COMUNICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER AIGÜES DE BARCELONA EN RELACIÓ ALS
PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ENFRONT L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PER A LA
GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

I.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 per un període de quinze dies
naturals des de la seva entrada en vigor el mateix 14 de març.
La seva Disposició Addicional Tercera preveu la suspensió dels terminis
administratius:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos
se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad,
o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los
que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de
alarma”.

II.

Aigües de Barcelona adequa la seva activitat contractual en relació a determinats
procediments al Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents per les
quals s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diferents directives de la Unió
Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; així com,
malgrat no ser una entitat del sector públic, als procediments previstos a la Llei
9/2017, de 9 de novembre, de contractes al sectors públic pel que fa a les
Reposicions i Millores de l’àmbit del sanejament.
En conseqüència, la mesura de suspensió prevista per a tràmits administratius ─com
ho són els propis de tot procediment de contractació─ ha de ser adoptada també,
per analogia, per un criteri de prudència i responsabilitat social i atenent a la finalitat
perseguida amb la mesura normativa, als esmentats procediments de contractació,
així com, per extensió, també a tots aquells procediments de contractació que es
tramiten d’acord amb les normes internes de contractació d’Aigües de Barcelona.
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III.

D’altra banda, el Reial Decret 463/2020 esmentat també regula en el seu article 18
el supòsit, com és el cas d’Aigües de Barcelona, dels operadors crítics i de prestadors
de serveis essencials, els quals hauran d’establir les mesures necessàries per tal
d’assegurar la protecció a les infraestructures crítiques i assegurar les prestacions
dels serveis essencials que els són propis.
Així, pel cas que per a donar compliment a aquesta exigència de continuïtat en els
serveis essencials i protecció de les infraestructures crítiques, així com qualsevol altra
dirigida a contenir o a gestionar la crisi sanitària derivada del COVID-19, Aigües de
Barcelona podrà continuar licitacions en curs o a acudir a contractar per emergència
les corresponents prestacions, tota vegada que la declaració de l’estat d’alarma es
considera un pressupòsit habilitador a tal efecte.

Per tot l’exposat, s’ha ACORDAT.

ÚNIC.- SUSPENDRE, amb efectes des del dia 14 de març i per un període inicial de quinze dies
naturals, els procediments de contractació que es relacionen a l’annex I del present document.
I, perquè així consti, signa el present comunicat a Barcelona, a la data indicada al peu de
signatura
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ANNEX I: RELACIÓ DE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ SUSPESOS
Nº
Expedient
RIM/2019/02
RIM/2019/34

Títol
Reposició bombes elevació pretractament (1a fase) EDAR Prat
Reposició QE EBARs La Floresta, Cervelló i Corbera

RIM/2019/35

Subministrament de noves reixes de predesbast per a les EDARS Montcada i
Sant feliu, tamisos de fins per a l'EDAR Besòs i tamís d'entrada als espessidors
de fang primari de l'EDAR Prat

RIM/2019/38

Subministrament, instal·lació i configuració d’una infraestructura de
virtualització per allotjar tots els serveis auxiliars d’OT. Subministrament,
instal·lació i configuració d’un Sistema de Copies de Seguretat (Backup).

RIM/2019/39

Subministrament, instal·lació i configuració de 10 Switchos a l’àmbit d’OT, 2
per cada EDAR.

RIM/2019/40

Reposició bombes mono fangs (fang biològic en excés a centrífugues
d’espessiment) EDAR Gavà-Viladecans

RIM/2019/41

“Subministrament grups motobomba per a l'EDAR Besòs, EDAR Prat i EBAR
Avantport Nord"

RIM/2019/45

Subministrament, instal·lació i configuració de 4 llicències servidor i 4
llicències PC (1 per EDAR) Software de Gestió d’Actius

RIM/2019/46
RIM/2019/48
RIM/2019/50
RIM/2019/53
RIM/2019/55
RIM/2019/56
RIM/2019/57
RIM/2019/58
RIM/2019/59
RIM/2019/60
RIM/2019/61
RIM/2019/62
RIM/2019/63
RIM/2019/64
RIM/2020/01
RIM/2020/02
RIM/2020/03
RIM/2020/04
RIM/2020/06
RIM/2020/07

Reposició coberta PRFV espessidor A i rehabilitació d’un espessidor primari i
nova coberta EDAR Prat
Estudi alternatives traçat col.ector Llevant
Reposició elements dels rascadors de la decantació secundària EDAR Besòs
Instal·lació tancs codigestió i nova sitja fangs deshidratats (Projectes) EDAR
Prat
Rehabilitació integral pretractament (fase 1) i rehab.integal Biològic EDAR Sant
Feliiu
Atalls pels canals de sortida dels decantadors primaris EDAR Besòs
Reposició membrana interior gasòmetre EDAR Sant Feliu
Coordinació SSL Rehab.integral pretractament i biològic EDAR Sant Feliu
Reacondicionament pou de bombes drenatges línia de fangs (obrea) EDAR Prat
Redacció projecte constructiu instal·lació i millora desodoració EBAR port
Badalona i EDAR Gavà-Viladecans
Reposició de suports tubs recirculació interna (2a fase). EDAR Prat
Reposició cabines d'entrada ET1 EDAR Sant Feliu
Redimensionament i rehabilitació de la xarxa de distribució de clima de l’Edifici
de control EDAR Prat
Rehabilitació i substitució de les cobertes dels espessidors de fangs primaris de
l’EDAR Montcada
Canvi CCMs pretractament i elevació (dessorradors) (fase 2) EDAR P^rat
Equips de preparació de polielectrolit primari EDAR Besòs
Millora de la consignació dels decantadors secundaris EDAR Besòs
Reposició detectors gasos restants (5a fase).EDAR Besòs
Rehabilitació dels edificis Prat (2a fase) tancaments EDAR Prat
Assistència tècnica a la rehabilitació edificis EDAR Prat (2a fase)
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Nº
Expedient
RIM/2020/08
RIM/2020/09
RIM/2020/10
RIM/2020/12

Títol
Estudi de la solució i redacció dels estudis i projectes per evitar l’entrada
d’aigua a les estacions de bombament
Reposició 1000 lamel·les PVC decantació primaria EDAR Besòs
Rehabilitació estructural dels paraments verticals i horitzontals EBAR Avantport
Nord
Cintes transportadores desbast gruixos pretractament EDAR Besòs

AB/SAN/2019/21

Servicio de inspección de la red de saneamiento en alta del área metropolitana
de Barcelona

AB/SANABAST/2019/22

Subministrament de rodaments i elements transmissió de potència per a
instal.lacions d'Aigües de Barcelona

AB/SANABAST/2019/23
AB/SANABAST/2019/24

Subministrament de lubricants i servei de lubricació per a instal.lacions
d'Aigües de Barcelona
Servei manteniment dels equips d'elevació de les instal.lacions d'Aigües de
Barcelona
Suministro de nitrato cálcico (solución) para instalaciones de saneamiento de
aguas residuales en el área metropolitana de Barcelona

AB/SAN/2020/04
AB/ABAST/2019/42

Servicio para la lectura y Revisión de lecturas de contadores para Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Servicio de vigilancia y seguridad en las oficinas de atención al cliente y
AB/ABAST/2019/53 direcciones de zona de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió
del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.
Servicio de limpieza de depósitos de agua potable y no potable en el área
metropolitana de Barcelona
AB/ABAST/2019/97 19-0-DIV-4_6_1_18 Migracions Aplicacions Liferay 6.2
AB/ABAST/2019/99 19-0-DIV-4_6_2_11 - Gestió documents evolutius 2019
Servei de notificació mitjançant el lliurament de cartes certificades amb
AB/ABAST/2019/106
justificant de recepció
AB/ABAST/2019/71

AB/ABAST/2019/111

Servicio de soporte funcional y técnico de las aplicaciones del área comercial
para la Atención a Clientes de Aigües de Barcelona (AB)

Acuerdo marco relativo al servicio de reactivación de Carbón Activo Granular
para la ETAP de Sant Joan Despí
Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo plataforma Business
AB/ABAST/2020/09
Intelligence

AB/ABAST/2019/122
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