Expedient núm.: 164/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 07/03/2019
RESOLUCIÓ
JUSTIFICACIÓ NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE MENOR
Objecte del contracte:

INFORME
PRIMER. Idoneïtat de l’objecte del contracte:
L’Ajuntament de Perafort no disposa dels mitjans materials, ni dels mitjans personals
qualificats per a dur a terme l’execució de l’objecte del contracte.
SEGON. Necessitat que motiven l’objecte del contracte:
La necessitat que es vol satisfer té relació directa, clara i proporcional amb l’objecte del
contracte.
L’any 2017, degut a les tempestes que van afectar al municipi, l’anterior pèrgola que
feia anys s’havia instal·lat al Casal de Perafort, es va veure afectada fins al punt que el
sostre va quedar inservible i no es podia reparar.

Número : 2019-0073 Data : 08/03/2019

L’objecte del present contracte, promogut per l’Alcaldia, és el subministrament i la
instal·lació d’una pèrgola al Casal de Perafort.

DECRET

El Casal de Perafort és un punt estratègic del municipi per la trobada del veïns i veïnes
del municipi, i la pèrgola ens permetrà ampliar l’aforament a l’exterior.
El tamany de la pèrgola s’adapta a l’espai disponible a la vorera, deixant espai
suficient pels vianants i compliment de la llei de supressió de barreres
arquitectòniques.
TERCER. Així mateix es fa constar que no s'ha alterat l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les normes general de contractació, i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors, que individualment o conjuntament superin la xifra
fixada al paràgraf del referit article.
QUART. Publicar, si s'escau, la resolució en el perfil de contractant de conformitat amb
l'establert en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Ajuntament de Perafort
C/ Nou , 7-11, Perafort. 43152 (Tarragona). Tel. 977625006. Fax: 977610027

Codi Validació: 4RQCTSFJ3LNHC63NGP3YASRME | Verificació: http://perafort.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

JOAN MARTÍ PLA PLA (1 de 1)
ALCALDE - PRESIDENT
Data Signatura: 08/03/2019
HASH: 4827731e5a3d133d8f291b663ff43110

Ajuntament de Perafort

