Resolució d'inici de l'expedient per tramitació d’emergència
D’acord amb l’informe justificatiu de data 27 d’octubre de 2020 per la necessitat de contractar:

Expedient:

IT-2020-1177

Unitat promotora:

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

Procediment:

Emergència

Objecte:

Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la
demarcació del Pirineu Occidental, durant el període de l’1 al 30
de novembre de 2020, per garantir les mesures de profilaxi per
lluitar contra la COVID-19

Tipus:

Import base €

Valor estimat

Contracte Públic

Serveis

IVA €

2.286,90 €

Pressupost licitació
Termini d'execució

Modalitat:

480,25 €

Import amb IVA €
2.767,15 €

30 dies

2.286,90 €

D’acord amb la resolució de data 20 d’octubre de 2020 de la secretària general per la qual
s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació dels treballs de neteja i desinfecció que
garanteixin el compliment de les noves mesures de profilaxi per lluitar contra el COVID-19 en els
edificis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments durant el mes de
novembre de 2020.
D’acord amb el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
D’acord amb la Resolució de la Intervenció General, de 31 de març de 2020, per la qual s’aprova la
instrucció 4/2020 sobre la tramitació a seguir en els contractes d’emergència per motiu del context
generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19.
Vist que en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT s’ha anotat de forma preliminar l’apunt
RC A550085702 per disposar del crèdit necessari per atendre aquesta despesa.
En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent

RESOLC
1. Iniciar l’expedient que es proposa pel tràmit d’emergència que s’assenyala a continuació així
com la seva execució:
Raó Social

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL

NIF

B25301631

Preu

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

2.286,90 €

480,25 €

2.767,15 €

2. Proposar a la Intervenció la fiscalització/comptabilització d’aquesta despesa en el programa
corporatiu de comptabilitat GECAT.
3. Autoritzar a la unitat administrativa competent per a la tramitació de la comptabilització de les
fases d’execució del pressupost que derivin de la despesa descrita en el Sistema Econòmic
Financer de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (GECAT).

La directora de Serveis
(Per delegació Resolució INT/82/2011
de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)

