CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

3/2021

La junta de govern local

LLUZAR LÓPEZ DE BRIÑAS GONZALO, EN QUALITAT DE SECRETARI
D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 13 / de gener / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 3/2021. Aprovar Pla anual de contractació 2021
FETS
L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) disposa que les entitats del sector públic han de programar l’activitat de
contractació pública que preveuen desenvolupar en un exercici pressupostari o en
períodes pluriennals, a través de la confecció d’un pla de contractació, el qual haurà
de donar-se a conèixer 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.

FONAMENTS DE DRET
Articles 28.4 i 134 de la Llei de contractes.
Articles 6, 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.
Per resolució d’Alcaldia 2019-0601, de data 28 de juny de 2019, l’alcalde va delegar
a la Junta de Govern Local la competència relativa a “les contractacions i
concessions de tota classe i l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan la seva
contractació o concessió sigui competència de l’alcaldia”
Per tot això, d’acord amb els fets i els fonaments de dret assenyalats anteriorment.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
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Per tal de complir amb la norma esmentada i amb l’objectiu de programar una
contractació pública eficient, de conformitat amb els principis establerts a l’article 1
de la LCSP, un cop recollides les necessitats de contractació de les diferents àrees i
serveis, s’ha elaborat el pla de contractació d’aquesta Corporació.

Primer. Aprovar el Pla anual de contractació de l’exercici pressupostari 2021 següent:

Objecte del contracte
Recollida i transport porta a porta
dels residus municipals
Manteniment de les instal·lacions
dels edificis municipals
Neteja dels immobles municipals
Projecte d’urbanització Parc de
l’Aigua
Recollida d’animals de companyia
abandonats o perduts

Tipus de contracte
Serveis

Procediment
Obert harmonitzat

Serveis

Obert harmonitzat

Serveis
Obres

Obert harmonitzat
Obert

Serveis

Obert

Segon. Publicar aquest Pla de contractació en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Sentmenat, així com en el Portal de transparència municipal de la
seu electrònica d’aquesta Corporació, als efectes de la seva publicitat i difusió.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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