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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE I DEL
COMPLIMENT DELS LÍMITS APLICABLES ALS CONTRACTES MENORS,
D’ACORD AMB L’ARTICLE 118.2 DE LA LLEI 9/2017, DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC
Expedient: 2022-02
Assumpte: Contracte menor de construcció d’una rampa – passarel·la de formigó en
els jardins de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Entitat proposada per a l’adjudicació directa: HORMI·STAMP, al carrer Cardenal
Rossell, 1, bloc 3, nau 5, Coll d’en rabassa, 07007, Palma. El telèfon de contacte és
el 971260848 i la direcció de correu electrònic administracion@hormi-stamp.es.
IMPORT (SENSE IVA): 5.257,40 €
En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,
correspon a l’òrgan de contractació l’emissió d’un informe que justifiqui de manera
motivada la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels límits establerts a l’apartat primer del dit article 118.
A la vista de l’anterior:
-

La necessitat del contracte es justifica en: renovar la rampa – passarel·la de
taulons de fusta que connecta la terrassa de la cafeteria amb el jardí de la
Fundació. Aquesta rampa – passarel·la té més de 20 anys, es troba
deteriorada pel pas del temps i podria provocar caigudes. Es considera que
la millor solució de cara a una millor accessibilitat és construir una
passarel·la de formigó. Atès que els treballs d’obra no es poden proporcionar
per part del personal propi de la Fundació ni es disposa del material
necessari, es fa imprescindible comptar amb una empresa externa
especialitzada que s'ocupi de realitzar i cobrir totes les funcions i obligacions
recollides en aquest document.

-

S’ha comprovat que aquest contracte no respon a necessitats recurrents,
repetitives o periòdiques que requereixin la utilització d’una altra figura
contractual.

-

Una vegada analitzat l’expedient de referència, cal concloure que no s’ha
alterat l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
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Els sotasignants declaren no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que
integra l'expedient.
Palma, a la data de la signatura
El director,
D’acord,
El President,
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