AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
D’AIGÜES DE BARCELONA

I.

Atès que arran del context de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de la
normativa aprovada a tal efecte, Aigües de Barcelona va adoptar, per analogia, per
un criteri de prudència i de responsabilitat social a la vista de la finalitat perseguida
amb la norma, la mesura consistent en la suspensió de determinats procediments
de contractació tramitats amb adequació a la normativa de contractació dels
sectors especials i als procediments de la Llei 9/2017 en el cas de les RiM’s i també,
per extensió, la suspensió de procediments tramitats conforme a les normes
internes de contractació.
Aquesta mesura va ser oportunament publicada en el perfil de proveïdors d’Aigües
de Barcelona.
Alhora, en aquest context, per tal de garantir la continuïtat del servei essencial que
es presta, amb gestió d’infraestructures crítiques, aquesta companyia també va
decidir la continuació d’altres procediments, atesa la seva rellevància per a la
prestació del propi servei.

II.

L’ajornament en el temps de la declaració de l’estat d’alarma també ha comportat
que atesa la condició de prestador essencial i gestor d’infraestructures crítiques així
com la reactivació de la pròpia activitat contractual en el sector, Aigües de
Barcelona acordés en data 30 d’abril de 2020, l’alçament de la suspensió de
determinats procediments, decidint-se així mateix també el llançament d’altres.

III.

Tot i el manteniment de l’estat d’alarma, l’avançament en el control de la
progressió del virus, ha comportat, en el context de desescalada, l’aprovació de
normativa amb la finalitat de reprendre paulatinament, entre d’altres àmbits, el de
la contractació del sector públic. Així, i malgrat no resulti d’aplicació directa a
aquesta companyia, és interessant assenyalar el Reial decret llei 17/2020, de 5 de
maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari
per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019, ha previst mitjançant
la seva disposició addicional vuitena, l’aixecament de la suspensió dels terminis dels
procediments de contractació sempre que siguin electrònics.
En tot cas, la normativa aprovada durant l’estat d’alarma també empara la
continuació dels procediments quan siguin indispensables per la protecció de
l’interès general o pel funcionament bàsic dels serveis.

IV.

Trobant-nos en aquest context, és necessari també adoptar, per extensió d’aquella
normativa a l’àmbit contractual d’Aigües de Barcelona, les mesures pertinents
dirigides a minimitzar l’impacte de la suspensió d’aquestes darreres setmanes i,
alhora, implementar mesures que també a assegurin l’execució d’aquestes
actuacions aquest any per tal de garantir la correcta i la regularitat d’aquest servei
essencial una vegada superada aquesta crisi sanitària.

En conseqüència, s’ ACORDA.

Primer.- AIXECAR la suspensió de tots els procediments de contractació que actualment es
troben suspesos, tot procedint en conseqüència al desenvolupament de la fase que
correspongui en cada cas, adoptant-se, si s’escau, les mesures pertinents per a la
continuïtat del procediment de què es tracti amb les garanties de seguretat exigibles.
Segon.- PUBLICAR el present acord al Perfil de Proveïdors d’Aigües de Barcelona.
Tercer.- NOTIFICAR, en funció de la fase en què es trobi el procediment de forma individual,
als participants del procediment la continuació del procediment.

Barcelona, 21 de maig de 2020
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