Expedient núm.: 203/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 26/03/2019
RESOLUCIÓ
JUSTIFICACIÓ NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE MENOR

Necessitat a cobrir: Es tracta d’una actuació en un edifici municipal. Per
deteriorament de la cuina del pis destinat als gestors del Casal de Perafort.
Goteres ha fet malbé els armaris de la cuina i els electrodomèstics com ara
l’extractor o la vitroceràmica, que no funcionen. La gotera ja s’ha solucionat i ara
s’han de retirar tots els armaris i electrodomèstics vells i instal·lar-ne els nous.
A la valoració de les repercussions del contracte en qüestió sobre el compliment de la
sostenibilitat financera, continguda a la memòria explicativa de la necessitat de
contractació inclosa en el document, en el qual consta la justificació fefaent de la
necessitat del contracte, i obrant en l'expedient, es verifica el compliment de
sostenibilitat financera de la contractació proposada.
INFORME

Número : 2019-0093 Data : 26/03/2019

Objecte: Subministrament i instal·lació d’armaris de cuina, i electrodomèstics
(vitroceràmica i extractor) per a cuinar.

DECRET

PRIMER. No es disposa de mitjans materials/personals:
Mitjans personals:
 Que en la RPT/ plantilla de personal/ catàleg de llocs, no consta la plaça
corresponent de personal municipal per atendre les funcions que requereix el
servei.
 Que actualment la Brigada municipal disposa de menys personal del que toca i
hi ha moltes actuacions del seu dia a dia que no poden dur a terme amb
normalitat.
Mitjans materials:
 Que no es disposa dels mitjos materials necessaris (per exemple, armaris i
electrodomèstics de la cuina) per a la prestació del servei en tractar-se de
prestacions específiques i concretes.
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
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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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