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Hisenda
Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Exp. V 0033/2020

DECRET
Vista la previsió de l'Ajuntament de Reus en matèria de contractació pública, per a l'any
2020, pel que fa a contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada, amb els
següents objectes de contracte:
• Servei de pintat i repintat de la senyalització viària horitzontal.
• Servei de recollida i acollida d’animals abandonats a via pública.
• Servei de retirada vehicles de la via pública-grua.
• Servei de sistemes alarma, vídeo-vigilància i custòdia de claus.
• Serveis de neteja d'edificis d'ús docent (escoles i escoles bressol).
• Serveis de vigilància de dependències municipals.
• Servei d'assegurança sanitària per personal de l'Ajuntament.
• Servei de manteniment d'espais verds de la ciutat.
• Serveis auxiliars de diverses dependències municipals.
• Servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
Vist que segons l'article 28.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), les administracions públiques 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, que ha de recollir, almenys, els contractes que
han de quedar subjectes a una regulació harmonitzada.
Vist l'article 134 de la mateixa LCSP, on es recull que les administracions públiques
donaran publicitat de la seva previsió d'activitat de contractació pública subjecta a
regulació harmonitzada, a través del Diari Oficial de la Unió Europea així com del perfil
del contractant de l’òrgan de contractació, mitjançant l’anunci d’informació prèvia.
Vist que l’article 22.1 b) de la LCSP, estableix quins contractes de serveis es consideren
subjectes a regulació harmonitzada.

HE RESOLT:
PRIMER.- Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, l'anunci d’informació prèvia dels
serveis següents:
• Servei de pintat i repintat de la senyalització viària horitzontal.
• Servei de recollida i acollida d’animals abandonats a via pública.
• Servei de retirada vehicles de la via pública-grua.
• Servei de sistemes alarma, vídeo-vigilància i custòdia de claus.
• Serveis de neteja d'edificis d'ús docent (escoles i escoles bressol).
• Serveis de vigilància de dependències municipals.
• Servei d'assegurança sanitària per personal de l'Ajuntament.
• Servei de manteniment d'espais verds de la ciutat.
• Serveis auxiliars de diverses dependències municipals.
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• Servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
SEGON.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Reus, l'anunci
d’informació prèvia dels serveis esmentats en l’apartat primer del present Decret, un cop
s’hagi publicat al Diari Oficial de la Unió Europea l'esmentat anunci d’informació prèvia.

Ho mana i signa la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda en virtut de les
competències delegadesper Decret de l'Alcaldia de data 27 de novembre de 2019
(BOPT de 12 de desembre de 2019), a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
El secretari general, per delegació de
La regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda signatura
El vicesecretari
Maria Luz Caballero Gabas

Josep M. Sabaté Vidal

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2020004887 de data 13 de març de
2020 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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