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ORDRE D’EXECUCIÓ PER LA TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DELS
SERVEIS D’AUXILIARS PER INFORMACIÓ, CONTROL D’ACCÉS, ATENCIÓ AL CLIENT I ALTRES SERVEIS
COMPLEMENTARIS A L’ACTIVITAT DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS AMB L’OBJECTIU DE REDUIR LA
TAXA DE CONTAGI EN LA POBLACIÓ I, PER TANT REDUIR LA TRANSMISIÓ DEL VIRUS D’ACORD AMB
L’INFORME DE LA GERENTA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA I CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
DE DATA 22 DE JUNY DE 2021 I LA RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, DE 30 DE JUNY DEL DEPARTAMENT DE
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LA QUAL ES PRROROGUEN I ES MODIFIQUEN LES
MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA
PANDÉMIA DE COVID- 19 AL TERRITORI DE CATALUNYA
De conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i
d’acord amb les facultats que m’han estat atribuïdes per resolució de delegació de la Presidenta en data
17 de juny de 2019, aprovo la següent ORDRE:
Primer.- Declarar la tramitació d’emergència per la contractació dels serveis d’auxiliars per informació,
control d’accés, atenció al client i altres serveis complementaris a l’activitat dels centres de serveis
socials de Barcelona, amb efectes de l’10 de maig de 2021 al 31 de desembre de 2021, arrel de la
situació d’excepcionalitat i urgència provocada per la crisi sanitària del virus COVID-19 i les necessitats
de contenció immediata dels brots epidèmics segons les recomanacions de l’Agència de Salut Pública
de Barcelona i les recomanacions sobre la distància de seguretat dictades per l’Institut català de
Seguretat i Salut Laboral adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i per el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Per aquesta raó es inviable un canvi de contractista i a més a més s’exceptua haver de sol·licitar un
mínim de tres pressupostos mitjançant la utilització de la plataforma electrònica arrel de la situació
d’excepcionalitat i urgència provocada pels motius expressat en l’informe tècnic corresponent.
Segon.- Ordenar a l’empresa GRUPO SIFU – Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL amb NIF
B60322955, que realitzi el serveis d’auxiliars per informació, control d’accés, atenció al client i altres
serveis complementaris a l’activitat dels centres de serveis socials de Barcelona, amb efectes des del 10
de maig de 2021 al 31 de desembre de 2021 per un import de 421.301,15€, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida corresponent. Es fa constar que tots el preus proposats per la contractació d’emergència de
referència son preus de mercat.
Tercer.- Establir que s’iniciïn les prestacions amb efectes del dia 10 de maig de 2021, d’acord amb
l’ordre verbal donada a l’empresa en la mateixa data quedant acreditat que no han transcorregut més
de trenta dies hàbils.
Quart.- Procedir al pagament dels treballs d’acord amb la factura que presenti l’empresa contractista i
prèvia la seva comprovació i recepció.
Cinquè.- Notificar o comunicar aquesta ordre de forma immediata al contractista per a la seva execució
sense demora.
Barcelona, en la data de la signatura
Lidia Garcia Chicano
Gerenta de l’IMSS
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eladi Torres Gonzalez, Administrador, el dia 26/07/2021 a les 12:48, que proposa;
Sra. Lidia Garcia Chicano, Gerent, el dia 27/07/2021 a les 06:59, que resol.

