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INFORME TÈCNIC PER AL PROCEDIMENT AMB TRAMITACIÓ
D’EMERGÈNCIA
OBJECTE
Subministrament de papereres amb tapa i pedal.
JUSTIFICACIÓ TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA
-

DECRET D'ALCALDIA de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Articles 3 i 9.

-

DECRET D'ALCALDIA de 11 de març de 2020 sobre la declaració de la tramitació d'emergència per a
la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels
seus organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2
(coronavirus). Article 2.

-

DECRET D'ALCALDIA de 23 de març de 2020 pel qual s’estableixen mesures i criteris addicionals en
la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Annex 2 Apartats A1 i A2.

-

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.
Article 5.

DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT URGENT I INAJORNABLE
Degut a l’alerta sanitària i en compliment dels requeriments del nostre departament de Prevenció de Riscos
Laborals cal proveir de papereres amb tapa i pedal els equipaments de Barcelona Activa. Aquestes
papereres permeten llençar residus de caire personal sense necessitat de tocar cap superfície, el disposar
de tapa també contribueix a una major higiene.
Es tracta d’un pla d’emergència perquè la tornada al treball presencial programada per al 02/06 ha de
poder garantir les màximes condicions de seguretat en relació a la prevenció de contagi per Covid-19 i el
subministrament d’aquestes papereres a temps depèn de la celeritat amb que es puguin encarregar.
VINCULACIÓ DE LA NECESSITAT AMB L’OBJECTE SOCIAL, MISIÓ O PLA D’ACTUACIÓ DE
BARCELONA ACTIVA
La missió consisteix en contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la
competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de
qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una
perspectiva econòmica, social i ambiental.
Dintre del concepte qualitat de vida i vinculat al un dels seus compromisos com a empresa, es troba el de
Fomentar el respecte, la tolerància, el treball en equip i el benestar del conjunt de les persones treballadores
i per tant, el facilitar tots aquells elements que per temes de prevenció siguin necessaris quedaria dintre
d’aquest compromís.
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A ORDENAR
Subministrament de 132 papereres amb tapa i pedal.
IMPORT MÀXIM O APROXIMAT AMB INDICACIÓ DE L’IVA APLICABLE
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1.577,40 euros més IVA (21%).
Total: 1.908,65€ IVA inclòs.
RAÓ SOCIAL CONTRACTISTA, DOMICILI SOCIAL, CIF I REPRESENTANT (nom i correu electrònic
de contacte)
FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP
C/ Doctor ferran, 21
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 934683358
CIF: J-60525326
Representant legal: Francisco Medina Deogracia DNI 35011287C
Contacte: César Medina Comercial. 934683358, medina@qfplus.com
S’acredita que aquesta empresa disposa de la capacitat i solvència tècnica adient.
Pel què s’ha exposat se sol·licita al Director General, com a òrgan de contractació, que emeti ordre
d’execució mitjançant la qual ordenarà al contractista que executi els treballs que siguin necessaris per
satisfer la necessitat sobrevinguda.

Montse Charle Torre
Directora Recursos Econòmics i Serveis Generals
BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 22 de maig de 2020.
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