
 
La Presidència, en Decret número 87 de data 5 de desembre de 2022,ha resolt el següent: 
La Presidencia, en Decreto número 87 de fecha 5 de Diciembre de 2022,ha dictado la siguiente: 

 
“Atès que l’article 28.4, en relació amb l’article 3, 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 relació que les entitats del sector públic, entre les que expressament es troben les administracions locals, 
programarà l’activitat de contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals, i donaran a 
conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant anunci d’informació prèvia previst a l’article 134, que almenys reculli els 
contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

 
Vist l’article 6, en relació amb els articles 8.1.f) , 12.1, i 13.1.c) de la Llei 19/2014, d 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació i bon govern, sobre la informació relativa a la planificació de la contractació pública. 
 

Atès la proposta de quadre general dels contractes previstos per licitar en aquest exercici 2023 en el qual consta el tipus de 
contracte, import estimat, procediment i data estimada de la licitació del contracte, i en els que res recull els que es troben en licitació 
aprovada dins aquest exercici 2023 amb anterioritat a aquest informe. 

 
Per tot això i amb d’objecte de donar compliment a aquesta obligació per part d’aquest Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

respecte a la publicitat de la planificació contractual es proposa a l’òrgan competent que adopti els següents 
 

Vist l’informe tècnic de la Coordinadora d’aquest Consorci, de 3 de desembre de 2022, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que per acord del Plenari en sessió de 26 de novembre de 2020 es va delegar a la Presidència l’aprovació de diversos 
d’acords relatius a la contractació pública, en aplicació de l’establert  en l’article 22.4) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 52,4 i 57 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, l’article 114 del Reglament d’Organització, Funcionament, i Règim Jurídic dels Ens Locals. 

 
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides, 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla Anual de Contractació de l’exercici 2023 i/o períodes plurianuals successius que figura com a 

document annex i forma part integrant del present decret. 
 

SEGON.-  Establir la revisió almenys de forma trimestral del Pla Anual que s’aprova als efectes de dur a terme la seva 
actualització. 

 
TERCER.- Publicar en el perfil del contractant l’esmentat Pla així com les successives revisions que es portin a terme als 

efectes de la seva publicitat i difusió. 
 

QUART.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de transparència i del previst per l’article 132 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la seu electrònica, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
CINQUÈ.- Ratificar en el pròxim Consell Plenari d’aquest Consorci.” 

 
La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que 

s'expressen. 
 
El Secretari 
 

 
 

“El que se’ls hi comunica als efectes oportuns.” 

 


