització als efectes de donar la màxima transparència en relació a la
planificació i programació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada
previstos per l’exercici 2021.
5. La cap del servei de Contractació ha emès informe en data 2 de juliol de 2021,
favorable a la tramitació de l’expedient.
6. Aquest expedient no està subjecte al règim fiscalització prèvia en no comportar
l’aprovació de cap despesa.

Fonaments de Dret
1. L’article 28.4 de la de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l´ordenament jurídic espanyol de les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix l’obligació de
programar la contractació administrativa, així com donar a conèixer anticipadament
el Pla de Contractació anual, el qual ha de contenir com a mínim els contractes
subjectes a regulació harmonitzada, que es determinen en funció de la seva
quantia.
2. De conformitat amb el que estableixen les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la disposició addicional
11a de la LCSP i els Reglaments delegats que a continuació s’esmenten, a partir de
l’1 de gener de 2020, i fins nova modificació, són contractes subjectes a regulació
harmonitzada, en funció de la quantia del valor estimat del contracte, els següents:
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Norma jurídica
Reglament delegat (UE) 2019/1828 de la
Comissió de 30 de octubre de 2019 que
modifica la Directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu i del Consell pel que es
refereix als llindars pels contractes públics
d’obres, subministraments i serveis i els
concursos de projectes

Reglament delegat (UE) 2019/1827 de
la Comissió de 30 de octubre de 2019
que modifica la Directiva 2014/23/UE
del Parlament Europeu i del Consell pel
que es refereix al llindar per a les
concessions

Tipus
contractual

Llindar a partir 0101-2020

Obres

VEC igual o superior a
5.530.000 €

Serveis

VEC igual o superior a
214.000 €

Subministraments

VEC igual o superior a
214.000 €

Concessió d’obres
i concessió de
serveis

VEC igual o superior a
5.530.000 €

3. L’Ordre HAC/1272/2019, de 16 de desembre, publicada al BOE en data 31-122019, va aprovar modificar a partir de l’1 de gener de 2020 els imports que
consten a la LCSP, respecte a l’aplicació del procediment d’adjudicació dels
contractes subjecte a regulació harmonitzada.
4. Amb la modificació efectuada, l’article 20.1 de la LCSP estableix que estan
subjectes a regulació harmonitzada els contractes d’obres, de concessió d’obres i
de concessió de serveis el valor estimat dels quals sigui igual o superior a
5.530.000 euros. Els articles 21 i 22 de la LCSP preveuen que, en el cas de les
entitats locals, els contractes de subministraments i serveis estan subjectes a
regulació harmonitzada si el seu valor estimat és igual o superior a 214.000 euros.
L’article 22.1.c) de la LCSP no s’ha modificat, i per tant els contractes de serveis
que tinguin per objecte serveis socials i altres serveis específics inclosos a l’Annex
IV de la LCSP estan subjectes a regulació harmonitzada si el seu valor estimat és
igual o superior a 750.000 €.
5. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon
govern, estableix als articles 12.1, i 13.1.c) obligacions de transparència en relació
a la planificació i programació de la contractació pública.
6. L’acord segon del Decret 554/2021, de 29 de gener, va establir que el Pla de
contractació de l’any 2021 es revisaria durant el mes de juny de 2021, als efectes
de dur a terme la seva actualització amb les modificacions i adaptacions que siguin
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adients, duent a terme el mateix tràmit de publicitat que es preveu per al pla de
contractació aprovat. Caldrà, doncs, publicar al perfil de contractant de
l’Ajuntament de Sabadell la revisió del pla de contractació de l’exercici 2021.
7. L´article 21.1.s) de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, atorga
competències a l´Alcaldia en aquelles matèries que la legislació de l´Estat o de les
Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans
municipals, com és el cas que ens ocupa.

En virtut del que precedeix i en exercici de les competències que legalment tinc
conferides, RESOLC:
Primer. Aprovar l’actualització del pla de contractació de l’Ajuntament de Sabadell per
a l´any 2021, aprovat mitjançant decret d´alcaldia núm. 554/2021, de 29 de gener,
pels motius esmentats a la part expositiva, de forma que el pla de contractació de l’any
2021 un cop efectuades les modificacions adients és el següent:
PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ ANY 2021
PREVISIÓ DE LICITACIÓ DE CONTRACTES I ACORDS MARC SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA
Tipus de
contracte

Recollida de residus a través de
les centrals i xarxes de recollida
pneumàtica de l’Eix Macià, Centre,
Can Llong i Can Gambús de
Sabadell

90511000-2
90512000-9

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

1.676.080,52 €

4 anys

1r

Servei d’Atenció Domiciliària

85300000-2

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

26.389.391,88 €

2 anys més 2 anys
de pròrroga

2n

85311300-5

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

856.656,00 €

1any més 1 any de
pròrroga

2n

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

1.870.000,00 €

2 anys

2n

Centre gestor

Objecte del contracte (amb detall dels lots
en que es divideixi, si s’escau)

1

Servei de Neteja
Viària, Recollida i
Tractament de
Residus

2

Acció Social

3

Acció Social

Servei d’Intervenció Socioeducativa. Dividit en
7 Lots:
LOT 1 - SIS Nord
LOT 2 – SIS Merinals
LOT 3 – SIS Can Deu
LOT 4 – SIS Concòrdia
LOT 5 – SIS Can Puiggener
LOT 6 – SIS Torre Romeu
LOT 7 – SIS Les Termes
Manteniment preventiu i correctiu de diferents
ram d'oficis als equipaments municipals:

4

Obres Públiques,
Parcs i Jardins i
Manteniments

Lot 1: Llauneria, electricitat i SAI
Lot 2: Serralleria, barreres i portes
motoritzades
Lot
Lot
Lot
Lot

3:
4:
5:
6:

Trimestre
Valor estimat del Durada prevista,
any 2021
contracte
incloses
estimat inici
(previst)
pròrrogues
licitació

Codi CPV

Núm.

A determinar

Serveis

Ram de Paleta
Vidrieria, persianes i cortines
Ram de fuster
Ram de pintor

Procediment
de licitació

VEC Lot 1

580.000,00 €

VEC Lot 2

390.000,00 €

VEC Lot
VEC Lot
VEC Lot
VEC Lot

400.000,00 €
220.000,00 €
140.000,00 €
140.000,00 €

3
4
5
6

Servei de prevenció aliè per a l’especialitat
preventiva de medicina del treball i activitats
puntuals de les especialitats preventives de
seguretat en el treball, higiene industrial i
ergonomia i psicosociologia
aplicada

85140000-2
85147000-1

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

489.760,66 €

4 anys

1r

5

Prevenció de riscos
laborals

6

Educació

Gestió del servei d’escoles bressol municipals,
dividit en 4 lots

80110000-8

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

21.559.843,54 €

4 anys

4t

7

Educació

Gestió del servei de menjadors escolars

55523100-3

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

13.355.536,00 €

4 anys

4t
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8

Acord marc per la selecció d’empreses de
vigilants i controladors i serveis auxiliars per la
posterior adjudicació de contractes basats de
Seguretat i civisme serveis, dividit en dos lots:
Lot 1: Servei de vigilància
Lot 2: Servei de controladors d’accessos i
auxiliars de serveis

A determinar

Acord marc

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

A determinar

2 anys més
pròrroga de dos
anys més

1r

9

Seguretat i civisme Lloguer de vehicles tipus grua

A determinar

Subministraments

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

A determinar

4 anys

3r

10

Seguretat i civisme Lloguer de vehicles policials

A determinar

Subministraments

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

A determinar

4 anys

2n

11

Cultura

Serveis auxiliars per a la realització d’activitats
a equipaments cultural de Cultura i altres
serveis municipals, i d’activitats culturals a
espais oberts

98300000-6

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

1.290.000,00 €

3 anys

1r

12

Transició energètica

Subministrament i instal·lació d’estacions de
mesures, calibració i avaluació de dades d’una
xarxa de sensors de qualitat ambiental a
Sabadell

38344000-8

Subministraments

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

273.351,93 €

8 mesos

3r

13

Servei d’Obres
d’Edificis i Béns
Municipals

Construcció nou pavelló esportiu al sector oest

45210000-2

Obres

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

7.100.000,00 €

2 anys

4t

14

Redacció d’un “Projecte per a la millora de
l’espai urbà a Can Feu Gràcia de Sabadell”,
Planificació i
consistent en la redacció del projecte bàsic i
Projectes de Ciutat executiu, l’estudi de seguretat i salut i la
direcció de les obres del Sector 1, amb els
estudis i informes tècnics.

71240000-2

Serveis

Concurs de
Projectes

420.000,00 €

1 any

2n

15

Concurs de Projectes de l’Escola Municipal de
Música, Conservatori Professional i altres usos
Planificació i
a Sabadell. Prestació de caràcter intel·lectual,
Projectes de Ciutat
per tal de poder executar-ne les obres de
construcció.

71240000-2

Serveis

Concurs de
Projectes

220.000,00 €

1 any

3r

Segon. Publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell la present
resolució als efectes de la publicitat i difusió del pla de contractació per a l’any 2021
actualitzat.

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
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