Codi Analític
Expedient
Reserva Núm.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR.
DESPESA. RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ.

APROVACIÓ

2065
65‐2020

DE

LA

Dades de la unitat proposant
Unitat Responsable i proposant de l’execució del contracte
Departament de Comunicació
Dades del contracte
Objecte
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei de millora de la web STOP COVID 19.
Compleix amb l’article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre.

Sí

No

Qualificació
De subministraments
(fins a 114999,99€ IVA exclòs)

De serveis*
(fins a 14.999,99€ IVA exclòs)

D’obres*
(fins a 39.999,99€ IVA exclòs)

Altres

*Serveis: Els estudis i treballs tècnics han de presentar aquest document juntament amb un informe proposta. Al finalitzar el contracte
s’ha d’enviar l’Estudi i el certificat de compliment
*Obres: s’ha de presentar aquest document juntament amb un pressupost d’obres o en el seu cas el projecte

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposen els articles 118, en relació amb l’article 318, i en aplicació de la
Disposició Addicional 54a de contractes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del sector
públic.
2. En virtut de la competència que tinc atribuïdes pel Patronat de la Fundació.
3. D’acord amb l’informe justificatiu de la necessitat de contractar la millora de la web STOP
COVID 19 de data 22 de maig de 2020.
RESOLC:
Aprovar l’expedient de contracte menor que es proposa, autoritzar-ne la despesa i l’adjudicació que
s’assenyala a continuació:
Adjudicatari

NIF/CIF/NIE

6TEMS Comunicació Interactiva, S.L.

Import del pressupost IVA exclòs

B17738956

Import corresponent a l’IVA
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1.290,00 €

270,90 €

Import del pressupost IVA inclòs

Aplicació pressupostària

1.560,90 €

D/2510002/4190

2065
65‐2020

Pagament únic
Si

No

Mensual

Trimestral

Altres

El Director

Data i signatura

Josuè Sallent Ribes

25/05/2020

Director de la Fundació TICSalut

Contra aquesta resolució, la qual posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant de la Fundació
Ticsalut, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós
administratiu directament davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la notificació, d’acord amb els articles 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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