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INFORME DE CONFORMITAT DE LES FACTURES PRESENTADES PER LES 
EMPRESES SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA I LLIBRERIA CI NTA, SL EN RELACIÓ A 
LA DESPESA GENERADA PER LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SA NITÀRIA DEL COVID-
19 

JUSTIFICACIÓ 

Davant la situació d’emergència sanitària decretada per les autoritats i les mesures 
acordades per contenir la propagació del virus COVID-19 es requereix que els poders 
públics organitzin i implementin els dispositius professionals i tècnics necessaris per fer front 
a la situació. 

Tant les directives derivades del govern de l’Estat com les del govern de la Generalitat com 
les pròpies del govern municipal han instat l’activació de diverses mesures des del Servei 
d’Educació, destinades a garantir que tots els menors de la ciutat disposin del material 
necessari per continuar la seva escolarització des del domicili, a causa del tancament dels 
centres escolars decretat d'acord amb les mesures d'alerta epidemiològica i de 
distanciament social preses per l'autoritat sanitària. 

Aquest informe vol justificar la despesa contreta com a conseqüència de donar resposta a la 
necessitat bàsica de proporcionar material escolar als infants de famílies en situació de 
vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

Aquesta despesa s’ha executat a l’empara dels Decrets 2508 de 12 de març i 2629 de 14 
d’abril, sobre la tramitació d’emergència per a la contractació de serveis i subministraments 
destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del COVID-19. 

FACTURACIÓ DESPESA EXECUTADA 

En data 4 de maig de 2020, l’empresa Sistemes d’Organització, SA (NIF A08588170), ha 
presentat les factures registrades amb els números 12020008217, per import de 914,58€ i 
12020008222, per import de 164,02€. 

En data 9 de juny de 2020, l’empresa Llibreria Cinta, SL (NIF B62118682), ha presentat la 
factura registrada amb el número 12020010746, per import de 1.096,22€. 

Les tres factures corresponen a material didàctic. 

Atenent a tot l’exposat anteriorment, confirmo que aquestes factures corresponen a 
actuacions efectivament executades i que, per tant, procedeix el reconeixement de les 
corresponents obligacions i el pagament de les mateixes. 
 
 
 
 
 
 
Teresa Buch Llorach 
Directora de Serveis d’Educació 
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