RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DELEGADA DE FUNERÀRIA DE TERRASSA SAU.
Assumpte: Aprovació inicial de l’estudi de viabilitat econòmica-financera de la concessió de
serveis de la cafeteria-restaurant del CFMT.
Funerària de Terrassa SAU té la necessitat d’iniciar la tramitació d’un expedient de contractació
per a la concessió del servei de cafeteria-restaurant del Complex Funerari Municipal de Terrassa,
ubicat a la Ctra. Montcada núm. 789 de Terrassa.
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Atès que l’art.285.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que 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 (LCSP), preveu que amb caràcter previ
a la tramitació dels expedients dels contractes de concessió ha de precedir la realització i aprovació
d’un estudi de viabilitat dels mateixos, o en el seu cas, d’un estudi de viabilitat econòmica –
financera.
Atès que respecte la tramitació dels estudis de viabilitat econòmica - financera resulten d’aplicació
les determinacions contingudes a l’art. 247.3 en relació a l’apartat 6 d’aquest mateix precepte i art.
297 LCSP.
Atès que s’ha elaborat un estudi econòmic-financer com actuació preparatòria del contracte de
concessió de serveis de la cafeteria-restaurant del Complex Funerari Municipal de Terrassa.
Atès que en el propi estudi indicat es justifica la substitució de l’estudi de viabilitat previst a l’art.247
LCSP per un estudi de viabilitat econòmica financera.
Atès les competències delegades pel Consell d’Administració de Funerària de Terrassa a favor
de la Consellera Delegada, segons acord de data 2/12/2020.
RESOLC,
PRIMER.- Substituir l’estudi de viabilitat previst a l’art.247.2 LCSP per un estudi de viabilitat
econòmica-financera, d’acord amb el previst a l’art.247.6 LCSP.
SEGON.- Aprovar INICIALMENT l’estudi de viabilitat econòmic -financera com actuació prèvia a
la contractació de la concessió del servei de cafeteria-restaurant del Complex Funerari Municipal
de Terrassa, redactat per la Responsable de Projectes de Funerària de Terrassa SAU, de data 27
de setembre de 2021.
TERCER.- Sotmetre l’estudi de viabilitat econòmic-financer a informació pública pel termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’un anunci en el Perfil de Contractant i a la plana web de Funerària de
Terrassa, per a la formulació d’al·legacions, reclamacions i suggeriments. El termini d’un mes
comptarà a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions esmentades.
QUART.- Les al·legacions o suggeriments es poden fer arribar a l’adreça següent: Funerària de
Terrassa SAU, Ctra. de Montcada, 789, CP 08227, Terrassa.
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CINQUÈ.- Determinar que si no es presenta cap al·legació, suggeriment, o reclamació durant el
termini d’informació pública, esdevindrà definitiva l’aprovació d’aquest estudi de viabilitat
econòmica-financera, sense necessitat d’adoptar resolució expressa en aquest sentit.

Emília Andreu Almécija
Consellera Delegada de Funerària de Terrassa SAU
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Terrassa, 1-10-2021
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