SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de les Persones, comunitat i agenda 2030
Departament: Benestar Social
Exp. SER_ADD_2020_0011
GM/ss

DECRET-ALCALDE
S. Sa. JORDINA FREIXANET i PARDO, Tinent d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida
A la data de la signatura electrònica
Vist l’informe previ de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data 28 de juliol de
2020, en relació a l’aprovació de la despesa corresponent al servei d’allotjament i al servei
de menjador de persones temporeres al pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida pel període del 13
de juliol a 13 de setembre de 2020 i al servei de de menjador de migdia, pel període del 15
de juliol al 16 d’agost de 2020, respectivament, 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 CARITES DIOCESANA DE LLEIDA, amb CIF V25022476, i l’entitat
FUNDACIÓ SANT IGNASI DE LOIOLA ARRELS SANT IGNASI, amb CIF G25323148,
respectivament, van 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 3 d’agost de 2020, aquests tenen
caràcter positiu.
Atès que l’entitat CARITES DIOCESANA DE LLEIDA, amb CIF V25022476, i l’entitat
FUNDACIÓ SANT IGNASI DE LOIOLA ARRELS SANT IGNASI, amb CIF G25323148,
respectivament, estan exemptes d'IVA, segons el disposat a l'art. 20.1. 8è de la Llei 37/1992
del 28 de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit i atès que es tracta d’unes entitats
sense ànim de lucre acollides al règim fiscal títol II-Llei 49/2002.
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 CARITAS DIOCESANA DE
LLEIDA, amb CIF V25022476, per un import de 19.282,99 € a càrrec de la partida
07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
Vista l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa, a nom de FUNDACIÓ SANT IGNASI
DE LOIOLA, amb CIF G25323148, per un import de 8.641,49 € 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.
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Fent us d’allò que estableix la resolució Primera. C) del Decret-Alcalde de data 2 d’agost de
2019, en el dia d’avui
RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe previ de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data 28 de
juliol de 2020, en relació a l’aprovació de la despesa corresponent al servei d’allotjament i
al servei de menjador de persones temporeres al pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida pel període
del 13 de juliol a 13 de setembre de 2020 i al servei de de menjador de migdia, pel període
del 15 de juliol al 16 d’agost de 2020, respectivament.
2n.- D’acord amb 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 d’allotjament i al servei de menjador de persones temporeres al pavelló
3 i 4 de Fira de Lleida pel període del 13 de juliol al 13 de setembre de 2020 i al servei de
de menjador de migdia, a partir del 15 de juliol i fins una data màxima de 16 d’agost, per un
import total de 27.924,34 (IVA exempt) corresponent de manera desglossada a: CÀRITES
DIOCESANA DE LLEIDA, amb CIF V25022476, per un import de 19.282,99 (IVA exempt),
i a FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA, ARRELS SANT IGNASI amb CIF
G25323148, per un import de 8.641,49 € (IVA exempt), la qual es justifica amb la
presentació de la factura corresponent.
3r.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom de CARITAS DIOCESANA DE LLEIDA,
amb CIF V25022476, per un import de 19.282,99 € a càrrec de la partida 07.2310.22799 de
l’exercici pressupostari de l’any 2020.
4t.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom de FUNDACIÓ SANT IGNASI DE LOIOLA,
amb CIF G25323148, per un import de 8.641,49 € a càrrec de la partida 07.2310.22799 de
l’exercici pressupostari de l’any 2020.
5è.- Notificar aquest acord a l’entitat CARITES DIOCESANA DE LLEIDA, amb CIF
V25022476 i a l’entitat FUNDACIÓ SANT IGNASI DE LOIOLA ARRELS SANT IGNASI,
amb CIF G25323148, respectivament. 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
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