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INFORME JURIDIC
INFORME JURÍDIC A LA RELACIÓ DELS CONTRACTES MENORS INCLOSOS A LA PROPOSTA
DE LA UNITAT DE COMPRES NÚM. 2019/2436

FONAMENTS DE DRET
La Disposició Addicional Tercera apartat 8è de la Llei 9/2017 de LCSP estableix que
serà preceptiu l'informe del Secretari en l'aprovació de l'expedient de contractació,
sense establir cap distinció en funció del valor estimat dels contractes.
L’emissió de l’informe per part del Secretari podrà consistir en una nota de conformitat
en relació als informes que hagin estat emesos pels serveis del propi Ajuntament i que
figurin com a informes jurídics a l’expedient, de conformitat amb l’article 3.4 del RD
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
En conseqüència, una vegada examinats els expedients dels contractes menors
inclosos en la proposta s’ha comprovat:
Que consta l’informe justificatiu de la necessitat del contracte.
Que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de la contractació pública.
Que no es tracta d’una contractació0 directa, atès que consten a l’expedient
propostes de tres empreses diferents i la justificació de la proposta
d’adjudicació a la més econòmica.
Que no s’ha subscrit amb el contractista més contractes menors amb el mateix
objecte, que individualment o conjuntament, superin els límits del valor estimat
de l’article 118.1 de la LCSP.
Que no s’han alterat les normes relatives als procediments d’adjudicació que
s’han d’aplicar ni les normes de publicitat atès que no s’ha superat per
l’objecte d’aquest contracte i en el termini de duració màxima segons el seu
tipus, els límits del valor estimat determinats per l’article 118.1 de la LCSP.
CONCLUSIÓ
Procedeix la tramitació dels expedients de contractes menors inclosos en la proposta.
Nota de conformitat
Per fer constar que dono la conformitat al present informe jurídic emès per la senyora
Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d’Administració General, en relació als expedients de
contractes menors inclosos en la proposta, de conformitat amb la Disposició
Addicional Tercera, 8è de la Llei 9/2017 de LCSP en relació a l’article 3.4 del RD
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Signat: Ramon Morell Gassó

