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Resolució d’inici de l’expedient per la tramitació d’emergència de la 
contractació relativa a l’augment del volum del servei d’atenció i gestió de 
trucades d’urgència del telèfon 112 de Catalunya (exp. 112/2020/05-33) 
 
D’acord amb l’informe tècnic justificatiu de data 29 de juny de 2020 per la necessitat 
de contractació relativa a l’augment del volum del servei d’atenció i gestió de 
trucades d’urgència del telèfon 112 de Catalunya dels mesos de març i abril de 2020 
(Exp. 112/2020/05-33), per import de 256.912,17 euros, IVA inclòs (import base 
212.324,10 euros i IVA (21%) 44.588,06 euros). 
 
D’acord amb el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria 
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública.  
 
D’acord amb el que disposa l’Acord del Govern, de 12 de març de 2020, pel qual es 
declara d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de 
l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2.  
 
D’acord amb la resolució de data 12 de març de 2020 del secretari general, 
prorrogada en dates 6 d’abril de 2020 i 4 de maig de 2020, relativa a la declaració 
d’emergència per a la contractació de tots els subministraments, serveis i mitjans 
que siguin necessaris per afrontar la situació excepcional derivada de l’aplicació del 
Pla d’Emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt de risc, amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2 a Catalunya. 
 
D’acord amb la resolució de 3 de juny de 2020 del secretari general, relativa a la 
tercera pròrroga de l’autorització de la tramitació d’emergència per a la contractació 
de tots els subministraments, serveis i mitjans necessaris per fer front a les mesures 
de protecció col·lectiva, de caràcter organitzatiu i de gestió en relació amb el Pla de 
transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat del Pla 
d’Emergències PROCICAT. 
 
D’acord amb el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
 
D’acord amb la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de Catalunya. 
 
D’acord amb el Decret 96/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
Catalunya.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). D’acord amb la 
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Resolució de la Intervenció General, de 31 de març de 2020, per la qual s’aprova la 
instrucció 4/2020 sobre la tramitació a seguir en els contractes d’emergència per 
motiu dels context generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19 i la Nota 
complementària a l’esmentada instrucció.  
 
Vista la reserva de crèdit de data 17 de gener de 2020 que consigna el crèdit 
necessari per atendre aquesta despesa l’any 2020. 
 
Vist que en el sistema corporatiu de comptabilitat PANGEA s’ha anotat de forma 
preliminar la disposició de l’apunt 2020.2.0000088.003, a la partida pressupostaria 
D/227000790/2250, per disposar del crèdit necessari per atendre aquesta despesa. 
 
En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent  
 
 
RESOLC: 
 
1-Aprovar l’expedient que es proposa pel tràmit d’emergència així com la seva 
execució, d’acord amb l’assenyalat a continuació: 
 
Raó social Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, SL 
NIF B47518840 
Preu Import base IVA (21%) Import amb IVA 

212.324,10 € 44.588,06 € 256.912,17 € 
 
2- Autoritzar a la unitat administrativa competent per a la tramitació de la 
comptabilització de les fases d’execució del pressupost que derivin de la despesa 
descrita en la Plataforma d’Anàlisi de Gestió Econòmica d’Administració (PANGEA). 
 
3- Notificar a l’empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, SL 
aquesta Resolució i publicar-la a la Plataforma de serveis de contractació pública de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
4- Comunicar aquesta Resolució al Govern, en el termini de 30 dies des de la seva 
adopció, d’acord amb el que disposa l’article 120.1.b) de la LCSP.  
 
5- Donar compte d’aquesta Resolució al Consell Rector del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya en la seva propera sessió ordinària.  
 
 
 
Joan Delort i Menal 
Director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 

 


