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ACTE D’INICI
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI DE NETEJA,
RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT, DE DIVERSOS EDIFICIS DEL RECINTE
ESCOLA INDUSTRIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Promotor
Núm. d’expedient

Subdirecció de Logística
2021/0020264

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Diputació de Barcelona gestiona diversos edificis del recinte Escola Industrial, la
neteja dels quals es duia a terme mitjançant l’expedient 2019/0012113, dividit en 3
lots. La finalització de la vigència de tres dels lots d’aquest expedient obliga a tramitar
una nova contractació, i afegir-ne la neteja de l’edifici Paranimf, que comença a ser
utilitzat de forma regular.
La Subdirecció de Logística té l’obligació de mantenir les dependències dels edificis en
les adequades condicions d’higiene i ordre per tal que treballadors i usuaris puguin
utilitzar-los amb les màximes garanties, fa que sigui necessari contractar la prestació
d’un servei de neteja, ja que la Subdirecció de Logística no disposa ni del personal
especialitzat ni de la maquinària necessària per prestar-lo.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme a la Presidència de la
Diputació de Barcelona d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la
LCSP, m’ha estat delegada en virtut del que disposa el decret de presidència núm.
1388/22, de 14 de febrer, sobre aprovació de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
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diferents del Ple, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en
data 16 de febrer de 2022.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
- que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al Servei de neteja, respectuós amb
el medi ambient, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis del
Recinte Escola Industrial, de la Diputació de Barcelona.
- que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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