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INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS I DE LA NO PREVISÓ DE LOTS
Identificació de l’Expedient:
Servei de dinamització del Consell Municipal dels Infants
Denominació del
de Sant Cugat Sesgarrigues
contracte:
2021 1272
Codi de l’Expedient:
Serveis
Tipus de Contracte:
Ordinari
Règim:
Contracte Menor
Procediment:
Per part de l’alcaldia s’ha impulsat la contractació d’un contracte administratiu de Servei
de dinamització del Consell Municipal dels Infants de Sant Cugat Sesgarrigues per al
curs 2021-2022.
El contracte que es licita té la consideració de contracte administratiu i es tipifica com a
contracte de serveis (art 17 i 308 i següents de la LCSP).
Al citat contracte li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a
tenor de l’article 25 de la citada Llei.
Atenent es tracta d’un contracte de serveis, i de conformitat amb l’article 116.4f i en
relació a l’article 63.3.a) de la LCSP s’escau l’informe de la insuficiència de mitjans.
És necessària la realització de la contractació del Servei de Dinamització del Consell
Municipal d’Infants de Sant Cugat Sesgarrigues, atès que l’Ajuntament no disposa de
personal suficient per dur a terme la dinamització del Consell sense desatendre altres
serveis i necessitats importants del municipi.
De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP s’escau la justificació de la inexistència de
lots.
En aquest cas, tenint en compte el Plec de Prescripcions Tècniques, la divisió del
contracte en lots dificultaria la seva correcta execució.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acctal.
Arcadi Corominas Baig
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