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La persona que subscriu aquest informe-proposta, ha examinat els fets i les
disposicions legals aplicables a l’assumpte que es menciona, i, de conformitat
amb allò que es preveu a l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, trasllada a l’Alcaldia la proposta d’adopció
de la Resolució següent, en els termes que es transcriuen a continuació
INFORME
“La gestió d’una organització del volum i complexitat de l’Ajuntament de Ripollet
no permet allargar per més temps la creació d’estructures singulars destinades a
atendre de forma integral la contractació pública. Aquestes estructures s’han de
dotar de personal tècnic amb una formació específic en la matèria i, finalment,
cal una planificació estratègica de la contractació pública a través d’instruments
com el pla anual de contractació.
Per poder atendre la diagnosi anterior s’ha habilitat, en el present mandat,
l’alliberament de recursos humans propis, per començar a construir una
estructura específica unificada de contractació conformada per dues tècniques de
contractació, una administrativa i la referència d’una tècnica d’administració
general de l’equip de serveis jurídics. No obstant això, cal continuar dotant amb
personal especialitzat aquesta per poder atendre el volum de treball generat i les
noves obligacions establertes per la normativa específica.
En aquesta línia el document de treball intern, Pla d’Ordenació dels Recursos
Humans (PORH), preveu la creació d’una unitat de contractació i patrimoni,
depenent del departament de serveis econòmics, com a unitat centralitzada de
la contractació a l’Ajuntament de Ripollet. Actualment la creació formal de la
unitat resta a l’espera de l’aprovació del PORH per part del ple municipal.
També s’han creat instruments generadors d’una estructura integrada com les
instruccions de contractació menor 1/2018 i 1/2019 adreçades a tot el grup
municipal, la creació d’una central de contractació que ha de servir per realitzar
operacions per contractes programes dins del grup municipal i l’extensió del
programari “commet” a la operativa funcional dels organismes autònoms.
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Aquestes mesures, conjuntament amb un ús proactiu de les centrals de
contractació d’altres administracions i/o associacions, ens ha permès
reorganitzar una part important de la contractació de l’Ajuntament de Ripollet
en el present mandat.
Amb la feina feta, ara cal iniciar la planificació estratègica de la contractació de
l’ens municipal a través dels instruments recollits per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic –LCSP- i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: pla anuals
de contractació –LTAIPBG-.
Per assolir l’objectiu de disposar l’any 2019 de l’instrument del pla de
contractació anual a l’Ajuntament de Ripollet –PCAP- s’ha realitzat un treball de
petició de les previsions de necessitats contractuals als 5 àmbits i son aquestes
les que s’han incorporat a la planificació.
La LCSP, 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 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 d eles 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 propis
administracions.
L’apartat quart de l’article 28 de la Llei La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, determina que les entitats del sector públic han de
programar l’activitat de contractació, 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.
L’article 6 de la LTAIPBG, en relació amb els articles 8.1.f), 12.1 i 13.1.c) preveu
atenció a la informació relativa a la planificació de la contractació pública.
El Pla Anual de Contractació de l’Ajuntament de Ripollet dona resposta a la
necessitat d’informació, programació i transparència. Per assolir aquests
objectius s’ha estructurat en els següents apartats:


Àmbit responsable (departament/unitat de referència)





Objecte del Contracte
Tipus de contracte
Quadrimestre estimat inici de licitació

Els diferents àmbits han revisat la previsió de contractacions per a l’exercici 2019,
previsió que és revisarà trimestralment als efectes de dur a terme la seva
actualització amb les modificacions necessàries i l’elaboració d’una relació dels
contractes i trimestre previst d’inici de la licitació, i recollint els que es troben en
licitació aprovada dins l’exercici 2019, amb anterioritat a aquest informeproposta.
De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent
aplicació, i en exercici de les atribucions que confereix a l’Alcalde la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

RESOLC
Primer. Aprovar el Pla Anual de Contractació de l’Ajuntament de Ripollet per l’any
2019, d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, adjuntat com annex en aquest informe-proposta.
Segon. Publicar el Pla Anual de Contractació al perfil del contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la
Transparència de l’Ajuntament de Ripollet.
Tercer. Donar compte del contingut de la present resolució en la propera sessió de
la Junta de Govern Local que se celebri.

Quart. Notificar el contingut de la present resolució als coordinadors d’àmbit i
responsables dels contractes recollits en el Pla Anual de Contractació de
l’Ajuntament de Ripollet per l’any 2019.”
Vista l’anterior proposta, conforme amb ella, en ús de les atribucions
expressament conferides per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, resolc en els seus propis termes.

Ripollet,

L’alcalde

En dono fe, als efectes de fe pública.
El secretari accidental

Jose Maria Osuna López

Emiliano Mora Labrada

