R/N: SA/CP00034 SA-2021-86

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-86

Unitat
promotora

Servei d'Administració i Suport Territorial al Camp de Tarragona i Terres
de l'Ebre

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA143111_Manteniment de jardins de Maria Cristina Tarragona 2021

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

8.568,00

Valor estimat

8.568,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

1.799,28
-

10.367,28
-

1 Anys

Justificació de la necessitat de contractar
La seu de Tarragona del Departament de Salut, a l’Av. Maria Cristina, 54, es troba rodejada
de zona enjardinada que necessita manteniment i neteja amb la finalitat d’evitar la seva
degradació.
El contracte inclou el manteniment de la zona enjardinada del departament de Salut a
Tarragona mitjançant actuacions on es durant a terme: la poda d’arbustos; retirada
d’inorgànics; desbrossament de totes les superfícies de grava i zones de pas; sega de les
zona de gespa; poda d’arbrat; tractament herbicida de tant les zones de pas com les zones
d’aparcament; retall de les restretes del perímetre de la finca; dos adobats anuals de les zones
enjardinades; retall de les tanques perimetrals xiprer i heura; tractaments insecticides i
fungicides que siguin necessaris; retirada de les restes al abocador autoritzat i 2 tractaments
preventius anuals a les palmeres per previndré possibles atac del Morrut de les palmeres.
En aquesta contractació no es dona el supòsit de formalització de més de dos contractes
menors consecutius amb idèntic objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un
any. Però sí que es dona el supòsit de formalització de contractes amb idèntic objecte i
destinatari durant tres anys consecutius per un serveis superior a 5.000€ (iva exclòs). Per tant,
i de conformitat amb el que es prescriu a l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s’informa favorablement que la
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Fundació Pere Mata sigui l’adjudicatari del contracte menor SA-2021-86, de conformitat amb
la següent justificació:
- L’oferta de la Fundació Pere Mata és molt econòmica d’acord amb els preus de mercat. Cal
tenir en compte que l’empresa de jardineria que prestava els serveis anteriorment
pressupostava 9.972,00€ (iva exclòs) anuals. Mentre que la Fundació Pere Mata ofereix un
preu de 8.568,00€. El preu ofertat és molt competitiu i difícilment millorable.
- De conformitat amb el que es prescriu a l’art. 1.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en tota contractació pública s’han d’incorporar de manera
transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que tinguin relació amb
l’objecte del contracte. Un mitjà per a acomplir les finalitats de l’article 1 és adjudicar els
contractes a Centres Especials de Treball que són empreses que asseguren un treball
remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva inserció laboral. Són un mitjà
d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. La plantilla ha de
comptar amb un mínim de 70% de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual
o superior a un 33%.
El Centre Especial de Treball de Fundació Pere Mata és un espai on persones amb malaltia
mental desenvolupen una ocupació remunerada a través del treball com element rehabilitador.
Es troba registrat al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb
el número T00231.

La contractació esmentada està justificada degut a la insuficiència de mitjans de que disposa
el Departament, la falta d'adequació, així com la no conveniència d'ampliació dels mitjans
personals i materials amb que compta per complir les necessitats que es tracta de satisfer a
través d'aquest expedient de contractació.

Determinació del preu del contracte
D’acord amb el pressupost que s’ajunta
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor

Altres requisits del contracte
S'haurà d'establir la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos
laborals en cas d'expedients de contractació que comportin en la seva execució:
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a) presència física de personal aliè als centres de treball del Departament, sigui de manera
puntual o continuada, o b) presència física de personal aliè a centres de treball que no siguin
del Departament, però que el Departament sigui responsable del contracte.
Les feines no es podran iniciar si el servei de prevenció no ha aplicat el procediment de
coordinació d'activitats empresarials, ja que, en cas d'accident, la responsabilitat seria
compartida entre el Departament i l'empresa.)
A efectes d'iniciar el procediment de prevenció de riscos laborals, es consignen les següents
dades:
* Nom de l'empresa: Fundació Pere Mata
Persona de contacte: Ivan García Pérez
Correu electrònic: garciai@peremata.com
* Activitats i descripció de les feines que es realitzaran: Manteniment i neteja dels jardins de
la delegació territorial del Departament de Salut a Tarragona
* Data d'inici de les feines: 01-01-2021

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

8.568,00

1.799,28

SA143111

D/227001300/4140/0000

Xavier Rodríguez Guash
Director de Serveis
Per resolució SLT/1384/2020, de 2 de juny,
per la qual es modifica la Resolució
SLT/390/2019, de 20 de febrer, de
delegació de competències en matèria de
contractes menors i gestió econòmica de la
persona titular de la Secretaria General del
Departament de Salut en diversos òrgans
del Departament, i es deixa sense efecte la
Resolució SLT/3459/2019, de 10 de
desembre, per la qual es delega en el
secretari de Salut Pública la vicepresidència
de la Comissió per a l'Erradicació de
l'Amiant a Catalunya
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Ángel Maria Altès Català
Cap de Servei d’Administració i Suport
Territorial al Camp de Tarragona i Terres de
l’Ebre
Secretaria de Salut Pública
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