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DEPARTAMENT DE GESTIÓ I ASSESSORAMENT
EXP.: 60/2020/CSERV

INFORME
CONVALIDACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ VERBAL DE SERVEIS DE CREACIÓ DE
5 GUIES PER A LA DIFUSIÓ DELS CONSELLS D'ACTUACIÓ DAVANT LA COVID19 A DIFERENTS COL·LECTIUS.

ANTECEDENTS
1. Atesa la resolució 2020/4733, de data 16 d’octubre de 2020, per a la convalidació de
la contractació verbal de serveis de creació de 5 guies per a la difusió dels consells
d'actuació davant la covid-19 a diferents col·lectius
2. Ates que a la mateixa resolució s’exposa que la vigència és del 3 a l’11 de maig de
2020.
3. El requeriment de la Intervenció Municipal , una vegada aprovada la resolució de
convalidació, sobre la possible existència de correus electrònics durant el procés de
contractació verbal, que aquest departament trasllada al de comunicació com a gestors
de l’encàrrec de serveis i que, detallen el següent:
-

Que l’actuació es va sol·licitar a data 20 de maig
Que el pressupost es va rebre en data 21 de maig.

4. En conseqüència aquesta nova informació sobrevinguda contradiu els continguts
sobre la vigència del contracte de l’esmentat expedient de convalidació aprovat.
5. L’informe del director del servei d’Empresa i Innovació que exposa que els serveis
s’han prestat correctament i que els preus s’ajusten a preus de Mercat i ha estat una
situació puntual justificada.
6. El que disposen els articles 49, 50 i 51 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre sobre
anul·labilitat d’actes així com de conservació els actes vàlids.
És per tot l’Exposat que es PROPOSA:
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE la convalidació aprovada per resolució 2020/4733
a data 16 d’octubre de 2020.
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SEGON.- APOVAR la convalidació del contracte verbal del servei d’emergència de
creació de 5 guies per a la difusió dels consells d'actuació davant la covid-19 a diferents
col·lectius, pel termini del 5 de maig al 25 de juny de 2020, a favor de l’empresa
MOORNING COOL THINGS SL (B66206137), per un import total de 3.509,00 (IVA
inclòs), d’acord amb el següent detall:
Import sense IVA: 2.900,00 €
IVA (21%): 609,00 €
TERCER.- APROVAR la despesa, juntament amb la factura formalitzada al document
de disposició i obligació (DO) següent:
N.Operació Fase Aplicació
Pressupostària
60249
DO
20202/43100/22799

Import

Nom tercer

3.509,00 €

MOORNING
COOL THINGS
SL

Núm.
factura
40912020

QUART.- PUBLICAR les dades d’aquest contracte al PERFIL del CONTRACTANT de
l’Ajuntament
de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrónica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=
viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
CINQUÈ.- TRAMETRE la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, qui procedirà a trametre la informació necessària a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
SETÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al departament i o unitat promotora
del present contracte, a Intervenció General, Tresoreria, al departament de Gestió
Econòmica i al departament de Compra Pública, als efectes que corresponguin.
Viladecans, en la data de la signatura electrónica

