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Assumpte

Decret d’actualització de mesures en la contractació del sector públic municipal per la situació
ocasionada pel COVID-19.

1. A causa de l’evolució de la situació d’emergència deguda al coronavirus SARS-CoV-2,
l’alcaldessa ha dictat diversos decrets (D. 2936/2020, de 13 de març –d’activació del
protocol d’actuació del Pla Bàsic d’Emergències Municipals: fase Alerta; D. 2937/2020, de 13
de març, de mesures provisionals en relació al SARS-Cov-2; D. 2938/2020, de 13 de març,
de pas a la fase d’Emergència i d’activació del pla d’actuació del PROCICAT; D. 2976/2020,
de 14 de març, d’actualització de les mesures per a la gestió de la crisi causada pel COVID19) per adoptar mesures tendents a reduir l’activitat al municipi i evitar les concentracions de
persones, amb la finalitat de prevenir els contagis, garantir la continuïtat de la prestació dels
serveis públics bàsics o estratègics i preservar la salut dels ciutadans i ciutadanes i dels/les
empleats/des públics.
2. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020, pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, conté, a més de mesures de
contenció de l’activitat en diversos àmbits i equipaments -que detalla en un annex- i la
ratificació de les mesures prèvies adoptades en aquest sentit per les entitats locals, la
disposició addicional tercera que estableix que s’interrompen i se suspenen els terminis per
tramitar els procediments de les entitats del sector públic.
3. Per la seva part, la Generalitat de Catalunya ha dictat normes reguladores del “distanciament
social”, com ara la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març; la Resolució SLT/719/2020, de 12
de març, de mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció, que inclou el
tancament de tots els centres i serveis educatius, públics o privats; la Resolució
SLT/720/2020, de 13 de març, que afegeix noves mesures (tancament biblioteques, museus,
casals cívics, casals de gent gran...) La Resolució SLT/737, de 13 de març, disposa mesures
complementàries en els àmbits del transport, dels establiments i de les activitats esportives,
d’oci i comercials, dels serveis funeraris, dels serveis socials...
4. L’annex 3 del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), relatiu a les
actuacions en cas de pandèmies, considera com a serveis imprescindibles per al
funcionament del municipi, els serveis de salut, seguretat i emergències, subministraments
bàsics i sanejament i altre serveis per al desenvolupament de l’activitat.
5. El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19, regula al seu article 34 les mesures en matèria de
contractació pública, tot modificant excepcionalment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic
6. 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, estableix que els òrgans competents dels ens locals de Catalunya

podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l'execució de contractes de
centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya en el marc del
que estableix l'article 208 de la Llei 9/2017de contractes del sector públic, així com tramitar
noves contractacions pel procediment d’emergència. Aquesta disposició, davant la seva
disconformitat amb la normativa estatal, ha estat significativament modificada pel Decret
8/2020, de 24 de març, per tal d’adequar-lo al Reial Decret-Llei 8/2020.
7. Atès que les mesures preses per l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament en el marc
de les seves respectives competències, comporten la impossibilitat de prestar determinats
serveis, i/o l’execució dels contractes han esdevingut impossibles com a conseqüència del
propi COVID-19, i és voluntat d’aquest ajuntament protegir la salut i el benestar de totes les
persones treballadores vinculades a l’execució dels contractes per ell adjudicats i prendre les
mesures que calgui per a frenar la propagació del COVID-19, tot garantint el funcionament i
continuïtat en la prestació de tots els serveis considerats essencials i també d’aquells serveis
en què es pot fer un compliment a distància per mitjans tècnics.
8. Atès l’article 21 de la llei de bases de règim local, on es detallen les competències de
l’Alcaldia, així com la llei 18/2009 del 22 d’octubre, de salut pública, que fonamenta les
competències de l’Alcaldia en aquest àmbit.
Resolc:
Primer - Garantir el funcionament i continuïtat dels contractes l’objecte dels quals sigui la prestació
de serveis essencials, o que siguin susceptibles de prestar-se a distància, bàsicament recollits al
Decret d’Alcaldia 2976, de 14 de març de 2020, en els termes previstos en el Reial Decret-Llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social
del COVID-19 i en 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, modificat pel Decret 8/2020, de 24 de març.
Segon - Declarar, la suspensió total o parcial, segons correspongui, de l’execució dels contractes
públics de serveis i de subministraments de prestació successiva
formalitzats abans de
l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, sempre que no estiguin vinculats a serveis essencials, bàsics o
estratègics (per exemple manteniment de l’enllumenat, dels semàfors ...) o que no sigui possible
portar a terme la seva prestació a distància, des de la data en què es va produir la situació de fet que
impedeix total o parcialment, la seva prestació, havent-se d’abonar els danys i perjudicis efectivament
patits, amb els tràmits, requisits i acreditacions previs previstos a l’article 34 del RD-Llei 8/2020 i en
l’article 1 del Decret Llei 8/2020, quan no entri en contradicció amb la norma estatal. A tal efecte, cada
Àrea municipal (a banda de poder dictar els serveis que s’han de mantenir i prestar), d’ofici o a
instància del contractista, aixecarà, per a cada contracte, acta de constatació de la suspensió parcial
o total d’aquest, així com de la data real en què s’ha produït. En aquests contractes, per a garantir el
manteniment dels llocs de treball adscrits, es procedirà al seu pagament íntegre, en la periodicitat
prevista en els seus plecs o documents contractuals –és a dir, normalment per mesos, març, abril ...-,
en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis, produint-se la regularització
definitiva, en el seu cas, al final del període de suspensió.
Tercer – Declarar, la suspensió total o parcial, segons correspongui, de l’execució, i en el seu cas la
pròrroga en el termini del lliurament final, dels contractes públics d’obres, i dels de serveis i
assistència vinculats, formalitzats abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, sempre que no
estiguin vinculats a serveis essencials, bàsics o estratègics o que no sigui possible portar a terme la
seva prestació a distància, des de la data en què es va produir la situació de fet que impedeix total o
parcialment, la seva prestació, havent-se d’abonar els danys i perjudicis efectivament patits, amb els
tràmits, requisits i acreditacions previs previstos a l’article 34 del RD-Llei 8/2020 i en l’article 1 del
Decret Llei 8/2020, quan no entri en contradicció amb la norma estatal. En qualsevol cas, els
contractistes hauran de mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espai públic
de les obres suspeses. Aquestes mesures figuraran a les corresponents actes (elaborades per les

Àrees municipals per a cada contracte, d’ofici o a instància del contractista), en les quals també
constarà la data real i efectiva de la suspensió. Per a garantir el manteniment dels llocs de treball
adscrits, s’autoritza als òrgans competents a abonar en concepte de pagament a la bestreta i a
compte dels danys i perjudicis derivats de la suspensió i/o pròrroga, de la forma que es preveu a
l’article 4 del Decret-Llei 8/2020, quan modifica l’article 6.2 del Decret Llei 7/2020.
Quart – Els contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis vigents, restaran
igualment subjectes a les previsions de la normativa excepcional aplicable.
Cinquè.- Suspendre els expedients de contractació iniciats amb anterioritat a l’estat d’alarma i que
no han estat formalitzats, trets els corresponents a prestacions de caràcter essencial, no ajornables o
susceptibles de prestar-se a distància.
Sisè. – Decretar la vigència d’aquesta resolució durant l’estat d’alarma o, en el seu cas, mentre es
mantinguin les circumstàncies o mesures que van impedir les prestacions, sense perjudici de què en
qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se.
Setè.- Fer constar que el termini de vigència, 31 de març de 2020, previst pel Decret d’Alcaldia
2937/2020, de 13 de març, de mesures provisionals en relació al SARS, ha estat automàticament
prorrogat com a conseqüència de les decisions preses pel govern de l’Estat d’ampliació de l’estat
d’alarma.
Vuitè. – Les anteriors resolucions són aplicables, en la mesura que correspongui, a les empreses
públiques i organisme autònom local.
Novè.- Publicar aquesta resolució a la pàgina Web, al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes legals oportuns i de coneixement general. Cada Àrea ho notificarà als
contractistes del seu àmbit, mitjançant correu electrònic.
Desè. - Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’ajuntament.

L'Alcaldessa

En dono fe,
El Secretari

