SERVEI DE CONTRACTACIÓ
egidoria de les polítiques per als Drets Socials
Departament: Benestar Social
Exp. SER_MEND_2020_0033
MS/jr

DECRET-ALCALDE
S. Sa. JORDINA FREIXANET i PARDO, tinent d’alcalde de l’ Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Vist l’informe previ justificatiu emès per la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data
6 de juliol de 2020, en relació a l’aprovació de la despesa del servei de vigilància i
seguretat al recurs d’allotjament espai emergència sanitària en un establiment hoteler de
la ciutat de Lleida, que diu literalment:
“[...]
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[...]”

Vista l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa, a nom de PROTECCION INTEGRAL
LLEIDATANA,S.L., amb CIF núm. B25731142, per un import de 7.159,52 € a càrrec de la
partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
D’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic, PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA, S.L., amb CIF núm.
B25731142, va autoritzar, per escrit, l’Ajuntament de Lleida, a consultar els certificats
d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AT) i d’estar al corrent del pagament de cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General
de la Seguretat Social (TGSS). Realitzada la consulta en data 14 de juliol de 2020,
aquests tenen caràcter positiu
Tota vegada que l’import d’aquest contracte és inferior a 15.000,00 €, considerat per tant
com a contracte menor.
Considerant allò que estableix l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, relatiu a la tramitació d’emergència dels contractes.
Considerant allò que estableix l’art. 17, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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.
Considerant allò que estableix la resolució Primera apartat C.1) del Decret-Alcalde de data
28 de juny de 2019.
Fe6nt ús d’allò que estableix la resolució Primera. a) del Decret-Alcalde de data 2 d’agost
de 2019, en el dia d’avui
RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe previ justificatiu emès per la Cap de Servei de Programes Sectorials,
de data 6 de juliol de 2020, en relació a l’aprovació de la despesa del servei de vigilància
i seguretat al recurs d’allotjament espai emergència sanitària en un establiment hoteler de
la ciutat de Lleida, per un import de 5.916,9 6€+1.242,56 € d’IVA al 21% (Total 7.159,52
€).
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2n.- D’acord amb l’article 16 del Real Decreto-Ley 7/2020 de 12 de març, l’article 5 del
Decret-llei 7/2020, de 17 de març i l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa
extraordinària realitzada, en concepte de servei de vigilància i seguretat al recurs
d’allotjament espai emergència sanitària en un establiment hoteler de la ciutat de Lleida,
per un import de 5.916,9 6€+1.242,56 € d’IVA al 21% (Total 7.159,52 €), i pel període de
l’1 al 31 de juliol, a nom de PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA,SL, amb CIF núm.
B25731142, i uns preus hora de:

la qual es justifica amb la presentació de la factura corresponent.
3r.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom de PROTECCION INTEGRAL
LLEIDATANA,SL amb CIF núm. B25731142, per un import de 7.159,52 € a càrrec de la
partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
4t.- Notificar aquest acord a PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA,SL amb CIF núm.
B25731142i a la resta dels interessats en l’expedient. Es fa constar que la notificació
d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.
LA TINENT D’ALCALDE

Jordina Freixanet
Pardo - DNI
XXXXXXXXX (TCAT)
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