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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA de 25 de maig de 2020, pel qual es modifica el punt 
quart del 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, i de delegació de competències en 
l'estructura executiva.

Decret.

Atès el que preveu l’art. 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’art. 13.1 apartat 

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

Resolc:

Primer. Modificar el punt quart del 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, en el sentit següent:

On diu:

“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 pera 

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 inajornable 

que cal executar amb el seu cost màxim o aproximat.”

Haurà de dir:

“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 pera 

contractar, amb capacitat i solvència suficient, sense fiscalització prèvia i amb càrrec a la 

partida corresponent. 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.”

Segon. Procedir a l’adaptació dels formularis i els sistemes informàtics per a la seva eficàcia.

Tercer. Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la Gaseta 

Municipal.

Barcelona, 25 de maig de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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