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Expedient Núm.: 2021_376
Assumpte: Informe relatiu el Pla anual 2022 de contractació del Consorci de les Vies
Verdes de Girona
UACG: Administració
Data: 30/11/2021
AP/ac
DECRET
La Llei 9/2017, 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, 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 relació
qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i 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 pròpies administracions.
L’apartat quart de l’article 28 LCSP determina 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 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.
Vist l’informe del gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data 30 de
novembre de 2021, on determina que el apartats necessaris per dotar el pla anual de
contractació i donar resposta a les necessitats d’informació, programació i
transparència són els següents: Àrea gestora; objecte del contracte; tipus de contracte;
valor estimat del contracte; durada (incloses les possibles pròrrogues) i finalment el
quadrimestre estimat de licitació.
Atès la documentació de l’expedient de referència, d’acord amb les atribucions que
confereix la norma 1 de la disposició addicional segona de la de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic atribueix a la Presidència,
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RESOLC
Primer. Aprovar el Pla Anual de Contractació del Consorci de les Vies Verdes de
Girona, per a l’any 2022, d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, que s’adjunta com annex a aquesta resolució.
Segon. Publicar el Pla Anual de Contractació al perfil de contractant del Consorci de
les Vies Verdes de Girona, d’acord amb l’annex I d’aquesta resolució.
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Serveis

Serveis

Tipus de
contracte

50.546,00 €

54.513,91 €

605.720,13 €

Valor estimat
del contracte

2 anys

4 anys

3 anys

2 anys

Durada
(prorrogues
incloses)

1r trimestre

1r trimestre

1r trimestre

1r trimestre

2n trimestre

Quadrimestre
estimat licitació

PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2022

Subministrament

50.000,00 €

4 anys

Objecte

Serveis

76.000,00 €

Àrea Gestora

Campanya de pubIicitat de la ruta sorgida del projecte BICITRANSCAT

Serveis

Àrea manteniment

Àrea manteniment

Subministrament mobiliari i pals per la xarxa de vies verdes

Subministrament i servei de senyalització horitzonal

Ruta del Ferro i el Carbó i camí ramader Campdevànol (19,5 km)

Ruta tren Petit (8,5 km)

Bicitranscat (45 km)

Bianya-Sant Joan Abadesses (26 km)

Serinyà-Girona (40,60 km)

Connexió del carril bici de Celrà amb Girona (1,65 km)

Xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall d’en Bas (3,14 km)

Via verda entre els nuclis urbans de Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge (3,30
km)

Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles (28,36 km)

Connexió del municipi d’Aiguaviva amb Vilablareix i amb l’aeroport de Girona
(5,48 km)

Àrea de promoció i difusió

Gestió de les xarxes socials del Consorci

Àrea de manteniment

Àrea de promoció i difusió
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Les dades facilitades són una mera previsió i no vinculen l'entitat que les proporciona. Per aquesta raó poden haver-hi variacions entre la previsió i la
contractació real final.
Les dades informades inclouen el conjunt de contractes previstos per les àrees del Consorci, excloent la contractació menor.
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