Informe que justifica la tramitació d’un expedient de contractació pel
procediment d’emergència
L’Institut d’Estadística de Catalunya té la seu corporativa a Via Laietana, 58, de
Barcelona -plantes baixa, altell, primera, segona, tercera, quarta i setena-. L’edifici és
compartit per la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona, que ocupa les plantes baixa -registre i atenció al públic-, cinquena i sisena.
Des de primers de juny, el personal de la Delegació Territorial del Govern i una
persona de l’Idescat han reprès el treball presencial de manera progressiva.
La tarda del dia 23 de juny de 2020, revetlla de Sant Joan, el personal del servei de
seguretat de l’edifici va advertir que l’espai de la biblioteca, situat a la planta baixa,
estava totalment inundat d’aigua.
Immediatament va telefonar al responsable de manteniment de l’edifici, que va
desplaçar-se al lloc i va comprovar in situ una fuita d’aigua de grans dimensions a la
canonada principal que dona servei a tot l’edifici de Via Laietana. Com a primera
mesura va tancar la clau general de pas de la canonada i va requerir a la companyia
proveïdora del subministrament, Aigües de Barcelona, que examinés l’avaria per si
calia prendre alguna mesura addicional. Els tècnics d’Aigües de Barcelona van
dictaminar que la fuita s’havia produït en el tram interior de la canonada -sota
responsabilitat de l’Idescat- i per tant no calia tancar el subministrament en el tram
exterior -la gestió de la qual correspon a Aigües de Barcelona.
Dijous a primera hora del matí, la biblioteca tornava a estar inundada i el personal de
seguretat va tornar a avisar el responsable de manteniment, que va personar-se a
primeríssima hora del matí i va comprovar que el tram interior de la canonada havia
cedit a la pressió de l’aigua. Immediatament Aigües de Barcelona va tancar la clau de
subministrament d’aigua al tram exterior de la canonada principal de l’edifici a fi que es
pogués reparar l’avaria. El tancament de l’aigua a tot l’edifici fa que s’hagi hagut de
suspendre tota activitat pública a l’edifici -llevat de seguretat i una persona de registreper raons de risc laboral, mentre es fan els treballs de reparació a contrarellotge.
D’acord amb l’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la tramitació d’emergència dels contractes públics es dona “cuando la
Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que
afecten a la defensa nacional”.

La situació de fet descrita es pot subsumir en el segon dels supòsits excepcionals de
l’article 120.1 de la Llei de contractes del sector públic.
També l’article 120.1.a) de la Llei de contractes del sector públic disposa que “El
órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en
parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley”.
D’acord amb el precedent,
PROPOSO
Declarar la tramitació d’emergència dels treballs de reparació de la canonada principal
de l’edifici de Via Laietana, 58, de Barcelona i sotmetre la tramitació del contracte al
règim especial previst i regulat a l’article 120 de la Llei de contractes del sector públic.
Els treballs de reparació s’han iniciat un cop s’ha parlat amb la companyia que
assegura els danys materials a l’Idescat, AXA Seguros, i s’ha comprovat que la dita
companyia es fa càrrec dels danys causats però no de la reparació de l’avaria, d’acord
amb les condicions de la pòlissa subscrita.
Els treballs de reparació de l’avaria els portarà a terme l’empresa adjudicatària del
contracte de manteniment de l’edifici per al 2020, Mastercold -per raons bàsiques
d’operativa-, que aplicarà els preus per hora fora d’horari de presència obligada i
desplaçaments que recull el contracte administratiu vigent i el material necessari per
fer la reparació.

La sub-directora general d’Administració i Serveis Generals
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