NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE
TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO: Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS
PÚBLICS DE TARRAGONA,SA (EMTP,SA), en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny
de 2020, virtualment mitjançant la plataforma localret, amb el quòrum d’assistència establert a
l’art. 247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei de societats de capital i art.
22 dels estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 13 dels seus 14 membres, aprovada l’acta
en la mateixa sessió, assumint la Presidència d’aquest Consell d’Administració, el Sr. Jordi
Fortuny Guinart, va adoptar, entre d’altres, per majoria absoluta (11 vots a favor dels membres
presents, 1 vot a favor per delegació, 1 abstenció i 1 vot en contra) el següent ACORD
3.BIS.- contractació per emergència del contracte de servei complementari de neteja i
desinfecció dels diversos vehicles de la flota de l’EMT
“L’Empresa Municipal de Transports Públics disposa d’una flota d’autobusos que requereixen
d’un servei de neteja i desinfecció que, arran de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19,
s’ha d’intensificar considerablement.
Des del dia 2 de maig de 2020, la regió sanitària del Camp de Tarragona ha passat per diverses
fases del denominat Pla de transició a una nova normalitat. En aquest context, el funcionament
de les diverses línies s’ha vist afectat per les diferents fases i progressivament, s’han anat
incrementant les posades en circulació dels vehicles fins arribar a la totalitat de la flota.
És evident que amb l’actual contracte de “neteja interior dels vehicles de la flota d’EMT” no es
contemplen les freqüències necessàries per la neteja i desinfecció de diversos elements
(passamans, baranes, seients, terra, ...) que actualment, i amb la situació de pandèmia, la seva
execució resulta imprescindible per fer possible el compliment de les mesures higièniques
necessàries per preservar la salut de treballadors i usuaris, evitant contagis i possibilitant
l’erradicació de la pandèmia, la qual, malgrat la finalització de l’estat d’alarma, continuarà sent,
previsiblement, el principal problema al que caldrà fer front durant, com a mínim, fins el mes
d’octubre de 2020.
Les circumstàncies indicades en els paràgrafs precedents i el fet que l’EMT no disposi de
personal adient per a l’execució d’aquestes funcions, justifiquen la contractació del servei
complementari de neteja i desinfecció dels diversos vehicles de la flota d’EMT.
En base a l’exposat anteriorment, la Responsable d’Administració d’EMT ha emès informe
justificatiu de la contractació del servei complementari de neteja i desinfecció dels vehicles que
integren la flota d’EMT, mitjançant el procediment d’emergència regulat a l’article 120 Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
L’emergència deriva, segons l’informe esmentat, de la necessitat de preservar la salut de
treballadors i usuaris, evitant contagis i possibilitant l’erradicació de la pandèmia del coronavirus
SARS-CoV-2 que produeix la malaltia coneguda com a COVID-19.
El present contracte s’adjudica 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), segons el qual, quan
l’Administració o entitats del sector públic hagin d’actuar de manera immediata a causa de
situacions que suposin un perill greu pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar
remei a l’esdeveniment produït sense subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta
Llei.
D’acord amb l’article 5.1 del Decret-llei 7/2020, de 17 de març, 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 “l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o
indirecta per part dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats
públiques adscrites, vinculades o dependents i de les entitats locals situades dins l’àmbit

territorial de Catalunya per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes de sector públic”.
Finalment, l’article 5.2 del Decret-llei esmentat afegeix que “d'acord amb la previsió establerta
en el paràgraf anterior, a tots els contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, entitats adscrites, vinculades o dependents
del seu sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern
o pels diferents departaments per fer front al COVID-19, els resultarà d’aplicació la tramitació
d’emergència”.
En la mateixa línia es pronuncia, pel que fa a l’Administració de l’Estat, l’article 16 del Reial
decret llei 7/2020, de 12 de març, per el qual s’adopten mesures urgents per respondre a
l’impacte econòmic del COVID-19 (modificat per la disposició final sisena del RDL 8/2020, de
17 de març i, posteriorment, per la disposició final segona del RDL 9/2020 de 27 de març).
Atès l’elevat risc de contagi que presenta el coronavirus SARS-CoV-2; tenint en compte la
immediatesa amb la que es requereix posar en marxa el servei objecte del present contracte;
vista la necessitat de contribuir a la contenció de la pandèmia i a la preservació de les condicions
de seguretat i salut dels treballadors i usuaris; cal donar resposta a les circumstancies
excepcionals referides mitjançat l’indicat procediment d’emergència previst en la legislació
positiva.
L’empresa ALLOZA GONZALEZ NET, SLU, ha presentat pressupost de les tasques
extraordinàries a realitzar i que consten a l’informe de la Responsable d’Administració d’EMT,
els quals es divideixen en dos períodes, atenent les tasques i la intensificació de cadascun.
Els 2 períodes d’ampliació dels reforços són:
-

1º primer període inclou del 14/03/2020 (inici estat alarma) fins, el 14/06/2020 (inici de
les línies d’estiu).

-

2º període de reforç neteges, 15/06/2020 fins a 31/10/2020.

Els costos mensuals amb els dos períodes són els que s’observen al quadre següent:
INCREMENT DE LES HORES DE NETEJA
PERÍODE

HORES DILLUNS
HORES CAP SETMANA COST MENSUAL
DIVENDRES

REFORÇ NETEJA PRIMER
PERÍODE DEL 14/03/2020 48,00 H
FINS EL 14/06/2020

21,00 H

7.451,37 €

REFORÇ NETEJA SEGON
PERÍODE
"NOVA
97,5 H
NORMALITAT"
DEL
15/06/2020 FINS A 31/10/2020

0,00 H

9.628,91 €

En conseqüència, l’increment d’hores total és de 145,50 hores laborables i 21 hores en caps
de setmana, amb un cost total de 17.080,28 euros.
Si tenim en compte tot el cost de tots els 2 períodes fins al 31 octubre, el cost total pel primer
període ascendeix a:

PERÍODE

COST FINS 30/06

COST
JULIOL
OCTUBRE

REFORÇ PERÍODE 1

25.587,54 €

29.805,48 €

55.393,02 €

REFORÇ PERÍODE 2

4.814,46 €

38.515,64 €

43.330,10 €

68.321,12 €

98.723,12 €

TOTAL
COST
SERVEI
COMPLEMENTARI
30.402,00 €

-

COST TOTAL

Així mateix, es proposa l’adjudicació a l’empresa ALLOZA GONZALEZ NET, SLU, per tractarse de l’empresa que, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, és
adjudicatària del servei ordinari de la neteja interior del total d’autobusos que composen la flota
d’EMT, no sent operatiu ni beneficiós pel desenvolupament d’ambdós contractes que
l’adjudicació recaigui en diferents contractistes.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei complementari de neteja i desinfecció dels vehicles
que integren la flota d’EMT a l’empresa ALLOZA GONZALEZ NET, SLU, des del 14 de març
fins el 31 d’octubre de 2020, per un preu màxim de 98.723,12 euros (abans IVA) i segons els
desglossament descrit a la part expositiva.
Segon .- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
Tercer.- Facultar al Gerent d’EMT per tal formalitzi tants documents siguin necessaris per a
l’execució del present acord.
Quart.- Procedir a la publicació d’aquesta contractació en el Perfil del Contractant de l’empresa.”
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president, i
amb el seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

