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DECRET

La situació extraordinària generada per la pandèmia de SARS-COV-2, que ha comportat 
la declaració de l’estat d’alarma, mitjançant el RD. 463/2020, de 14 de març, pel què es 
declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, comporta que l’Ajuntament hagi d’adoptar les mesures i ordres necessàries 
per mantenir els serveis públics municipals i alhora garantir la seguretat de les persones, 
amb el clar objectiu de reduir al màxim la circulació de persones per evitar els contagis, 
en especial, a les persones integrants de grups de risc.

Davant d'aquesta situació,  la Generalitat de Catalunya va activar la fase d'alerta del Pla 
d'Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles 
emergents d'alt risc, amb l’establiment de mesures excepcionals per contenir l'expansió
del virus i protegir els col·lectius vulnerables i l’Estat va declarar l’estat d’alarma previst a 
l’art. 116 de la Constitució, mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març, pel què es 
declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, 

Aquesta Alcaldia, per raó de l’activació en fase d’alerta de l’esmentat Pla d’Actuació 
PROCICAT, va dictar tres resolucions el dia 12 de març de 2020, al sí de l’expedient 
AUPAC 19051/2018, en virtut de les quals i respectivament es va declarar l’activació en 
fase d’alerta del Pla bàsic d’emergència municipal per emergències associades a malalties 
transmissibles de potencial alt risc (document PCI14I029), es van aprovar, a la segona 
de les resolucions esmentades,  les mesures proposades pel comitè tècnic i relacionades 
a la seva part expositiva: tancament de les escoles bressols municipals, tancament de 
tots els equipaments esportius municipals, de tots els equipaments culturals, dels teatres 
municipals, de l’Escola d’Oficis Delta del Llobregat, dels centres cívics i casals de gent 
gran, suspensió de totes les activitats municipals programades i autoritzades i suspensió 
de totes les activitats formatives en equipaments municipals, tot per un període de 15 
dies naturals prorrogables i efectes del dia 13 de març (document PCI14I02A); finalment 
a la tercera de les resolucions (document PCI14I02B) s’aproven les mesures de 
prevenció en l’àmbit laboral de l’organització municipal per un període comprés entre el 
16 i 29 de març, ambdós inclusivament. 

Aquestes mesures per la situació de la crisi sanitària han comportat la interrupció i/ o 
l'alteració de la prestació de molts serveis públics, molts d'ells, municipals, perquè la 
seva realització ha esdevingut impossible davant de la implantació de les mesures 
extraordinàries  adoptades per les diferents Administracions Públiques, per la qual cosa 
resulta necessari establir les prescripcions i aclariments pertinents pels que fa a la 
contractació pública d'aquests serveis.

Per resoldre la problemàtica que planteja aquesta situació, el Reial Decret-Llei 8/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i 
social del COVID-19 ha establert una regulació en matèria de contractació, en el seu 
article 34 i, per altra banda, també ha regulat aquesta matèria el capítol I del Decret Llei 
7/2020, de 17 de març, de la Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica.
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És objecte d'aquest Decret l'establiment dels criteris a aplicar als expedients de 
contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l'estat 
d'alarma, en els termes del que estableixen els referits Reial Decret 8/2020, de 18 de 
març i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, amb l'objectiu de vetllar per la salut i el 
benestar de totes les persones treballadores vinculades a l'execució  de contractes 
adjudicats per l'Ajuntament del Prat de Llobregat; garantir el funcionament i continuïtat 
en la prestació de tots els serveis considerats essencials i també d'aquells serveis que no 
tenen aquesta consideració però en què es pot fer un compliment a distància per mitjans 
tècnics; garantir la liquiditat de les empreses contractistes i el manteniment dels llocs de 
treball així com, en els termes que legalment procedeixin, la indemnitat de les empreses 
contractistes en els contractes que es vegin afectats per la suspensió.

El Decret de l’Alcaldia de 16/03/2020 (DEC/1729/2020) ha deixat sense efecte la 
delegació de competències a les Tinències d’Alcaldia i Regidories delegades acordada pel 
Decret d’Alcaldia 4428/2019, de 27 de juny, modificat per Decret 4491/2019, de 2 de 
juliol (BOPB d’11-07-2019, exp. 18058/2019), pel temps que duri la declaració de l’estat 
d’alarma.

Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOL:

Primer.- Determinar que, de conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial 
Decret Llei 463/2020, en virtut de la qual s'interrompen i se suspenen els terminis per 
tramitar els procediments de les entitats del sector públic, resten suspesos els terminis 
oberts en els expedients de contractació que es trobin en tramitació en qualsevol situació 
prèvia a la seva formalització a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

S'exceptuen de la suspensió a què es refereix l'apartat anterior, els expedients de 
contractació que, si s'escau, estiguin referits a prestacions de caràcter essencial o 
ajornables o susceptibles de prestar-se a distància.

Segon.- Suspendre l'execució dels contractes administratius de serveis i/ o de 
subministraments de prestació successiva vigents, subscrits per l'Ajuntament que 
estiguin relacionats, directa o indirectament, amb l'activitat docent o educativa, amb 
efectes des del 14 de març d'enguany fins a la notificació per part de l'Ajuntament a 
l'empresa afectada de la finalització de la suspensió per haver desaparegut la causa 
extraordinària que l'ha motivat, en els termes del que estableix l'article 1, en relació a 
l'article 2, del Decret Llei 7/2020.

L' única excepció a la suspensió automàtica es produirà en aquells contractes en els quals 
la prestació de l'activitat docent i/o educativa es pugui realitzar a través de mitjans 
electrònics o a distància, sempre que es garanteixi la salut de les persones treballadores i 
es compleixi amb els requeriments del Reial Decret 463/2020, així com la resta de 
prevencions establertes per les autoritats sanitàries i així ho considerin, amb informe 
motivat, el responsable de contracte i el cap del servei d'educació. 

Tercer.- Suspendre l'execució dels contractes vinculats a edificis, instal·lacions i 
equipaments públics, com els de seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, la 
prestació dels quals hagi esdevingut impossible en aplicació per part de l'Ajuntament de 
les mesures contra la propagació del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries, 
amb efectes des del dia següent al de la impossibilitat de realitzar la prestació. En cas 
que, a causa de les mesures adoptades, es produeixi una reducció de les prestació 
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objecte del contracte, l'Ajuntament determinarà les prestacions que es continuen 
realitzant, a l'empara del que disposa l'art. 2 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de la 
Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica.

Quart.- Establir que la resta de contractes públics de serveis i de subministraments de 
prestació successiva, es a dir, que tenen una continuïtat, que estiguessin en vigència 
amb data 18 de març de 2020, i d'obres, queden automàticament suspesos des que es 
produís la situació de fet que impedís la seva prestació i fins que aquesta pugui tornar-se 
a fer.
No obstant això, en aquests supòsits, serà l'empresa contractista la que s'adreçarà a 
l'Ajuntament i comunicarà la impossibilitat de continuar amb la prestació del contracte i 
els motius que l'han comportat, derivats de la crisi sanitària originada pel COVID-19.

Serà l'òrgan de contractació, dins un termini de cinc dies naturals des de la petició 
formulada per l'empresa, qui accedirà o denegarà, de forma motivada, la suspensió del 
contracte.

Cinquè.- Establir que els contractes formalitzats per l'Ajuntament del Prat de Llobregat, 
relatius a serveis essencials o susceptibles de prestar-se a través de mitjans electrònics o 
a distància sempre que es garanteixi la salut de les persones treballadores, hauran 
d'executar-se segons les respectives clàusules dels contractes.

Les empreses contractistes hauran de presentar un pla de contingència al responsable 
del contracte, en el qual s'especificaran les mesures adoptades per tal de prevenir els 
riscs per a la salut del personal adscrit al contracte.

En el cas que les prestacions puguin ser realitzades a distància, correspon a l'empresa 
habilitar els canals i les condicions per a fer-ho possible, sense que això comporti cap 
indemnització per part de l'Ajuntament del Prat de Llobregat o de les entitats municipals.

Sisè.-  Determinar que la suspensió dels contractes comportarà l'obligació per a 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat d'abonar al contractista els danys i perjudicis causats, 
amb el contingut i l'abast que estableixen el Reial Decret Llei 8/2020, de 18 de març, i el 
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, que inclou els següents conceptes:

-  Els  imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte.

- Les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva.

- Les despeses de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per obligació 
contractual.

- L'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s'haurien d'haver 
executat durant el període de la suspensió. 

Aquests abonaments tenen com a finalitat el manteniment dels llocs de treball adscrits 
als esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat 
econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.

El pagament de la indemnització pels danys i perjudicis serà a partir del 25 de març de 
2020 amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi en els plecs de 
condicions. No obstant, amb caràcter previ, els contractistes hauran de quantificar les 
indemnitzacions pels conceptes anteriorment indicats, de forma detallada i presentar a 
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l'òrgan de contractació la documentació que acrediti de forma fefaent l'import dels danys 
i perjudicis.

Setè.- La suspensió de l'execució d'aquests contractes no comportarà, en cap cas,  un 
motiu per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació.

Vuitè.- Establir que els contractes subscrits per l'Ajuntament que no estiguin inclosos en 
els apartats anteriors, però que pateixin les conseqüències derivades de les mesures 
extraordinàries contra la propagació del COVID-19, adoptades per les Administracions 
Públiques i per les autoritats sanitàries, podran sol·licitar ajornaments en el compliment 
de les seves prestacions, conforme el que preveu al respecte el RDL 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i social del 
COVID-19.

Novè.- Fer extensiu el que s’estableix en aquesta Resolució a les empreses municipals 
que realitzaran les adequacions que resultin pertinents a les seves singularitats 
organitzatives i de contractació.

Desè.- Publicar aquesta resolució al web municipal.

El Prat de Llobregat
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