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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la 
tramitació d'emergència per a la contractació dels serveis i
subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels 
seus organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i 
contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), i de delegació de 
competències en l’estructura executiva. 

Decret. Atès el que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, i de conformitat amb les atribucions que m’han estat conferides per l’article 

13.1 apartat L) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo,

Primer. Declarar la tramitació d’emergència per a la contractació dels serveis i 

subministraments i si s’escau obres de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes 

autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 

(coronavirus), així com també d’aquells que per mutacions d’aquest comportin problemes de 

salut a les persones que necessitin d’una ràpida resposta per a la seva prevenció, tractament 

o eliminació.

Segon. Els serveis, subministraments i obres objecte d’aquesta declaració són els següents:

 Subministraments de materials farmacèutics o mèdic per a la detecció, prevenció o cura 

de contagis tals com detectors, medicaments, mascaretes, guants, sabó higiènic i 

dispensadors, també inclou qualsevol altre element complementari dels equips de 

prevenció individual, així com els serveis per a la seva instal·lació, transport i si s’escau 

formació.

 Subministrament d’ordinadors portàtils i telèfons mòbils, adquisició de llicencies, 

softwares, línies telefòniques i qualsevol altre que tingui com a finalitat dotar de les eines i 

canals informàtics per al personal que s’hagi de mantenir desplaçat o confinat.

 Serveis de desinfecció o neteja d’equips, instal·lacions o immobles, de subministrament de 

detergents o d’altre mena que siguin necessaris realitzar en dependències municipals o 

equipaments municipals per a preveure i eliminar l’existència del virus.

 Serveis, obres, transports o subministraments de tot tipus, telefonies o xarxes 

telemàtiques, inclòs allotjaments, dietes, assistència domiciliaria, confinaments i 

desplaçaments, per atendre necessitats d’usuaris i usuàries de serveis socials i/o 

educatius per preveure contagis o que pateixin els efectes del virus.

 Redacció de projectes, construcció o adquisició de mòduls prefabricats o qualsevol tipus 

d’obres, serveis i subministraments per atendre el confinament o cura de persones, en el 

cas que els serveis de salut de la Generalitat de Catalunya no siguin suficients.

Tercer. Delegar, als gerents i gerentes de sector, de districte i dels organismes autònoms les 

competències per a ordenar l’execució dels serveis, subministraments i si s’escau obres abans 
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esmentats que per àmbit material els correspongui, i que de conformitat amb el previst a 

l’apartat anterior siguin imprescindibles per atendre les necessitats de cura i prevenció de 

contagis de la ciutadania, del personal d’aquest ajuntament, així com també qualsevol altra 

vinculada a la necessitat de garantir el correcte funcionament inajornable dels serveis i 

òrgans de l’Ajuntament.

Quart. La tramitació d’aquests expedients es realitzarà mitjançant una ordre dictada per la 

gerència corresponent dirigida lliurament a qualsevol empresari/a no incurs en prohibició per 

a contractar, amb capacitat i solvència suficient, sense fiscalització prèvia i si s’escau sense 

existència de crèdit suficient. Llevat de situacions molt greus, catàstrofe o infortuni, és 

requisit previ l’emissió d’un informe tècnic que acrediti les necessitats urgents i inajornables 

que cal executar amb el seu cost màxim o aproximat.

En cap cas es requerirà constitució de cap garantia ni formalització de contracte.

L’esmentada ordre podrà ser comunicada verbalment, per correu electrònic o qualsevol altre 

forma on quedi constància dels treballs que s’ordenen executar al contractista així com també 

el justificant de recepció de l’esmentada ordre. Els treballs encarregats s’han d’iniciar abans 

d’un mes a comptar des de l’endemà de la data que van ser ordenats.

Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 

pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector públic.

Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la propera sessió 

que celebri i establir que es donarà compte de les ordres dictades en els trenta dies següents 

a la contractació que s’ordeni executar.

Barcelona, 11 de març de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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