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RESOLUCIÓ per la qual s’adjudica, mitjançant contracte administratiu per 
procediment obert harmonitzat, un contracte de serveis (exp. núm. 112/2019/01-16) 
 
   
Antecedents 

1. El Consell Rector del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAT112) va aprovar l’expedient de contractació en data 15 d’abril de 2019 per a la 
contractació del servei d’atenció i gestió de les trucades d’urgència del número telefònic 
112 de Catalunya als centres de treball de l’Hospitalet de Llobregat (Zona Franca) i de 
Reus (exp. 112/2019/01-16), mitjançant contracte administratiu per procediment obert 
harmonitzat. 
 

2. La Mesa de Contractació, en data 18 de juliol de 2019 va proposar l’adjudicació de 
l’esmentada contractació a l’empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, 
S.L., ja que ha estat l’empresa que ha obtingut major puntuació. (90,67 punts sobre 100) 
 

3. Que s’ha comprovat que l’empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, 
S.L. es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries, acreditant la 
possessió i validesa dels documents exigits, tal com s’indica en la clàusula quinzena del 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte.  

 
4. Que en data 31 de juliol de 2019 l’empresa ha constituït la garantia definitiva mitjançant 

retenció de part del preu del contracte de 546.148,62 €, d’acord amb el que estableix 
l’apartat d de la clàusula 16.2 del plec de clàusules administratives particulars i el punt L2 
del Quadre de Característiques del contracte. 
 

 
Consideracions Jurídiques 

1. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

2. D'acord amb els articles 20 i 25 de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya que regulen les competències i el règim 
de contractació.  

Pet tot el que s’ha exposat i en ús de les competències que m’atribueix la normativa 
esmentada, 

 
Resolc 

Primer. Adjudicar el contracte del s servei d’atenció i gestió de les trucades d’urgència del 
número telefònic 112 de Catalunya als centres de treball de l’Hospitalet de Llobregat (Zona 
Franca) i de Reus per al període de l’1 de novembre del 2019 al 31 d’octubre de 2021, 
ambdós inclosos (24 mesos), amb possibilitat de pròrroga per un període màxim igual a 
l’inicial (exp. 112/2019/01-16), a l’empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de 
Servicios, S.L., per un import de 13.216.796,64 € (tretze milions dos-cents setze mil set-
cents noranta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims), dels quals 10.922.972,43 € (deu 
milions nou-cents vint-i-dos mil nou-cents setanta-dos euros amb quaranta-tres cèntims) es 
corresponen al preu del contracte i 2.293.824,21 € (dos milions dos-cents noranta-tres mil 
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vuit-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-un cèntims) es corresponen a l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA 21%).  
 
Segon. Vista la despesa, disposo fer un ajust de valor de 28.924,13 € incloent-hi impostos, 
de l’import autoritzat pel Consell Rector en data 15 d’abril de 2019.  
 
Tercer. Notificar la resolució a les empreses licitadores i publicar l’adjudicació del contracte  
en el perfil de contractant. 
 
Quart. Procedir a la formalització del contracte. 
 
 
 
 
 
 
Joan Delort i Menal 
Director del Centre d’Atenció i Gestió  
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) 
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