Expedient núm.: 125/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Interessat: ___________
Data d'iniciació: 20/02/2019
RESOLUCIÓ

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 i en el cas de contractació menor que es regula a
l'article 118 del mateix cos legal, cal justificar que no s'ha alterat l'objecte del contracte,
per evitar l'aplicació de les normes generals de contractació, i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors, que individualment o conjuntament superin la xifra
fixada com a llindar màxim pel contracte menor, emeto el següent:
Necessitat a cobrir: Serveis de Valoració de l'aprofitament mig dels terrenys
situats a l'UA-G-1 de les Normes Subsidiàries de Perafort.
INFORME
PRIMER. Insuficiència de mitjans personals:

Número : 2019-0053 Data : 20/02/2019

JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS I CONTRACTACIÓ MENOR

DECRET

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 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.
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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