R/N: SA/CP00034 SA-2021-521

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-521

Unitat
promotora

Servei de Serveis Generals

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA0103 Vigilància i seguretat el mes de maig en els espais de l'UPC de
Sant Cugat per als equips enquestadors COVID-19

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Import base €
Pressupost licitació

5.455,17

Valor estimat

5.455,17

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

1.145,59
-

6.600,76
-

1 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
1. El Departaments de Salut, ha publicat al DOGC, en data 22 d’octubre de 2020, la
creació del Programa de Salut Pública per a la realització d’enquestes de casos i la
recollida de contactes amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la COVID19.
2. La publicació inclou l’Acord de Govern GOV/131/2020 , de 20 d’octubre, pel qual es
crea l’esmentat Programa.
3. El Departament de Salut no compta amb suficient espai per ubicar el personal que dur
a terme les tasques derivades del seguiment de casos de la COVID.
4. Per aquest motiu, els nous efectius, que s’han incorporat a principis de novembre de
2020, ocupen un espai a l’Escola Tècnica d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) cedits a
favor del Departament de Salut a la carretera de Vallvidrera, 38 –CAP Turó de Can
Mates- de Sant Cugat del Vallés, segons el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) I EL DEPARTAMENT DE
SALUT (DS) REGULADOR DE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’ESPAIS DE LA UPC EN
FAVOR DEL DEPARTAMENT DE SALUT, PER A UBICAR-HI EQUIPS HUMANS
D’ENQUESTADORS DE LA COVID-19.

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/

1/2

R/N: SA/CP00034 SA-2021-521

5. Una de les mesures i necessitats és la vigilància d’elements i instal·lacions. Segons la
clàusula segona d’ obligacions de les parts 2.1 f) del Conveni, es contractarà per a
aquest servei la mateixa empresa de seguretat i vigilància contractada per l’ETSAV.
6. També, segons la clàusula tercera Durada,3.1 “La cessió d’espais objecte del present
conveni s’atorga per a un període inicial de 6 mesos a comptar des de la data indicada
a l’encapçalament del present document, sense perjudici que aquest període pugui
escurçar-se o prorrogar-se per períodes mensuals, de forma expressa per escrit i per
mutu acord, pel període que sigui necessari en funció de l’evolució de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19”.
7. El contracte menor de l’expedient SA-2021-176 preveia la vigilància entre l’1 de març
fins al 30 d’abril de 2021.
8. La situació actual de la pandèmia fa que es perllongui l’ocupació d’espai cedit 1
mes més, és a dir, de l’1 al 31 de maig de 2021 i la justificació d’un nou contracte
menor per a aquest període amb l’empresa següent:
Empresa

NIF

Oferta sense IVA

GRUPO INTEGRA –CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO

B64876956

5.455,17 €

La contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada degut a la insuficiència de
mitjans de que disposa el Departament, la falta d'adequació, així com la no conveniència
d'ampliació dels mitjans personals i materials amb que compta per complir les necessitats que
es tracta de satisfer a través d'aquest expedient de contractació.

Determinació del preu del contracte
D’acord amb l’article 102 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, es proposa
adjudicar el contracte pel procediment menor.
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

5.455,17

1.145,59

SA0103

D/227000290/1211/0000

Sub-directora general d’Organització i Serveis
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