SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de Polítiques per als Drets Socials
Departament: Benestar Social
SUB_ADD_2020_0002
MS/rmg

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 de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data 30 de maig de 2020, que diu
literalment:
“[...]
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[...]”
Considerant l’article 16 del Real decreto-Ley 7/2020 de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, que preveu que “La adopción de
cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer
frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el
artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.”
Considerant l’article 5 del Decret-llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, preveu que els contractes per atendre les necessitats derivades de la
protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels diferents departaments per
fer front al COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència d’acord amb l’establert en
l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
D’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic, ALESSA CATERING SEVICES S.A. UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, 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 3 de
juny de 2020, aquests tenen caràcter positiu.
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.
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Vista l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa, a nom de l’empresa ALESSA CATERING
SEVICES S.A. UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, per un import de 27.922,95 € a càrrec de la
partida 07.2310.22105 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.
Considerant allò que estableix la resolució Primera. a) del Decret-Alcalde de data 2 d’agost 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 30 de
maig de 2020, relatiu a la despesa corresponent al SUBMINISTRAMENT DE SOPAR A
L’ALLOTJAMENT D’EMERGÈNCIA PAVELLÓ FIRA 3 PER TEMPORERS 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 corresponent al
SUBMINISTRAMENT DE SOPAR A L’ALLOTJAMENT D’EMERGÈNCIA PAVELLÓ FIRA 3 PER
TEMPORERS 2020, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2020, amb l’empresa ALESSA CATERING
SEVICES S.A. UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, per un import de 27.922,95 €’IVA inclòs i el
següent preu per àpat/transport

la qual es justifica amb la presentació de la factura corresponent.
3r.-Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom de l’empresa ALESSA CATERING SEVICES S.A.
UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, per un import de 27.922,95 € a càrrec de la partida
07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
4t.- Notificar aquest acord a l’empresa ALESSA CATERING SEVICES S.A. UNIPERSONAL, amb
CIF A08827180. Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura
del contracte.
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