Resolució d'inici de l'expedient per tramitació d’emergència
D’acord amb l’informe justificatiu de data 15 de maig de 2020 per la necessitat de contractar:
Expedient:

IT-2020-566

Unitat promotora:

Direcció General de la Policia

Procediment:

Emergència

Objecte:

Subministrament de 100.200 mascaretes model KN95, estàndard
FFP2

Import base €

Valor estimat

Tipus:

Contracte Públic

Subministraments

IVA €

195.390,00 €

Pressupost licitació
Termini d'execució

Modalitat:

Exempt

Import amb IVA €
195.390,00 €

22 dies

195.390,00 €

D’acord amb el que disposa l’Acord del Govern, de 12 de març de 2020, pel qual es declara
d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de
resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2.
D’acord amb el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial,
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública.
D’acord amb la resolució de data 12 de març de 2020 del secretari general, prorrogada en dates 6
d’abril de 2020 i 4 de maig de 2020, sobre la necessitat de declaració d’emergència per a la
contractació de tots els subministraments, serveis i mitjans que siguin necessaris per afrontar la
situació excepcional derivada de l’aplicació del Pla d’Emergències PROCICAT, per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt de risc, amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.
D’acord amb el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
D’acord amb la Resolució de la Intervenció General, de 31 de març de 2020, per la qual s’aprova la
instrucció 4/2020 sobre la tramitació a seguir en els contractes d’emergència per motiu dels context
generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19.
Vist que en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT s’ha anotat de forma preliminar l’apunt
RC A550062260 per disposar del crèdit necessari per atendre aquesta despesa.
En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent

RESOLC
1. Iniciar l’expedient que es proposa pel tràmit d’emergència que s’assenyala a continuació així
com la seva execució:
Raó Social

ACTIA SOURCING & SOLUTIONS, S.L.

NIF

B62631775
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

195.390,00 €

Exempt

195.390,00 €

Preu

2. Proposar a la Intervenció la fiscalització/comptabilització d’aquesta despesa en el programa
corporatiu de comptabilitat GECAT.
3. Autoritzar a la unitat administrativa competent per a la tramitació de la comptabilització de les
fases d’execució del pressupost que derivin de la despesa descrita en el Sistema Econòmic
Financer de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (GECAT).

El secretari general
(Per delegació Resolució INT/81/2011
de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)

