Expedient núm.: 36/2020
Assumpte: Licitació direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut
de l’obra de rehabilitació del cos central de l’Ajuntament

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), quan es faci necessari
celebrar un contracte de serveis, prèviament s'haurà de justificar adequadament en
l'expedient la insuficiència de mitjans.

Vista la proposta de contractació des servei de direcció facultativa i coordinació de
seguretat i salut de l’obra anomenada REHABILITACIÓ DEL COS CENTRAL DE
L’AJUNTAMENT, emeto el següent,

INFORME
PRIMER. Insuficiència de mitjans personals:

Arquitecte tècnic, cal tenir en compte que les funcions especifiques del contracte de
serveis proposat, i la seva dedicació atesa la duració de les obres ( 30 mesos)
comporta una dedicació incompatible amb les tasques que hores d’ara ja es porten
a terme des de l’àrea de territori, ja que les activitats i freqüència de les prestacions
que comporten el contracte de serveis proposat, no podrien ser assumides pel
personal

municipal

sense

que

les

funcions

pròpies

d’aquests

es

vegin

menyscabades.
Cal tenir en compte també, la pròxima jubilació de la personal que ocupa el lloc de
treball d’Arquitecte superior, el què comportarà un temps d’adaptació a les tasques
per ell assumides.
A banda, per part de l’Arquitecte tècnic – mitjans propis – s’ha assumit altres
direccions executives d’altres obres i actuacions que s’estan portant a terme.
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Si bé en la plantilla de l’Ajuntament existeix lloc de treball d’Arquitecte superior i

SEGON. Insuficiència de mitjans materials:
L’entitat no compta amb els mitjans materials apropiats i específics per poder donar
compliment a l’objecte del contracte, així com el suport tècnic i tecnològic necessari
i adequat
TERCER. El benefici d'externalitzar la prestació del servei és basa en la
dedicació necessària i imprescindible per a la correcta execució de l’obra i
instal.lacions, comptant amb persones tècniques qualificades,

QUART. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució acreditant
la insuficiència de mitjans i/o la conveniència de no ampliar-los i es procedeixi a la
celebració d'un contracte de serveis.

CINQUÈ. Publicar l'informe d'insuficiència de mitjans en el perfil de
contractant de conformitat amb l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
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de Contractes del Sector Públic.

