PARCTEC VIC, SL

RESOLUCIÓ
Vic, 8 d’octubre de 2012
FETS:
1. Parctec Vic, SL, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Vic, ha rebut
d’aquest l’encàrrec de contractar l’execució de l’obra “Urbanització de l’accés a la
incubadora tecnològica i a l’espai per a grups de recerca, al Centre de Serveis Avançats del futur Parc del Coneixement i la Innovació de Vic”, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
2. L’encàrrec inclou la dotació de mobiliari, cortines i altre equipament necessari per
al funcionament del centre.
3. El pressupost d’execució per contracte d’aquest subministrament és de 121.000,00
€, IVA inclòs. El valor estimat del contracte és de 100.000,00 €, IVA exclòs.
4. A l’efecte de licitar i regir l’execució del contracte de subministrament s’ha redactat els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques corresponents.
FONAMENTS DE DRET:
1. Als efectes del Text refós de la “Ley de Contratos del Sector Público”, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), i de la Directiva 2004/
18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis, Parctec Vic, SL, per bé que no té la condició d’administració
pública, és un poder adjudicador integrat en el sector públic.
2. El contracte que s’indica en l’exposició de fets és un contracte de subministrament
dels previstos a l’article 3.2 de les Instruccions internes de contractació de la societat (en endavant, IIC), aprovades en compliment de l’article 191, lletra ‘b’, del mateix text refós.
3. El valor estimat del contracte de subministrament que es pretén concertar no supera el llindar establert actualment per als de la seva categoria (200.000 €, IVA exclòs) per l’article 15.1, lletra ‘b’, del TRLCSP; en conseqüència la seva licitació no està subjecta a regulació harmonitzada, de forma que, d’acord amb l’article 191, lletra ‘b’, ja esmentat, en relació al 20 de la mateixa llei, li són aplicables les IIC pel
que fa a la seva preparació i adjudicació, i el dret privat, pel que fa als seus efectes i
extinció.
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4. L’article 33 de les IIC disposa que la celebració de qualsevol contracte ha d’anar
precedida per la tramitació d’un expedient de contractació i per l’aprovació d’aquest, la qual ha de comprendre la de la despesa corresponent i la dels plecs de
clàusules particulars i de prescripcions tècniques que l’han de regir.
5. D’acord amb l’article 45.3 de les IIC, els contractes de subministrament no subjectes a regulació harmonitzada el valor estimat dels quals és igual o inferior a la xifra
de 100.000,00 € es poden adjudicar pel procediment obert o bé pel restringit, si
l’òrgan de contractació ho estima convenient i així ho determina a l’expedient, essent l’elecció entre un o altre procediment discrecional per al mateix òrgan, sense
necessitat de motivació.
6. De conformitat amb l’article 41.1 de les IIC, els procediments de contractació per
als quals la publicitat de la licitació és obligatòria d’acord amb les mateixes IIC, han
d’anunciar-se en el perfil de contractant de la societat; a més, però, i d’acord amb
l’apartat 4 del mateix article 41, l’òrgan de contractació pot anunciar la convocatòria de la licitació mitjançant la publicació d’un anunci en la premsa diària escrita o
en butlletins o diaris oficials, a efectes merament informatius.
7. D’acord amb els estatuts socials vigents, elevats a document públic mitjançant l’escriptura atorgada davant el notari de Vic senyor Enric Costa Pagès el dia 21 de novembre de 2011, sota el número 1342 del seu protocol: a) aquesta societat té per
objecte, entre altres, la promoció, gestió i desenvolupament integral del Parc tecnològic de Vic (Parc del coneixement i la innovació), incloent-hi la facultat de construir les infraestructures necessàries per portar-lo a terme; b) el conseller delegat
d’aquesta societat pot dur a terme totes les facultats pròpies del consell d’administració, excepció feta de les indelegables.
Per això, com a conseller delegat de la societat i òrgan de contractació en el present
procediment
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar l’expedient tramitat per tal d’adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari, cortines i complements per a la incubadora tecnològica i els espais
per a grups de recerca, al Centre de Serveis Avançats del futur Parc del Coneixement i
la Innovació de Vic (exp. núm. 2/2012), aprovació que inclou la dels plecs de clàusules
particulars i de prescripcions tècniques que l’han de regir, i també l’aprovació de la
despesa corresponent, per un import màxim de 121.000,00 €, IVA inclòs.
Segon.- Disposar simultàniament l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, obert, no subjecte a regulació harmonitzada, de tramitació ordinària, amb la publi-
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cació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
perfil de contractant de la societat.
Tercer.- Fixar com a data i hora límits per a la recepció d’ofertes el tretzè dia natural
posterior al de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant, a les 13.00 hores.

Joan Turró i Vicens
Conseller Delegat

