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Data:

Núm. EXP: 13/2020/CSUBM

DEPARTAMENT: Departament de Serveis Socials
OBJECTE:
APROVAR
LA
CONVALIDACIÓ
DE
LA
CONTRACTACIÓ
VERBAL
DEL
SUBMINISTRAMENT DE 15 PENJADORS MODEL ULX PENJADOR EXTEND UNILUX
400074533, PER FER FRONT A L’ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA PRODUÏDA
COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, A FAVOR DE L’EMPRESA
F.VIDAL, S.A.

RESOLUCIÓ DE TINÈNCIA D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
1. Motivació de la necessitat: És del tot necessari la contractació d’un subministrament de
material que contribueixi al manteniment de les mesures de seguretat i protecció del
personal sanitari que presta els seus serveis al Centre Socio Sanitari Frederica Montseny i
per això es realitza l’adquisició de 15 prestatges de roba per aquest personal del Centre, per
fer front a la crisi d’emergència sanitària d’estat d’alarma provocada pel coronavirus COVID19, al municipi de Viladecans, i com a suport de l’Ajuntament en totes les mesures que són
necessàries per fer front a aquesta crisi sanitària a la Ciutat.
2. Motivació de la improcedència de la utilització d’un procediment ordinari i ús de la
contractació verbal per a la contractació es justifica per la necessitat urgent del
subministrament i de disposar de manera immediata del mateix, ja que els terminis de
tramitació ordinaris no donen resposta a les necessitats urgents que són objecte d’aquest
contracte.
3. Objecte del contracte subministrament de 15 penjadors model ULX PENJADOR EXTEND
UNILUX 400074533 i codi CPV 39136000-4 “Penjadors”.
4. L'adjudicació d'aquest contracte es realitza mitjançant tramitació d’emergència, atès que
l’Administració ha d’actuar de manera immediata a conseqüència d’esdeveniments
catastròfics i de situacions que suposen un greu perill per a la població.
5. Data de lliurament: el contracte verbal objecte d’aquesta convalidació, ha estat executat
en la data de l’expedició de la factura a 30/04/2020, i per tant el termini d’execució no ha
estat superior a l’estrictament necessari per a donar resposta a la situació d’emergència.
6. Empresa a la que s’ha sol·licitat oferta i import i ha presentat la factura objecte d’aquesta
convalidació:
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Codi FRA.

NUMERO
FACTURA

DATA
FACTURA

IMPORT
FACTURA
(IVA inclòs)

CONCEPTE

PROVEIDOR
CIF

/

12020003413

GE-54165

30/04/2020

740,52€

15 penjadors
model ULX
PENJADOR
EXTEND
UNILUX
400074533

F.VIDAL,
S.A.(A08364333)

7. Aplicació pressupostària a la qual ha d’anar imputada la despesa derivada de l’execució
del contracte: El Decret de l'Alcaldia 2020/2379 de 06/04/2020, que aprova l'expedient de
modificació de crèdit número 13/2020 del pressupost de l'exercici 2020 de crèdits
extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria, a convalidar posteriorment pel Ple, i el
llistat resum de les necessitats de crèdit, que indica l'aplicació pressupostària que procedeix
crear i l'apartat de l'article 2.1 RDL 8/2020 vinculat a cadascuna, entre les quals es troba la
següent:
Necessitat

Import

Codi aplicació

Descripció
aplicació

Art. 1.2
RDL8_20

Material extra

35.000,00€

30000/23100/22199 IFS COVID19
SUBMIN.
EMERGENCIA

f)

I es correspon amb el crèdit extraordinari següent:
Cap. Consignació
2

Descripció consignació

30000/23100/22199 IFS COVID19 SUBMIN. EMERGENCIA

Crèdit €
96.537,00€

8. L’adquisició d’aquest material és necessari per atendre a circumstàncies imprevistes
derivades de tot aquest escenari d’emergència social i sanitària al municipi, i concretament
per l’alta demanda d’elements que contribueixen a la protecció personal del personal que
presta els seus serveis al Centre Socio Sanitari Frederica Montseny.
9. L’informe de la directora del Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportuntiats i de la directora
de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, en la data de la signatura electrònica que es diu, en
sentit favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de subministrament d’acord amb allò establert a l’article 16 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
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2. L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
que estableix la tramitació d’emergència, regulat com un procediment excepcional que
únicament es podrà utilitzar quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a
conseqüència d’algun dels motius següents:


Esdeveniments catastròfics.



Situacions que suposin greu perill.



Necessitats que afectin la defensa nacional.

3. Article 37 de la LCSP que estableix la possibilitat de contractar verbalment en els casos
previstos en l’article 120.1. en situacions d’emergència.
4. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
5. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als efectes de facilitar la
consulta a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han
d’informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública dels contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.
6. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració local
catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels
contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que
disposa la legislació de contractes del sector públic.
7. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3675 de 25 de juny de 2019 de delegació de
competències.
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR LA CONVALIDACIÓ de la contractació verbal del subministrament
de 15 penjadors model ULX PENJADOR EXTEND UNILUX 400074533, per fer front a
l’actual situació de crisi sanitària produïda com a conseqüència del coronavirus COVID-19, a
favor de l’empresa F.VIDAL, S.A.(A08364333), per un import total de 740,52€ (IVA inclòs),
d’acord amb el següent detall:
- Import sense IVA:.........612,00€
- IVA (21%) : ...................128,52€
SEGON.- APROVAR la despesa, juntament amb la factura formalitzada en els documents
d'autorització, disposició i obligació (ADO) següents:
N. Operació
29628

Fase

Aplicació
pressupostària

ADORC 30000/23100/221
99 IFS COVID19
SUBMIN.
EMERGENCIA

Import

Nom tercer

Núm. factura

740,52€

F.VIDAL,
S.A.(A0836433)

GE-54165

Carrer Jaume Abril, 2 - 08840 – Viladecans (Barcelona) - http://www.viladecans.cat
Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 04 02 --

Document verificable a https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp , mitjançant el codi segur de verificació 13074230127160336620

TERCER.- PUBLICAR les dades d’aquest contracte al PERFIL del CONTRACTANT de
l’Ajuntament
de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilad
ecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
SETÈ.- 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 hi corresponguin.
Així ho mana i signa la sotasignada i el secretari general ho certifica.
Viladecans, a data de la signatura electrònica
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