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INFORME TÈCNIC PER AL PROCEDIMENT AMB TRAMITACIÓ
D’EMERGÈNCIA
OBJECTE
Servei de manipulació de 5.000 packs de mascaretes (amb 5 mascaretes cadascú)
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’escassetat de mascaretes per a protegir al personal municipal adscrit als serveis essencials i
altres entitats col·laboradores, des de l’Ajuntament de Barcelona es posa en marxa un Pla de contingència
que té com a objectiu activar, amb urgència, una xarxa local amb capacitat de confeccionar aquestes
mascaretes.
Barcelona Activa, a l’igual que la resta d’àrees municipals, col·labora en el disseny i implementació d’aquest
pla, identificant proveïdors dels diferents serveis (provisió del teixit, tall, confecció de les mascaretes, rentat,
transport i manipulació) i negociant condicions per a la provisió dels diferents serveis.
Es tracta d’un pla d’emergència perquè la disponibilitat dels diferents materials així com dels proveïdors
dels serveis es redueix cada dia, cada hora. Aquest contracte, per tant, forma part d’aquest dispositiu
d’emergència.
VINCULACIÓ DE LA NECESSITAT AMB L’OBJECTE SOCIAL, MISIÓ O PLA D’ACTUACIÓ DE
BARCELONA ACTIVA
De forma general, l'objecte social de la societat és fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe
d'actuacions generadores d’ocupació i d'activitat econòmica i, en concret, de la conveniència de coordinar
les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com el privat, encaminades al foment de l'activitat
econòmica i l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.
En el context d’emergència actual, Barcelona Activa, per la seva activitat i el coneixement de tots els sectors
empresarials, té majors possibilitats d’arribar i assolir acords de forma urgent amb empreses del sector
objecte d’aquest encàrrec. A banda, Barcelona Activa no només té l’obligació de col·laborar amb les
demandes municipals en allò vinculat amb l’activitat que li és pròpia, en tant que mitjà propi de l’Ajuntament
de Barcelona, sinó que ha de contribuir a mantenir l’activitat econòmica i l’ocupació. I aquesta contractació
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contribueix amb aquest objectiu, a més de a la finalitat per la qual es realitza, com és la manipulació de
packs de mascaretes de protecció.
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A ORDENAR
Servei de manipulació de 5.000 packs de mascaretes, cada pack consisteix en una bossa de paper, 5
mascaretes i una etiqueta autoadhesiva.
IMPORT MÀXIM O APROXIMAT AMB INDICACIÓ DE L’IVA APLICABLE
875 euros més IVA (21%)
TOTAL amb IVA: 1.058,75 €
RAÓ SOCIAL CONTRACTISTA, DOMICILI SOCIAL, CIF I REPRESENTANT (nom i correu electrònic
de contacte)
FUNDACIÓ GINESTA
C/. Sospir, 30
08026 - BARCELONA
CIF G-62372768
Tel. 93 223 63 91
Representant legal: Ramon Vives Vives. DNI 46216498E
Contacte: Alejandro Ramos. Responsable d’operacions. (691032251) cfinancer@asproseat.org.
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.

Lorenzo di Pietro
Director Executiu d’Emprenedoria, Empresa i Innovació de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 20 de maig de 2020.
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