DILIGÈNCIA

Mitjançant la present Diligència es fa constar que, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19, s’han aprovat un seguit de mesures per tal de pal·liar la situació de crisis sanitària.
Entre d’altres mesures, la disposició addicional tercera del Reial Decret esmentat, estableix
que:
“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”.
Així mateix, de conformitat amb al Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020, d’establiment de
mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 i amb
l’objectiu de contribuir a la disminució de l’activitat a la ciutat, per combatre la propagació del
COVID-19, s’ha decretat, de conformitat amb al punt setè, la suspensió de les obres públiques
a la ciutat de Barcelona durant el període de vigència de la declaració d’alarma del 463/2020,
sens perjudici de la continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de
seguretat de les persones, materials i espai públic.
De conformitat amb tot l’anterior, el Conseller Delegat de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA ha dictat resolució de data 15 de març de 2020, per la qual es procedeix, entre
d’altres, a la suspensió de l’execució de tots els contractes vigents.
Dit això, per la present li comuniquem que atès la seva qualitat de contractista de les
OBRES..............:
 Queda suspesa l’execució del contracte formalitzat per vostès amb la societat
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Aquesta suspensió tindrà efectes des de
l’entrada en vigor del Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020, d’establiment de
mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.
 Sens perjudici de la suspensió de l’execució del contracte i, de conformitat amb les
obligacions derivades del contracte formalitzat, s’exceptua la prestació d’aquells
treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials
i espai públic. En concret, les Direccions d’Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut
s’asseguraran de deixar totes les obres correctament tancades per garantir la
seguretat de les mateixes.

 En quant a les visites a la imatge de les obres que es realitza des del departament de
comunicació, es farà una visita a les obres, per avaluar que queden tots els temes
tancats i plenament segurs cara a la ciutadania, emetent un informe especial amb
aquesta informació.
Les mesures adoptades mitjançant resolució del Conseller Delegat de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA, de data 15 de març de 2020, tindran efectes a partir
d’aquesta data, moment en que es va publicar el Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020,
d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus
COVID-19 i tindran vigència indefinida fins a la derogació, revisió o modificació (segons
l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat
sanitària), del referit Decret. En tot cas, estarà en vigor durant la vigència de l’estat d’alarma
declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.
Així mateix, els informem que a partir de dilluns 16 de març de 2020, a les 14:30 hores, i fins
nova indicació, les oficines de BIMSA romandran tancades.
Per a qualsevol consulta o pregunta sobre les obres en curs i contractes formalitzats hauran
d’adreçar un correu electrònic a: contractacio.bimsa@bcn.cat, i serà degudament atesa.
Per a qualsevol consulta en relació amb facturació i administració hauran de adreçar un correu
electrònic a: administracio.bimsa@bcn.cat, i serà degudament atesa.

Barcelona, 16 de març de 2020

