Òrgan de Contractació: Gerència
Assumpte: Aprovació i inici de l’expedient i apertura del procediment d’adjudicació
Data: 22/03/2022
Expedient de Contractació: O-03/22

RESOLUCIÓ DE

GERÈNCIA

Vist l’informe de data 21 de març de 2022 on es justifica la necessitat d’iniciar els tràmits
corresponents per a la contractació del servei de neteja de les instal·lacions de SERVEIS AMBIENTALS
DE CASTELLDEFELS SA i JARFELS SA, on queda degudament justificada la necessitat i idoneïtat del
contracte en els termes previstos a l’article 28 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 (d’ara endavant, LCSP).
Atès el que disposa l’article 116 de la LCSP en relació a l’inici i contingut de l’expedient.
En virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes pel Consell d’Administració de la societat Serveis
Ambientals de Castelldefels SA, segons resulta de l'escriptura pública atorgada davant el Notari de
Castelldefels, senyor José Víctor Lanzarote Llorca, en data 29/06/17, amb el número 1116 del seu
protocol
DISPOSO
Primer.- INCOAR l’expedient per a la contractació del serveis de neteja de les instal·lacions de
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA i JARFELS SA.
Segon.- INCORPORAR a l’expedient els documents següents, d’acord amb el que preveu l’article 116.3
de la LCSP:
1.El Plec de Clàusules Administratives Particulars
2.El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
3.Memòria justificativa del contracte on es justifica de forma adequada l’elecció del
procediment, la classificació que s’exigeixi als participants, els criteris de solvència tècnica o
professional, i econòmica i financera, els criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar
el contracte, les condicions especials de la seva execució, el valor estimat i la decisió de no
dividir en lots l’objecte del contracte, en compliment del que disposa l’article 116.4 LCSP.
4.L’Informe d’Insuficiència de Mitjans, atès que es tracta d’un contracte de serveis.
5.El Certificat d’Existència de Crèdit emès pel Director de l’Àrea d’Administració i Finances de la
societat.
Tercer.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, de conformitat amb el que disposen els articles 122 i 124 de la LCSP.

Quart.- APROVAR l’expedient de contractació per adjudicar, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert, el contracte de serveis de neteja de les instal·lacions de SERVEIS AMBIENTALS DE
CASTELLDEFELS SA i JARFELS SA, de conformitat amb el que preveu l’article 117 de la LCSP.
Cinquè.- APROVAR la despesa corresponent a aquesta contractació respecte l’any 2022, amb càrrec
als pressupostos de Serveis Ambientals de Castelldefels Sa i Jarfels SA de l’any 2022, per import de
70.283,24 euros (IVA inclòs).
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els corresponents pressupostos.
Sisè.- PUBLICAR aquesta licitació al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que disposa l’article

135 de la LCSP.

Gerent

