RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA INICIAR I APROVAR L’EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE JARDINS I JARDINERES INTERIORS I EXTERIORS DELS CENTRES DEL
CONSORCI PARC DE SALUT MAR DE BARCELONA (Exp. 378/2022-SE-PO)
Atesa la necessitat de procedir a la contractació reservada a centres especials de treball del servei de
manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, segons es desprèn de la memòria justificativa emesa per la directora de Serveis Generals i
Infraestructures del CMPSB.
Atès que la directora d’Economia, en qualitat d’òrgan de control econòmic i financer intern, ha certificat
l’existència de crèdit suficient per fer front a l’esmentada contractació i exposa que, quant als anys 2023, 2024
i 2025, quedaran supeditats a què es facin els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i
suficient per al compliment del contracte als esmentats exercicis.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els restants
documents que consten en el present expedient de contractació, i tenint en compte el corresponent informe
jurídic.
De conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 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’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts del Consorci, el Consell Rector té
atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici d’aquesta funció en
la gerència per a expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació reservada a centres especials de treball del servei de
manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (exp. 378/2022-SE-PO), el qual se substanciarà per via ordinària.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, pels
quals es regirà l’esmentat procediment.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa 113.990,19 € (94.206,77 € + 19.783,42 € corresponent al 21% d’IVA),
amb càrrec a la Part. 210.0001 el Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2022, 2023, 2024
i 2025, supeditats els anys 2023, 2024 i 2025 a què es facin els tràmits necessaris per garantir l’existència
de crèdit adequat i suficient per al compliment del contracte as esmentats exercicis.
Quart.- ACORDAR l’obertura de la fase de licitació mitjançant procediment d’adjudicació obert d’acord amb
les disposicions 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.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta licitació al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/).
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