
Dilluns, 23 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Acord de la Comissió de Govern de 5 de maig pel qual s'aprova la vinculació dels perfils de contractant de l'Ajuntament  
de Barcelona, incloent els corresponents de les entitats amb participació majoritària municipal, en la Plataforma de 
Serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya als efectes d'inserir els anuncis de les licitacions i d'altres 
informacions segons requereix la normativa de contractació pública.

La Disposició addicional vuitena de la llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, estableix que les administracions locals han d'informar a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública  de  la  Generalitat  de  Catalunya  dels  contractes  formalitzats  i  els  que  estan  en  licitació  o  en  altres  fases 
contractuals.

L'article 334.4 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14  
de novembre (TRLCSP), preveu la interconnexió de tots els perfils de contractant de les administracions locals i de les 
Comunitats Autònomes amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal.

L'aplicació dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, de publicitat i de transparència, reconeguts a l'article 18 de 
la directiva 24/2014, de 26 de febrer, sobre contractació pública i l'article 1 del TRLCSP, aconsellen la interconnexió 
entre els perfils de contractant de les Administracions públiques.

Vista l'Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de Serveis de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5162, de 30 de 
juny de 2008.

Vistes les condicions generals de prestació del serveis del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

En virtut d'aquestes consideracions i,  d'acord amb les competències que li  son atribuïdes a l'article 16 de la Carta 
Municipal de Barcelona, aprovada per llei 22/1998, de 30 de desembre, la Comissió de Govern acordà:

Aprovar la vinculació dels perfils de contractant de l'Ajuntament de Barcelona, incloent els corresponents de les entitats 
amb  participació  majoritària  municipal,  en  la  Plataforma  de  Serveis  de  contractació  pública  de  la  Generalitat  de 
Catalunya als efectes d'inserir els anuncis de les licitacions i d'altres informacions segons requereix la normativa de 
contractació pública.

Autoritzar la cessió de les dades de caràcter personal necessàries per la correcta prestació dels servei.

Barcelona, 13 de maig de 2016
El secretari delegat de la Gerència de Presidència i Economia, Angel Pascual Oliva

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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