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INFORME-MEMÒRIA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA EN CONTRACTES
MENORS DE 10.0000 EUROS O MÉS
En Josep Miro Illa, com a tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges de
l'Ajuntament de Cunit i l'Alcaldessa Montserrat Carreras Garcia, e. f., en qualitat
d'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Cunit, emeten el següent informe-memòria
de justificació de la contractació del servei de lloguer i neteja dels WC de temporada a
situar a les platges de Cunit entre el 15 de juny i de setembre de 2019.
1.- Justificació de la necessitat

2.- Objecte
Contractació del Servei de WC per a la platja, amb 6 cabines estàndard i 5
d’adaptades a per sones amb mobilitat reduïda per un termini de 3 mesos.

Número: 2019-0257 Data: 11/06/2019

Així mateix, també es considera més adequat procedir a la licitació del servei després
de la constitució del nou Ajuntament perquè el regidor entrant pugui fer les
modificacions oportunes i dimensionar el servei com es consideri oportú, tenint en
compte que es licitarà per un període de 2 a 3 anys.

El tècnic/a que subscriu fa constar que no s’està alterant l’objecte del contracte per
a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
3.- Aspectes econòmics
a.

Pressupost del contracte o cànon: 14.999,- € IVA exclòs.

b.

Aplicació pressupostària: 1722 2050000 Centre de cost: 08223

c.

Finançament. Pressupost vigent

4.- Perfil d’empresa
El tècnic que subscriu proposa sol·licitar pressupost per a l’execució d’aquest
contracte a les empreses que es detallen a continuació, tenint en compte que la seva
activitat està directament relacionada amb l’objecte d’aquest contracte:
1.- VALLAS & TOILETS SLU. CIF: B12528543 E-MAIL: contabilidad@weekclean.com
2.- ECOBOX WC SL. CIF: B12965679 E-MAIL:

administracion@ecoboxwc.es
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Atès l’elevadíssim volum de feina que porta el departament els darrer any, ha estat
impossible la tramitació de contracte per procediment obert de la licitació del Servei i
es sol·licita i justifica excepcionalment realitzar un contracte menor pont pel període de
3 mesos per tal de poder efectuar al Servei i procedir a la licitació del contracte per
procediment obert a partir de la finalització del contracte menor.

INFORMES JMI

Atès que no es disposa de WC propis ni del vehicle específic per a realitzar les
neteges procedeix la seva contractació externa.

3.- GLOBAL HUMANA DE SERVICIOS SLU. CIF: B54037304 globalhumanaslu@gmail.com
4.- TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA. CIF: A62518121 E-MAIL:

bsanudo@toitoi.es

L’Alcaldessa e.f., en qualitat d’òrgan de contractació, fa constar que no existeix
vinculació entre els contractistes proposats i que aquests no han subscrit més
contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra prevista
per la contractació menor en la legislació de contractes.
5.- Criteris de valoració
Criteris d’aplicació automàtica (fins a 80 punts)
1.- Millora del pressupost de licitació (fins a80 punts)

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.

Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

2.- Millora de la Qualitat
Es valorarà que les cabines siguin adquirides en els darrers dos anys, per tal de
garantir una millor imatge i el bon estat de les mateixes.

INFORMES JMI

La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta
més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
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Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:

La valoració d’aquest apartat s’efectuarà de la manera següent:
S’atorgaran 20 punts si les cabines han estat adquirides l’any 2019 .
S’atorgaran 10 punts si les cabines han estat adquirides l’any 2018.
Cunit, a data de la signatura electrònica
El tècnic de medi ambient

L’òrgan de Contractació, e.f.

Josep Miró Illa

Montserrat Carreras Garcia
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Així caldrà aportar còpia de la factura de compra o certificat del subministrador amb
l’any de venta de les cabines, justificant que les cabines que s’instal·laran
corresponent a l’esmentada factura o certificat.

