AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
EXP. NÚM.: 75/2021

Teresa Morera Llovera, secretària-interventora de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.
CERTIFICO: Que el Ple municipal en sessió de 21/07/2021 va aprovar per majoria absoluta el
següent acord:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
NETEJA DELS EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL D’IVARS D’URGELL, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT.
1. Antecedents
Mitjançant decret d’Alcaldia número 103/2021 de data 12/07/2021, es va iniciar l’expedient
administratiu número 75/2021 per dur a terme la tramitació del contracte administratiu de
servei de neteja dels edificis de titularitat municipal d’Ivars d’Urgell, mitjançant procediment
obert.
L’expedient consta dels següents documents:







Informe d’insuficiència de mitjans.
Informe-memòria econòmica del servei, i informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat
del contracte.
Plecs de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de neteja dels edificis
municipals d’Ivars d’Urgell
Plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis de neteja
dels edificis municipals d’Ivars d’Urgell, mitjançant procediment obert.
Informe jurídic de Secretaria intervenció municipal, sobre aprovació dels plecs de
clàusules administratives i sobre el procediment de licitació de contracte de serveis, de
conformitat amb el que es preveu en l’apartat 8 de la Disposició Addicional Tercera de la
Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del Sector públic.
Informe d’intervenció sobre crèdit disponible per fer front a la despesa del contracte de
serveis.

2. Fonaments jurídics
Es fa necessari la licitació d’un contracte de serveis, que té caràcter administratiu de conformitat
amb la previsió de l’article 25 de la LCSP. El contracte es regirà pel plec de clàusules
administratives particulars i pel Plec de prescripcions tècniques que consten a l’expedient, les
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
A més, li seran d’aplicació:
a)Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara en endavant “LCSP”).
b)Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c)Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment.
d)Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores.
e)Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE.
f)Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g)Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
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h)Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
i)Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
j)Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
k)Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya.
l)Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
m)Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
n)Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
o)Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
p)Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
q)Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de defensa dels consumidors i usuaris.
r)Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada pel Reial
decret 55/2017, de 3 de febrer.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de
complir-les.

El contracte és un contracte de de serveis, ja que no es produeix una translació rellevant el risc
operacional a l’adjudicatari.
Per altra banda, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell té la consideració d’administració pública, de
conformitat amb l’article 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb l’article 3.2.a) de la LCSP.
El servei objecte d’aquest contracte no implica exercici d’autoritat.
El servei objecte del contracte és competència de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell de conformitat
amb l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
l'article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Es configura com a servei públic mínim de caràcter
obligatori.
La durada del contracte serà de 2 (DOS) anys a partir de la data que consti en el contracte. Es
preveu una pròrroga de DOS any (2 any, any per any) que s’haurà d’acordar expressament amb
anterioritat al venciment del termini inicial del contracte, per part de l’òrgan de contractació, de
conformitat amb l’article 29 de la LCSP.
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Les necessitats actuals de contractar aquests serveis de neteja dels edificis municipals es deuen
a que és un servei que l’Ajuntament no pot prestar amb mitjans personals propis. Es considera
que la millor opció per optimitzar l’explotació del servei és optar per la gestió indirecta del servei
mitjançant una empresa especialitzada en l’àmbit d’actuació, i per ser gestionat de forma
indirecta amb un contracte de serveis de conformitat amb la Llei 9/2017, de Contractes del
sector públic.
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La tramitació de l’expedient és ordinària i es tramita mitjançant procediment d’adjudicació obert,
al tractar-se d’un contracte de serveis de conformitat amb els articles 22 b)i 156 de la LCSP.
S’han complert els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit suficient i
adequat per al pagament dels serveis que són objecte d’aquest contracte.
El contracte es divideix en dos lots:
LOT 1
Col·legi públic CEIP Mare de deu de de l’Horta
Escola bressol “LA NOVA BALDUFA”.
LOT 2
Edifici de la Casa de la Vila, tots els espais.
Edifici Primer de Maig , núm. 2. Fòrum Maria Mercè Marsal,
Biblioteca, espais comuns.
Edificis del pavelló poliespoliesportiu municipal .
Consultoris mèdics de Ivars i Vallverd.
Espai Llar de jubilats.

aula

municipal de música.

El valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a la quantia de 182.804,00 € sense IVA (dos
LOTS i pròrrogues incloses). Aquest valor comprèn el termini d’execució que és de DOS anys més
possible pròrroga de DOS anys, així com també inclou les possibles modificacions de l’ 1%
d’increment de costos salarials.

Preu del contracte de l’any 2
LOT 1: 22.735,02 €
LOT 2: 20.670,79 €
Preu del contracte de l’any 3/ any de prorroga
LOT 1: 22.962,37 €
LOT 2: 20.877,50 €
Preu del contracte de l’any 4/ any de prorroga
LOT 1: 23.192,00 €
LOT 2: 21.086,28 €
Pressupost base de licitació dos anys:
LOT 1: 45.244,94 (21 % IVA exclòs)
LOT 2 : 41.136,91 (21% IVA exclòs)
Consta a l’expedient el càlcul del preu de conformitat amb l’article 100 de la LCSP.
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Import sense IVA per anualitats.
Preu del contracte de l’any 1:
LOT 1: 22.509,92 €
LOT 2: 20.466,12 €
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L’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques s’ajusten en el seu contingut a la LCSP.
L’òrgan de contractació és el Ple municipal, de conformitat amb la disposició addicional segona
de la LCSP, per tractar-se d’un contracte que supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost municipal.
Vist l’exposat es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de neteja dels edificis de titularitat
municipal d’Ivars d’Urgell, mitjançant procediment obert, així com, la ratificació del Decret de
l’alcaldia núm.103/2021 d’inici de l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars, el
plec de prescripcions tècniques i l’informe econòmic financer del servei i l’informe d’ insuficiència
de mitjans propis.
Segon.- Autoritzar per l’any 2021 la despesa següent: 17.333,68 € amb càrrec a les partides
pressupostaries següents neteja de :
920.22700

Edificis serveis generals

312.22700

Consultoris mèdics

323.22700

Edificis ensenyament

326.22700

Edif. Escola de música

342.22700

Poliesportiu

933.22700

Altres instal·lacions

Tercer: Aprovar el projecte de
despesa plurianual per les anualitats
pressupostaries següents, sense
perjudici de les actualitzacions que
siguin necessàries.
2022: 52.698,17 €

2023: 53.214,08 €
2024: 53.764,49 €
2025: 36.075,02 €
Imports amb IVA inclòs

l'existència de

Tercer.- Tramitar la contractació pel procediment obert i publicar l’anunci de licitació en el
perfil del contractant per a que les empreses interessades puguin presentar les seves
proposicions en el termini no inferior a 15 dies naturals des de la publicació de l’anunci al perfil
de contractant de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.
Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència en :
La tramitació dels actes de tràmit que es desprenguin del procediment de licitació
La resolució de l'adjudicació definitiva del contracte de serveis.
En les sessions de Junta de Govern Local, quan aquest òrgan actuï en delegació del Ple hi serà
present un representant dels grups municipals amb representació en el Ple, amb veu i sense vol.
Dels acords aprovats per la Junta de Govern se’n donarà compte al Ple.
Als efectes oportuns signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, i amb l’advertiment de
l’art 206 del ROF
Ivars d’Urgell, 22 de juliol de 2021
L’alcalde
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Els pressupostos dels exercicis corresponents hauran de preveure
consignació pressupostària adequada i suficient.
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Joan Carles Sánchez Rico.

