PLA DE CONTRACTACIÓ BENISSA IMPULS S.A. 2018-2022
Per adaptar-nos a la nova llei de contractes del sector públic, la gerència de la mercantil com a òrgan de
contractació, estableix el següent Pla de contractació per assolir el més aviat possible la adaptació de tots el
contractes majors en el entorn de la plataforma de contractació del sector públic. A tal efecte, es consulta en
comptabilitat el llibre major de proveïdors resultant la següent planificació per quantia, període o complexitat
d’elaboració de Plecs, a més és clar, d’incorporar les inversions pressupostàries previstes dintre del primer
trimestre de cada any.
SUBMINISTRE
Serveis Jurídics
Manteniment
industrial
piscines
municipals
Servei Pala Neteja Platges
Camió Recollidor-compactador amb grua
RSU
Subministrament combustible
Subministrament combustible astella
Subministrament elèctric
Subministrament Agranadora vials 6 m3
Subministrament químics i material
neteja viària i edificis
Pòlisses d’Assegurances
Servei trituració restes vegetals Transport
i gestió restes triturats

Transport i gestió de Residus
voluminosos “industrials” no admesos a
PTIR El Campello
Subministres taller
Subministres pneumàtics
Serveis jurídics
Subministres
material
manteniment/reparació piscines
Manteniment Industrial Integral
Piscines
Servei Pala Neteja Platges
Serveis externs fiscals
Subministrament elèctric

observacions
Resolt
Resolt. Elevada complexitat elaboració PPT

DATA PREV.
febrer 2018
març 2018

Resolt.
Resolt.

març 2018
març 2018

Resolt. Iniciat a com P. Obert. Desert i continuat
com a negociat.
Resolt.
Resolt. adherits al conveni marc de la diputació.
Resolt.
Dificultat en elaboració PPT. Nombrosos
productes/famílies i revisió de molts formats de
presentació/definició
Iniciats els tràmits per adherir-nos al conveni
marc de la diputació d’Alacant.
Vistes alternatives de gestió dintre del pla zonal
MARE. Es publicarà una licitació de 2 anualitats
mentre es resol si es gestiona a traves del consorci
del pla zonal.
No caldrà traure-ho a contractació, doncs serà
inclòs dintre el pla zonal MARE

gener 2019

Dificultat elaboració PPT per la gran varietat
productes / famílies......

febrer 2022

Publicació a la finalització del vigent
Serà inclòs dintre el contracte de manteniment de
piscines que es publicarà a la finalització de
l’actual.

de

gener 2020
octubre 2020
juliol 2021
novembre 2021

novembre 2021
desembre 2021

gener 2022

febrer 2022
febrer 2022
març 2022

març 2022
Publicació a la finalització del vigent
Renovació si escau al conveni marc diputació
d’Alacant

març2022
abril 2022
Octubre 2022

Benissa gener 2021
Gerència
Benissa Impuls
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