Exp. ECAO_SMHT 0001/2021

Expedient contractació núm.: ECAO_SMHT 0001/2021
Resolució: aprovació i inici d’expedient de contractació
Procediment: Procediment obert simplificat sumari
Tipus de contracte: Obres
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DELEGADA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
D’HABITATGE DE TERRASSA, SA
La Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA (en endavant, HT) 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
consideracióde 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 sevapreparació 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 d’unes obres quin objecte és l’execució de la instal·lació de climatització
i renovació de l’aire del local situat a la Plaça Ca n’Anglada nº 8-12 de Terrassa.
El contracte és necessari per al compliment i la realització de l’objecte social de la Societat
Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les, es concreten en la necessitat de dotar de sistemes de climatització el local situat a la
Pl. Ca n’Anglada núm. 8-12 per tal de poder-hi acollir una oficina.
En data 15/10/2021 de 2021 s’ha emès l’informe de necessitat referent a aquest expedient de
contractació, per part de la tècnica de contractació d’HT, 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 d’Habitatge
Terrassa un plec de clàusules administratives particulars (PCAP), i també s’ha redactat un projecte
de les obres, dels que es proposa la seva aprovació en la present resolució.
Per part de la Cap de Finances de HT s’ha efectuat una fiscalització prèvia de la despesa projectada
en relació a dit expedient, mitjançant informe de 20/10/2021.
L’adopció d’aquesta resolució correspon a la Consellera Delegada d’Habitatge Terrassa en base a
l’acord de data 30 de novembre 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 HT en matèria de contractació.
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Per tot el que s’ha exposat,

RESOLC,
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en el “Projecte de
climatització i renovació de l’aire del local situat a la Plaça Ca n’Anglada nº 8-12 de Terrassa”,
procedir a la licitació del contracte, mitjançant procediment obert simplificat sumari, per tal de
determinar la millor oferta de conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en el Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte
d’obres contingudes en la “Projecte de climatització i renovació de l’aire del local situat a la Plaça
Ca n’Anglada nº 8-12 de Terrassa”, amb un pressupost base de licitació de 65.527,45€ (IVA
inclòs del 21%), el qual figura annex a la present resolució.

TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 65.527,45€ amb càrrec al pressupost 2021 de la
Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA.

QUART.- Designar responsable del contracte a la Gerent la Sra. Lídia Guillén Simón, la qual
correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant.

Terrassa, 20 d’octubre de 2021

Rosa Sanz Sánchez
Consellera Delegada de la Societat Municipal d’Habitatge Terrassa, S.A.
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