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Informe relatiu al subministrament de material informàtic a l’empar del Decret d’Alcaldia 
número 2629 de data 14 d’abril de 2020 pel que es declara la tramitació d’emergència per a 
la contractació de serveis, subministraments i obres de l’Ajuntament de Terrassa, destinats 
a preveure o pal·liar els efectes i contagis del COVID-19  
 
Fets 
 
Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 2629 de data 14 d’abril de 2020 es declara la tramitació 
d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i, si s’escau, d’obres de 
l’Ajuntament de Terrassa, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del coronavirus 
Covid-19, així com també d’aquells que per mutacions d’aquest comportin problemes de salut a 
les persones que necessitin d’una ràpida resposta per a la seva prevenció, tractament o 
eliminació.  
 
Dins els subministraments que preveu el Decret 2629 s'inclouen els serveis o material informàtic 
necessari per mantenir el teletreball i garantir així la continuïtat dels serveis essencials de la 
corporació. 
 
Per tal de facilitar equipament informàtic que faciliti el teletreball s’han adquirit 12 monitors per 
poder subministrar al personal que ha de treballar des de casa i no disposa de material informàtic 
pertinent. 
 
En base al Decret d’Alcaldia número 2629 de 14 d’abril de 2020 s’ha adquirit dotze monitors a 
l’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGOA, SA. Amb NIF B6A43132422 que 
ha presentat la factura amb número de registre per un import total de 2.250,60€  
 
 
Fonaments de Dret  
 
1. Decret 463/2020, de 14 de març (ampliat pel RD 465/2020), pel qual es declara l’estat l’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19  
 
2. Decret d’Alcaldia-Presidència número 2629 de 14 d'abril de 2020, pel que es declara la 
tramitació d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i, si s’escau, d’obres 
de l’Ajuntament de Terrassa, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del coronavirus 
Covid-19.  
 
3. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.   
 
 
 
 
Conclusió 
 
Tenint en compte tot el que queda exposat, el sotasignat proposa validar les actuacions 
executades i degudament justificades pel subministrament de material i equipament informàtic, 
així com que s’autoritzi, es disposi i es reconegui l’obligació de la factura derivada de la mateixa, 
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per un import de DOS MIL DOSCENTS CINQUANTA AMB SEIXANTA CÈNTIMS IVA inclòs 
(2.250,60€). 
 
 
 
Terrassa, 17 de juliol de 2020 
 
Ignasi Fernández Hinojosa 
Director Tecnologia i Sistemes Informació 
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