Gavà, 01 de juliol de 2020

Informe de necessitats per a la contractació del “SUBMINISTRAMENT D’UN FURGÓ AMB EQUIP
DE NETEJA A PRESSIÓ I AIGUA CALENTA, PER A L’EMPRESA MUNICIPAL PRESTACIÓ DE
SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ”
Prestació de Serveis al Ciutadà S.A., és una societat mercantil amb capital social el qual pertany
íntegrament a l’Ajuntament de Gavà, formant així part del sector públic. El seu objecte social és la
prestació dels serveis municipals de conservació i manteniment de la ciutat de forma integral, que
inclouen els serveis de neteja dels espais públics, la recollida i transport dels residus municipals, el
manteniment de la jardineria urbana, de l’enllumenat públic, de les voreres, places i calçades i del
mobiliari urbà, el manteniment i neteja de la xarxa pública del clavegueram, la neteja dels edificis
municipals i totes aquelles activitats relacionades amb els mencionats serveis que l’ordenament
jurídic estableixi que són competències municipals pròpies.
Aquest concurs es convoca per la necessitat de substituir un vehicle antic que ja ha superat amb
escreix la seva vida útil i està malmès, per a la neteja i desinfecció del espai públic i dels elements
de mobiliari urbà que el composen.
Per aquest motiu es necessari iniciar els tràmits corresponents mitjançant el procediment obert,
regulació no harmonitzada i de conformitat amb la normativa aplicable.
Per altra banda es considera que cal dispensar a l’adjudicatari de l’obligatorietat de constituir
garantia definitiva donat que l’objecte del present contracte és un subministrament i s’atén el seu
pagament un cop s’ha realitzat el mateix segons les condicions descrites en el plec de
prescripcions tècniques, tenint per tant, l’opció de retenir el pagament en cas de no estar conforme
amb aquest subministrament.
S’informa als efectes oportuns.
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