INFORME JUSTIFICATIU establert en l'article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

S’emet aquet informe en compliment de l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017 de Mesures Fiscals,
Administratives, Financeres i del Sector Públic, relatiu a les mesures per a promoure la lliure
concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la Generalitat i del seu sector
públic, que estableix que la formalització de més de dos contractes menors consecutius amb
idèntic objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un any o la formalització de
contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius
requereix l'emissió d'un informe justificatiu.
ANTECEDENTS
1. El Departaments de Salut, va publicat al DOGC, en data 22 d’octubre de 2020, la creació
del Programa de Salut Pública per a la realització d’enquestes de casos i la recollida de
contactes amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
2. La publicació inclou l’Acord de Govern GOV/131/2020 , de 20 d’octubre, pel qual es crea
l’esmentat Programa.
3. La motivació de l’informe justificatiu de l’expedient SA-2021-519, diu que els efectius,
incorporats a principis de novembre de 2020, ocupen un espai cedit a favor del
Departament de Salut al carrer de la Feixa Llarga, s/n, a l’Antiga Escola d’Infermeria, 3a
planta de l’Hospital Universitari de Bellvitge segons el CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) I EL DEPARTAMENT DE SALUT (DS)
REGULADOR DE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’ESPAIS DE LA UB EN FAVOR DEL
DEPARTAMENT
DE
SALUT,
PER
A
UBICAR-HI
EQUIPS
HUMANS
D’ENQUESTADORS DE LA COVID-19.
4. Pel que fa a aquest expedient, una de les mesures i necessitats és la vigilància d’elements
i instal·lacions en els espais de la UB per als equips d’enquestadors contra la COVID-19.
5. Segons la clàusula segona d’obligació de les parts 2.1 e) del Conveni, es contractarà per
a aquest servei la mateixa empresa de seguretat i vigilància contractada per la UB.
6. Segons la clàusula tercera –durada del Conveni- punt 3.1 diu, “La cessió d’espais objecte
del present conveni, independentment de la data de la seva signatura, s’atorga per a un
període inicial de 6 mesos a comptar des del 6 de novembre de 2020, sense perjudici
que aquest període pugui escurçar-se o prorrogar-se per períodes mensuals, de forma
expressa i per mutu acord, pel període que sigui necessari en funció de l’evolució de la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.” Per aquest motiu, a finals de 2020, s’obre un
contracte menor anticipat, expedient SA-2021-131, adjudicat el 16 de desembre per als

mesos de gener i febrer de 2021 i, per evitar interrupcions en el servei, el mes de gener
s’obre un altre contracte menor, expedient SA-2021-175, per als mesos de març i abril de
2021.
7. A data d’avui segueix la crisi sanitària i s’ha de perllongar 1 mes el servei –de l’1 al 31 de
maig de 2021- motiu pel qual s’obre un contracte menor complementari amb número
d’expedient SA-2021-519.
D’acord amb els antecedents anteriors,
INFORMO
Que es considera motivada la necessitat de contractar el servei de vigilància i seguretat a la
mateixa empresa de l’anterior contracte menor a l’empresa SECURITAS SEGURIDAD
EXPAÑA,SA (NIF: A79252219).
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