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APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ PER A L'ANY 2022
L’exposició de motius 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
(LCSP) diu que «...En l’actualitat, som davant un panorama legislatiu marcat per la
denominada «Estratègia Europa 2020», dins de la qual la contractació pública exerceix
un paper clau, atès que es configura com un dels instruments basats en el mercat
interior que s’han d’utilitzar per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible
i integrador, garantint al mateix temps un ús amb més racionalitat econòmica dels
fons públics.»
En la seva part dispositiva, en concret en l’art. 28. 4 de la LCSP «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 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.»
Considerant aquest requeriment legal i per tal d’aconseguir els objectius establerts
en la
LCSP és convenient i imprescindible planificar la contractació administrativa de
l’Ajuntament de Montmeló.
Mitjançant la programació anual de la nostra contractació pública es pretén una doble
finalitat: per una banda, assegurar la gestió dels contractes necessaris en termini
i, per l’altra, implementar una cultura de millora continua en la contractació
pública i una millora en l’eficàcia i eficiència en la tramitació administrativa.
La planificació de la contractació administrativa està vinculada lògicament a la
planificació de les activitats o serveis que es presten pels diferents serveis
municipals, així com a la previsió pressupostària.
Amb l’aprovació del Pla de contractació 2022 es pretén:
1. Regularitzar la contractació administrativa.
2. Detectar necessitats futures de contractació.
3. Analitzar els problemes i possibles solucions.
3. Planificar la gestió dels contractes dels propers exercicis.
4. Controlar el grau de compliment d’allò que s’ha planificat.
A tal efecte es va requerir als diferents serveis municipals per tal que informessin
sobre les necessitats previstes de nova contractació, dels seus respectius serveis en
relació a les obres, serveis o subministraments que es precisin contractar en els
exercici 2022. No estan inclosos els possibles contractes menors, les possibles
pròrrogues de contractes vigents ni les possibles adhesions a acords marc.
Aquest Pla recull les previsions contractuals trameses pels diferents serveis
municipals d’acord amb la informació sol·licitada per part del servei de contractació
i compres amb la finalitat de donar a conèixer en un únic document les necessitats
institucionals que pretenen cobrir-se mitjançant els contractes que es relacionen.
No obstant això, la planificació que es sotmet a aprovació és un instrument dinàmic,
en tant que no recull tota la contractació pública municipal, però si la major part,
d’acord amb la documentació aportada pels diferents serveis municipals.
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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

ACORDS

Primer.- APROVAR el Pla de contractació administrativa de l’Ajuntament de Montmeló,
per al l’any 2022, que consta en el document adjunt, en el què es recull tots els
contractes que s’hauran d’executar durant l’esmentat període, en relació a les
necessitats dels diferents serveis municipals.
Segon.- PUBLICAR el Pla
l’Ajuntament de Montmeló.

de

contractació

en

el

“Perfil

del

contractant»

Tercer.- COMUNICAR aquest acord als diferents serveis municipals.

Annex
Contractes que l'Ajuntament de Montmeló té previst licitar durant l’any 2022.

Denominació contracte
Contracte del servei del cens genètic dels gossos de Montmeló
Contracte del 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
Contracte del servei del programa de conservació i manteniment de les estructures
arqueològiques de l'assentament romà de Can Tacó - Turó d'en Roina (Mons Observans)
Contracte del servei dels tallers al Casal de la Gent Gran.
Contracte del servei per l’assessorament, orientació i gestió completa de l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC)
Contracte del servei de l’escola bressol La Fireta
Contracte de servei de manteniment dels parallamps
Contracte del serveis de grua municipal per a la retirada i trasllat de vehicles de la via pública i
per a trasllat de vehicles per al seu tractament com a residus sòlids
Contracte de les obres del carril bici i reductors de velocitat al carrer de la Verneda del Congost
Contracte de les obres del 1r tram del carrer de Jacint Verdaguer (tram carrer de Vic ii carrer de
Federico García Lorca)
Contracte de les obres per a millorar l’accessibilitat al Cementiri municipal
Contracte de les obres de reparació dels sobreeixidors dels rius Congost i Besòs al terme
municipal de Montmeló
Contracte de les obres de pavimentació amb asfalt imprès de l’avinguda de Pompeu Fabra (tram
de passeig de Miquel Viada i avinguda de Primer de Maig)
Contracte de les obres per a la millora d’accessibilitat (d’acord amb Pla d’accessibilitat)

Tipologia de
contracte
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei, Harmonitzat
Servei
Servei
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
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Contracte de les obres d’urbanització del PA-16
Contracte de subministrament del mobiliari de la Residència assistida i Centre de dia per a gent
gran
Contracte de les obres de la cuina de la Residència assistida i Centre de dia per a gent gran
Contracte de subministrament de maquinària per a la Brigada municipal
Contracte de subministrament de materials per a obra en via pública a realitzar per la Brigada
municipal
Contracte de subministrament de materials per a les acampades dels Grans Premis de F1 i
Moto GP 2022
Contracte mixt de subministrament i servei de manteniment del programa de gestió d’expedients
administratius
Contracte de serveis per a la retirada, transport i gestió de residus provinents de la Brigada
municipal de Montmeló
Contracte de subministrament del vestuari i calçat per al personal de manteniment i serveis
Contracte de subministrament dels materials i productes de neteja d’edificis municipals i via
pública

Obres
Subministrament,
Harmonitzat
Obres
Subministrament
Subministrament
Subministrament
Serveis
Serveis
Servei
Subministrament
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