Expedient 93/2022
DECRET D'ALCALDIA
Vist el que disposa l’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, en relació que les entitats del sector públic, entre les que expressament es
troben les administracions locals:
“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”.

RESOLC
Primer.- Aprovar el pla anual de contractació per a l’exercici 2022 amb la relació de
contractes i previsió del trimestre d’inici de la licitació que es contempla a continuació:
OBJECTE
Subministrament i instal·lació d'una sitja de potassa

LICITACIÓ ESTIMADA
Termini obert fins al
28/01/2022
Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i Suspès cautelarment pel
neteja viària del municipi
TCCSP
Serveis per a l’elaboració d’un inventari de béns i drets
1r trimestre
Servei de grua municipal
1r trimestre
Servei de revisió d’extintors per al 2022
1r trimestre
Servei d'abastament d'aigua potable i de clavegueram
1r trimestre
Servei de neteja d’edificis i equipaments municipals
1r trimestre
Substitució de la coberta pista de gel del poliesportiu de
Puigcerdà
1r trimestre
Servei terapèutic d’equinoteràpia per a alumnes amb 1r trimestre
necessitats educatives especials i/o discapacitats
funcionals de les escoles “Alfons I”, INE “Pere Borrell” i
“Llums del nord”
Servei de tallers de Robòtica i Tecnologia pel 1r trimestre
desenvolupament de les competències del futur
Servei de gestió, organització i execució de les curses 1r trimestre
d’Age, Mitja Marató de Puigcerdà i Sant Silvestre de
Puigcerdà
Obres de reforma del local jove
1r trimestre
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Fent ús de les facultats conferides per la legislació vigent a aquesta alcaldia,
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Atès que per part de les diferents Àrees de l’Ajuntament, s’ha revisat la previsió de
contractació per a l’exercici 2022, previsió que es revisarà quan sigui necessari i com a
mínim trimestralment, als efectes de dur a terme la seva actualització amb les modificacions
que siguin adients elaborant-ne una relació de contractes i el trimestre previst d’inici de la
licitació.

Número: 2022-0109 Data: 28/01/2022

Vist el que es preveu a l’article 6, en relació amb els articles 8.1.f) , 12.1, i 13.1.c) de la Llei
19/2014, d 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, sobre la
informació relativa a la planificació de la contractació pública.

1r trimestre
1r trimestre
1r trimestre
1r trimestre
1r trimestre
1r trimestre
1r trimestre

2n trimestre
2n trimestre
2n trimestre
3r trimestre
3r trimestre

Segon.- Establir que el Pla que s’aprova es revisarà trimestralment o quan sigui necessari
durant l’any, als efectes de dur a terme la seva actualització amb les modificacions que
siguin adients, duent a terme el mateix tràmit de publicitat que es contempla en el present
Decret.
Tercer.- Publicar al perfil del contractant, la present resolució als efectes de la seva
publicitat i difusió.
Quart.- Comunicar la present resolució a les diferents Àrees de l’Ajuntament.
Ho mana i signa Alcalde, Albert Piñeira Brosel, a Puigcerdà, el dia assenyalat en el marge;
del què, com a secretària, en dono fe.
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1r trimestre
2n trimestre
2n trimestre
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1r trimestre
1r trimestre
1r trimestre
1r trimestre
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Servei de gestió d’expedients, custòdia de documents,
signatura digital
Obres 2ª fase recuperació túnel passeig 10 d'abril
Renovació i manteniment de la maquinaria de
l’aparcament municipal “Escoles Pies” en modalitat
d’arrendament
Servei de vigilància i control de plagues
Servei de neteja de neu
Servei de direcció d’obres del local jove
Subministrament d’impressores, mitjançant la modalitat
d’arrendament
Serveis de redacció del projecte executiu fase III
construcció edifici usos múltiples
Servei per la gestió i manteniment del cementiri
Servei de transport urbà de proximitat
Servei de redacció del projecte bàsic i d’execució, direcció
de les obres i resta de treballs complementaris de l’arxiu
Comarcal de la Cerdanya
Obres de reforma de l’oficina del carrer Pic d’Eina, 2
Servei de classes esportives per la Gent Gran
Servei especial de transport pel programa "Activitat Física
i Esport per la Gent Gran"
Obres de reforma integral del carrer Puigpedrós
Obres fase III construcció edifici usos múltiples
Obres d’impermeabilització plaça de l'Alguer
Obres 1ª fase parc fluvial riu Querol
Subministrament, obra, posada en marxa i manteniment
d’un sistema d’il·luminació del Campanar de Puigcerdà

