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INFORME MUNICIPAL
Informe d'insuficiència de mitjans

Procediment: contracte administratiu de serveis de neteja dels edificis de titularitat
municipal a Ivars d’Urgell.
Assumpte: Informe d'insuficiència de mitjans
Naturalesa de l'informe: Preceptiu

INFORME relatiu a la insuficiència de mitjans propis en aquesta Administració per
poder fer front a la prestació la licitació de la qual es pretén.

SEGON.- A aquest efecte, s'informa que, a data d'avui l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, no
disposa de mitjans humans i materials suficients per poder realitzar la prestació del
servei de neteja de les dependències municipals amb mitjans propis i desenvolupar el
servei correctament.
Dit l’anterior, caldria estudiar la viabilitat econòmica i tècnica de realitzar aquest servei
per mitjà de gestió directa.
TERCER.- 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 la possible licitació del contracte objecte
de tramitació no encobreix una relació funcionarial o laboral, ja que les característiques
i notes determinants de la prestació són les següents:
-Neteja dels edificis serveis de neteja de edificis de titularitat municipal a Ivars d’Urgell.

QUART.- El present informe serà objecte de publicació en el perfil del contractant, als
efectes previstos en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Ivars d’Urgell, 15 juliol de 2021
Passeig Felip Rodés, núm. 11
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ajuntament@ivarsurgell.ddl.net
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PRIMER.- L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, determina l'obligatorietat d'emetre un informe d'insuficiència de mitjans
en la tramitació d'un contracte administratiu d'aquestes característiques com a requisit
indispensable per a la seva deguda licitació.

L’alcalde
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