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Contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural
Règim interior - Contractació
2021 / 74
Informe tècnic sobre la insuficiència de mitjans

De conformitat amb la previsió de l’article 116.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), s’emet el següent
INFORME TÈCNIC
1.- Vist que la regidoria delegada de Pagesia posa de manifest la necessitat de dotar-se del suport
tècnic necessari a fi i efecte d’obtenir assessorament i assistència tècnica per tal d’impulsar i
materialitzar els projectes que té delegats, el qual estima que seran necessàries unes 15 hores a la
setmana de mitjana, sent el còmput anual de 780 hores.
2.- Vist que actualment el departament de Pagesia no disposa de personal tècnic especialitzat per
poder materialitzar els projectes que té delegats.
3.- Vist que no hi ha la possibilitat de destinar total o parcialment altre personal que actualment
presta serveis a la corporació a la nova necessitat i que pugui assumir la càrrega de treball de les
noves tasques.
4.- Vist que no hi ha la possibilitat de contractar nou personal a la plantilla per limitacions
pressupostàries.
Conclusions:
INFORMO FAVORABLEMENT sobre la insuficiència de mitjans per atendre les necessitats i les
funcions que requereix el servei, consistent en dotar a la regidoria delegada de Pagesia d'assistència
tècnica en matèria de medi rural, d’acord amb les necessitats que consten a la Memòria justificativa,
atesa la impossibilitat d’atendre l’objecte del contracte amb mitjans propis d’aquesta Corporació
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per manca d’aquests o ser insuficients, fent constar que no s’està instrumentalitzant aquesta
contractació menor de serveis per la contractació de personal que atengui les funcions pròpies
d’aquesta Corporació, per la qual cosa queda justificada la insuficiència de mitjans.
No obstant, l’òrgan competent acordarà el que estimi més convenient.
El que poso de manifest segons el meu bon criteri que declaro expressament sotmès a qualsevol
altre més qualificat i finalment al superior de la Corporació.
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Josep Llorens Muñoz
Ferran Tolrà Simon

Tordera, a data de signatura electrònica
El Tècnic de Contractació, Ferran Tolrà Simón, amb el vist i plau regidor delegat de Pagesia, Josep
Llorens Muñoz.

11/01/2021 Tècnic de Contractació
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11/01/2021 Regidor de Pagesia

Aquest informe s'emet sens perjudici d'altres informes que hi puguin concórrer.
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