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RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL S’ORDENA L’EXECUCIÓ DE 

DETERMINADES PRESTACIONS A L’EMPARA DE L’ACORD DE GOVERN DE 

DATA 12 DE MARÇ DE 2020 PEL QUAL ES DECLARA D’EMERGÈNCIA LA 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EN EL MARC DE 

L’ESTRATÈGIA DE RESPOSTA A L’EPIDÈMIA DEL SARS-COV-2 (COMPRA 

EMERGÈNCIA 133/2020) 

COMPRA EMERGÈNCIA 133/2020: SERVEI SEGUIMENT CONTACTES POSITIUS 
MITJANÇANT SCOUTS 

 
Vist que el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria 
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, estableix que el 
Govern de la Generalitat determinarà per un acord els serveis i subministraments i, si 
s’escau, obres, que per ser essencials per tal de portar a terme la lluita contra la 
pandèmia del SARS-CoV-2, poden fer ús del mecanisme de la contractació 
d’emergència previst a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Vist que, posteriorment el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, ha establert al seu article 5 que 
l’adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades 
o dependents justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata a l’empara del que 
preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector públic. A 
l’apartat segon del citat article 5 el Decret llei continua dient que a tots els contractes 
que hagin de celebrar-se per l’Administració de la Generalitat, entitats adscrites, 
vinculades o dependents del seu sector públic, per atendre les necessitats derivades de 
la protecció a les persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels diferents 
departaments per fer front al COVID-19, els resultarà d’aplicació la tramitació 
d’emergència.  
 
Vist que el Govern ha adoptat en data 12 de març de 2020 Acord pel qual es declara 
d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia 
de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2. 
 
Vist que en aquest Acord de govern, entre d’altres qüestions, per una banda es declara 
d’emergència la contractació, de forma centralitzada pel Departament de Salut i les 
entitats que en depenen, del subministrament dels equipaments de protecció individual 
i altres elements de protecció, d’acord amb els protocols fixats en cada moment per la 
Secretaria de Salut Pública, del material de presa de mostres i laboratori necessari, i de 
la medicació, productes sanitaris, o qualssevol altres productes indicats per les autoritats 
sanitàries per fer front a l’epidèmia. Aquesta contractació ha d’abastir els centres i els 
dispositius del sistema de salut i del sistema de serveis socials de responsabilitat 
pública, el personal de Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya de la Sub-
direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, i el personal de Institut de 
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya del Departament de Justícia, així com 
de qualsevol altre centre, serveis o establiment que es consideri necessari per part del 
Departament de Salut i durant el temps necessari d’acord amb l’evolució de l’epidèmia i 
fins a la normalització del mercat proveïdor. 



  133/2020 

 

Vist que per una altra banda, es declara d’emergència la contractació dels següents 
serveis i subministraments:  

 
- Serveis de transport de mostres.  

- Serveis de transport sanitari urgent i no urgent.  

- Subministrament de vehicles i serveis connexes.  
- Subministrament de fungibles que siguin necessaris per donar resposta a l’increment 
d’activitat.  

- Recursos tecnològics i altres serveis per garantir l’atenció al ciutadà i els serveis 
associats a l’emergència i consultoria mèdica, així com tots els serveis i 
subministraments connexes.  
 
Vist que la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut 

Pública del Departament de Salut ha elaborat i publicat el Procediment d’actuació 

enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de 

desconfinament. Indicadors de seguiment. 

Vist que aquest procediment determina una sèrie de mesures entre les quals s’hi inclou 

que qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un 

cas confirmat haurà de ser informada i s'iniciarà el seu seguiment de forma passiva, 

fent-li les recomanacions oportunes respecte a les precaucions d’higiene respiratòria i 

rentat de mans i símptomes d’alarma de la malaltia. En les situacions que es consideri 

adient es pot reforçar la vigilància trucant als contactes a la meitat del període (dia 7) i 

al final del període de quarantena (dia 14). 

Vist que el Servei Català de la Salut ha encarregat a aquesta empresa pública la 
contractació del servei que és objecte d’aquesta resolució.  
 
Vist que l’Acord de govern determina que la tramitació d’aquests expedients es realitzarà 
mitjançant una resolució de la consellera de Salut o de l’òrgan de contractació 
corresponent, en la qual s’ordeni l’inici de l’execució de les prestacions i de la qual es 
donarà trasllat a la Intervenció General per al seu coneixement. La resolució deixarà 
constància que s’adopta a l’empara d’aquest Acord del Govern i del Decret llei 6/2020, 
de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, 
fiscal i de contractació pública. No és necessària la certificació d’existència de crèdit 
suficient. En el cas que no existeixi aquest crèdit i d’acord amb l’article 120.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es procedirà a la seva 
dotació un cop adoptada la resolució, de conformitat amb el que estableix la Llei de 
Finances Públiques.  
 
Vist que correspon a l’òrgan de contractació, abans de dictar la resolució, verificar que 
l’empresa adjudicatària del contracte d’emergència compleix els requisits de capacitat i 
solvència necessaris i que no està incursa en prohibició de contractar. L’esmentada 
resolució es podrà comunicar per escrit o telemàticament o bé mitjançant qualsevol de 
les formes que deixin constància dels treballs i actuacions que s’ordenen executar i 
haurà d’existir un justificant de recepció de l’esmentada resolució. Els treballs 
encarregats s’han d’iniciar immediatament, i en qualsevol cas no més tard d’un mes des 
de la comunicació.  
 
Vist que s’exigeix que un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva 
comprovació, recepció, liquidació i pagament de conformitat amb el que preveu la 
legislació de contractes del sector públic. 
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Vista la fitxa de la unitat promotora que proposa la contractació d’emergència. 
 
Vista la declaració responsable de l’empresa proposada per resultar adjudicatària del 
contracte d’emergència en què declara responsablement que compleix els requisits de 
capacitat i solvència necessaris i que no està incursa en prohibició de contractar.  
 
Vista les facultats delegades pel Consell d’Administració. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Ordenar l’execució de la prestació que es diu en els termes de l’oferta 
presentada, adjudicant-lo a l’empresa que s’indica amb el detall del seu import:  
 
 
 

SERVEI EMPRESA IMPORT 
SENSE IVA 

IMPORT AMB 
IVA 21% 

133-2020 servei seguiment 
contactes positius mitjançant 
scouts 
 
 

FERROSER 
SERVICIOS 

AUXILIARES, SA  

Part fixa (import 
màxim)(*): 

7.491.148,80 € 
 

Part variable 
(import 

màxim)(*): 
7.128.825,60 € 

 
Import total 

màxim: 
14.619.974,40 

 
 
  

Part fixa: 
9.064.290,04 

 
Part variable: 
8.625.878,97 

 
Import total 

màxim: 
17.690.169,02  

 
(*) D’acord amb els termes fixats en el contracte 

 
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària a través de mitjans 
electrònics.  
 
Tercer.- Donar trasllat de la present resolució a la Intervenció General per al seu 
coneixement i al Servei Català de la Salut per tal que pugui donar compte de la mateixa 
al Govern de la Generalitat.  
 
Quart.- Donar compte al Consell d’Administració de la present resolució a la propera 
sessió que se celebri. 

 

Antoni Encinas i Piñol 
Gerent 
 

L’Hospitalet de Llobregat, document signat digitalment. 

 


