Informe insuficiencia mitjans personals i materials
Procediment: Concessió de serveis de menjador del CEIP Josep Veciana i de
l’Escola Bressol municipal.

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 del Servei sobri la necessitat consistent en i vista la documentació
tècnica aportada, emeto el següent,
INFORME
PRIMER. Insuficiència de mitjans personals:



Que en la RPT i plantilla de personal, no consta la plaça corresponent de
personal municipal per atendre les funcions que requereix el servei.
Etc

SEGON. Insuficiència de mitjans materials:





Que no es disposa dels mitjans materials necessaris ni elements auxiliars
necessarisv per a la prestació del servei de càtering en tractar-se de prestacions
específiques i concretes.
Que no es disposa del suport tècnic i tecnològic adequat.
Que no es podrà fer front a les especificacions tècniques de manteniment durant
l'execució de la prestació pels següents motius: no es disposa de l’especial
habilitació de sanitat per poder elaborar menjars.

TERCER.-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'establert en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Perafort, 2 de maig de 2018
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