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INFORME PROPOSTA DE DESISTIMENT DE LA LICITACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONTRACTACIÓ DE LA REFORMA INTERIOR
DELS BANYS ADAPTATS AL CENTRE DE DIA “EL MIL·LENARI” A BARCELONA.

Exp. GEEC núm.: BE-2020-1233

En relació amb l’expedient BE-2020-1233 d’obres de reforma interior dels banys
adaptats al centre de dia “El Mil·lenari” a Barcelona, es proposa el desistiment de
l’expedient de contractació i es sol·licita l’anul·lació document comptable de reserva de
crèdit núm. A550047799 d’import 119.962,24€.
Arran l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 i subsegüents pròrrogues i un cop valorades les
afectacions que a hores d’ara la pandèmia del COVID19 produeix sobre el contracte,
no es podrà dur a terme l’actuació tal com s’havia previst al Plec de Prescripcions
Tècniques.
L’obra afecta als únics banys dels que disposa el centre de dia, que estan situats en
un espai de pas molt acotats. Amb les restriccions relaciones amb la pandèmia del
Covid-19, l’execució de les obres seria molt difícil pel contacte permanents dels
operaris amb les persones usuàries. Atès que no és possible fer les obres amb el
centre buit, posposarem la proposta de l’actuació fins que la situació sanitària
s’estabilitzi i permeti una millor interacció entre el personal de l’obra i les persones
usuàries del centre de dia.
La licitació d’aquesta obra està actualment publicada i ja s’ha convocat la Mesa de
contractació per la obertura d’ofertes el 25 de juny (sobre A) i 26 de juny (sobre B).
Creiem oportú el desistiment de la tramitació de l’expedient abans de la seva
adjudicació a fi d’evitar el suspensió abans de l’inici i altres mesures que impliquin
majors despeses en l’execució.
Per tot això, es proposa el desistiment de la tramitació del contracte d’obres de la
reforma interior dels banys adaptats al Centre de Dia “El Mil·lenari” a Barcelona.
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