Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General

DECLARACIÓ D’EMERGENCIA relativa a les contractacions de serveis,
subministrament i obres necessàries per a la protecció de la salut pública del
Departament de Justícia derivades de la situació d’emergència ocasionada per la
pandèmia del SARS-CoV-2

El Decret-llei 6/2020, l’Acord del Govern de la Generalitat de 12 de març de 2020 (AG 12/3),
l’article 5 del Decret-llei 7/2020, i a l’article 16 del Reial decret-llei 7/2020 regulen la
tramitació per emergència dels contractes necessaris per fer front al COVID-19.
En concret, el Decret-llei 6/2020 (DL 6/20) habilita el Govern de la Generalitat per tal que,
mitjançant acord, determini els contractes que es podran declarar d’emergència. En
compliment d’aquest article, l’AG 12/3 acorda declarar l’emergència de la compra
centralitzada del material necessari per als centres i els dispositius del sistema de salut i del
sistema de serveis socials de responsabilitat pública, i de qualsevol centre i personal que
sigui necessari, així com els recursos necessaris de comunicació institucional, hoteleria i
transport. Pel que fa a la resta de Departaments del Govern, s’acorda també declarar
l’emergència d’altres contractes necessaris per fer front al COVID-19.
D’acord amb l’Informe de la Direcció General de Contractació Publica, de 24 de març de
2020, sobre els efectes en matèria de contractació pública de les mesures normatives
aprovades per fer front a l’impacte del COVID-19, les previsions de l’AG 12/3 s’han de
considerar, no obstant, ja superades per l’aplicació de l’article 5 del Decret-llei 7/2020, que
declara la tramitació per emergència de tots els contractes de 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.
Mitjançant l’AG 12/3 ja han estat declarats d’emergència els serveis i subministraments
següents:
 La contractació, de forma centralitzada pel Departament de Salut i les entitats que en
depenen, del subministrament dels equipaments de protecció individual i altres
elements de protecció, d’acord amb els protocols fixats en cada moment per la
Secretaria de Salut Pública, del material de presa de mostres i laboratori necessari, i
de la medicació, productes sanitaris, o qualssevol altres productes indicats per les
autoritats sanitàries per fer front a l’epidèmia. Aquesta contractació ha d’abastir els
centres i els dispositius del sistema de salut i del sistema de serveis socials de
responsabilitat pública, el personal de Xarxa de Vigilància Epidemiològica de
Catalunya de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de
Salut Pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, i el
personal de Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya del
Departament de Justícia, així com de qualsevol altre centre, serveis o establiment
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que es consideri necessari per part del Departament de Salut i durant el temps
necessari d’acord amb l’evolució de l’epidèmia i fins a la normalització del mercat
proveïdor.
 La contractació Departament de Salut dels serveis i subministraments següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Serveis de transport de mostres.
Serveis de transport sanitari urgent i no urgent.
Subministrament de vehicles i serveis connexes.
Subministrament de fungibles que siguin necessaris per donar resposta a
l’increment
d’activitat.
Recursos tecnològics i altres serveis per garantir l’atenció al ciutadà i els serveis
associats a l’emergència i consultoria mèdica, així com tots els serveis i
subministraments connexes.

 Per a la resta de departaments i entitats del sector públic de la Generalitat, a més a
més, la contractació dels següents serveis, subministrament i obres:
‐

De desinfecció o neteja d’equips, d’instalꞏlacions o immobles, de subministrament
de detergents o d’altra mena que siguin necessaris realitzar en dependències de
la Generalitat, edificis o dependències on estiguin ubicades entitats del sector
públic de la Generalitat o equipaments públics de titularitat de la Generalitat de
Catalunya, com centres escolars, residències de gent gran, centres de salut o
hospitals, per tal de preveure i eliminar l’existència del virus.

‐

Serveis, transports o subministraments de qualsevol tipus, telefonies o xarxes
telemàtiques, inclòs l’allotjament, dietes, assistència domiciliària, necessaris per a
les persones en confinament i contractes vinculats als desplaçaments per atendre
necessitats d’usuaris i usuàries de serveis socials i/o educatius per preveure
contagis o que pateixin els efectes del virus.

‐

Adquisició de mòduls prefabricats o qualsevol tipus d’obra menor, serveis i
subministraments per atendre el confinament o cura de persones, en el cas que
ho determini el Departament de Salut.

En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu de la pandèmia
provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, en l’àmbit del Departament de Justícia s'han anat
adoptant diverses mesures tendents a garantir les necessitats dels diferents colꞏlectius
protegits per aquest Departament atenent a les seves particularitats, atesa la gran afectació
a la salut de les persones vulnerables que viuen en centres penitenciaris i educatius, així
com el personal que treballa en els edificis judicials dependents del Departament de Justícia.
Es considera imprescindible adoptar les mesures oportunes per evitar posar en risc la
població reclusa, reduir o limitar al màxim els riscos laborals del personal del Departament
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amb la finalitat última d'afavorir el compliment de les mesures de confinament i garantir la
seguretat dels treballadors i de la ciutadania en general.
Per informe de 17 d’abril de 2020, la directora de serveis del Departament de Justícia,
resumeix les accions que s’han de dur a terme al departament. En concret, agrupa aquestes
accions en les següents dues tipologies de mesures:
1. Mesures per a la prevenció i protecció de la salut dels treballadors, dels interns dels
centres penitenciaris i centres educatius i de les persones ateses en els serveis
bàsics o essencials en l’àmbit de l’Administració de justícia i de l’Execució Penal
2. Mesures per assegurar i garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o
estratègics determinats en el Pla de Contingència del Departament de Justícia.

1. Mesures per a la prevenció i protecció de la salut dels treballadors, dels interns
dels centres penitenciaris i centres educatius i de les persones ateses en els
serveis bàsics o essencials en l’àmbit de l’Administració de justícia i de l’Execució
Penal

Tipus

-

Subministraments d’Equips de Protecció Individual (mascaretes diverses, guants,
ulleres, equips d’un sol ús per a l’aixecament de cadàvers, etc); material de
neteja o desinfecció per a la higiene personal o comuna (solucions
hidroalcohòliques, gels desinfectants, sabó, xampú, dispensadors de paper, etc),
material per a la detecció i control de la febre (termòmetres) i elements de barrera
i delimitació de la línia d’atenció al públic (mampares sobre taulells i cintes
adhesives per marcar al terra la distància d’atenció).

-

Serveis extraordinaris de neteja d’espais determinats; reforços del servei de
neteja en espais de prestació de serveis presencials i serveis de desinfecció en
zones o edificis amb casos confirmats de persones infectades.

Concepte de la despesa

Subministraments
Bosses biodegradables
Cintes adhesives "Línia atenció públic"
Dispensador de sabons
Dispensadors de paper
Equips un sol ús forenses per aixecament
cadàvers
Gel desinfectant
Gel hidroalcohòlic
Gel hidroalcohòlic: ampolla 100 ml

Destinació
CP Quatre Camins
Edificis judicials
CP Ponent
CP Joves
IMLCFC
CO Lleida
CO Lleida
Centres SMPRAV

Import
(IVA inclòs)
192.529,52
786,50
4.356,00
579,42
145,20
464,64
40,00
149,77
22.376,05
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Gel hidroalcohòlic: dispensador 400 ml
Guants d’un sol ús i sabó virucida
Mascaretes FFP2

Mascaretes no sanitàries
Mascaretes quirúrgiques
Material de neteja
Protecció taulells_làmines
Protecció taulells_mampares
Sabó de mans
Sabó i xampú
Termòmetres digitals
Ulleres de protecció

Diversa
Edificis judicials
Centres educatius
Centres penitenciaris
CO Barcelona

19.394,36
48.271,01
1.204,07
11.742,93
500,00

Centres educatius
Centres penitenciaris
Centres SMPRAV
IMLCFC
Centres educatius
Centres penitenciaris
Centres penitenciaris
CP Mas d'Enric
Ciutat de la Justícia BCN i L'H
Edificis judicials
Ponent
CE Can Llupià
CE l'Alzina
Centres SMPRAV
Centres educatius
Centres penitenciaris
IMLCFC

374,37
1.816,82
1.651,65
18.150,00
72,60
2.323,20
8.712,00
700,00
664,08
38.290,45
37,44
689,70
3.501,84
1.627,60
88,28
794,54
3.025,00
71.227,11
813,12
1.548,80
10.377,25
750,20
1.185,80
808,28
607,82
1.040,60
1.355,20
5.133,18
10.000,00
5.854,94
917,80
145,20
5.166,70
4.953,20
4.453,79
13.575,37

Serveis
Desinfecció extraordinària espais

Desinfecció extraordinària espais comuns
Desinfecció tot el centre
Desinfeccions puntuals urgentíssimes
Neteja diària cambres 1 mes
Reforç neteja guàrdia Amposta i Tortosa
Reforç desinfecció
Reforç neteja
Reforç neteja horari tardes
Reforç neteja IMLCF Girona
Reforç neteja jutjats guàrdia

CP Brians 2
CP Dones Barcelona
CP Quatre Camins
Edifici judicial Blanes
Edifici judicial Figueres
Edifici judicial Girona
Edifici judicial Sabadell
Palau Justícia Girona
CP Brians 1
Centre obert BCN
CP Brians i Brians 2
IMLCFC
Edificis judicials
CP Brians 1
CP Mas d'Enric
CE Til.lers
Edifici judicial Girona
Edifici judicial Girona

4/8

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General

Reforç neteja x dividir dos grups
Substitució neteja Amposta
Altres previsions
Altres previsions

CE Montilivi
Edifici judicial Amposta
Diversa

SUBTOTAL

1.879,20
660,66
114.900,00
114.900,00
378.656,64

2. Mesures per assegurar i garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o
estratègics determinats en el Pla de Contingència del Departament de Justícia.
-

Subministraments d’equipament per compensar la suspensió de comunicacions,
visites i vis a vis dels interns per ampliar el servei de telefonia i videotrucades
(telèfons i accessoris); d’equipament i material per compensar la suspensió de
permisos dels interns i restriccions de moviments en els centres amb la finalitat
d’ampliar l’oferta d’activitats i ocupació (televisors, material esportiu, material
lúdic, material escolar, material de lectura, etc); d’equipament per ampliar les
places d’internament en règim tancat per les restriccions dels règim obert o
semiobert; (matalassos); i de material per recuperar celꞏles i poder reorganitzar
mòduls com a conseqüència dels aïllaments i confinaments davant els casos
positius en COVID19.

-

Serveis de reparació d’equipaments o d’espais per garantir la continuïtat de
l’activitat penitenciària i permetre la reorganització constant derivada dels efectes
del COVID19 dins dels centres; ampliació dels serveis de telefonia; ampliació del
servei de transport de funcionaris; allotjament de membres del jurat amb les
degudes mesures d’incomunicació i seguretat; atenció a les persones vulnerables
(recursos residencials, ajusts a indigents) i treballs tècnics en l’àmbit de la
Mediació i l’atenció a les famílies.

-

Obres per garantir la integritat física dels treballadors i dels interns dels mòduls
especials dels centres penitenciaris.

Tipus Concepte de la despesa
Subministraments
Allargadors de llum i connectors TV
Còmics, revistes, material lectura
Matalassos
Material elèctric
Material esportiu
Material lúdic

Destinació
CP Joves
CE Justícia Juvenil
Centres educatius
Centres penitenciaris
CP Ponent
Centres penitenciaris
Centres penitenciaris

'Import (IVA
inclòs)
232.812,13
200,00
650,00
2.841,85
39.630,41
173,55
11.902,64
8.633,18
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Material papereria i arts plàstiques
Subministrament i col∙locació crancs portes
cel∙les
Telefonia_auriculars
Telèfons mòbils

Centres penitenciaris

22.886,36

CP Ponent. DERT
Centres SMPRAV
Centres educatius
Centres penitenciaris
Telèfons mòbils_accessoris (punters i trípodes) Centres SMPRAV
Televisors
Centres educatius
Centres penitenciaris
Televisors (25 per a cel∙les)
CP Quatre Camins
Televisors (3 per sales de dia)
CP Quatre Camins
Allotjament urgent membres jurat popular
Modificació de la instal∙lació de la vàlvula de
gas de la cuina
Recurs residencial per a persones vulnerables
Reparació 20 cel∙les inhabilitades
Reparacions motors de portes accessos
Reparació rentadora
Transports funcionaris

SRAJ

40.300,36
1.936,00
2.556,52
26.843,48
5.267,00
2.221,84
60.797,57
3.611,87
2.359,50
104.418,92
2.118,31

Serveis

Treball tècnic mediació i covid‐19
Treball tècnic: guarda en temps COVID
Trucades telefòniques

CP Ponent. DERT
Unitat depenent
CP Ponent. DERT
CP Ponent. DERT
CO Lleida
CP Brians i Brians 2
CP Quatre Camins i
Joves
DGDret
DGDret
Centres educatius
Centres penitenciaris

Obres
Instal∙lació sistema interfonia
Ajuts a interns
Indigències

Altres previsions
Altres previsions

CP Ponent. DERT
CP Brians 1
CP Brians 2
CP Dones
CP Joves
CP Lledoners
CP Mas Enric
CO Barcelona
CP Ponent
CP Puig de les Basses
CP Quatre Camins
Diversa

1.280,45
24.402,13
18.962,91
4.380,87
118,58
2.115,26
2.416,83
3.025,00
4.840,00
10.540,25
30.218,33
95.582,74
95.582,74
23.050,00
750,00
4.000,00
800,00
2.000,00
800,00
6.000,00
200,00
5.000,00
1.500,00
2.000,00
117.000,00
117.000,00
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SUBTOTAL

572.863,79

Amb aquest objectiu, i amb motiu de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19, i vist
l’informe jurídic favorable emès per la cap de l’assessoria jurídica del Departament de
Justícia en data 30 d’abril de 2020,
DECLARO:
1. Que les actuacions que es detallen tot seguit escau realitzar-les en el marc de la
declaració d’emergència duta a terme mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat
de 12 de març de 2020, en el benentès que aquests imports són una estimació atès
que la situació d’emergència social i les mesures a adoptar encara no tenen data
certa de finalització atès que mitjançant el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, s’ha
tornat a prorrogar l’estat d’alarma declarat per l’anteriorment esmentat RD 463/2020:
Mesures per a la prevenció i protecció de la salut dels treballadors, dels interns dels
centres penitenciaris i centres educatius i de les persones ateses en els serveis
bàsics o essencials en l’àmbit de l’Administració de justícia, de l’Execució Penal
Subministraments
Serveis
Altres previsions
Subtotal

192.529,52
71.227,11
114.900,00
378.656,64

Mesures per assegurar i garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o
estratègics determinats en el Pla de Contingència del Departament de Justícia.
Subministraments
Serveis
Obres
Ajuts a interns
Altres previsions
Subtotal
IMPORT TOTAL ESTIMAT

232.812,13
104.418,92
95.582,74
23.050,00
117.000,00
572.863,79
951.520,43

2. Donar trasllat de les actuacions que es realitzin com a conseqüència de les mesures
descrites a l’apartat anterior a la Intervenció general per al seu coneixement un cop
verificat que les empreses adjudicatàries dels contractes que es derivin d’aquesta
declaració d’emergència compleixen els requisits de capacitat i solvència necessaris i
que no estan incurses en prohibició de contractar.
3. En el cas que no existeixi aquest crèdit i d’acord amb l’article 120.1 de la Llei 9/2017,
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de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ordeni la seva dotació un cop
adoptada la resolució, de conformitat amb el que estableix la Llei de Finances
Públiques.
4. Efectuar l’oportuna comunicació al Govern que preveu l’art. 120 LCSP de la
declaració d’emergència efectuada pel Departament de Justícia.

Per delegació. Resolució de la consellera
de Justícia de 12.05.17 (DOGC de 17.05.17)

Patricia Gomà i Pons
Secretària general
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