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Núm. de Decret i Data:
2022DECR002449 11/11/2022

Expedient núm.: X2021001384
GCV
DECRET
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA
SELVA I PUBLICACIÓ D’ANUNCI D’INFORMACIÓ PRÈVIA AL DOUE I AL PERFIL
DEL CONTRACTANT
Antecedents de fet
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 8 de novembre de 2022, i que
literalment diu:
“INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA
DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA
SELVA
1. Objecte del contracte i CPV
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de les
dependències dels edificis, espais exteriors dels mateixos i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, així com el material fungible i consumibles necessaris
per efectuar el servei, inclòs el subministrament de material higiènic.
El codi CPV és 90911200-8 serveis de neteja d’edificis.
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2. Necessitat i idoneïtat de la contractació
La necessitat del servei és garantir les millors condicions de seguretat i salubritat en els
equipaments municipals.
D’acord amb l’article 25.2, apartat j) de la Llei 7/1985 del 2 d’abril “Reguladora de les Bases
del Régimen Local” estableix que el municipi exercirà com a competències pròpies en
matèria de protecció de la salubritat pública i en l’apartat d) del mateix article indica que té
competències sobre els equipaments de la seva titularitat.
La idoneïtat de la contractació es justifica en el benefici que aporta externalitzar la prestació
del servei, per l’especialització necessària per a la l’òptima prestació del servei, així com la
millor qualitat en l’execució. Aquesta externalització ha de permetre comptar amb empreses
especialitzades en la prestació de serveis de neteja de mobiliari d’oficines, despatxos,
finestres, vidres, etc, que permeti garantir amb rigor, solvència i amb les millors condicions
de seguretat el servei a prestar.
3. Justificació de la insuficiència de mitjans
La insuficiència de mitjans personals es justifica atès els següents aspectes:
- En la plantilla de personal municipal no consten les places suficients de personal
municipal per atendre les funcions que requereix el servei.
- Tant el volum de treball, com les activitats i la freqüència de les prestacions a
realitzar no pot ser prestat pel personal municipal existent i no és convenient
l’ampliació de la plantilla.
La insuficiència de mitjans materials es justifica perquè l’Ajuntament no disposa dels
mitjans mecànics ni materials propis per a la prestació del present servei.
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4. Divisió en lots de l’objecte del contracte
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, en tractar-se d’un servei de neteja que es realitza a diverses dependències
municipals i centres escolars, i que requereix un servei de supervisió perquè controli el
funcionament i resolgui les incidències que es produeixin, la divisió en lots incrementaria
les dificultats tècniques d’execució del contracte. A més, el personal de neteja està adscrit
a diverses dependències, la qual cosa dificulta que els edificis a netejar es puguin distribuir
en lots.
5. Dades econòmiques. Valor estimat orientatiu
Atès que encara s’estan realitzant els treballs de redacció de plecs i no es disposa de les
magnituds econòmiques definitives, es facilita l’import del valor estimat del contracte vigent,
que és de 738.082,71 euros per tres anys de contracte i un any de pròrroga.
El contracte actual té com a data de finalització el 31 de març de 2023.
6. Procediment de contractació
D’acord amb l’art. 17 de la LCSP, és una contracte de serveis, i en compliment del que
estableix l’art. 131.2 de la LCSP el procediment seleccionat és el procediment obert. Atès
que previsiblement el valor estimat del contracte superarà els llindars dels contractes
subjectes a regulació harmonitzada establerts a l’art. 22 de la LCSP, s’haurà de seguir el
procediment de publicitat establert per aquest tipus de contractes.
7. Responsable del contracte i unitat ordinària de seguiment del contracte
El responsable del contracte és l’arquitecte tècnic municipal i la unitat ordinària de
seguiment del contracte és la de serveis tècnics municipals.
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8. Òrgan competent
Per a preveure l’òrgan competent d’aquesta contractació, tenim en compte que el
pressupost de l’any 2022 de l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha estat de 14.288.700,00
euros.
La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l’Alcalde serà l’òrgan competent
quan el contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest
Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
No obstant, de conformitat amb el Decret número 1292/2019, de 21 juny, modificat pel
Decret número 1627/2021, de 27 de juliol, de d’atribució de competències de l’Alcalde a la
Junta de Govern Local, la Junta de Govern Local és competent per aprovar els expedients
de contractació quan la seva quantia excedeixi el límit de 5.000,00 euros sense IVA.
Per tant, es preveu que l’òrgan competent serà la Junta de Govern Local, qui incoarà
l’expedient d’inici de licitació.
9. Concreció de dades de l’informe
El contingut d’aquest informe és únicament per incoar l’expedient i publicar al diari Oficial
de la Unió Europea i al Perfil del Contractant l’alerta de la futura licitació i, per tant, les
dades poden variar respecte a l’informe tècnic previ a l’elaboració del plec de clàusules
administratives particulars.
El que s’informa als efectes oportuns.”
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L’article 28 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), apartat primer, assenyala que la naturalesa, la necessitat, la idoneïtat i el
contingut del contracte han d’estar determinades amb precisió, deixant-ne constància
en la documentació preparatòria abans d’iniciar el procediment encaminat a
l’adjudicació. L’apartat quart d’aquest article estableix que les entitats del sector públic
programaran la seva activitat de contractació i faran conèixer el seu pla de contractació
anticipadament mitjançant un anunci d’informació prèvia previst en l’article 134 LCSP.
El pla de contractació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per l’any 2022 i inici de
2023 va ser aprovat mitjançant acord de Junta de Govern Local, reunida en sessió
ordinària el 7 de febrer de 2022, i en aquest es recollia la present contractació.
Vist l’article 116.1 LCSP, sobre la tramitació de l’expedient de contractació, que
s’iniciarà amb la motivació de la necessitat del contracte.
Atès que de conformitat amb l’article 134 LCSP, els òrgans de contractació podran
publicar un anunci d’informació prèvia a fi de donar a conèixer els contractes d’obres,
subministraments o serveis que, estant subjectes a regulació harmonitzada, tinguin
previst adjudicar en el període màxim de 12 mesos a comptar des la data d’enviament
de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
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L’article 156 de la LCSP assenyala que en els procediments oberts subjectes a
regulació harmonitzada dels contractes de serveis, el termini de presentació de
proposicions no serà inferior a 35 dies, i aquest termini podrà reduir-se a quinze dies si
l’òrgan de contractació ha enviat un anunci d’informació prèvia, sempre que aquest
hagi estat enviat amb una antelació màxima de dotze mesos i mínima de 35 dies
abans de la data d’enviament de l’anunci de licitació, sempre que s’hi hagi inclòs,
d’estar disponible, tota la informació exigida per a l’anunci.
La informació que es publicarà en l’anunci d’informació prèvia és la que s’estableix en
l’Annex III de la LCSP, apartat A), seccions 1 i 2.
Vist que és voluntat de l’Alcalde incoar la licitació d’aquest expedient immediatament i
no esperar a la propera reunió de la Junta de Govern Local, es considera necessari
avocar la competència delegada pel Decret d’Alcaldia 1292/2019, de 21 de juny,
modificat pel Decret 1627/2021, de 27 de juliol.
Fonaments de dret
Articles 22, 28, 116, 131, 134 i 156 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es traslladen 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), així com la Disposició addicional segona i l’Annex III de la
LCSP.
La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l’òrgan competent per
aquesta contractació és l’Alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar
la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest
Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual
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quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
No obstant, de conformitat amb el Decret número 1292/2019, de 21 juny, modificat pel
Decret número 1627/2021, de 27 de juliol, de d’atribució de competències de l’Alcalde
a la Junta de Govern Local, la Junta de Govern Local és competent per aprovar els
expedients de contractació quan la seva quantia excedeixi el límit de 5.000,00 euros
sense IVA.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
D’acord amb tot això exposat, RESOLC:
PRIMER. Avocar la competència delegada pel Decret d’Alcaldia 1292/2019, de 21 de
juny, modificat pel Decret 1627/2021, de 27 de juliol, en matèria de contractació per
aquest únic acte administratiu i pels motius indicats a la part expositiva.
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SEGON. Iniciar l'expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja
d’edificis i equipaments municipals de Cassà de Selva, mitjançant procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada, pel període de 3 anys de contracte i un any de
pròrroga, de valor estimat provisional de 738.082,71 euros, per l’expedient
X2021001384.
TERCER. Traslladar als tècnics municipals el present acord a fi que procedeixin a la
redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació, així com de tota la
documentació preceptiva.
Als efectes previstos en l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en qualitat d’òrgan de contractació es justifica la
necessitat d’acudir a un contracte administratiu de serveis sobre la base de la
insuficiència de mitjans personals i materials.
QUART. Publicar l’anunci d’informació prèvia a Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) i en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, segons allò
assenyalat en l’Annex III, apartat A), seccions 1 i 2 de la LCSP, juntament amb el
present acord, per a alertar a les empreses licitadores interessades en aquesta
contractació.

Datat i signat electrònicament,
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Datat i signat electrònicament,

