
Informe relatiu al subministrament de Test ràpid i PCR l’empara del Decret d’Alcaldia 

número 2508  de data 12 de març  de 2019 pel que es declara la tramitació d’emergència per 

a la contractació de serveis, subministraments i obres de l’Ajuntament de Terrassa, destinats 

a preveure o pal·liar els efectes i contagis del coronavirus Covid-19  

Fets 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març (ampliat pel RD 465/2020), pel qual es declara l’estat 

l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19, declara 

l’estat d’alarma a tot el territori nacional amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència 

sanitària provocada pel coronavirus COVID-19. 

L’estat d’alarma limita la mobilitat i obliga al confinament general de les persones a excepció 

dels serveis essencials. El personal de l’Ajuntament de Terrassa que realitza serveis essencials 

de manera presencial té un major risc de contagi pel coronavirus Covid-19 i és del tot necessari 

proveir-los de material de protecció individual. 

Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 2508 de data 12 de març de 2020 es declara 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. 

Dins els subministraments que preveu el Decret 2508 es troben, entre d’altres, els 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. 

El Servei de Patrimoni i  Manteniment i Prevenció de Riscos Laborals  han contactat amb 

l’empresa  Excelencia  y  Garantia para la salut que presta el servei de vigilància de la salut 

(ECAS 7712/2017). Aquests, han estat designats pel ministeri de sanitat com a responsables del 

seguiment dels contactes, i prescriptors dels tests COVID i PCR en l’entorn laboral, per tal de 

facilitar la realització dels test covid i PCR  prescrits al personal de l’Ajuntament 

 

Registre 
comptable  

NIF   Proveïdor Tipus de producte 
Import 
Total 

12020010785 B64734528 
EXCELENCIA Y GARANTIA 
PARA LA SALUD 
(EGARSAT) 

Aplicació de test COVID i PCR  25.000,00 € 

 

Fonaments de Dret 

1. Decret 463/2020, de 14 de març (ampliat pel RD 465/2020), pel qual es declara l’estat 

l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19 

2. Decret d’Alcaldia-Presidència número 2508 de 12 de març de 2020, pel que es declara 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. 

3. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 



Conclusió 

Tenint en compte tot el que ha quedat exposat, la sotasignant proposa validar les actuacions 

executades i degudament justificades pel subministrament  i realització de test COVID i PCR , 

així com que s'autoritzi, es disposi i es reconegui l’obligació de les factures derivades de les 

mateixes, per un import total de  vint-i-cinc mil  EUROS  (25.000,00 €) d'acord amb el detall 

següent: 

Registre 
comptable  

NIF   Proveïdor Tipus de producte Import 
Total 

12020010785 B64734528 
EXCELENCIA Y GARANTIA 
PARA LA SALUD 
(EGARSAT) 

Aplicació de test COVID i PCR  25.000,00 € 
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