Atès que en data 13 de març de 2020 es va aprovar el Decret de l’Alcaldia núm. 978/2020 de
contractació d’emergència, atesa la situació d’alerta de salut pública nacional i internacional
provocada per l’alt grau de contagi del virus SARS-CoV-2.
Vist l’informe tècnic de necessitat emès en data 4 de maig de 2020 proposant la contractació
d’emergència del servei de Targetes prepagament i Kits de suport social d’emergència COVID-19.
Vist el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i la disposició final segona del Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, que modifica
l’article 16 del Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’ adopten mesures urgents per
a respondre a l’impacte econòmic COVID-19.
Vist l’informe de necessitats de data 4 de maig de 2020 i la proposta de la coordinadora de l’Àrea
de Drets Socials i la regidora delegada d’Igualtat i Benestar Social de data 4 de maig de 2020 que
consta a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà dels Decrets de l’Alcaldia núm.
4511/2019 i núm. 4569/2019, de data 25 de setembre de 2019, publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019, i posteriors modificacions per Decret de l’Alcaldia
núm. 23/2020, de data 9 de gener de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
el 22 de gener de 2020 i Decret de l’Alcaldia núm.495/2020, de data 17 de febrer de 2020,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de febrer de 2020.
RESOLC:

1r. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació d’emergència del servei de Targetes
prepagament i Kits de suport social d’emergència COVID-19 per import total de 15.000,00 € amb
les operacions en fase prèvia 920200002619.
2n. Adjudicar el contracte menor del servei a CRUZ ROJA ESPAÑOLA d'acord amb les
condicions i característiques que consten a l'expedient, en el seu cas, i les ofertes i preus
presentats.
3r. Traslladar aquesta resolució a comptabilitat per a la seva comptabilització definitiva.
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4t. Donar a aquesta contractació la publicitat exigida a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Ho mana i signa el/la regidor/a delegat/ada i jo, com a secretari/a, ho certifico.

El regidor delegat de Projecció de la Ciutat,
Promoció Cultural, Comercial i Recursos Humans

La secretària

11/05/2020 14:32:33

12/05/2020 16:30:00
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