AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
Expedient núm.: 75/2021
Procediment: Contractació dels serveis de neteja dels edificis de titularitat muncipal a Ivars d’Urgell
Procediment : obert
Assumpte: Informe - Memòria justificativa de la necessitat del contracte
Naturalesa de l'informe: Preceptiu
Òrgan al qual s’adreça: Ple municipal.

MEMÒRIA – INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
PRIMER.- El present informe s'emet als efectes previstos en els articles 28 i 63 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el sentit de justificar en el present
informe-memòria justificativa tots aquells aspectes que determinen la necessitat de licitar el
contracte de serveis de neteja dels edificis municipals a Ivars d’Urgell.
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix el
contracte administratiu de serveis com aquell tipus de contracte l'objecte del qual són
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un
resultat diferent d'una obra o subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a
executar el servei de manera successiva i per preu unitari.
No podran ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat
inherent als poders públics.










Edifici casa de la Vila (oficines de l’ajuntament, Sala d’actes, Jutjat de Pau, La Sala,
vestíbul de la planta 1a.)
Llar d’Infants municipal “La Nova Baldufa”
Consultoris mèdics d’Ivars d’Urgell
Consultori mèdic Vallverd
CEIP escoles públiques
Pavelló municipal , vestidors, serveis-dutxa, WC, pista descoberta
Edifici Avinguda Primer de Maig, 2 ( Aula municipal de música, biblioteca municipal
i fòrum Maria Mercè Marsal )
Llar de jubilats.

A partir del mes de setembre de 2022 es preveu un nou edifici: “ Nou ajuntament”
SEGON: Estructura dels costos
De conformitat amb allò establert a l’article 309 de la LCSP, el sistema per a la determinació del
preu del present contracte és del càlcul dels components de la prestació combinat amb costos
unitaris d’execució/temps, desglossat en:
A. Costos de personal
B. Despeses corrents (d’explotació)
C. Despeses generals
D. Benefici industrial
E. Actualització de preus interanual .
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Segons les definicions del servei, àmbit territorial i abast del servei, es concreten els següents
serveis inclosos en el plec de prescripcions tècniques i que es valoren en aquesta memòria, com
són els serveis de neteja dels següents edificis municipals:

AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
Atès que la determinació del preu es realitza mitjançant unitats d'execució (numero hores x
edifici + costos addicionals), no tindran la consideració de modificacions, sempre que així s'hagi
establert en el plec de clàusules administratives particulars, la variació que durant la correcta
execució de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades
sobre les previstes en el contracte, les quals podran ser recollides en la liquidació anual, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
La metodologia emprada per al càlcul dels costos associats al servei ha estat la següent:
- Salari base segons conveni: 21.520,44 €
- Hores per conveni : 1.800 h.
- Preu hora treballador. 11,96 €
- Hores del servei/anual: 3.821, 25 hores
- Costos directes (10%) 1,20 € (sobre preu hora treballador)
- Costos indirectes (10%) 1,1956 € (sobre preu hora treballador)
- Despeses Generals: 14,3470 €
- Benefici industrial :0,86 €
- Total cost hora: 15,2078 €
- Increment interanual del salari : 1%
Hores per cada edifici/anuals:
LOT 1:
Escoles mare de Deu de l’Horta:1.296 h. (43,2 setmanes/any)
Llar d’Infants: 495 h. (49,5 setmanes7any)
LOT 2:
Fòrum Maria Mercè Marsal , Escola Musica, biblioteca: 302,40( 43,2 setmanes/any)
Consultoris (Ivars + Vallverd): 630 h. (2h/setmanals durant tot l’any)
Llar del jubilat: 183,75 h (52.5 setmanes/any)

Edifici ajuntament: 393,75 h (52,5 setmanes/any)
Pavelló Poliesportiu:131,25 h. (52,5 setmanes any)
TERCER: Pressupost base de licitació:

Pressupost BASE DE LICITACIÓ del contracte per dos anualitats ascendeix, a: 45.244,94 €
+ 21% IVA = 54.746,37 €.
1.- El pressupost base any 1 es fixa en 22.509,92 € (sense IVA)
Pressupost 21% IVA = 27.237,00
 Desglossa del preu base/anual :
 Base :18.915,90 €
 13% : Despeses Generals : 2.459,07 €
 6%: benefici industrial: 1.134,95 €
 21% IVA :4.727,08 €
2.- El pressupost base any 2 es fixa en 22.735,02 € (sense IVA)
Pressupost 21% IVA = 27.509,37 €
 Desglossa del preu base/anual :
 Base :18.915,90 €
 13% : Despeses Generals : 2.459,07 €
 6%: benefici industrial: 1.134,95 €
 1% increment interanual cost salarials: 225,10 €
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LOT 1:
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 21% IVA : 4.774,35 €
3.- Any 1 Valor Total: 22. 509,92 € + 21% IVA = 27.237,00 €
Any 2 Valor total: 22.735,02 € + 21% IVA = 27.509,37 €
LOT 2:
Pressupost BASE DE LICITACIÓ del contracte per dos anualitats ascendeix, a: 41.136,91 €
+21% IVA inclòs = 49.775,64 €
1.- El pressupost base any 1 es fixa en 20.466,12 €
Pressupost 21% IVA = 24.764,00 €
 Desglossa del preu base/anual :
 Base :17.198,42 €
 13% : Despeses Generals : 2.235,79 €
 6%: benefici industrial: 1.031,91 €
 21%IVA: 4.297,88 €

(Sense IVA)

2.- El pressupost base any 2 es fixa en 20.670,78 € (Sense IVA)
Pressupost 21% IVA = 25.011,64 €
 Desglossa del preu base/anual :
 Base : 17.198,42 €
 13% : Despeses Generals : 2.235,79 €
 6%: benefici industrial: 1.031,91 €
 1% increment interanual cost salarials: 204,66 €
 21% IVA : 4.340,86 €

3.- Any 1 Valor total:
20.466,12 € + 21% IVA = 24.764,00 €
Any 2 Valor total: 20.670,78 € + 21% IVA = 25.011,64 €

LOT 1: VEC 91.399,31 €
Pressupost base licitació 2 anualitats : 45.244,94 €. (IVA exclòs)
Prorrogues 2 anualitats : 46.154,37 € (IVA exclòs)
Pròrroga ANY 1: 22.962,37 € (IVA exclòs)
Prorroga ANY 2: 23.192,00 € (IVA exclòs)
Inclou despeses generals i benefici industrial , increment de l’1% interanual de costos
salarials, respecte de l’anualitat anterior.
LOT 2: VEC 91.404,69 €
Pressupost base licitació 2 anualitats : 41.136,91 € (IVA exclòs)
Prorrogues 2 anualitats : 41.963,78 € (IVA exclòs)
Pròrroga ANY 1: 20.877,50 € ( IVA exclòs)
Prorroga ANY 2: 21.086,28 € ( IVA exclòs)
Total valor estimat del contracte, prorrogues incloses : LOT 1 + LOT 2= 182.804,00 €
Càlcul de l’ import de la modificació de contracte, si s’escau, per neteja de l’edifici del nou
ajuntament( a la data en construcció): 8.387,32 €.
- Any 2: 2.768,00 €/anuals
- Any 3: 2.795,68, pròrroga, si s’escau ( increment 1% costos salarials ).
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QUART: Valor estimat del contracte (IVA exclòs) :

AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
Any 4: 2.823,64, prorroga, si s’escau (increment 1% costos salarials ).
CINQUÈ:.- Consignació pressupostària 2021.
Serveis generals Casa de
la Vila

8.000,00

31222700

consultoris

8.500,00

32322700

edifici ensenyament

32622700

escola musica

5.000,00

34322700

poliesportiu

3.000,00

93322700

altres

92.022.700

28.800,00

3.000,00
SUMA TOTAL 56.300,00 €

S’estima que el servei s’iniciaran el dia 1 de setembre de 2021.
Anualitats:
Any 1: 1 de setembre 2021 a 31 d’agost de 2022
Any 2: 1 de setembre 2022 a 31 d’ agost de 2023 .
Pròrrogues: ( si s’aproven)
Any 3: 1 de setembre de 2023 a 31 d’agost de 2024
Any 3: 1 de setembre de 2024 a 31 d’agost de 2025
Caldrà aprovar un pla pressupostari de despesa plurianual .
Els pressupost de les anualitats corresponents hauran de preveure crèdit suficient per fer front a
les obligacions del contracte.
En el pressupost de l’exercici 2021 hi ha crèdit suficient per atendre la despesa.

Despesa prevista per pressupost (2022) 12 mesos
LOT 1: 27.329,80 € (IVA inclòs)
LOT 2: 24.846,60 € (IVA inclòs)
TOTAL despesa prevista pe pressupost l’any 2022= 52.176,40 € ( IVA inclòs)s
Despesa prevista per pressupost (2023) 12 mesos
LOT 1: 27.592,12 € (IVA inclòs)
LOT 2: 25.095,08 € (IVA inclòs)
TOTAL despesa prevista pe pressupost l’any 2023= 52.687,20 € ( IVA inclòs)s
Despesa prevista per pressupost (2024) 12 mesos
LOT 1: 27.886,16 € (IVA inclòs)
LOT 2: 25.346,00 € (IVA inclòs)
TOTAL despesa prevista pe pressupost l’any 2024 = 53.232,15 € ( IVA inclòs)
Despesa prevista per pressupost (2025) 8 mesos ( 1 gener a 31 d’agost )
LOT 1:18.708,24 € (IVA inclòs)
LOT 2:17.009,60 € (IVA inclòs)
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Despesa prevista pressupost 2021 mesos de setembre, octubre, novembre i desembre
LOT 1: 9.079,00 € (IVA inclòs)
LOT 2: 8.254,68 € (IVA inclòs)
TOTAL despesa prevista per l’any 2021= 17.333,68 €(IVA inclòs)

AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
TOTAL despesa prevista pe pressupost l’any 2025 = 35.717,84 € ( IVA inclòs)
(*) imports que poden modificar-se en funció de modificacions que es puguin aplicar durant la vigència
del contracte.

SISÈ.- Als efectes previstos en l'article 308.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, s'informa que, mitjançant la licitació del contracte que ens ocupa, no
s’instrumentarà la contractació de personal.
SETÈ .- En tot cas, a l'extinció del contracte de serveis, no podrà produir-se en cap cas la
consolidació de les persones que hagin fet els treballs objecte del contracte com a personal de
l'entitat contractant(ajuntament). A tal fi, els empleats o responsables de l'Administració han
d'abstenir-se de realitzar actes que impliquin l'exercici de facultats que, com a part de la relació
jurídic laboral, li corresponen a l'empresa contractista.
VUITÈ.- Així mateix, i de conformitat amb el que es preveu en l'article 28.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'informa que la necessitat del contracte actual
ve motivada per l’obligació de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell de prestar el servei de neteja dels
edificis municipals, atès que l’ajuntament no disposa de mitjans ni de personal propi per
efectuar el servei.
Es considera que la millor opció per optimitzar l’explotació del servei és optar per la gestió
indirecta del servei mitjançant una empresa especialitzada en l’àmbit de neteja, per ser gestionat
de forma indirecta amb un contracte de serveis de conformitat amb la Llei 9/2017, de Contractes
del sector públic.
Tot això sense perjudici que es pugui estudiar la viabilitat de gestionar-ho de forma directa, per
mitja de personal i recursos propis de l’ajuntament, caldria, si així fos adaptar a aquest fi la
plantilla de personal; no obstant aquesta es una decisió que pertany als òrgans de govern.

La secretària-interventora

Ivars d’Urgell, data de la signatura electrònica.
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Conforme
L’alcalde

