Expedient núm.: 271/2019
Informe amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions

INFORME
JUSTIFICACIÓ NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE MENOR
Objecte: Subministrament i instal·lació d’un aire acondicionat als baixos de
l’Ajuntament de Perafort.
Necessitat a cobrir: Des de la inauguració de les obres de la seu de l’Ajuntament
actual, abans de l’any 2000, encara es conservaven els aires acondicionats
antics. Amb els anys han anat patint desgast i eren més ineficients
energèticament. Però aquest va deixar de funcionar correctament junt amb la
torre que hi ha en una de les balconades de l’Ajuntament. Es procedirà a
canviar-lo per un de nou, més eficient energèticament amb la seva pròpia caixa
que es col·locarà on hi ha la resta que donen servei a altres punts de
l’Ajuntament.
L’aparell d’aire antic està amortitzat, per tant es pot fer front a la nova inversió.
A la valoració de les repercussions del contracte en qüestió sobre el compliment de la
sostenibilitat financera, continguda a l’apartat anterior Necessitats a cobrir, i obrant en
l'expedient, es verifica el compliment de sostenibilitat financera de la contractació
proposada.
INFORME
PRIMER. No es disposa de mitjans materials/personals:
Mitjans personals:
 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.
Mitjans materials:
 Que no es disposa dels mitjos materials necessaris (per exemple, màquines
d’aire acondicionat o elements extra necessaris per a la instal·lació) per a la
prestació del servei en tractar-se de prestacions específiques i concretes.
 Que no es disposa del suport tècnic i tecnològic adequat.

Ajuntament de Perafort
C/ Nou , 7-11, Perafort. 43152 (Tarragona). Tel. 977625006. Fax: 977610027

Codi Validació: 7J49KLJFFP5JMN9D357Q5KZP6 | Verificació: http://perafort.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

JOAN MARTÍ PLA PLA (1 de 1)
ALCALDE - PRESIDENT
Data Signatura: 25/04/2019
HASH: 4827731e5a3d133d8f291b663ff43110

Ajuntament de Perafort

Ajuntament de Perafort
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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