Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent Decret:

En aquesta línia, la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
estableix específicament en el seu art.347, l’obligació dels òrgans de contractació de les
Administracions locals de publicar en el perfil del contractant allotjat en una Plataforma de
contractació pública (en el cas de Catalunya, la PSCP), la convocatòria de totes les licitacions i
els seus resultats.
De fet, la publicació d’anuncis i d’altra informació en el perfil del contractant, només produirà
efectes legals quan aquest estigui allotjat en l’esmentada Plataforma (art. 347.5 LCSP).
La no publicació de la informació sobre els contractes formalitzats i els que estan en licitació o
en altres fases contractuals en el perfil de contractant allotjat en la Plataforma de contractació
pública, pot arribar a ser constitutiva d’una infracció molt greu ( art.77.1.a de la Llei 19/2014), i
causa de nul·litat de ple dret dels contractes celebrats (art.39.2.c) de la nova LCSP).
En compliment dels arts. 334.5 TRLCSP, 347.3 LCSP i 4.3 Ordre VEH/172/2017,la PSCP està
sindicada amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat, el que permet que la
informació publicada a la PSCP es publiqui també a la Plataforma estatal i viceversa.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública (PSCP).
SEGON.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei
per part del Consorci AOC.
TERCER.- Habilitar a la treballadora amb DNI: ...724P com a persona de contacte i
responsable del PSCP, designar com administradors de l’òrgan de contractació a les
treballadores amb DNI:..192Y i a la treballadora amb DNI:..724P.
QUART.- Notificar el present decret a les treballadores amb DNI:..192Y i a la treballadora amb
DNI:..724P
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Per la seva banda, l’art.334 en relació amb l’art. 53 del Text refós de la Llei de contractes del
Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
determina que tots els òrgans de contractació del sector públic han de donar publicitat a través
d’internet i més concretament, a través del perfil del contractant (integrat dins de la PSCP), a
les convocatòries de licitacions, els seus resultats i quanta informació es consideri rellevant
sobre els contractes que celebrin.
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En el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (disposició addicional vuitena) i l’Ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol,
d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre
digital (art.2.2), els ens que integren l’Administració local catalana han d’informar a la PSCP els
contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.
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CINQUÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.
En dono fe.
Secretari interventor Tresorer
José Félix Velasco Martínez
Banyeres del Penedès,
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