Informe proposta per a la tramitació d’urgència del procediment per a la
contractació administrativa de les obres de reforma de la instal·lació de la
climatització del Palau Centelles-Solferino, i l’edifici annex situat al carrer de
Gegants, 2 de Barcelona. Expedient PR-2020-141

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Vist que s’ha produït un retard important en la tramitació d’aquest expedient motivat per
l’acumulació d’expedients que s’han tramitat al departament a causa de la situació excepcional
provocada pel COVID-19.
En concret, s’ha produït una acumulació d’expedients dels quals destaquen: diversos
procediments d’emergència, les suspensions d’expedients de contractació que afecten
directament a la unitat promotora d’aquest expedient, la Sub-direcció General d’Obres i
Serveis, i finalment l’acumulació d’expedients a l’Assessoria Jurídica i al Servei d’Ajuts i
Contractació. Aquesta situació de càrrega de feina, ha provocat que l’expedient no es pogués
iniciar en les dates inicialment previstes, la qual cosa, pot provocar el risc de no tenir
l’expedient adjudicat en el termini previst.
D’acord amb la disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, es declaren de tramitació
urgent els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la tramitació dels
quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de
l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir
la continuïtat dels serveis públics essencials. Així mateix, indica que en l'anunci de licitació
corresponent i en l'informe justificatiu, l'òrgan de contractació farà referència a aquesta
disposició per justificar la concurrència del supòsit habilitant per a l'ús del procediment
d'urgència previst a l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
D’acord amb la Instrucció 2/2020, de la Direcció General de Contractació Pública sobre
l’aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la represa de terminis i les noves
contractacions com a conseqüència de la desescalada de les mesures derivades del covid-19

Proposo
Que es declari la tramitació urgent del procediment per a la contractació administrativa de les
obres de reforma de la instal·lació de la climatització del Palau Centelles-Solferino, i l’edifici
annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona.
Signat digitalment a Barcelona,

Sub-directora general d’Obres i Serveis
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