Referència: SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
ANY 2019 I 2020
Núm. expedient: 108/2019
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient número en relació al contracte de SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS
DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT ANY 2019 I 2020..
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2019-2020 DESCRIPCIÓ DEL
CONTRACTE.
1.- INTRODUCCIÓ
Es redacta la present memòria per donar compliment a les exigències legals establertes a
l’article 63 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), mitjançant el qual es transposen a l’ordenament jurídic les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2.- TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS . El règim jurídic aplicable per determinar la preparació
i l’adjudicació serà d’acord amb l’article 18 del LCSP, el propi del contracte de servei atès el
caràcter principal de la prestació i que es desenvoluparan detalladament en el plec de
prescripcions tècniques
3.- OBJECTE: L’objecte del concurs és la contractació del servei de neteja dels equipaments i
edificis públics municipals.
CPV: 90919200-4 Servicio de limpieza de oficines
4.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDEONEITAT DEL CONTRACTE.
INSUFICIÈNCIA DE MEDIS PERSONALS I MATERIALS
Aquests serveis requereixen de personal i equips/materials especialitzats i d’una magnitud tal
que no poden ser assumits de forma directa per l’Ajuntament i els mitjans i recursos propis. A
més històricament aquests serveis són realitzats de forma externa per empreses
especialitzades en aquest tipus de prestacions.
El volum de treball i especialització d’aquest servei no es pot portar a terme pel
personal municipal donat que la plantilla de persona i la relació de lloc de treball no consten les
places corresponent i en l’actualitat no es poden incorporar per excedir de la taxa de reposició
de personal. D’altra banda, també es posa de manifest la insuficiència de mitjans materials per
la prestació d’aquest servei en requerir materials específics i concrets.
5.- -DECISIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS
D’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, aquest servei considera motius vàlids, a
efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte del Contracte els arguments que s’exposen
a continuació.
En termes generals es justifica la no divisió en lots ja que la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l'objecte d’aquest contracte dificultaria la correcta execució
del mateix des del punt de vista tècnic, i podria tenir un risc sobre la correcta execució del
contracte en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió
que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes diferents.
Aquesta justificació es concreta i complementa amb el següent argument: aquest contracte no
es divideix en lots referents als diferents serveis (o subserveis) necessaris atenent que l'objecte
de la prestació constitueix una única unitat funcional ja que es comparteixen mitjans humans i

materials entre els diferents serveis neteja dels Equipaments municipals. Alhora que la
operativa conjunta comporta una millor i més eficaç gestió i coordinació de la prestació i de
resultat, i redueix i optimitza els costos derivats dels serveis.
Hi ha una subrogació de personal.
6.-PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
El procediment d’adjudicació en base a les necessitats a satisfer serà OBERT, tramitació
ordinària.
7.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.El Pressupost base de licitació del present contracte és:

-

Valor estimat del contracte serveiseuros IVA exclòs, desglossat de la

següent manera:
- L’import de les 2 anualitats pel que fa al servei de neteja i neteja: 200.000 euros
Font de finançament: Pròpia
8.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.- Essent un contracte subjecte
a subrogació de personal d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu del sector de la
neteja d’edificis i locals de Catalunya, s’ha requerit informació a la actual contractista respecte
dels costos associats a la prestació del servei.
I perquè això consti signo la present Memòria en la data i el lloc que s’indiquen a la
signatura electrònica registrada al marge inferior d’aquest document.

Ho mana i signa el senyor REGIDOR, Josep Maria Carrera Roig.
Agramunt, a la data de la signatura electrònica
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