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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 de juny de 2020
en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
GEL HIDROALCOHÒLIC PER AL PERSONAL I USUARIS DE L'AJUNTAMENT
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, I DE PRODUCTE VIRUCIDA PER A LA
NETEJA DE SUPERFÍCIES (153/2020/015)

Mitjançant Real Decreto 463/2020, de 14 de març es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. (BOE 14.03.2020). Aquest estat
d’alarma ha estat prorrogat per diferents decrets, estant prevista la última prorroga fins el
proper 21 de juny.
En data 1 de juny de 2020 la tècnica de Riscos Laborals ha emès informe justificatiu de la
necessitat del subministrament de gel hidroalcohòlic per al personal i usuaris de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, i de producte virucida per a la neteja de superfícies per combatre la
Covid-19.
Mitjançant resolució núm. 2020/1254, de 10 de març, la Regidora delegada de RR.HH de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès s’aprova el Protocol d'actuació bàsica contra el nou
Coronavirus COVID-19, preveient un seguit de mesures preventives en relació a la higiene de
mans i concretament en relació a la higiene freqüent de mans com la millor de les mesures
preventives. La resolució demana que el/la treballador/a es renti freqüentment les mans amb
aigua i sabó o solucions a base d'alcohol, conegudes com a gel antisèptic o desinfectant de
mans. Aquesta necessitat de gel higienitzant de mans no només es dona pel personal
municipal treballador sinó que el personal usuari del servei ha de disposar-ne com a mesura
preventiva per garantir la seguretat i salut del personal treballador i del propi personal usuari
del servei. Tanmateix, atesa la reincorporació progressiva del personal municipal fa necessari
preveure la dotació de productes de neteja virucida per desinfectar zones dures com a material
d'higiene per al personal del treballadors/es municipals i usuaris dels serveis.
El 4 de juny de 2020 la unitat de Compres mitjançant correu electrònic demana pressupost
del subministrament de 656 garrafes de 5 litres de gels hidroalcohòlic i 479 garrafes de 5
litres de producte de neteja virucida a l'empresa QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, SA.
El 5 de juny de 2020, la citada empresa presenta pressupost per un import de 28.091 euros
sense IVA (33.990,11 euros IVA inclòs del 21 %), així com la declaració responsable
assegurant que disposa de la capacitat d'obrar i la solvència requerida, i que no es troba
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l'article 71
de la de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposes a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La declaració de l’estat d’alarma que es va acordar en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
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març, amb al finalitat de gestionar la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 ha
estat complementada amb un ampli conjunt de mesures entre les que destaca la continguda en
l’ art.16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per
respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. Aquest preceptiu diu:
“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las
entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad
de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los
contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender
las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas
adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les
resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera
necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el
contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la
mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal
circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la
posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la justificación de la
decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente (…)”
Els articles transcrits contenen una inequívoca declaració sobre l’aplicació a tots els
contractes públics que tinguin per objecte atendre les necessitats derivades de la protecció de
les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front al COVID-19 de
la denominada tramitació d’emergència continguda a l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
La regulació d’aquesta tramitació d’emergència està continguda a l’ art. 120 de la LCSP, que
determina els supòsits que, en general, justifiquen aquesta tramitació, així com les
condicions i límits establerts al seu exercici. En la situació present tal precepte s’ha d’
interpretar coordinadament amb la regla especial que estableix l’art. 16 del Real Decreto-ley
7/2020 transcrit anteriorment. La aplicació d’aquesta pot suposar un incremento en els casos
en que se aplica la tramitació d’emergència.
A aquests efectes hem de considerar la Nota informativa de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado emesa amb motiu d’aquesta previsió establerta en el RD-l
7/2020 i en la què especifica diferents aspectes a considerar per part dels òrgans de
contractació quan s’utilitzi aquest precepte:
«a) La necesidad de cumplir lo dispuesto en la Disposición adicional centésima
trigésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, que alude a la comunicación del inicio de actuaciones
mediante régimen de tramitación de emergencia a la Intervención Delegada cuya
competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la autoridad que haya
de aprobar el gasto necesario para hacer frente a dicha actuación. Esta
comunicación tendrá lugar en el mismo momento de adoptar el acuerdo de inicio de
actuaciones precisas. En la comunicación que se remita al órgano de control
correspondiente, se incluirá una descripción del objeto de las actuaciones a
ejecutar y el importe del gasto por el que se haya efectuado la oportuna retención de
crédito o se vaya a iniciar el expediente de modificación presupuestaria.
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b) La publicación de los contratos celebrados por la vía de la tramitación de
emergencia. La inmediatez de la actuación que ampara el recurso a la tramitación
de emergencia no puede exigir la publicación previa del anuncio de la licitación del
contrato. Así, el artículo 120 LCSP excluye la obligación de tramitar el expediente
de contratación, y por tanto la necesidad de publicar el anuncio previo y los
trámites de dicho expediente.
La LCSP no recoge, en cambio, especialidades para estos contratos en relación a la
publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil de contratante
del órgano de contratación respecto al régimen de publicidad previsto con carácter
general por los artículos 151.1 y 154.1 de la LCSP. La publicación en estos casos
deberá limitarse, no obstante, a lo que resulte pertinente teniendo en cuenta que no
existe un procedimiento previo con los trámites habituales. En este sentido cobran
importancia, por ejemplo, aspectos como los siguientes: la justificación del
procedimiento utilizado para la adjudicación, la mención del objeto del contrato, el
precio de adjudicación o la identidad del contratista.
c) Requisitos de la formalización. El artículo 37 LCSP reconoce la posibilidad de
que la contratación de emergencia tenga carácter verbal. Señala este precepto que
“Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el
contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de
emergencia.” La razón que justifica que sea posible prescindir del trámite de
formalización en un primer momento es la misma que justifica no tramitar el
expediente de contratación.
Sin embargo, no parece que tal posibilidad debiera emplearse más allá de los
supuestos en que la emergencia sea tal que impida de hecho realizar el más mínimo
trámite antes de iniciar la actividad contratada y no excluye que, posteriormente,
pueda dar lugar a una formalización por escrito y a la publicación de los extremos
propios del contrato en cuestión. Recordemos que la relajación de los requisitos
procedimentales en la tramitación de emergencia tiene por finalidad la immediata
ejecución de la prestación contratada, pero ello no excluye que, a posteriori,
puedan llenarse las exigencias de los principios de publicidad y transparencia,
razón por la cual parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en
que se acuda a la contratación verbal, se proceda a documentar adecuadamente la
adjudicación y formalización del contrato.
d) La justificación del empleo de este sistema. La utilización de la tramitación de
emergencia del artículo 120 de la LCSP y del artículo 16 del Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19 no es enteramente libre para el órgano de
contratación, sino que está sometida a la concurrencia de una causa legal que la
justifique (en el caso que tratamos en esta Nota a que se trate de contratos que
hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las
necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas
por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19).
No es posible soslayar la concurrencia de la causa legal que justifica la aplicación
del artículo 120 LCSP y del resto de condiciones y límites legales, pues ello
redundaría en detrimento de los derechos de los potenciales licitadores de un
contrato público y, por eso, sólo en los casos en que se haya acreditado
debidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente fijados cabe acudir a la
tramitación de emergencia. Por esta razón resulta tan importante que por el órgano
de contratación se ofrezca una justificación razonada y sólida que demuestre que no
ha hecho un uso inadecuado de esta fórmula legal. Así lo indicamos también en
nuestro Informe de 20 de junio de 2003.
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...»
Vist l’expedient tramitat des de la unitat de compres conjuntament amb la secció de
prevenció de riscos, i vista la normativa transcrita es pot comprova:
-Resta acredita la necessitat d’actuació de manera immediata, per atendre les
necessitats derivades de la protecció de les persones. Així, per tal de poder executar el
Protocol d'actuació bàsica contra el nou Coronavirus COVID-19 aprovat per l’Ajuntament i
considerant la actual i propera incorporació del personal que presta serveis en l’Ajuntament,
es precisa del material objecte d’aquest contracte de subministrament.
-En l’expedient hi ha constància de la petició de pressupost del material a adquirir així
com consta l’oferta d’un licitador.
-El preu del contracte s’estableix per preus unitaris, amb una previsió màxima de
33.990,11 €, IVA inclòs.
Igualment en la proposta que es sotmet a aprovació es dona compliment als requeriments
establerts en la Nota informativa de la JCCPE transcrita anteriorment:
-Justificació de la contractació.
-Comunicació a la intervenció municipal (i SSEE) per tal que s’iniciï la tramitació
corresponent per tal de dotar crèdit per assumir la despesa que comporta el subministrament.
-Publicitat dels actes d’adjudicació i de formalització.
-Requisits de formalització.
Consta en l’expedient informe jurídic emès pel servei de contractació, amb la nota de
conformitat de la Secretaria General emesa de conformitat amb el que preveu la disposició
addicional tercera apartat 8 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic en concordança amb l'article 3.3 b) i l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, de règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019,
modificada per resolució d'Alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. DECLARAR la tramitació d’emergència de la contractació relativa al
subministrament de gel hidroalcohòlic per al personal i usuaris de l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, i de producte virucida per a la neteja de superfícies, com a
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que fa necessari
actuar de manera immediata., en execució de la previsió establerta en l'article 16 del Reial
decret llei 7/2020, pel que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic
del COVID19, i l’art. 120 LCSP, aprovat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
conformitat amb l'informe emès per part de la tècnica de riscos laborals.
Segon. ADJUDICAR el contracte del subministrament de gel hidroalcohòlic per al personal i
usuaris de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i de producte virucida per a la neteja de
superfícies per combatre la Covid-19, a l'empresa QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, SA (CIF
A48250351), per import total de trenta-tres mil nou-cents noranta euros amb onze cèntims
(33.990,11 €), IVA inclòs, el qual l'Ajuntament no està obligat a exhaurir.
Les condicions de l’adjudicació del subministrament són les següents:
- Gel hidroalcoholic DISOLIM AG segons les necessitats que sorgeixen en l'Ajuntament de
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Cerdanyola:
Aquest material es subministrarà en garrafes de 5 litres amb dosificador amb polsador, si és
possible.
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L'adjudicatari tindrà l'obligació de subministrar 75 pots de 500 ml amb dosificador amb
polsador.
Es preveu un consum màxim de 3.280 litres a l'any (656 garrafes de 5 litres en caixes de 4
unitats), el qual l'Ajuntament no està obligat a consumir del tot.
- Producte de neteja virucida DISOLIM-AG/S segons les necessitats que sorgeixen en
l'Ajuntament de Cerdanyola:
Aquest material se subministrarà en garrafes de 5 litres.
L'adjudicatari tindrà l'obligació de subministrar 60 pulveritzadors d'1 litre.
Es preveu un consum màxim de 2.395 litres a l'any (479 garrafes de 5 litres en caixes de 4
unitats), el qual l'Ajuntament no està obligat a consumir del tot.
El preu per litre del gel hidroalcohòlic i del producte virucida és de 4,95 euros sense IVA.
Sistema de comandes
Les comandes seran comunicades pel departament de Compres a l’empresa adjudicatària via
correu electrònic o telèfon.
Lliurament de materials i albarans
L’adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les necessitats dels usuaris i
s’efectuaran comandes al llarg del període contractual, sense limitació en el número de
comandes que es facin. Cada vegada que es faci una comanda serà per un import de 150 euros
.
El lliurament dels productes es farà a les adreces i centres de treball que s’indiquin per a cada
comanda, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Aquest lliurament no produirà
despeses addicionals o sobrepreu extra a l’Ajuntament.
El termini de lliurament estàndard no podrà ser superior a les 72 hores des de la realització de
la comanda.
El material es lliurarà en els edificis i despatxos dels diferents departaments de l’Ajuntament
que s’especifiquin en cada comanda. El lliurament es durà a terme de dilluns a divendres,
excepte festius, de 9.00 a 14.30 hores.
Les trameses amb el material portaran el corresponent albarà, que serà el document
acreditatiu de lliurament de material.
CODI CPV: 33631600-8 "Antisépticos y desinfectantes".
S’ha de presentar una factura electrònica a través del web municipal. A la factura cal
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indicar número d'expedient 153/2020/015.
El termini d'execució d'aquest contracte serà d'un any a partir del dia següent que
l'adjudicatari rebi la notificació de la resolució d'adjudicació.
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Quant al règim de pagament, s’estarà a les previsions de l’art. 198 de la LCSP aprovat per la
Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Tercer. INCOAR l’expedient de modificació de crèdits necessari per fer front a la despesa
que comporta aquesta contractació i COMUNICAR a aquests efectes l’acord als serveis
econòmics de l’Ajuntament i a la Intervenció municipal per tal que iniciïn aquesta tramitació.
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, SA i
REQUERIR-la a l'objecte que formalitzi el contracte administratiu dins del termini de
quinze dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de l'adjudicació.
Cinquè. COMUNICAR telemàticament aquesta resolució a la secretària general per tal que
es procedeixi a la seva publicació en el portal de transparència.
Sisè. COMUNICAR telemàticament aquesta resolució al servei de contractació per tal que
procedeixi a la seva publicació en el perfil del contractant de conformitat amb la previsió
establerta en l'art. 63.4 de la LCSP i efectuï la tramesa de les dades contractuals al Registre
Públic de Contractes. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Víctor Francos Díaz

