Donació de la UPC de material
essencial de protecció individual, al
sistema de salut públic de la
Generalitat de Catalunya, amb
l’objectiu de poder donar resposta a
la crisi sanitària produïda pel
COVID-19
Acord CG/2020/02/03, d’1 d'abril de 2020, del Consell de Govern, pel
qual s’aprova la donació de la UPC de material essencial de protecció
individual, al sistema de salut públic de la Generalitat de Catalunya, amb
l’objectiu de poder donar resposta a la crisi sanitària produïda pel
COVID-19

Gerència

 Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social

DONACIÓ DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA DE MATERIAL ESSENCIAL
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, AL SISTEMA DE SALUT PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, AMB L’OBJECTIU DE PODER DONAR RESPOSTA A LA CRISI SANITÀRIA
PRODUÏDA PEL COVID-19
Antecendents
El Rector de la Universitat, amb data 14 de març del 2020, donant resposta a la crisi sanitària i
a les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries del nostre país, dictava
una instrucció en la que, entre d’altres mesures instava al tancament d’instal.lacions i edificis
de la UPC, a suspendre la formació presencial, i a realitzar al PAS i al PDI les seves tasques en
modalitat no presencial.
El Consell de Govern en sessió celebrada el passat 11 de desembre del 2019, va aprovar el
text íntegre del pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’exercici 2020, i
dins d’aquest, la proposta de partida pressupostària (221.20) de compra de Equips de
Protecció Individual, que ha permès dotar d’aquesta tipologia de material als diferents
laboratoris. El mateix pressupost va ser ratificat posteriorment per part del Consell Social en
sessió celebrada el 23 de desembre del 2019 (Acord CS/2019/07/03).
Davant la situació d’emergència sanitària que vivim al nostre país per la pandèmia de la
COVID-19, i donada la necessitat urgent de material de protecció per al personal sanitari,

ACORD
la Universitat Politècnica de Catalunya fa donació al Sistema de Salut Públic de la Generalitat
de Catalunya del següent equipament de protecció individual, procedent dels diferents
laboratoris de docència i de recerca dels edificis dels Campus de la Universitat arreu de
Catalunya, amb la valoració que tot seguit s’exposa:
Guants 100u
Guants 200u
Mascaretes FFP2
Mascaretes FFP3
Mascaretes pols
Mascarets quirurgiques
Mascares de gasos 3M
Protectors facials
Granotes
Ulleres
Parells de peucs
Ampolles Gel Hidroalcohòlic 500ml

Quantitats
40850
37800
132
33
150
40
5
3
435
23
108
200

Preu Unitari
0,05 €
0,04 €
3,77 €
6,61 €
0,90 €
0,90 €
37,15 €
34,47 €
10,10 €
5,69 €
1,56 €
5,74 €

Subtotal
2.124,20 €
1.506,33 €
497,64 €
218,13 €
135,00 €
36,00 €
185,75 €
103,41 €
4.393,50 €
130,87 €
168,48 €
1.148,00 €

TOTAL (IVA no inclòs) 10.647,31 €
TOTAL (IVA Inclòs) 12.883,25 €

Aquesta donació, pot ser ampliada amb donacions posteriors, fruit de material que no
hagi estat possible recollir en aquesta primera remesa.
Barcelona, 1 abril de 2020

