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“QUART SUBMINISTRAMENT
SEGURETAT”

DE

MASCARETES

QUIRÚRGIQUES

I

DE

Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i el Reial Decret 465/2020, de 17 de març,
pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així
com el Reial decret 476/2020, de 27 de març, el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, el
Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, el Reial
decret 537/2020, de 22 de maig, i el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, mitjançant els
quals prorroguen l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Atesa la necessitat del subministrament de mascaretes quirúrgiques i de seguretat que
resulten de necessitat bàsica a causa de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 com
a situació que suposa un perill greu o necessitat col·lectiva en l’àmbit del transport públic
competència d’aquest consorci, així com per tal de donar compliment al previst en els
plans de contingència dels operadors de transport públic i serveis de mobilitat que
contemplen la necessitat de protegir del possible contagi del virus COVID-19 els
treballadors de transport públic que estan en contacte amb el públic i aquells que han
de treballar en condicions de proximitat amb altres persones.
Atesa que la manca de subministrament de mascaretes pot significar que s’hagi d’aturar
el servei de transport públic i de taxi perquè els treballadors passin a situació de
quarantena o estiguin contagiats pel COVID-19, i tenint en compte que no es pot
comptar amb la prestació del servei d’aquelles persones amb major risc, fet que
disminueix el nombre de persones que poden realitzar les tasques de conducció i
desinfecció.
Atès que un dels elements essencials per a aquesta protecció són les mascaretes quina
funció és evitar que les persones es contagiïn per via respiratòria, s’ha procedit a fer un
recompte conjunt de les persones dels diferents operadors de transport, així com dels
taxistes que poden necessitar-les i a establir un criteri de quantificació que incorpori el
criteri d’una rotació aproximada de dues mascaretes per persona i setmana.
Atès que s’ha consultat les diferents tipologies de mascaretes amb el departament de
Salut, resultant que el model IIR es considera suficient per a les tasques dels
treballadors de transport públic i taxi i així mateix es contempla en els plans de
contingència dels operadors de transport.
Vist que a Catalunya, l’estat d’alarma decretat va perdre la seva vigència mitjançant el
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya
(DOGC núm. 8.158 de 19 de juny de 2020), on el seu article 2 deixa sense efecte a
Catalunya les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma.
Vist el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria
sanitària i administrativa, que es dicta per mantenir o adaptar, en alguns casos, les
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diferents mesures que en diversos àmbits ha aprovat el Govern de la Generalitat, sens
perjudici de complementar-les amb altres que assegurin i coadjuvin a l'efectivitat de les
actuacions fins ara adoptades. Atès que en la seva disposició addicional primera
s'estableix que es manté la vigència de l'article 5 del Decret llei 8/2020, 24 de març, de
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que autoritza als òrgans de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o
dependents i a les entitats locals situades dins l'àmbit territorial de Catalunya a celebrar
contractes per fer front a la Covid-19 a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic.
Vist l’informe del Cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació, de data 2 de juliol
de 2020, que informa favorablement la procedència de la contractació per tramitació
d’emergència del subministrament de mascaretes quirúrgiques i de seguretat.
Malgrat que ja s’han fet tres contractes de subministrament de mascaretes quirúrgiques
i de seguretat, atesa la nova pròrroga de l’estat d’alarma es requereix un nou lliurament
de mascaretes, que donat malgrat la bona evolució de la pandèmia en el nostre territori,
la situació d'emergència sanitària encara perdura i es preveu que en qualsevol moment
puguin ser necessàries actuacions sanitàries urgents i immediates davant l'aparició de
rebrots de la Covid-19. En aquesta situació s’ha realitzat una valoració de les necessitats
actuals tant del transport públic com del taxi metropolità i urbà, i tenint en compte les
especificitats tècniques del model escollit s’ha valorat que es requereixen un total de
50.612 unitats.
Atès que s’han demanat preus per al subministrament de les mascaretes i vist el
pressupost de l’empresa que es proposa com a adjudicatària és de 3,30 €/unitat, i que
resulta un pressupost de 167.019,60 € abans d’IVA i 202.093,72 € IVA inclòs per un total
de 50.612 mascaretes, en el qual consta el termini de lliurament de les mateixes pel
proper 17 de juliol de 2020.
Atesa la possibilitat de tramitar per emergència aquells contractes necessaris per fer
front al COVID-19, segons el previst en la disposició addicional primera del Decret llei
26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa
on s’estableix que manté la vigència l’article 5 del 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.
Vist que l’Àrea de Gerència ha efectuat la reserva de crèdit per import suficient per a
atendre les despeses que es derivin d’aquest contracte.
Vist que s’ha verificat que l’empresa adjudicatària d’aquest contracte per procediment
d’emergència compleix els requisits de capacitat i solvència necessaris i que no està
incursa en prohibició de contractar.
D'acord amb el que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic.
Atès el que disposa l'article 11.f) dels Estatuts de l’ATM aprovats pel Decret 48/1997, de
18 de febrer, modificats parcialment pel Decret 151/2002, de 28 de maig, pel Decret
288/2004, d’11 de maig, i pel Decret 97/2005, de 31 de maig, i per acord de govern de
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data 21 de febrer de 2017, en relació amb el punt 2.2.3.a) del Reglament de Règim
Interior d’aquest Consorci.
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RESOLC:
Primer.- Aprovar la contractació per tramitació d’emergència del “QUART
SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES QUIRÚRGIQUES I DE SEGURETAT” amb
número d’expedient C-29/2020.
Segon.- Adjudicar aquesta contractació a l’empresa CLOQUER, SA per un import de
CENT SEIXANTA-SET MIL DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (167.019,60€)
IVA Exclòs.
Tercer.- Nomenar al Cap de l’Àrea de Gerència, Josep Caldú Cebrián, responsable del
contracte.
Quart.- Autoritzar el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que
s’originin per donar compliment al que ha estat ordenat i disposar la despesa
corresponent amb càrrec a la partida pressupostària 2020/00/523/2210004/01.
Cinquè.- Notificar a l’adjudicatari aquesta resolució d’aprovació i adjudicació d’aquest
procediment d’emergència, tot advertint-lo que aquest contracte es perfeccionarà
amb la recepció de la notificació per part de l’adjudicatari sense que calgui la
formalització en document administratiu per a l’inici de la seva execució, que en cap
cas la seva execució podrà superior a un mes comptat des de l’adopció d’aquest acord,
així com s’estarà a la resta de requisits previstos en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del Sector Públic.

Pere Torres Grau
Director General
Signat electrònicament
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