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DECRET:  
 
Davant els riscos de propagació i contagi del Coronavirus (COVID-19), el comitè de 
seguiment del Pla d’Emergència Municipal de Terrassa, reunit en data 10 de març de 
2020, va decidir activar en nivell d’alerta el Pla d’Emergència Municipal per risc sanitari. 
 
L’alcalde -president, mitjançant Decret número 2472 de data 11 de març de 2020, va 
aprovar la Instrucció de serveis de mesures de prevenció i protecció en l’àmbit laboral per 
minimitzar els riscos de contagi dins l’organització municipal, en coherència amb l’activació 
del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per part de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic regula la 
tramitació d’emergència quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa 
d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats 
que afectin la defensa nacional. 
 
L'alcalde -president, mitjançant Decret número 2508 de data 12 de març de 2020 va 
declarar la tramitació d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i, 
d’obres de l’Ajuntament de Terrassa, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis 
del Coronavirus (COVID-19), així com també d’aquells que per mutacions d’aquest 
comportessin problemes de salut a les persones que necessitessin d'una ràpida resposta 
per a la seva prevenció, tractament o eliminació. 
 
Els serveis, subministrament i obres objecte d’aquesta declaració van estar els següents: 
 
- Subministrament de materials farmacèutics o mèdics per a la detecció, prevenció o cura 
de contagis com ara detectors, medicaments, mascaretes, guants, sabó higiènic i 
dispensadors; també inclou qualsevol altre element complementari dels equips de 
prevenció individual, així com els serveis per a la seva instal·lació, transport i, si s’escau, 
formació. 
 
- Subministrament d’ordinadors portàtils i telèfons mòbils, adquisició de llicències, 
softwares, línies telefòniques i qualsevol altre que tingui com a finalitat dotar de les eines i 
canals informàtics per al personal que s’hagi de mantenir desplaçat o confinat. 
 
- Serveis de desinfecció o neteja d’equips, instal·lacions o immobles, de subministrament 
de detergents o d’altre mena de productes que sigui necessari realitzar en dependències 
municipals o equipaments municipals per preveure i eliminar l’existència del virus. 
 
- Serveis, obres, transports o subministraments de tot tipus, telefonies o xarxes 
telemàtiques, inclòs allotjaments, dietes, assistència domiciliària, confinaments i 
desplaçaments, per atendre necessitats d’usuaris i usuàries de serveis socials i/o educatius 
per preveure contagis o que pateixin els efectes del virus. 
 
- Redacció de projectes, construcció o adquisició de mòduls prefabricats o qualsevol tipus 
d’obres, serveis i subministraments per atendre el confinament o cura de persones, en el 
cas que els serveis de salut de la Generalitat de Catalunya no siguin suficients. 
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Donada la vigència actual de l'estat d'alarma i que continua la situació de perill greu per la 
població, s'ha vist la necessitat de continuar amb la declaració d'emergència i en 
conseqüència  mantenir i ampliar l'objecte de la mateixa. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya, al seu article 53.1 m) confereix a l’alcalde facultats per 
adoptar les mesures necessàries, en cas de greu perill, donant-ne compte al ple.  
 
Atesa la situació d’alerta, i en ús de les atribucions conferides, aquesta Alcaldia 
 
 
DECRETA 
 
PRIMER.- Declarar la tramitació d’emergència per a la contractació dels serveis i 
subministraments i, si s’escau, d’obres de l’Ajuntament de Terrassa, destinats a preveure o 
pal·liar els efectes i contagis del Coronavirus (COVID-19), així com també d’aquells que 
per mutacions d’aquest comportin problemes de salut a les persones que necessitin d'una 
ràpida resposta per a la seva prevenció, tractament o eliminació. 
 
SEGON.- Els serveis, subministrament i obres objecte d’aquesta declaració són tots els 
necessaris per posar remei a l'esdeveniment produït o a satisfer la necessitat sobrevinguda 
i en especial els següents: 
 
- Subministrament de materials farmacèutics o mèdics per a la detecció, prevenció o cura 
de contagis com ara detectors, medicaments, mascaretes, guants, sabó higiènic i 
dispensadors; també inclou qualsevol altre element complementari dels equips de 
prevenció individual, així com els serveis per a la seva instal·lació, transport i, si s’escau, 
formació. 
 
- Subministrament d’ordinadors portàtils i telèfons mòbils, adquisició de llicències, 
softwares, línies telefòniques i qualsevol altre que tingui com a finalitat dotar de les eines i 
canals informàtics per al personal que s’hagi de mantenir desplaçat o confinat. 
 
- Serveis de desinfecció o neteja d’equips, instal·lacions o immobles, de subministrament 
de detergents o d’altre mena de productes que sigui necessari realitzar en dependències 
municipals o equipaments municipals, i en la via pública per preveure i eliminar l’existència 
del virus. 
 
- Serveis, obres, transports o subministraments de tot tipus, telefonies o xarxes 
telemàtiques, inclòs allotjaments, dietes, assistència domiciliària, confinaments i 
desplaçaments, per atendre necessitats d’usuaris i usuàries de serveis socials i/o educatius 
per preveure contagis o que pateixin els efectes del virus. 
 
- Redacció de projectes, construcció o adquisició de mòduls prefabricats o qualsevol tipus 
d’obres, serveis i subministraments per atendre el confinament o cura de persones, en el 
cas que els serveis de salut de la Generalitat de Catalunya no siguin suficients. 
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TERCER.- La tramitació d’aquests expedients requerirà l’emissió prèvia d’un informe tècnic 
que acrediti les necessitats urgents i inajornables que calgui executar amb el seu cost 
màxim o aproximat, llevat de situacions molt greus, catàstrofe o infortuni. 
 
En cap cas es requerirà constitució de cap garantia ni formalització de contracte. 
 
El termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat 
des de l’adopció del present acord. 
 
Un cop realitzades les prestacions, es tramitarà la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament, de conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
QUART.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de la Corporació. 
 
 
 
 
 
 
Jordi Ballart i Pastor  
L’alcalde-president  
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