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INFORME JUSTIFICACIÓ D’EXPEDIENT URGENT

D’acord amb l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014, el següent informe justifica la
urgència de l’expedient 14.899.976
El sotasignat:
MANIFESTA:
La necessitat de tractar l’expedient 14.899.976 NOUS MÒDULS COMPRA BOIXERES
COVID-19 amb urgència davant la resta pels següents motius:
Amb aquesta contractació es pretén donar de manera immediata compliment a les
recomanacions dictades pel Ministerio de Sanidad en la seva guia “PROCEDIMIENTO DE
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE - 2 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”, al llarg de tot el seu document on s’exposa la
distancia mínima de 2 metres com a mesura mínima de distanciament per prevenir la
propagació del COVID-19. L’actuació objecte d’aquest informe justificatiu d’urgència es basa en
l’ampliació d’aforaments dels vestuaris del personal de FMB per tal de garantir aquest
distanciament mínim marcat pel Ministerio de Sanidad.
També es pretén donar de manera immediata compliment a les recomanacions dictades pel
Ministerio de Sanidad e IDAE en la seva guia “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA
PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-COV-2”, que estableix una aportació d’aire
exterior a les dependències ocupades habitualment de 45 m3/h per persona. En els actuals
vestidors de Boixeres els nivells de ventilació són inferiors als recomanats per a l’ocupació
actual, i la ubicació dels vestidors (a l’interior d’una nau) i la distribució d’espais existents fan
inviable la implantació d’un sistema de ventilació mecànica d’una potència elevada a curt
termini. Amb aquesta contractació de subministrament de conjunts modulars es pretén
redistribuir el personal en diferents mòduls prefabricats que s’instal·larien a la campa exterior
de la base de Boixeres, mòduls equipats amb finestres exteriors que permetran assolir
sobradament la recomanació de 45 m3/h per persona, així com mantenir les distàncies de
seguretat entre persones recomanades COVID.
Barcelona, a dijous, 18 de febrer de 2021.
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