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Informe relatiu al subministrament de divers material i Equips de Protecció Individual a l’empara 

del Decret d’Alcaldia número 2508 de data 12 de març de 2020 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 ata 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. 

Els Serveis de Protecció Civil i Patrimoni i Manteniment han contactat amb les següents empreses pel 
subministrament de Material i Equips de Protecció Individual necessari per al personal de l’Ajuntament: 

  

Registre comptable Proveïdor Tipus de producte Import Total

12020008072 A65357105 EUROSERVICES OFICINA, S.A.L. Mascaretes 5.850,00 €

12020008230 A08588170 SISTEMES D ORGANITZACIO, SA Gel hidroalcohòlic 500 ml. 1.794,43 €

12020008529 B66560079 NETYA PROP SL Guants talla XL (en caixes de 100 ut.) 44,50 €

12020008673 B59421867 GUANTES BASPIN S.L. Ulleres de protecció 350,00 €

12020008925 B60771581 CONFECCIONES CORVI, S.L. Mascaretes 8.000,00 €

12020009648 B66349317 BIONITID, S.L. - 15/16 Guants talla L (en caixes de 100 ut.) 360,00 €

12020010752 B66560079 NETYA PROP SL Guants talla L (en caixes de 100 ut.) 167,52 €

12020011046 B66696469 TENTAM UNIFORMES, S.L. Mascaretes  FFP2 14.750,00 €

TOTAL 31.316,45 €  
 

 

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. 
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Conclusió 

 

Tenint en compte tot el que ha quedat exposat, la sotasignant proposa  validar les actuacions executades i 
degudament justificades pel subministrament de Material i Equips de Protecció Individual necessari per al 
personal de l’Ajuntament,  així com que s'autoritzi, es disposi i es reconegui l’obligació de les factures derivades 
de les mateixes, per un import total de TRENTA-UN MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS (31.316,45 €) d'acord amb el detall següent:  
 

Registre comptable Proveïdor Tipus de producte Import Total

12020008072 A65357105 EUROSERVICES OFICINA, S.A.L. Mascaretes 5.850,00 €

12020008230 A08588170 SISTEMES D ORGANITZACIO, SA Gel hidroalcohòlic 500 ml. 1.794,43 €

12020008529 B66560079 NETYA PROP SL Guants talla XL (en caixes de 100 ut.) 44,50 €

12020008673 B59421867 GUANTES BASPIN S.L. Ulleres de protecció 350,00 €

12020008925 B60771581 CONFECCIONES CORVI, S.L. Mascaretes 8.000,00 €

12020009648 B66349317 BIONITID, S.L. - 15/16 Guants talla L (en caixes de 100 ut.) 360,00 €

12020010752 B66560079 NETYA PROP SL Guants talla L (en caixes de 100 ut.) 167,52 €

12020011046 B66696469 TENTAM UNIFORMES, S.L. Mascaretes  FFP2 14.750,00 €

TOTAL 31.316,45 €  
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