«PROPOSTA DE BATLIA per l’aprovació del Pla de Contractació de
l’Ajuntament d’Inca per l’any 2022
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) estableix, en l’apartat quart de
l’article 28, que: «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», incidint amb això en la necessitat de
comunicar al mercat les previsions de les administracions públiques respecte la seva
programació contractual, en ares a potenciar la transparència i impulsar la concurrència en
les seves futures licitacions.
Per complir aquest principi de predictibilitat, a través del qual es pretén garantir que tots els
ciutadans, i en particular els potencials licitadors, tenguin coneixement de la programació de
l’activitat contractual de l’Ajuntament d’Inca a celebrar en el corresponent exercici, s’ha
elaborat el Pla de Contractació de l’Ajuntament d’Inca per l’any 2022.
Aquest Pla, que inclou les dades de caràcter estimatiu i no vinculant, serà objecte de
publicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament d’Inca, allotjat a la Plataforma de
Contractació del Sector Públic i, en el seu cas, en el Diari Oficial de la Unió Europea.
El Pla de Contractació de l’Ajuntament d’Inca per l’any 2021 recull la informació relativa als
contractes i acords marc d’obres, serveis, subministres, concessions d’obres, concessions
de serveis i concursos de projecte. A més dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, s’han incorporat la resta de contractes identificats pels serveis gestors,
l’anunci de licitació o anunci previ de licitació estigui previst publicar fins el 31 de desembre
de 2022, independentment que l’execució de l’activitat de la contractació pública es vagi a
desenvolupar en l’exercici pressupostari 2022 o en un període plurianual.
Les dades incorporades al Pla representen un contingut extret del previst a l’Annex III de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, referit a la informació que
ha de figurar en els anuncis d’informació prèvia. Aquests són els següents:
1. Denominació del contracte/acord marc.
2. Indicació sobre si procedeix la divisió de l’objecte del contracte/acord marc en lots.
3. Tipus de contracte/acord marc.
4. Valor estimat (per tant, IVA exclòs).
5. Codi CPV (Vocabulari comú de contractes públics).
6. Termini d’execució estimat.
7. Previsió de pròrroga.
Per tot l’exposat, el que subscriu eleva a la consideració de la Junta de Govern Local, les
següents PROPOSTES D’ACORD:
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La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió de dia 30 de desembre de 2021,
va aprovar i va adoptar els acords que es contenen a la proposta del següent contingut
literal:
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PRIMERA.- APROVAR el Pla de Contractació de l’Ajuntament d’Inca per l’any 2022 i
ORDENAR la seva publicació.»

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Pla Anual de Contractació de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2022
Tipus de contracte Valor estimat (IVA exclòs)

Codi CPV

Termini
Previsió de
D’execució*
Pròrroga

Denominació del contracte/Acord Marc

Lots SI/NO

Neteja viària del municipi d’Inca

NO

Serveis

6.698.667,82 €

90610000-6

60

NO

Casal de Joves de l’Ajuntament d’Inca

NO

Serveis

176.973,21 €

92000000-1

24

SI

Seguretat privada

SI

Serveis

125.092,00 €

79710000-4

24

SI

Manteniment de les llicències del programa ‘MicroStation’

NO

Subministrament

8.228,07 €

48321000-4

36

NO

Subministrament de productes de neteja

NO

Subministrament

159.071,48 €

39890000-9

24

SI
SI

Subministrament de material d’oficina

SI

Subministrament

116.845,60 €

30000000-9

24

Subministrament de vestuari per la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca

SI

Subministrament

396.696,00 €

35811200-4

24

SI

Rènting de vehicles per la Policia Local

NO

Subministrament

200.000,00 €

34114200-1

48

SI

Servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública

NO

Serveis

69.000,00 €

50118110-9

36

NO

Manteniment ascensors d’edificis municipals

NO

Serveis

48.000,00 €

50750000-7

48

NO

Gestió de la canera municipal i dels animals domèstics del municipi d’Inca

NO

Serveis

248.000,00 €

98380000-0

24

SI

Subministrament de vestuari pel personal de la brigada municipal
Subministrament d’aigua embotellada en fonts dispensadores
per a les distintes dependències i instal·lacions municipals

SI

Subministrament

117.590,40 €

18100000-0

24

SI

NO

Subministrament

39.669,44 €

15981100

24

SI

Construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP) al municipi d’Inca

NO

Obres

4.148.130,57 €

45214210-5

SI

Serveis

45.000,00 €

71240000-2

3

SI

SI
NO

Subministrament
Subministrament

48,00 €
132.000,00 €

48000000-8
48000000-8

48
48

NO
NO

SI

Privat

55.600,00 €

66110000-4

48

NO

Servei de telefonia fixa, mòbil, dades i internet

SI

Serveis

180.000,00 €

64200000-8

48

NO

Subministrament i instal·lació de llums de nadal

SI

Mixte

60.000,00 €

34991000-0

12

SI

Redacció de projectes de renovació de les xarxes d’aigües residuals i potable,
Dotació de la xarxa d’aigües pluvials i repavimentació a diversos carrers d’Inca
Subministrament d’un sistema integral de comptabilitat municipal i
del sistema d’informació de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.
Subministrament d’un sistema integrat de gestió de població i territori
Serveis bancaris de pagament mitjançant dispositius TPV, pagaments telemàtics mitjançant
passarel·la a través de la pàgina web i la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca i instal·lació
d’un caixer ciutadà automàtic

NO

Obres de millora d’instal·lacions esportives i
creació de noves pel foment de l’activitat física al municipi d’Inca

NO

Obres

164.958,94 €

45212200-8

3

NO

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

NO

Servei

116.588,44 €

71317200-5

48

NO

Reparació de la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Inca

SI

Acord Marc

96.000,00 €

50112000-3

48

SI

Serveis postals de carta certificada i ordinària

NO

Serveis

96.000,00 €

64000000-6

24

SI

Subministrament de combustible crematori propano (cementiri)

NO

Subministrament

106.000,00 €

09100000-0

24

NO

Subministrament d’hipoclórito per les piscines i aigües potables

SI

Subministrament

148.000,00 €

24311900-6

24

SI

Reparacions, escomeses i neteja de clavegueram i aigües potables

SI

Mixte

300.000,00 €

90400000-1

12

SI

Control de coloms a la ciutat d’Inca

NO

Serveis

52.000,00 €

90922000-6

24

SI

Protecció de dades de caràcter personal

NO

Serveis

42.000,00 €

723100000-1

24

SI

*Termini d’execució per mesos
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