Expedient CC 1/2019

Informe d’insuficiència de mitjans

Identificació de l’expedient
Expedient número CC 1/2019, relatiu a la contractació del servei manteniment d’ascensors.

Fets
A l'empara dels articles 227 i 228 de la LCSP i, fruit del conveni de col·laboració subscrit entre les parts, respecte
l’adhesió a la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, és objecte del present expedient
de contractació, número CC1/2019, la celebració d’un Acord marc per a la selecció d’un contractista per a
prestar els serveis de manteniment dels aparells elevadors del Consell Comarcal del Baix Camp, dels
ajuntaments adherits a la licitació i dels ens del sector públic vinculats i/o dependents d’aquests.

Informe
PRIMER. Les necessitats que cal satisfer són la prestació dels serveis de manteniment, conservació i reparació
dels aparells elevadors instal·lats als edificis i equipaments dels ajuntaments i ens adherits a la licitació, per tal
de garantir el seu correcte funcionament i seguretat.
La idoneïtat de l’Acord marc ve justificada en la prestació del servei de la Central de Contractació del Consell
Comarcal del Baix Camp, mitjançant instruments de racionalització de la contractació, d’acord amb les seves
competències de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Aquestes competències
pretenen un nivell de qualitat homogeni per als serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els
articles 66 i 67 del DL 2/2003, són de competència local.

SEGON. Insuficiència de mitjans personals:
Que en la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Camp o en la dels Ajuntaments i ens públics
adherits a la licitació no consta la plaça corresponent de personal per atendre les funcions que requereix el
servei.
Que es tracta de funcions específiques i concretes no habituals que només es poden prestar per una empresa
especialitzada tècnicament.

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

1

Expedient CC 1/2019

Donada la dificultat i la necessitat d’especialització de les tasques a realitzar i la impossibilitat de prestar-se
per personal comarcal o municipal, es considera convenient contractar el servei de forma externa
TERCER. Insuficiència de mitjans materials:
Que no es disposa dels mitjans materials necessaris per a la prestació del servei en tractar-se de prestacions
específiques i concretes, com per exemple eines i peces de recanvi dels aparells.
QUART. Donada la naturalesa del servei a prestar i les necessitats materials i la especialització del personal
que ha d’executar el servei, es considera convenient la seva externalització a través d’un contracte de serveis.
CINQUÉ. Que es comuniqui a l'òrgan de contractació l’acreditació de la insuficiència de mitjans i proposar que
es procedeixi a la celebració d'un contracte de serveis.

Fonaments de dret
Que l’habilitació normativa per a la creació i per a que les entitats locals s’adhereixin a serveis especialitzats
de contractació la trobem regulada als articles 227 i 228 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que 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.
D’acord amb el que estableix l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es publicarà l'informe d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació.

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns lliuro aquest informe.

Joan Emili Llauradó Grau
Gerent
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