Resolució per la qual s’encarrega el subministrament de productes desinfectants
específics per a la realització de la desinfecció de les plantes baixa i primera de l’edifici
seu de l’Idescat

GENERALITAT DE CATALUNYA

FETS
I. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha conegut que, en data 14 d'abril de 2020,
un treballador adscrit a serveis bàsics de l'Idescat, que s'havia desplaçat al seu lloc de
treball a la planta primera en tres ocasions des de la declaració de l'estat d'alarma, ha estat
diagnosticat de COVID-19 i declarat en situació d'incapacitat temporal.
II. D'acord amb aquests fets, i per tal de preservar la salut dels treballadors dels serveis de
neteja i seguretat que s'hi desplacen diàriament, per resolució de 20 d’abril de 2020, s’ha
encarregat al contractista adjudicatari del servei de neteja la desinfecció íntegra de tots els
espais de les plantes baixa i primera de l'edifici seu de l’Idescat, els dies 20 i 21 d'abril, en
horari de 16 a 20 hores.
III. Per fer aquesta desinfecció s’han d’utilitzar els productes específics autoritzats pel
Ministeri de Sanitat i que cal adquirir expressament atès que no estan dins dels productes
previstos a utilitzar per part de les empreses adjudicatàries de l’Acord marc dels serveis de
neteja.
IV. D'acord amb els fets descrits, és procedent encarregar el subministrament dels productes
específics necessaris per fer la desinfecció de les plantes baixa i primera de l'edifici seu de
l’Idescat.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer. L’article 5 del Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, preveu que “El Govern de la
Generalitat, mitjançant un acord ha de determinar els serveis i subministraments que pel fet de ser
essencials per portar a terme la lluita contra la pandèmia del SARS-CoV-2 poden fer ús del
mecanisme de la contractació d'emergència, previst en la normativa vigent que regula els contractes
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) i la resta de
normativa que sigui d'aplicació.”

Segon. 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 acorda en l’apartat 5 declarar d’emergència per a la resta de
departaments i entitats del sector públic de la Generalitat diferents del Departament de
Salut, la contractació dels serveis, subministrament i obres de “desinfecció o neteja d’equips,
d’instal·lacions 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”.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Tercer.- L’article 5 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, disposa per als òrgans de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i entitats públiques adscrites que l’adopció de qualsevol tipus de
mesura directa o indirecta 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 LCSP i que 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 és aplicable la tramitació
d'emergència.
Quart. L’article 120 de la LCSP disposa que “L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar
expedient de contractació, podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment
produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part,
sense subjectar-se als requisits formals establerts en la present Llei”.

RESOLC
Primer. Encarregar al contractista adjudicatari del servei de neteja, GRUPO TESCO –
Tècnicas y sistemes de conservación, SA, el subministrament dels productes específics per
fer la desinfecció esmentada. Aquest subministrament ascendeix a un import total de 116,16
euros (96 euros d’import base i 20,16 euros d’IVA).
Aquest encàrrec puntual és d'obligat compliment per al contractista.
Segon. Notificar aquesta Resolució al contractista adjudicatari.

El director
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