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 Resolució: Validació , autorització i reconeixement de factures per serveis de neteja prestats per CLECE a l’empara dels
Decrets  2508 de 12 de març i 2629 de 14 d'abril pels quals es declara la tramitació d’emergència per  pal·liar els efectes de la
Covid-19.
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RESOLUCIÓ:  

En dates 12 de març i 14 d’abril de 2020 l’Alcalde-President va dictar els decrets núm. 2508 i 2629 respectivament 
pels quals s’aprovava el procediment excepcional d’emergència per a la contractació dels serveis,  
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, de 
conformitat amb el que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP). 

Per part de CLECE (A80364243)  han estat presentades les factures relacionades a continuació: 
 

Núm. de registre NIF Proveïdor Concepte Import 

12020010407 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja Manantial de Vida mes abril. 509,47 € 

12020010408 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja Alberg mes abril. 1.873,08 € 

12020010423 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja CEIP França mes abril.  5.739,03 € 

12020010424 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja Alberg mes març. 769,56 € 

12020010426 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja CEIP França mes març. 2.441,18 € 

TOTAL  11.332,32 € 

Aquestes factures estan incloses en l’informe emès en data 23 de juliol per la Cap del Servei de patrimoni i 
manteniment  i d’acord amb el aquest les comandes vinculades a aquestes factures s’han fet a l’empara dels 
decrets números 2508 i 2629 de l’alcaldia presidència i estaven vinculades  a actuacions destinades a pal·liar els 
efectes del COVID 19. 

L’ article 120 de LCSP estableix el següent:  

Article 120. Tramitació d’emergència. 

1. Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions 

que suposin un perill greu o de necessitats que afectin la defensa nacional, cal atenir-se al règim excepcional 

següent: 

a) L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot ordenar l’execució del que 

sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar 

lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i 

tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, 

s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària. 

b) Si el contracte l’ha subscrit l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i 

serveis comuns de la Seguretat Social o altres entitats públiques estatals, s’ha de donar compte d’aquests acords al 

Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies. 

c) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat des de l’adopció de 

l’acord que preveu la lletra a). Si s’excedeix aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades requereix 

la tramitació d’un procediment ordinari. 

d) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha d’observar el que disposa aquesta Llei 

sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació. 

En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, un cop transcorregut el termini que 

estableix la lletra c) anterior se n’ha de retre el compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits. 
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2. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per l’Administració i que no 

tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord amb la tramitació ordinària que regula aquesta Llei. 

Els treballs derivats d’aquestes factures són per un import total de ONZE MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS 
amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  (11.332,32 €) . 

La base catorzena de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2020, estableix  que les fases d’autorització, 
disposició i reconeixement de l’obligació podran acumular-se quan la característica de la despesa ho requereixi, 
prèvia petició dels corresponents departaments i el vist i plau de la Intervenció. La contractació per decret 
d’emergència seria un d’aquests supòsits. 

L’interventor general ha emès el corresponent informe.  

És per tot això que aquesta tinenta d’alcalde de Serveis Generals, en virtut de les facultats legalment atribuïdes per 
l'Alcaldia - Presidència, mitjançant el Decret número 5764 de 18 de juny del 2019. 

RESOLC 

PRIMER.- Validar les actuacions relacionades a continuació les quals han estat executades a l’empara dels decrets 
de l’alcaldia presidència números 2508 de 12 de març i 2629 de 14 d’abril del 2020 i degudament justificades a 
l’informe  emès per la  Cap del Servei de patrimoni i manteniment  : 

Núm. de registre NIF Proveïdor Concepte Import 

12020010407 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja Manantial de Vida mes abril. 509,47 € 

12020010408 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja Alberg mes abril. 1.873,08 € 

12020010423 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja CEIP França mes abril.  5.739,03 € 

12020010424 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja Alberg mes març. 769,56 € 

12020010426 A80364243 CLECE, S.A. Servei neteja CEIP França mes març. 2.441,18 € 

TOTAL  11.332,32 € 

SEGON.- Que s’autoritzin, es disposin i es reconeguin les obligacions derivades de les factures  del punt anterior, 
per un import total de ONZE MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  (11.332,32 €)  i  fer  
càrrec de les despeses a la partida 300093302 22700 

TERCER- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les persones interessades. 

Nuria Marín García 

Tinenta d’alcalde de  
Serveis Generals i Govern Obert 
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