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Informe jurídic sobre la proposta de pròrroga del contracte del servei de neteja de
diversos edificis del Departament de Cultura durant el 2020.

El 17 d’octubre de 2019 ha tingut entrada en aquesta Assessoria Jurídica una proposta
de pròrroga del contracte esmentat a l’encapçalament, per tal que n’emetem el
corresponent informe jurídic.
El contracte inicial es va adjudicar el 10 de gener de 2019 a LD Empresa de Limpieza y
Desinfección, SAU pel que fa als lots 1 (Barcelona), lot 2 (Barcelona província) i lot 5
(Lleida), i a Ramcon Empresa de Servicios el lot 4 (Girona). Posteriorment, el 23 de
gener de 2019 es va adjudicar a l’empresa Serveis de Personal i Neteja, S.L. el servei
de neteja dels edificis de la demarcació de Tarragona, corresponents al lot 3 que havia
quedat desert. Els contractes es van signar en tots els casos l’1 de febrer de 2019, i
tenien una durada des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2019,
amb la possibilitat de prorrogar-se per acord exprés d’ambdues parts pel mateix termini
inicial com a màxim.
Segons informe justificatiu del cap del Servei d’Obres de 7 d’octubre de 2019, es creu
convenient fer efectiva la pròrroga prevista, per un termini igual a l’inicial.
Pel que fa a l’import total de la pròrroga serà el mateix que l’any anterior: Barcelona
província (119.840,05 €), Girona (174.206,89 €), Lleida (155.154,56 €) i Tarragona
(190.395,56 €). En el cas de Barcelona, hi ha una rebaixa de 393.038,71 € a
341.432,30 € atès que en data 18 de juliol de 2019 es va publicar el Decret 164/2019,
de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura, que traspassa la gestió
de l’espai Arts Santa Mònica a l’Institut Català de les Empreses Culturals. La nova
adscripció d’aquest equipament suposa una rebaixa mensual de 3.877,27 € (IVA
exclòs).
Consta a l’expedient l’escrit de conformitat a la pròrroga dels legals representants de
les tres empreses.
Cal recordar que d’acord amb l’article 99.3 TRLCSP, quan arran d’una modificació del
contracte, el seu preu experimenti variació, la garantia s’ha de reajustar perquè
mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat. Per tant, en el cas de LD
Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU, caldrà efectuar aquest reajustament per
adequar-se al nou preu del lot 1 fruit de la nova adscripció de l’Arts Santa Mònica a
l’ICEC.
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Atès el que disposen el punt B del quadre de característiques, la clàusula segona del
contracte i l’article 303 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(normativa aplicable al contracte de referència), INFORMO FAVORABLEMENT la
pròrroga del termini d’execució del contracte del servei de de neteja de diversos edificis
del Departament de Cultura durant el 2020.
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