RESOLUCIÓ
De la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, d’adjudicació d’un contracte de
subministrament a través del procediment d’emergència davant la crisi del coronavirus
SARS-CoV-2

Antecedents
Primer.- Mitjançant resolució del president del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de
16 de març de 2020, s’autoritzà la tramitació d’emergència per a la contractació de totes les
obres, subministraments i serveis directament vinculats a les mesures emprades en el marc
dels plans de contingència per fer front a la situació de crisi sanitària. L’esmentada resolució
troba la seva empara normativa en l’art. 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, el Decret llei 6/2020, de 12 de març, l’Acord de Govern de 12 de març de 2020, que
desenvolupa les previsions contingudes en l’esmentat Decret llei 6/2020, i posteriorment en
l’art. 5 del Decret llei 7/2020, de 19 de març de 2020, 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.
Posteriorment la Disposició transitòria del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, ha avalat que per a l'adopció de
mesures de caràcter urgent adreçades a la protecció de persones derivades del Pla
d'actuació PROCICAT i mentre aquest estigui vigent, pels òrgans del Departament de Salut
i de les entitats adscrites per fer front a la Covid-19 es podrà justificar l'ús del procediment
d'emergència previst a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Segon.- En l’esmentada resolució s’estableixen els termes en què s’ha de produir la
tramitació de les contractacions d’emergència derivades de les mesures per fer front a la
situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de COVID-19, d’acord amb allò
establert a la legislació abans esmentada.
Tercer.- Amb efectes a partir del dia 31 de març de 2020, va ser emesa la Instrucció núm.
04/2020 de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el
procediment a seguir en relació amb les obligacions d’informació a aquesta instància de
control intern dels contractes celebrats mitjançant tramitació d’emergència. L’esmentada
instrucció, complementada per la Nota IG 01/2020, estableix l’obligació d’informar a la
Intervenció General respecte la celebració d’aquest tipus de contractes en el termini de 15
dies des de l’acabament del període que motiva la contractació d’emergència.
Quart.- Ateses les necessitats inajornables derivades de les mesures per fer front a la
pandèmia de COVID-19, s’ha realitzat l’encàrrec a SUMOSA MUNDOCOP, S.L. per al
subministrament de 36 unitats de purificadors d’aire amb destí diferents zones comuns dels
Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, especialment a l’Hospital del Mar i
altres dispositius habilitats en el Pla de Contingència contra la COVID-19, essent
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imprescindible la seva col·locació a zones a on no és possible la ventilació de forma natural,
ja que no disposen de finestres, o aquesta ventilació és insuficient. L’esmentada empresa
compleix els requisits de capacitat i solvència necessaris i no estan incursa en prohibició de
contractar.
Cinquè.- L’article 15.1 n) dels Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
atribueixen al Consell Rector la condició d’òrgan de contractació, malgrat que actualment té
delegada aquesta funció en la gerència per a aquelles expedients amb un pressupost de
licitació igual o inferior a tres milions d’euros.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer.- Adjudicar a l’empresa SUMOSA MUNDOCOP, S.L. amb NIF B78754108, a través
del procediment d’emergència previst a l’art. 120 de la LCSP, el contracte de
subministrament de 36 unitats de purificadors d’aire amb destí diferents zones comuns dels
Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona necessaris per fer front a la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per un import de 33.633,52 € ( 21% d’IVA
inclòs), essent imprescindible la seva col·locació a zones a on no és possible la ventilació
de forma natural ja que no disposen de finestres, o aquesta ventilació és insuficient.
Segon.- Disposar a favor de l’adjudicatari la corresponent despesa amb càrrec al Pressupost
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, havent de realitzar-se, en el cas de ser
necessari, les adequacions pressupostàries que garanteixin l’existència de crèdit adequat i
suficient per a atendre als compromisos econòmics assumits pel Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat i donar-li publicitat al perfil del contractant
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
Quart.- Informar de la present resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, donant compliment a la normativa i
instruccions d’aplicació.

Olga Pané i Mena
Gerent
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Barcelona, en la data de la signatura electrònica.
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