SERVEI DE CONTRACTACIÓ
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Departament: Benestar Social
Exp. SER_ADD_2020_0008
MS/ss

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 de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data 6 de juliol de 2020,
en relació a l’aprovació de la despesa corresponent al servei de dutxes de persones
temporeres a l’equipament del pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida, pel període del 6 de juliol al
13 de setembre de 2020, que diu literalment:
“[...]
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[...]
D’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, l’entitat CREU ROJA, amb CIF Q2866001G, 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). Feta la
consulta en data 22 de juliol de 2020, el certificat d’estar al corrent del pagament de
cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) té caràcter
positiu.
Vist que l’entitat CREU ROJA, amb CIF Q2866001G, aporta certificat d’estar al corrent
d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AT) de data 1 de
juliol de 2020.
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.
Vista l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa, a nom de CREU ROJA, amb CIF
Q2866001G, per un import de 22.500,00 € a càrrec de la partida 07.2310.22799 de l’exercici
pressupostari de l’any 2020.
Considerant allò que estableix la resolució Primera apartat C.1) del Decret-Alcalde de data
28 de juny de 2019.
Fent us de la delegació de les competències de l’Alcaldia en matèria de Contractació, feta
pel MI Sr. Alcalde segons Decret-Alcalde de data 2 d’agost de 2019, en el dia d’avui
RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe previ justificatiu de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data
6 de juliol de 2020, en relació a l’aprovació de la despesa corresponent al servei de dutxes
de persones temporeres a l’equipament del pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida, pel període del
6 de juliol al 13 de setembre de 2020.
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 dutxes de persones temporeres a
l’equipament del pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida, pel període del 6 de juliol al 13 de setembre
de 2020, amb l’entitat CREU ROJA, amb CIF Q2866001G, per un import de 22.500,00 €
exempt d’IVA, la qual es justifica amb la presentació de la factura corresponent.
3r.-Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom de CREU ROJA, amb CIF Q2866001G,
per un import de 22.500,00€ a càrrec de la partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari
de l’any 2020.
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4t.- Notificar aquest acord a l’entitat CREU ROJA, amb CIF Q2866001G. Es fa constar que
la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.
LA TINENT D’ALCALDE
Firmado digitalmente
Jordina Freixanet por
Jordina Freixanet
Pardo - DNI
Pardo - DNI
XXXXXXXXX (TCAT)
XXXXXXXXX
Fecha: 2020.07.27
(TCAT)
16:40:07 +02'00'

EL SECRETARI GENERAL
Jesús Gutiérrez Fecha:
Bustillo - DNI
2020.07.28
40856484C (SIG) 09:02:40 +02'00'
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