INFORME DE NECESSITAT PER LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
(article 118.1 LCSP)

Dades del contracte

Nom/objecte:

Contractació
menor
del
servei
de
subministrament de 234 banderoles per a la
campanya de civisme “En mascotes, fem un
pas més”

Referència expedient:

G4882018000060

Unitat/àrea: Comunicació
Responsable tècnic del contracte:

Josep Gómez

Tipus de contracte:
x

Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)

Valor estimat (IVA exclòs):

2.808 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

3.397,68 €

Data prevista d’inici:

9 de juliol de 2018

Data prevista de finalització:

16 de juliol de 2018

Motivació de la necessitat d’efectuar la contractació menor:
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha engegat la campanya de civisme “En
mascotes, fem un pas més”, per a la qual s’han previst un seguit d’accions a la via
pública per conscienciar la ciutadania en la tinença responsable d’animals. Una
d’aquestes accions és la col·locació de banderoles a diferents punts de la ciutat per tal
de donar visibilitat el màxim possible a la campanya i contribuir a l’objectiu de la
campanya.
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics per donar resposta en els
propers mesos i essent de caràcter excepcional i d’urgència, aquest contracte és
susceptible de tramitar-se com un contracte menor atesa la normativa de contractes
del sector públic, ja que la duració del mateix no serà superior a un any, no es podrà
prorrogar, ni revisar preus, ni superar els llindars econòmics establerts en la normativa.
La finalitat d’aquest contracte consisteix en el servei d’impressió i col·locació de
banderoles a diferents carrers de la ciutat.
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Essent que un cop exposades les necessitats detectades, l’Ajuntament de Sant Feliu
té competència municipal per dur a terme l’esmentada contractació cal procedir a la
contractació amb tercers del servei, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
control de la despesa i respecte als principis d’eficàcia, eficiència, transparència,
publicitat, no discriminació i igualtat de tracte i de conformitat a la normativa de
contractes del sector públic vigent.
Sant Feliu de Llobregat, 2 de juliol de 2018
L’alcalde-president
[Firma01-01]
CPISR-1 C Jordi San José
Buenaventura
02/07/2018 12:37:17

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

Ì98bf314a-ae21-4b11-bc86-49641a8fe2dbeÎ
98bf314a-ae21-4b11-bc86-49641a8fe2db

tmp7905891361528320156.doc

