SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
27.000 MACARETES I 880 HIDROGELS DESINFECTANTS PELS CENTRES DEL
SERVEI
PÚBLIC
D’OCUPACIÓ
DE
CATALUNYA
(SOC),
MITJANÇANT
PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA
SOC-2020-300

Fets
1. El dia 7 de juliol de 2020, el subdirector general de Gestió Econòmica i Patrimoni del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (en endavant SOC) va emetre informe justificatiu
de la contractació del subministrament de 27.000 mascaretes i 880 hidrogels
desinfectants pels centres del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant el
procediment d’emergència regulat a l’article 120 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP)
2. L’emergència deriva, segons l’informe esmentat, de la necessitat de preservar la salut
de treballadors i usuaris, evitant contagis i possibilitant l’eradicació de la pandèmia del
coronavirus SARS-CoV-2 que produeix la malaltia coneguda com a COVID-19. Malgrat
la finalització de l’estat d’alarma, cal mantenir les mesures preventives que especifica el
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Entre aquestes
mesures està la utilització obligatòria de mascaretes (art. 6) i de geles hidroalcohòlics
(art. 7).
3. El subdirector general de Gestió Econòmica i Patrimoni del SOC va proposar en el
seu informe l’adjudicació a l’empresa SUMINISTROS JIMASA, SL, per un preu de
29.520,00 euros (IVA exclòs).
Fonaments de dret
I. El present contracte es formalitza seguint la tramitació d’emergència, regulada a
l’article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
II.- Atès l’art. 27 l) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la direcció del SOC actua com a òrgan de
contractació.
Per tant, resolc:
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament de 27.000 mascaretes i 880
hidrogels desinfectants pels centres del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a
l’empresa SUMINISTROS JIMASA, SL,, amb NIF B91641837, per un preu de 29.520,00
euros (IVA exclòs).
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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Peu de recurs:
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar
recurs d’alçada davant el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la present
resolució.

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Ariadna Rectoret i Jordi
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