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    FIR$INT_AYT 

DECRET núm.  
   
Antecedents de fet 
 
 
1. L´article 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, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), 
preveu que les entitats del sector públic, entre les que es troben les administracions 
locals, programaran l´activitat de contractació pública que desenvoluparan en un 
exercici pressupostari o períodes pluriennals, i donaran a conèixer el seu pla de 
contractació anticipadament mitjançant anunci d´informació prèvia previst a l´article 
134 del mateix text legal, i que com a mínim ha de recollir els contractes subjectes a 
regulació harmonitzada.  

 
2. Els responsables dels diferents departaments municipals han tramès al Servei de 

Contractació Pública, adscrit a la Secretaria General, respectius informes tècnics amb 
la informació relativa als contractes subjectes a regulació harmonitzada que tenen 
previst licitar durant l´exercici 2023, que inclouen les dades següents: objecte del 
contracte, codificació CPV, tipus de contracte, procediment de licitació, valor estimat 
del contracte, durada prevista pròrrogues incloses, així com la indicació del trimestre 
de l’any 2023 en que es preveu que comenci la licitació.  

 
Tot i així, l’aprovació del Pla de contractació no implica l’obligació legal de dur a terme 
les licitacions incorporades, i l’òrgan de contractació pot decidir, per motius diversos, 
no procedir a la licitació d'un contracte, o bé modificar els imports, terminis previstos o 
qualsevol altre aspecte. 
  

3. Es considera convenient establir la possibilitat de revisar i modificar, si s’escau,  la 
relació de contractes inclosa al pla de contractació durant el mes de juny de 2023, als 
efectes de la seva actualització amb les modificacions que siguin adients.   
  

4. La cap del servei de Contractació Pública ha emès en data 16 de desembre de 2022 
informe jurídic favorable respecte a la tramitació de l’expedient per a l’aprovació del 
Pla de contractació de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2023.   
  

5. Aquest expedient no està subjecte al règim fiscalització prèvia en no comportar 
l’aprovació de cap despesa.   
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Fonaments de Dret 
  
És d’aplicació la normativa següent: 
 
a) Els articles 20.1, 21, 22, 28.4, 134 i la disposició addicional 11a de la Llei 9/2017 de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l´ordenament jurídic espanyol 
de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014.  
 

b) El Reglament delegat (UE) 2021/1952 de la Comissió de 10 de novembre de 2021 que 
modifica la Directiva 2014/24/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que es 
refereix als llindars pels contractes públics d’obres, subministraments i serveis i els 
concursos de projectes.  

 
c) El Reglament delegat (UE) 2021/1951 de la Comissió de 10 de novembre de 2021 que 

modifica la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que es 
refereix al llindar per a les concessions  

 
d) L’Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels 

diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l'1 
de gener de 2022.   

 
e) Els articles 12.1, i 13.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 

accés a la informació i bon govern.   
 

f) L´article 21.1.s) de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local.  
 
 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
 
1. L´article 28.4 de la LCSP estableix l’obligació de programar la contractació 

administrativa, així com donar a conèixer anticipadament el Pla de Contractació anual, 
el qual ha de contenir com a mínim els contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
que es determinen en funció de la seva quantia.  
  

2. De conformitat amb el que estableixen les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la disposició addicional 
11a de la LCSP i els Reglaments delegats que a continuació s’esmenten, a partir de 
l’1 de gener de 2022, i fins nova modificació, són contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, en funció de la quantia del valor estimat del contracte, els següents:   

 
Norma jurídica  Tipus contractual  Llindar a partir 0101-2022  

Obres VEC igual o superior a 
5.382.000 € 

Serveis VEC igual o superior a 
215.000 € 

Reglament delegat (UE) 2021/1952 de la 
Comissió de 10 de novembre de 2021 que 
modifica la Directiva 2014/24/CE del 
Parlament Europeu i del Consell pel que es 
refereix als llindars pels contractes públics 
d’obres, subministraments i serveis i els  
concursos de projectes  

Subministraments VEC igual o superior a 
215.000  € 
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Reglament delegat (UE) 2021/1951 de la 
Comissió de 10 de novembre de 2021 que 
modifica la Directiva 2014/23/UE del 
Parlament Europeu i del Consell pel que es 
refereix al llindar per a les concessions  
  

Concessió d’obres 
i  

concessió de 
serveis  

VEC igual o superior a  
5.382.000 €  

  
 
3. L’Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels 

diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l'1 
de gener de 2022, publicada al BOE en data 31-12-2021, aprova modificar a partir de 
l’1 de gener de 2022 els imports que consten a la LCSP, respecte a l’aplicació del 
procediment d’adjudicació dels contractes subjecte a regulació harmonitzada.   
  

4. Amb la modificació efectuada, l’article 20.1 de la LCSP estableix que estan subjectes a 
regulació harmonitzada els contractes d’obres, de concessió d’obres i de concessió de 
serveis el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 5.382.000 euros.   

  
5. Amb la modificació realitzada, els articles 21 i 22 de la LCSP preveuen que, en el cas 

de les entitats locals, els contractes de subministraments i serveis estan subjectes a 
regulació harmonitzada si el seu valor estimat és igual o superior a 215.000 euros.    

  
6. L’article 22.1.c) de la LCSP no s’ha modificat, i per tant els contractes de serveis que 

tinguin per objecte serveis socials i altres serveis específics inclosos a l’Annex IV de la 
LCSP estan subjectes a regulació harmonitzada si el seu valor estimat és igual o 
superior a 750.000 €.   

  
7. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon 

govern, estableix als articles 12.1, i 13.1.c) obligacions de transparència en relació a la 
planificació i programació de la contractació pública.  

  
8. L´article 21.1.s) de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, atorga 

competències a l´Alcaldia en aquelles matèries que la legislació de l´Estat o de les 
Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals, 
com és el cas que ens ocupa.  
  

9. El Pla de contractació s’haurà de publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Sabadell, de conformitat amb l’article 134 de la LCSP.  
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En virtut del que precedeix i en exercici de les competències que legalment tinc conferides 

 
RESOLC: 

 
Primer. Aprovar el pla de contractació de l’Ajuntament de Sabadell per a l´any 2023, que 
inclou la relació de contractes subjectes a regulació harmonitzada que es preveuen 
tramitar en aquest exercici, segons el següent:  
 
  

 
 

Núm Centre gestor Objecte del contracte (amb detall dels 
lots en que es divideixi, si s’escau)

Codi CPV Tipus de 
contracte Procediment 

de licitació

Valor estimat 
del contracte 

(previst)

Durada 
prevista, 
incloses 

pròrrogues

Trimestre 
any 2023 
estimat 

inici 
licitació 

1 Serveis Generals 
i Compres

Servei de neteja d’equipaments 
equipaments municipals :
Lot 1: Servei de neteja d’equipaments 
municipals d’àmbit educatiu, esportiu i 
administratiu.
Lot 2: Servei de neteja d’edificis 
d’equipaments municipals d’àmbit educatiu, 
cultural i social.
Lot 3 (reservat a Centres Especials de 
Treball): servei de neteja d’equipaments 
municipals de nova incorporació.

90911200-8
90919300-5
90920000-2
33761000-2
33741100-7
39224310-4

Mixt de 
serveis i 

subminis- 
traments

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
12.900.000,00 2 anys 1r trimestre

2 Seguretat 
Ciutadana

Auxiliars de serveis per els diferents 
equipaments municipals i esdeveniments

71326000-9
98300000-6 Serveis

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
662.615,36 2 anys 1r trimestre

3 Acció Social Servei de transport adaptat 60130000-8

Serveis 
especials 
inclosos a 
l’Annex IV 

LCSP

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
4.320,000,00 2 anys + 2 anys 

de pròrroga 1r trimestre

4 Acció Social

Serveis d’ Intervenció Socioeducativa (SIS) per 
infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 1: 
SIS Nord.  LOT 2: SIS Merinals.  LOT 3: SIS 
Can Deu.  LOT 4: SIS Concòrdia.  LOT 5: SIS 
Can Puiggener.  LOT 6: SIS Torre Romeu. LOT 
7: SIS Les Termes

85311300-5

Serveis 
especials 
inclosos a 
l’Annex IV 

LCSP

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
1.710.908,56 2 anys + 2 anys 

de pròrroga 1r trimestre

5 Acció Social Servei d’acolliment temporal 98341100-6 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

3.200.000,00 2 anys + 2 anys 
de pròrroga 3r trimestre

6 Feminisme

Servei d’intervenció socioeducativa de la Xarxa 
d’Espais Joves de Sabadell:
- LOT 1: Servei d’intervenció socioeducativa a 
l’Espai Jove de la Creu de Barberà
Ubicat al Centre Cívic de la Creu de Barberà
Plaça de Castelao núm. 1.
- LOT 2: Servei d’intervenció socioeducativa a 
l’Espai Jove de Can Rull.
Ubicat al Centre Cívic de Can Rull
c. Sant Isidor, núm. 51.
- LOT 3: Servei d’intervenció socioeducativa a 
l’Espai Jove de Torre Romeu.
Ubicat a l’ Equipament Associatiu Francolí
c. Francolí, núm. 11.
- LOT 4: Servei d’intervenció socioeducativa a 
l’Espai Jove de Can Puiggener.
Ubicat al Centre Cívic de Can Puiggener
- LOT 5: Servei d’intervenció socioeducativa a 
l’Espai Jove de Doctor Plans
Ubicat al Centre Cívic Dr. Josep Maria Plans
c. del Portal de la Floresta, núm.20.

80310000-0 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

850.000,00 4 anys 4t trimestre

7
Obres Públiques, 
Parcs i Jardins i 
Manteniments 

Manteniment preventiu, correctiu i normatiu 
Teatre Principal i Teatre la Faràndula. 50000000-5 Serveis

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
427.711,97 2 anys +

2 de pròrroga 2n trimestre

8
Obres Públiques, 
Parcs i Jardins i 
Manteniments 

Manteniment preventiu i correctiu xarxa 
recollida aigües pluvials dels patis, xarxa 
sanejament, i manteniment dipòsits 
depuradores.

90400000-1 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

443.081,58 2 anys +
2 de pròrroga 2n trimestre

9
Obres Públiques, 
Parcs i Jardins i 
Manteniments 

Manteniment preventiu i correctiu 
instal·lacions tèrmiques.

50700000-2 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

2.216.844,26 2 anys +
2 de pròrroga 3r trimestre

10
Obres Públiques, 
Parcs i Jardins i 
Manteniments 

Manteniment preventiu i correctiu camps 
gespa artificial i equipament esportiu 45212290-5 Serveis

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
339.992,00 2 anys +

2 de pròrroga 1r trimestre

PREVISIÓ DE LICITACIÓ DE CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA

PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ ANY 2023
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Segon. Establir que el Pla de contractació anteriorment aprovat es revisarà durant el mes 
de juny de 2023, als efectes de dur a terme la seva actualització amb les modificacions i 
adaptacions que siguin adients, duent a terme el mateix tràmit de publicitat que s’estableix 
per al Pla de contractació. 
 
Tercer. Publicar al perfil del contractant la present resolució als efectes de la seva 
publicitat i difusió.  
 
Quart. Donar compte dels precedents acords al Ple de la Corporació. 
 
   
 
I perquè consti, signo aquest decret. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
FIR$REG

11
Obres Públiques, 
Parcs i Jardins i 
Manteniments 

Telefonia fixa i dades, accés a internet 64200000-8 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

2.000.000,00 3 anys + 2 de 
pròrroga 3r trimestre

12
Obres Públiques, 
Parcs i Jardins i 
Manteniments 

Telefonia mòbil 64212000-5 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

300.000,00 3 anys + 2 de 
pròrroga 1r trimestre

13 Obres d'Edificis i 
Béns Municipals 

Material esportiu per al Pavelló Poliesportiu 
dels Merinals 37400000-2 Submi-

nistrament

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
250.000,00 5 mesos 4t trimestre

14 Obres d'Edificis i 
Béns Municipals 

Material per a l’escola de música al Centre 
Cívic de Sant Oleguer

83900000-3
39200000-4
39290000-1
30200000-1

Submi-
nistrament

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada

350.000,00€
(no inclou

instruments,
ni material
pedagògic)

6 mesos 4t trimestre

15 Obres d'Edificis i 
Béns Municipals 

Material equipament Edifici Servei de 
Participació i atenció ciutadana , oficina
de suport a entitats

39000000-3
39200000-4
39290000-1

Submi-
nistrament

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
250.000,00 5 mesos 4t trimestre

16 Transformació 
Organitzativa

Servei de manteniment i suport de la 
Plataforma d’administració electrònica del 
Grup Ajuntament de Sabadell  
(OpenCertiac)

72267100-0 Serveis

Negociat
sense

publicitat
subjecte a
regulació

harmonitzada

730.000,00 4 anys 1r trimestre

17 Comerç i Consum Enllumenat Nadalenc 2022-2023 31520000-7 
71314300-3

Mixt de 
subministra-

ment i 
serveis

Obert subjecte 
a regulació 

harmonitzada
337.500,00 4 mesos 1r trimestre

18 Comerç i Consum Gestió del mercat municipal Central 79900000-3 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

2.770.600,00 4 anys 1r trimestre

19 Comerç i Consum Gestió del mercat municipal de la Creu Alta 79900000-3 Serveis
Obert subjecte 

a regulació 
harmonitzada

1.056.396,00 4 anys 1r trimestre




