Expedient contractació núm.: 32-21
Resolució: aprovació i inici d’expedient de contractació
Procediment: Procediment obert.
Tipus de contracte: Serveis de manteniment de la jardineria i neteja exterior del Complex Funerari Municipal de
Terrassa. Contractació reservada.

RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DELEGADA DE FUNERÀRIA DE TERRASSA SAU
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Funerària de Terrassa SAU (en endavant, FT) és una societat mercantil de capital íntegrament
públic que forma part del sector públic local de l’Ajuntament de Terrassa. Als efectes 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
2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 –en endavant “LCSP”-, aquesta mercantil té la consideració
de Poder Adjudicador No Administració Pública. Per tant, de conformitat amb el previst a la citada
llei, quant al règim jurídic aplicable a dita empresa en matèria de contractació, pel que fa a la seva
preparació i adjudicació es regeix per tot allò que es recull al Títol I del Llibre Tercer de la LCSP
(art.26.3).
En base a l’anterior és procedent l’adopció de la present resolució relativa a l’aprovació i inici d’un
expedient de contractació de serveis per al manteniment de la jardineria i neteja exterior del
Complex Funerari Municipal de Terrassa, emplaçat a la Ctra. de Montcada núm.789 de Terrassa,
quina gestió correspon a FT.
Les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Terrassa per l’any 2021, en el
seu annex bis I, estableixen una Instrucció per fomentar la contractació socialment responsable
per part del seu sector públic local, i en aquest sentit es contempla la possibilitat de reservar
determinats contractes de serveis als Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS),
d’acord amb les previsions de la D.A 4a i D.F14a. LCSP. En concret el punt 8 de la citada Instrucció
estableix una quantia mínima de 1.430.305,28 € per a la contractació reservada.
En línia amb el que s’acaba d’exposar FT estima procedent reservar la present contractació
exclusivament als CETIS, promovent l’ocupació de persones amb discapacitat, en particular
d’aquelles que tenen dificultats especials (punt 4 de la Instrucció) per tal que puguin realitzar un
treball productiu, remunerat, que s’adeqüi a les seves característiques personals i en faciliti la
integració laboral, al mateix temps que per mig d’aquest contracte es pretenen satisfer les
necessitats de FT pel que fa al manteniment i neteja de la zona verda que en el seu conjunt
representa l’exterior del Complex Funerari Municipal.
En data 11 de novembre de 2021 s’ha emès l’informe de necessitat referent a aquest expedient
de contractació, per part de la cap d’operacions i la tècnica de contractació de FT, en base a les
previsions recollides als arts.28 i 116 de la LCSP.
Per atendre la referida necessitat s’ha elaborat per part del servei de contractació de FT un plec
de clàusules administratives particulars (PCAP), i també s’ha redactat el corresponent plec de
prescripcions tècniques (PPT) per part de l’enginyera agrícola Laia Grifell Trullà , d’acord amb el
previst en els arts.122 a 126 de la LCSP.
Per part del Cap de Finances de FT s’ha efectuat una fiscalització prèvia de la despesa projectada
en relació a dit expedient, mitjançant informe de data 5 de novembre de 2021.
L’adopció d’aquesta resolució correspon a la Consellera Delegada de FT en base a l’acord de data
2 de desembre de 2020, del Consell d’Administració de la Societat, pel qual es delegen a favor de
la Consellera Delegada designada les competències del Consell d’Administració de la societat
mercantil FT en matèria de contractació.
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Per tot el que s’ha exposat,
RESOLC,
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació reservada a centres especials de treball d’iniciativa
social per adjudicar, per tramitació anticipada, el servei de manteniment de la jardineria i neteja
exterior del Complex Funerari Municipal de Terrassa amb núm. d’exp.32/21, amb un pressupost
base de licitació de 421.095,80 €, IVA inclòs del 21%, i amb una durada inicial de dos anys, d’acord
amb els arts 117 i 131 de la LCSP.
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SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que s’han esmentat en la part expositiva d’aquesta resolució, i que consten incorporats
a l’expedient de contractació.
TERCER.- Aplicar la despesa corresponent a aquesta contractació amb càrrec als pressupostos
futurs ( 2022, 2023 i 2024) de Funerària de Terrassa SAU, per un import de 421.095,80 €,(IVA
inclòs del 21%), condicionant la seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
referits pressupostos.
QUART.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el DOUE i al Perfil de Contractant de
Funerària de Terrassa SAU, d’acord amb el previst a l’art.135 de la LCSP.

Emília Andreu Almécija
Consellera Delegada de Funerària de Terrassa SAU.

Terrassa, signat a la data de la signatura digital.
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