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DEP. D'EDUCACIÓ

INFORME JUSTIFICATIU RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA DEL CENTRE CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE L’ALT CAMP
(EXPEDIENT 43990101/2022/01 ).

S'emet aquest informe d'acord amb I'apartat 1.3 de I'article 159 de la Llei 5/2017, de
28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades
en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, al qual es preveu que cal un
informe justificatiu de l'òrgan de contractació quan es formalitza durant tres anys
consecutius un contracte menor de serveis amb import superior a 5.000 €, IVA exclòs,
amb idèntics objecte i destinatari.
El centre CRP de l’Alt Camp ha proposat durant els darrers tres anys l’adjudicació d’un
contracte menor per al servei de neteja, necessari per fer front a la neteja del centre
CRP de l’ALT Camp a l’empresa Multiserveis Ndavant, atès que per dur a terme
aquesta contractació es va demanar pressupost a tres empreses o professionals
especialitzats.

Atès que el pressupost presentat per Multiserveis Ndavant ha estat en tots els casos la
millor oferta d’acord amb les necessitats del centre, es proposa que s’adjudiqui a
aquesta empresa el contracte per al servei de neteja del centre, amb número
d’expedient 43990101/2022/01, per al període de l’1 de gener al 15 de juliol i de l’1 de
setembre al 31 de desembre de 2022.
Atès que l’empresa presta serveis a l’Institut Narcís Oller, que es troba just al costat
dels Serveis Educatius, aquesta pot oferir preus més competitius i podem compaginar
l’horari de la treballadora de neteja.

El Director del CRP de l’Alt Camp

Francesc Puigjaner Riba
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