AJUNTAMENT DE BERGA

INFORME ANUAL DE LA CONTRACTACIÓ
L’AJUNTAMENT DE BERGA durant l’any 2020.

PÚBLICA

A

D’acord amb les dades que consten publicades i que poden consultar-se en els apartats de
contractació publica del web de l’Ajuntament de Berga, la contractació d’aquest Ajuntament durant
l’anualitat 2020 ha estat la següent:

L’àrea de contractació l’any 2020 ha adjudicat un total de 2.946.984,58€ dels quals, la quantitat de
1.760.094,79 € (un 60%) responen a contractes licitats o adhesions a acords marc, mentre que la
despesa menor i els contractes menors, la majoria dels quals contenen l’informe jurídic
desfavorable, ascendeixen a una quantitat de 1.186.889,79€ sent el 40% de la contractació pública
d’aquest Ajuntament.
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Contractes licitats
Contractació menor
Despeses menors

1.760.094,79 €
468.219,63 €
718.670,16 €
2.946.984,58 €
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Si entrem més en detall, dels 1.760.094,79.-€ corresponents a contractes licitats o les adhesions
a acords marc s’observa aquesta distribució:
SERVEIS
OBRES
SUBMINISTRAMENTS

78.940,19 €
1.395.194,35 €
285.960,25 €
1.760.094,79 €

*Aquestes dades són facilitades per la unitat de contractació i són purament orientatives i de caràcter estadístic.
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SERVEIS

OBRES

SUBMINISTRAMENTS

En relació als serveis que representen un 5% del total, són contractes derivats de les adhesions a
acords marc de l’Associació Catalana de Municipis i un contracte de serveis tramitat per emergència.
En relació als subministraments que representen el 16% del total, hi consta la celebració de tres
contractes derivats de l’adhesió d’acords marc a l’Associació Catalana de Municipis, un contracte
derivat de l’acord marc del Consell Comarcal del Berguedà, un contracte celebrat per procediment
negociat sense publicitat i un contracte celebrat per procediment obert simplificat abreujat.
Per últim, els contractes d’obres que representen el 79%, cal destacar que han estat tramitats per
procediment obert simplificat, a excepció de dos que han estat tramitats mitjançant el procediment
d’emergència.

Pel que fa a la contractació menor i despeses menors, la distribució és la següent:
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
CONTR.PRIVATS
DESPESES MENORS

219.497,44 €
167.297,51 €
59.699,71 €
21.724,97 €
718.670,16 €
1.186.889,79 €

*Aquestes dades són facilitades per la unitat de contractació i són purament orientatives i de caràcter estadístic.
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CONTRACTACIÓ MENOR
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En el present gràfic s’observa que les despeses menors obtenen gran importància dins la
contractació menor d’aquest Ajuntament, representant un 61% del total. Cal destacar que la majoria
de contractes menors que s’adjudiquen cada any per la festa de la Patum no s’han adjudicat i,
aquest factor ha reduït la contractació menor, tot i així, respecte de l’any 2019 aquesta ha augmentat
significativament tal i com es mostra a continuació:
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*Aquestes dades són facilitades per la unitat de contractació i són purament orientatives i de caràcter estadístic.
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CONCLUSIONS
Malgrat que en l’anualitat 2020 hi ha un lleuger augment en les licitacions és destacable l’important
augment que ha tingut la contractació menor i les despeses menors.
Tal com consta en la majoria dels informes jurídics emesos molts dels contractes menors i de les
despeses adjudicades responen a necessitats recurrents, s’hi observa fraccionament indegut i unitat
funcional entre elles. D’acord amb l’article 99.2 LCSP no es pot fraccionar un contracte amb la
finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al
procediment d'adjudicació que corresponguin.
Per tant, en molts d’ells s’aprecia la causa de nul·litat de ple dret de l’article 47.1 e) de la LPAC.
És necessari, doncs, revertir aquesta tendència creixent i prendre quantes mesures siguin
necessàries per garantir l'eficiència dels fons públics respectant els principis d'igualtat, transparència
i publicitat de la contractació pública, entenent-la com a eina al servei dels poders públics per al
compliment efectiu de les seves finalitats i/o de les seves polítiques públiques.

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

Berga, 15 de gener de 2021

*Aquestes dades són facilitades per la unitat de contractació i són purament orientatives i de caràcter estadístic.

