Expedient núm.: 302/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions

INFORME
JUSTIFICACIÓ NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE MENOR
Objecte: Obres de reparació de la bomba situada al c/ Dr. Vallespinosa.
Necessitat a cobrir: El municipi es proveeix d’aigua mitjançant l’aigua del
Consorci d’Aigües de Tarragona. Tot i així, en pics puntuals com ara l’estiu i en
cas d’avaria del Consorci, l’Ajuntament disposa d’unes reserves d’aigua de pous
propis. La bomba per a fer funcionar aquests pous s’ha espatllat, i amb aquest
contracte es pretén reparar-la i que estigui en funcionament a l’estiu.
A la valoració de les repercussions del contracte en qüestió sobre el compliment de la
sostenibilitat financera, continguda a l’apartat anterior Necessitats a cobrir, i obrant en
l'expedient, es verifica el compliment de sostenibilitat financera de la contractació
proposada.
INFORME

PRIMER. No es disposa de mitjans materials/personals:
Mitjans personals:
- Que es tracti de funcions específiques i concretes no habituals que només es puguin
prestar per una empresa de serveis. Aquest fet es justificarà amb la descripció de la
dificultat i especialització de les tasques a realitzar i la impossibilitat de prestar-se per
personal municipal.
Mitjans materials:
-Que no es disposa dels mitjos materials necessaris (per exemple, camió grua,
material per a reparar-la, etc) per a la prestació del servei en tractar-se de prestacions
específiques i concretes.
- Que no es disposa del suport tècnic i tecnològic adequat.
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SEGON. 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.
TERCER. 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.
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