ASSUMPTE:

PETICIONARI:

INSUFICIENCIA DE MITJANS PER LA REALITZACIÓ DELS
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE LA CANONJA,
AIXÍ COM LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT.
ALCALDIA/SECRETARIA

3.- A més a més de l’anterior, atenent al volum de projectes a redactar, al seu abast,
especialització i complexitat, actualment l’Ajuntament de la Canonja no disposa dels
recursos materials (maquinari i programari) que permetin cobrir les necessitats d’execució
d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari en
número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients. Els serveis tècnics de
l’Ajuntament de la Canonja estan formats únicament per un arquitecte, un arquitecte tècnic, i
una enginyera industrial (aquesta última a temps parcial), que només poden desenvolupar,
per a un contracte d’aquestes característiques, funcions de seguiment i de supervisió tècnica
i administrativa dels projectes, així com la coordinació dels diferents serveis interns i externs
associats i la inspecció i liquidació dels contractes necessaris per a dur-los a terme.

És tot el que s’informa als efectes que convinguin.
L'arquitecte municipal,
La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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2.- En el supòsit que ens ocupa, la necessitat de contractar ve establerta pel Conveni
perfeccionat en data 5 d’agost de 2020 entre l’Agencia Catalana de l’Aigua i els Ajuntaments
de Tarragona i la Canonja per a la redacció del projecte constructiu de sanejament en alta
del nucli de la Canonja, que preveu, en la clàusula cinquena, que l’Ajuntament de la Canonja
redactarà el projecte constructiu mitjançant la tramitació dels expedients de contractació de
les obres i serveis necessaris d’acord amb els principis essencials i els procediments
ordinaris establerts a la legislació aplicable a la contractació administrativa.

Codi Validació: 4WT4MTZWPES3E6KQJXHSEZEN9 | Verificació: https://lacanonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

1.- En relació al que disposa 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/EU i 2014/24/EU, de 26 de febrer de
2014 (d’ara endavant LCSP), quan es faci necessari celebrar un contracte de prestació de
serveis, prèviament s’haurà de justificar adequadament en l’expedient la insuficiència de
mitjans.
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