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At. Jordi Santamaría Gámez  
LABOCAT CALIDAD, S.L 
C/Vendrell, n.49,  
08227 Terrassa 
 
 
 

Barcelona, a 6 d’abril de 2020. 
 
Assumpte: Suspensió del contracte de serveis relatius al control de qualitat 
de les obres del Projecte Constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la 
Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre les calles Costa Rica i Ferran 
Turné PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera (Expedient 2019-IN-013). 
 
 
Benvolgut Sr, 
 
Per la present li comuniquem que l’òrgan de contractació de Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA en data 6 d’abril de 2020 ha adoptat la resolució que a continuació 
transcrivim: 
 
 
“Atès que en data 18 de setembre de 2019  Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA (en 
endavant, BSAV) i LABOCAT CALIDAD, SL subscriviren el contracte de serveis relatius 
al control de qualitat de les obres del Projecte Constructiu d’urbanització dels carrers 
Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i 
Ferran Turné PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera (expedient 2019-IN-013). 
 
Atès que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
Atès que el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona de 14 de març de 2020 

d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del 

virus COVID-19 va acordar la suspensió de les obres públiques a la ciutat de 

Barcelona durant el període de vigència de la declaració d’alarma del Reial Decret 

463/2020, sens perjudici de la continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir 

les condicions de seguretat de les persones, materials i espai públic. 

 
Atès que en data 2 d’abril de 2020 l’òrgan de contractació de BSAV dictà resolució 
per la qual acordà suspendre el contracte d’obres del Projecte Constructiu 
d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre 
les calles Costa Rica i Ferran Turné PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera, amb 
efectes 14 de març de 2020. En la referida resolució, s’establí que la suspensió es 
mantindrà fins que s’aixequi l’estat d’alarma i li sigui notificat l’aixecament de la 
suspensió al contractista per BSAV. 
 
 
Atès que en data 3 d’abril de 2020 l’òrgan de contractació de BSAV dictà resolució 
per la qual acordà suspendre el contracte de serveis relatius a la Direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de les obres del referit Projecte amb efectes 14 de 
març de 2020. En la referida resolució, establí que la suspensió es mantindrà fins que 
s’aixequi l’estat d’alarma i li sigui notificat l’aixecament de la suspensió al contractista 
per BSAV. 
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Atès l’informe del Director de Projectes de BSAV que consta a l’expedient favorable 
a la suspensió del contracte de serveis relatius al control de qualitat de les obres del 
referit Projecte. 
 
Vist l’informe emès pel serveis jurídics de BSAV que consta a l’expedient en relació a 
la suspensió del contracte. 
 
En virtut de les facultats atorgades com a òrgan de contractació de la societat, 
 
 

RESOLC 

 
PRIMER.- Suspendre el contracte de serveis relatius al control de qualitat de les 
obres del Projecte Constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, 
Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné PAU 1 
(Parcial) Sector Entorn Sagrera, amb efectes 14 de març de 2020. La suspensió es 
mantindrà fins que s’aixequi l’estat d’alarma declarat mitjançant Reial Decret 
463/2020, de 14 de març i li sigui notificat l’aixecament de la suspensió al contractista 
per BSAV. 
 
SEGON.- Requerir al contractista per tal que en un termini de 10 dies hàbils a partir 
de la recepció de la notificació del present acord aporti a BSAV la relació de mitjans 
humans i materials adscrits al contracte a data 14 de març de 2020, de conformitat 
a l’establert a l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març. Advertir al 
contractista que, en tot cas, la referida relació serà informada pel responsable del 
contracte i per tant comprovada i verificada per BSAV en el moment procedimental 
oportú.  
 
TERCER.- Notificar la present resolució a LABOCAT CALIDAD SL 
 
QUART.- Publicar la suspensió del contracte en el perfil del contractant de BSAV.” 
 
 
 
Barcelona, abril 2020. 
 
 
 
 
 
 
Joan Baltà i Torredemer 
Director General 
 

 

 

 

Contra els acords transcrits poden interposar recurs de reposició davant el Director General de 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S. a. en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al 

de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant 

els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar 

donis de l'endemà al de la recepció de la notificació. No obstant això, poden interposar 

qualsevol altre, si ho consideren convenient. 
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