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RESOLUCIÓ DE BATLIA

L’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 18
de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 determina la necessitat d’establir mesures que garanteixin el
manteniment dels serveis públics i a la vegada es cohonestin amb la situació d’alarma i les
obligacions de confinament que s’han declarat.
La declaració de l’estat d’alarma i les mesures excepcionals aprovades ens obliga a adoptar una
sèrie de decisions per a la gestió eficient de l’Ajuntament, la qual cosa afecta als contractes
públics que s’hagi d’adjudicar.
L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, preveu que es
pugui ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remeï sense l’obligació de tramitar
expedient de contractació, en el supòsit en què s’hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin n perill greu o de necessitats que afectin
la defensa nacional. L’Ajuntament, davant la situació actual, ha d’actuar de manera immediata en
la provisió de béns i serveis per atendre necessitats derivades de la protecció de les persones i
altres mesures adoptades (així, entre d’altres, treballs extraordinaris de neteja i desinfecció,
subministrament de material protector, de neteja, equipaments de comunicació i teletreball, serveis
de cura a les persones, serveis de seguretat, de suport i assistència al treball remot, etc).
Ateses les consideracions anteriors,
RESOLC
Primer.- L’adopció per part de l’Ajuntament de qualsevol classe de mesura per fer front al COVID19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del previs a l’art. 120 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
Segon.- Tots els contractes que s’hagin de celebrar per l’Ajuntament per atendre les necessitats
derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades, els resultarà d’aplicació la
tramitació d’emergència. Atès que aquesta tramitació implica l’exclusió dels principis de llibertat
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d’accés a les licitacions, transparència i publicitat, ha de limitar-se a l’estrictament indispensable
en l’àmbit objectiu i temporal per a prevenir o remeiar els danys derivats de la situació
d’emergència.
Tercer.- L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient, pot ordenar l’execució de
les prestacions necessàries per poder satisfer la necessitat sobrevinguda i contractar lliurement el
seu objecte sense subjectar-se als requisits formals que estableix la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas
que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vedada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la sea
dotació.
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Quart.- S’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament dels contractes d’emergència. El termini
d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat des de l’adopció de
l’e mentat acord. Si s’excedeix aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades
requereix la tramitació d’un procediment ordinari.
Cinquè.- Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha d’observar el
que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic sobre copliment
dels contractes, recepció i liquidació de la prestació.

M. Carolina Marquès Portella

Maria Cristina Gascón Mir
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