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Vist l'informe que consta a l'expedient acreditant la necessitat inajornable i supòsit previst al decret d'alcaldia relatiu a la contractació per emergència
aprovat el dia 11 de març de 2020, es proposa l'execució dels treballs indicats i per l'import indicat.
De conformitat amb l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i el Decret d'Alcaldia d'11 de març de 2020,
d'acord amb les facultats que m'han estat atribuïdes, aprovo la següent ORDRE:
Primer.- Declarar la tramitació d'emergència per a la contractació dels treballs consistents en els serveis auxiliars de suport per a talls de trànsit en caps
de setmana i festius en algunes vies de la ciutat de Barcelona, per tal de garantir la salut pública de la ciutadania en la fase de desconfinament del
COVID 19 cap a la normalitat
Segon.- Ordenar a l'empresa BROTHERS CONTROL, S. L, amb CIF B65863169 , que realitzi els treballs indicats, per l'import màxim d'1.200.000,00
euros IVA inclòs.
Tercer.- Establir que s'iniciïn les prestacions immediatament en el moment de rebre aquesta ordre.
Quart.- Procedir al pagament dels treballs d'acord amb la factura que presenti l'empresa contractista i prèvia la seva comprovació i recepció.
Cinquè.- Notificar o comunicar aquesta ordre de forma immediata al contractista per a la seva execució sense demora.

El document original ha estat signat electrònicament per:
EDUARDO M CUSCO MOYA el dia 22/05/2020 a les 14:54, que dóna el vistiplau;
Sr. Javier Matilla Ayala, Gerent, el dia 22/05/2020 a les 15:44, que proposa;
Sra. Sara Berbel Sanchez, la Gerent Municipal, el dia 22/05/2020 a les 18:02, que resol.

