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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 21
de febrer de 2022, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
«6. Aprovació del Pla Anual de Contractació 2022.
L'art. 28.4 de 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
l'obligació de planificar i publicar l'activitat contractual anual, almenys per als
contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Montserrat Febrero i Piera

“(...)
4. 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 pluriennals, i han de
donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci
d’informació prèvia previst en l’article 134 que almenys reculli els contractes que han
de quedar subjectes a una regulació harmonitzada”.
El Pla anual de contractació ha de recollir la relació dels contractes amb, almenys, una
sèrie de dades bàsiques: objectiu, preu, durada i data estimada de licitació, perquè les
empreses puguin tenir-ne coneixement amb l’antelació suficient i planificar les ofertes.
No obstant això, és un pla indicatiu que no obliga a licitar tots els contractes o amb
les condicions exactes prèviament anunciades.
Per tant, el Pla elaborat per a l'exercici 2022 pel Servei de Contractació i informat
favorablement per la Secretaria General, recull la informació fonamental reunida dels
diversos departaments amb la major concreció i desenvolupament, segons les dades
disponibles actualment. Tot i així, es tracta d’un document viu que s’anirà actualitzant
al llarg de l’exercici vigent en funció de les noves contractacions que calgui realitzar,
sobre tot pel que fa a les inversions.
Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER. Aprovar el Pla anual de contractació per a l'exercici 2022, annex a aquesta
proposta.
SEGON. Publicar en el perfil del contractant aquesta resolució, així com el Pla Anual
de Contractació per a l’exercici 2022 aprovat.

Marta Puig Puig
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22/02/2022 La secretària acctal.
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23/02/2022 L'alcaldessa
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TERCER. Comunicar als diferents responsables i àrees municipals que, per tal de poder
gestionar i tramitar els contractes dins la previsió establerta en el Pla aprovat, cal
planificar amb la suficient antelació l’entrega de la documentació corresponent al
Servei de Contractació tenint en compte el termini de tramitació establert per a cada
tipus de contracte. »
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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