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Antecedents
Amb les noves Directives 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació de contractes de
concessió; la 2014/24/UE, sobre contractació pública; i la 2014/25/UE, relativa a la
contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els
transports i serveis postals, la Unió Europea ha conclòs un procés de revisió i
modernització de les vigents normes sobre contractació pública, que permeten
incrementar l’eficiència de la despesa pública, així com també facilitar la
participació de les petites i mitjanes empreses en la contractació pública.
L’actuació, fins ara, del sector públic consistia en actuacions de d’acció-reacció en
matèria de contractació pública. És a dir, moltes vegades, utilitzant tècniques que
només servien per cobrir l’expedient, però no donaven resolució als objectius reals
del poder adjudicador. Una d’elles, era l’ús de la figura del contracte menor com a
procediment habitual d’adjudicació d’un contracte. Si a aquesta situació, afegim la
complexitat que suposa la implementació 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 (en endavant, LCSP), això suposa un esforç d’aprenentatge de
noves matèries i nous procediments a utilitzar, abans de fer ús del contracte menor.
A més a més, i seguint les Directives europees abans esmentades, els objectius de la
LCSP són: en primer lloc, aconseguir una major transparència en la contractació
pública; i en segon lloc, aconseguir una millor relació qualitat-preu. En aquest
sentit, no hem d’obviar l’article 1.1 de la LCSP, el qual disposa el següent:
“La present Llei té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de
garantir que aquesta s’ajusta als principis de llibertat d’accés a les licitacions,
publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte
entre els licitadors; i d’assegurar, en connexió amb l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària i control de la despesa, i el principi d’integritat, un ús eficient
dels fons destinats a la realització de les obres, l’adquisició de béns i la
contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les
necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa.”
Per aconseguir
estableix:

aquest

objectiu,

l’article

28.4

de

la

Llei

9/2017,

esmentada,

“Les entitats del sector públic programaran l’activitat de contractació pública, que
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a
conèixer el seu pla de contractació de forma anticipada mitjançant anunci
d’informació prèvia previst a l’article 134 (d’aquesta Llei) que, almenys, reculli
aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada”.
El Pla de contractació també té l’esperit de donar compliment amb l’article 115.1 de
la LCSP, atenent a preparar correctament la licitació i informar als operadors
econòmics de les necessitats que té l’Ajuntament de Montmeló.
En conseqüència, l’aprovació d’un pla de contractació donarà l’oportunitat de donar a
conèixer als operadors econòmics quines necessitats institucionals es pretén cobrir
mitjançant els contractes que es projectin, i, d’aquesta manera, puguin estudiar i
preparar les seves proposicions de forma més acurada, aspecte que no només donarà més
transparència, igualtat i no discriminació de la contractació pública, sinó també
l’obtenció de millors ofertes pel que fa a qualitat-preu per a l’Ajuntament.
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Per tant, el Pressupost municipal per a l’any ja determina bona part de les
actuacions en matèria de contractació per l’any en curs, però també n’hi ha d’altres
que apareixeran o bé perquè són de tracte successiu, o bé perquè finalitzen els
contractes administratius vigents, o bé és una nova necessitat.
Un pla de contractació és un document dinàmic, al qual es poden incorporar actuacions
a mesura que cada una de les àrees necessiti per a desenvolupar i donar compliment a
les competències atribuïdes a aquest ens institucional.
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Fonaments de dret
-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.
-Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot el que s'ha exposat, el regidor d'Hisenda, proposa al Ple l’adopció dels
següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar el Pla Anual de Contractació de l’Ajuntament de Montmeló i el del
seu sector públic pel 2021, i que consta en l’Annex d’aquest acord.
Segon .- Publicar el Pla i l’anunci d’informació prèvia previst a l’article 134 de la
LCSP en el Perfil de Contractant, en el qual es recolliran els contractes que
quedaran sotmesos a regulació harmonitzada, a la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/8040068/customProf

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
Signat: LLUÍS ESTEBAN GARCÍA
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)

APROVAT PER
PLE DE L'AJUNTAMENT
30 de març de 2021
LA SECRETÀRIA
(signat electrònicament)
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Annex

2n
semestre

1r
semestre

1r
semestre

1r
semestre

1r
semestre

1r
semestre

Data
prevista
Licitació

Obert
Simplificat

Obert

Obert
Simplificat

Obert

Obert
Simplificat

Obert
Harmonitzat

Obert
Simplificat

Tipus
Procediment

Subministrament de material per al servei
d'abastament d'aigua municipal

Obres urbanització carrer Navarra

Subministrament de les grades de la Sala
Polivalent del Centre Cultural La Torreta

Obra de la coberta de la Sala Polivalent
del Centre Cultural La Torreta

Obra construcció Residència assistida i
Centre de dia

Subministrament del vestuari i calçat per
al personal de manteniment i serveis

Servei de neteja dependències municipals
dels CEIP Pau Casals i Sant Jordi

Servei dels tallers al Centre Cultural La
Torreta de Montmeló

1 any

1 any

4 anys

6 mesos

18 mesos

1 any

2 anys

1 any

Durada

1+1+1
anys

no

no

no

no

1+1+1
anys

2 anys

1+1+1
anys

Pròrroga

20.000,00 €

160.000,00 €

51.000,00 € **

275.000,00 €

2.350.000,00 € *

12.000,00 €

160.000,00 €

33.000,00 €

Import anual
previst, sense IVA

Contractes que l'Ajuntament de Montmeló té previst licitar durant l’any 2021

2n
semestre
Obert
Simplificat
Abreujat

Concepte

2n
semestre
* import total de l'obra
** modalitat rènting
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1 any

Durada

1+1 anys

Pròrroga

10.379,80 €

Import anual
previst, sense IVA

Contractes que l'Ajuntament de Montmeló té previst prorrogar durant l’any 2021

ADNCANINO, S.L. /
B98680887

Adjudicatari - NIF

Tipus
Procediment

Servei d'implantació i manteniment del
cens genètic dels gossos amb mostres
d'ADN.

Concepte

Data Inici
Contracte

Obert
Simplificat
Abreujat

24.650,32 €

Data
Pròrroga

24/05/2019 25/01/2020

1+1 anys

7.335,00 €

1 any

1+1 anys

5.795,00 €

A.R.A. SO, Sonorització i
Il·luminació, S.L. /
B64762776

2 anys

1 any

1.860,00 €

Servei de lloguer d’equips i assistència
tècnica en la sonorització i il·luminació
dels actes que realitzi l’ajuntament de
Montmeló a l’espai públic

1 any

1 any

10.000,00 €

Obert
Simplificat

Servei de conservació i manteniment de les
CRAT CONSERVACIÓ I
estructures arqueològiques de
RESTAURACIÓ, S.C.P. /
l'assentament romà de Can Tacó - Turó
J64893522
d'en Roina (Mons Observans)

1 any

1 any

393.382,00 €

18/06/2019 18/06/2020

Servei dels tallers al Casal de la Gent Gran
NÚRIA DÍAZ LLOP /
53293297-C

1 any

1 any

Obert

Lot 2: Taller de teatre musical per a persones
grans

FEDERACIÓ UNIÓ CÍVICA
DE CONSUMIDORS I
MESTRESSES DE CASA
DE CATALUNYA / G60004827

4 anys

56.204,92 €

01/09/2017

14/07/2020

Obert
Simplificat
Abreujat

Servei per l’assessorament, orientació i
gestió completa de l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC)

Estel i Fireta, S.L. /
B65892622

1+1 anys

01/07/2018 01/07/2020

08/11/2020

Obert
Simplificat

Servei d'escola bressol municipal "La
Fireta"

1 any

Obert

08/11/2020 13/10/2020
30/06/2021 09/11/2020

Obert
Harmonitzat

Servei d’informació i dinamització de
ASSOCIACIÓ TALLER
l’equipament juvenil de Montmeló, l’Estació D’ART, CULTURA I
Jove
CREACIÓ / G-65643405

01/09/2020
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Obert
Simplificat
Abreujat

Negociat
sense
publicitat

30/09/2020

06/10/2020
06/10/2020
Obert
Simplificat
Abreujat

Servei del manteniment de les llicències
dels
programaris “Citrix instal·lats a la xarxa
informàtica

Servei de manteniment dels programaris
SIGEP, Portal i Registre telemàtic, Accede
RES, i Firmadoc Mobile

VALLFOC, S.L.

ACTIVE BUSINESS
&TECHNOLOGY, SL /
B85416709

AYTOS SOLUCIONES
INFORATICAS, S.L.U. /
B41632332

2 anys

1 any

1 any

1 any

1+1+1
anys

1+1+1
anys

1.487,50 €

4.758,00 €

6.566,00 €

NETYA PROP S.L. /
B66560079

1 any

1 any

1+1+1
anys

1+1+1
anys

1+1+1
anys

31,818,18 €

4.695,24 €

5.301,48 €

4.285,51 €

30/09/2021

12/12/2021 11/12/2019

Lot 1: Subministrament dels materials i
productes de neteja per als edificis municipals

PLÁSTICOS A Y B
DENSIDAD SA /
A87580247

1 any

1+1 anys

14.282,23 €

14/12/2020

Lot 2: Subministrament de bosses per a
residus

DISTRIBUIDORA JOAN,
S.A. / A58846064

1 any

Serveis de manteniment de les
instal·lacions contra incendis dels edificis
municipals
Subministrament dels materials i
productes de neteja d’edificis municipals i
via pública

14/12/2020

Lot 3: Subministrament de cel·lulosa i
dispensadors

FUNDACIÓ VIVER DE
BELL-LLOC / G-65434896

Obert
Simplificat

14/12/2020

Servei desbrossament i neteja dels
polígons, camins i àrees verdes
periurbanes

17.388,74 €

Obert
Simplificat

1 any

11/12/2020

2 anys

Obert
Simplificat

Serveis de grua municipal per a la retirada i
Rafael Muelas Navarrete trasllat de vehicles de la via pública i per a
Gruas Santa Coloma /
trasllat de vehicles per al seu tractament
52392120Y
com a residus sòlids

15/12/2019

IDS PROTEC, S.L. / B60809340

600,00 €

Servei de manteniment de parallamps

1 any

Obert
Simplificat

2 anys

19/12/2019
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Servei d'assegurances amb destinació a les
2n
entitats locals, pòlissa Responsabilitat de
semestre càrrecs electes i personal al servei de
l'administració

2n
Servei d'assegurances amb destinació a les
semestre entitats locals, pòlissa Vehicles terrestres

2n
Servei d'assegurances amb destinació a les
semestre entitats locals, pòlissa Accidents

Servei d'assessorament i mediació
2n
d'assegurances amb destinació a les entitats
semestre
locals

1r
Subministrament en lloguer de vehicle per a
semestre Brigada municipal

1r
Subministrament en lloguer de vehicle policial
semestre

Data
prevista
Licitació

1 any

1 any

1 any

1 any

1 any

4 anys

4 anys

Durada

11.800,00 €

21.500,00 €

3.600,00 €

1.800,00 €

5.500,00 €

0,00 €

11.000,00 € *

14.000,00 € *

Import anual
previst, sense IVA

Contractes basats en Acord Marc que t'he previst realitzar l'Ajuntament de Montmeló durant l'any 2021

Servei d'assegurances amb destinació a les
2n
entitats locals, pòlissa Responsabilitat civil
semestre
patrimonial

1 any

3.000,00 €

Concepte

Servei d'assegurances amb destinació a les
2n
entitats locals, pòlissa Assegurança de danys
semestre
a edificis i instal·lacions municipals

-

2n
Subministrament en modalitat de compra
semestre d'una fregadora
* modalitat rènting
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