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RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL S'APROVA EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE
2022 DEL SÍNDIC DE GREUGES DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
L'art. 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix l'obligació de planificar i publicar
l'activitat contractual anual, almenys per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Aquest article diu:
(...)
4. 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 pluriennals, i han de donar a conéixer el seu
pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d’informació prèvia previst en l’article
134 que almenys reculla els contractes que han de quedar subjectes a una regulació
harmonitzada”.

El Pla anual de contractació ha de recollir la relació dels contractes amb, almenys, una sèrie de
dades bàsiques: objectiu, preu, durada i data estimada de licitació, perquè les empreses puguen
tenir-ne coneixement amb l’antelació suficient i planificar les ofertes. No obstant això, és un pla
indicatiu que no obliga a licitar tots els contractes o amb les condicions exactes prèviament
anunciades.
Per tant, el Pla elaborat per a l'exercici 2022 per la Secretaria General recull la informació
fonamental reunida dels diversos departaments amb la major concreció i desenvolupament,
segons les dades disponibles actualment.
Davant de l’informe emés per la Secretaria General i a proposta de la Junta de Coordinació i
Règim Interior, i atés que el síndic de Greuges és competent per a resoldre, d’acord amb el que
hi ha disposat en l'article 7.q) del Reglament d'organització i funcionament del Síndic de Greuges,
RESOLC
PRIMER. Aprovar el Pla anual de contractació per a l'exercici 2022 del Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana. S’hi adjunta el Pla.
SEGON. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de la institució.
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