Exp.2019/1669

Informe de necessitat i idoneïtat de contracte

Expedient de licitació del Projecte de Reforma de les instal·lacions d’ACS i calefacció als
vestuaris del camp municipal de futbol industrial.

En compliment dels articles 28 i 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1era,
tots dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –LCSP-, en
els acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar la
motivació del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen ser
ateses, la idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.
“28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a
su adjudicación.”
“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando
la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser
publicado en el perfil de contratante.”

En el mateix sentit l’article 116.4.d) al referir la necessària justificació en els termes que
són transcrits a continuació
La necesidad de la Administració a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratació de las
pestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, deberá ser directa, clara y
proporcional.”

L’execució del projecte anomenat “Reforma de les instal·lacions d’ACS i calefacció als
vestuaris del camp municipal de futbol industrial” situat al carrer Padró 96.
L’Ajuntament de Ripollet ha de contractar la execució del projecte de referència quines
principals actuacions a realitzar es refereixen a continuació, en atenció a la insuficiència
i/o mancança segons els casos, de disponibilitat de suficients recursos humans i materials
per a la seva consecució:


Enderrocs i retirada instal·lació existents



Instal·lacions nova caldera, ACS i calefacció



Impermeabilitzacions i acabats

L’objecte que s’inclou en el projecte identificat i en la contractació de la seva execució son
idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives preteses
consistents
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Reparació i manteniment d’instal·lacions

El projecte respon de manera directa, clara i proporcional a les necessitats demandades i
que l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.
Aquest contracte és necessari per a donar resposta a les demandes traslladades des del
Patronat d’esports en referència al mal funcionament de les instal·lacions s i a la seva
manca d’adaptació a la normativa.
Ripollet,

