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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL
DE PLAGUES URBANES EN EL T.M DE LLUCMAJOR

Per tal de donar compliment a l’article 116.4 en relació amb l’article 63.3 LCSP, que preveu
que s’ha de publicar al Perfil del Contractant la memòria justificativa del contracte, es fa
constar que a l’expedient de contractació del «Servei de prevenció i control de plagues
urbanes en el T.M de Llucmajor», s’han justificat adequadament els següents extrems:
1. L'elecció del procediment de licitació.
D’acord amb l’Informe justificatiu del procediment i forma d’adjudicació utilitzats en la
licitació, aquest contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb els
articles 156 i següents de la LCSP, atès que el seu valor estimat, calculat de conformitat
amb les regles de l’article 101 de la LCSP, és de 73.204,46 €.
2. Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions
especials d'execució del mateix.
- Els criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera, atenent a l’objecte i
import del contracte, són els previstos a les clàusules 87.1.a) i 90.1.a) i h) LCSP
respectivament.
Així mateix, s’exigeix l’adscripció a l’execució del contracte, com a mínim, dels mitjans
personals i materials exigits als Plec de Prescripcions Tècniques i segons el previst a a la
clàusula F5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars; així com l’habilitació
empresarial o professional exigida a la clàusula F6 del PCAP.
- Els criteris d’adjudicació del contracte, s’han fixat en base a la millor relació qualitat-preu,
d’acord amb les previsions de l’article 145 LCSP, que estableix que «L’adjudicació dels
contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor
relació qualitat-preu».
Els criteris són els següents:
1. Oferta econòmica: 75 punts
2. Servei de visites addicionals: 15 punts
3. Disponibilitat de realitzar tractaments d’incidències urgents sorgides durant els caps de
setmana i dies festius: 10 punts
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- Com a condicions especials d’execució del contracte, i en compliment de l’article 202. 1
LCSP, es preveuen les següents obligacions:
a) No minorar unilateralment les condicions de treball en matèria de salari i jornada de treball
per als treballadors vinculats a l'execució del contracte, establertes en el conveni col·lectiu
aplicable, sense perjudici d'atendre els acords explícits entre l'empresa i la representació
dels treballadors.
b) Integrar la igualtat d'oportunitats i tracte com a principi d'organització i, recollir en els
documents interns de l'empresa la prohibició explícita de qualsevol discriminació per raó de
sexe, respectant-se el principi d'igualtat en el treball amb caràcter general.
c) Optimitzar la gestió de recursos i residus, i reduir els impactes ambientals negatius
derivats de la seva activitat o aquells riscs associats a situacions accidentals.
d) Executar el contracte amb criteris d'equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els
ingressos o beneficis procedents d'aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats
i tributats d'acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l'OCDE
o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través d'empreses filials

3. El valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte és de 73.204,46 €.
Per a la determinació del valor estimat s'han tingut en compte, d’acord amb l’Informe dels
Serveis Econòmics de data 31 de juliol de 2019, el cost de personal, l’amortització
d’elements afectes al servei, el cost d’explotació d’elements afectes al servei, altres costs
directes específics (productes, vestuari i EPIs), despeses generals i d’administració i el
benefici.

En concret, per al càlcul del valor estimat del contracte s'ha considerat:
- Import total del contracte (IVA exclòs): 30.501,86 €, corresponents a la duració inicial del
contracte, de dos anys.
- A l’import total del contracte (IVA exclòs) s'ha afegit l' import corresponent a la possible
pròrroga: 30.501,86 € (IVA exclòs), per un període de dos anys més.

Finalment a l’ import anterior 61.003,72 € se li ha afegit el 20 % de la possible modificació
del contracte (12.200,74 €)
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4. La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació.
D’acord amb l’Informe Justificatiu de la necessitat de Contractació, de l’àrea de Medi
Ambient, de data 02.08.2019, la finalitat del contracte és la de conservar les dependències
municipals objecte del contracte en perfecte estat de desinsectació i desratizació, a fi d’evitar
plagues i possibles molèsties i malalties conseqüència d’aquests i controlar i eradicar la
plaga de la processionària dels pins municipals en zones delicades com a parcs i col·legis i
evitar així danys en els humans i animals.
5. Informe d’insuficiència de mitjans.
D’acord amb l’Informe de l’Àrea de Medi Ambient de data 31.07.2019, la contractació del
servei de referència, s’ha de licitar ja que actualment, aquest Ajuntament no disposa de
mitjans necessaris per a la realització de la prestació objecte del contracte, ja que no es
disposa dels mitjans mecànics necessaris i no hi ha personal municipal suficient a la plantilla
ni qualificat que tengui assignades aquestes funcions.

6. La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si escau.
De conformitat amb l’article 99.3 LCSP i d’acord amb l’Informe sobre la improcedència de
divisió en lots de l’objecte del contracte de data 02.08.19, no procedeix la divisió en lots de
l’objecte del contracte, ja que la realització independent de les diverses prestacions
compreses en l’objecte del contracte dificulta la correcta execució d’aquest des d’un punt de
vista tècnic, ja que les actuacions van lligades i un mateix operari de l’empresa, quan fa una
visita a un centre municipal pot fer actuacions de qualsevol plaga.
Així mateix, d’acord amb la naturalesa de l’objecte del contracte, que implica la necessitat de
coordinar l’execució de diferents prestacions, resulta difícil la seva divisió en lots i execució
per una pluralitat de contractistes diferents, als efectes de la seva correcta execució.
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