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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL  RELATIVA A LA SUSPENSIÓ DEL 

CONTRACTE DE D’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-011). 

 

 
Atès que en data 19 de setembre de 2019 Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA (en 

endavant, BSAV) i la UTE Urbanització Sector La Sagrera subscriviren el contracte 

d’obres  del  Projecte Constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, 

Garcilaso y Berenguer de Palou entre les calles Costa Rica y Ferran Turné PAU 1 

(Parcial) Sector Entorn Sagrera. 

 

Atès que en data 30 de març de 2020  i amb núm. 12236 ha tingut entrada el registre 

de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA escrit de la UTE Urbanització Sector La 

Sagrera manifestant l’existència de motius que impossibiliten l’execució del contracte 

d’obres arrel de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Decret 463/2020, de 

14 de març i l’establiment per part de les Administracions de mesures preventives, 

de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 i sol·licitant la 

formalització d’un acta de suspensió. 

 

Atès l’informe del Director de l’Obra de data 31 de març de 2020 que consta en 

l’expedient en el que manifesta que no és possible la continuació dels treballs 

relacionats amb el contracte com a conseqüència del COVID-19 i arrel de les mesures 

adoptades per a combatre’l tant per l’Estat mitjançant el Real Decret 463/2020, de 

14 de març, com per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el Decret d’Alcaldia de 

data 14 de març de 2020. 

 

Vist l’informe emès pel serveis jurídics de BSAV favorable a la suspensió del 

contracte. 

 

En virtut  de les facultats atorgades com a òrgan de contractació de la societat, 

 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- Suspendre el contracte d’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 del contracte 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.- Acordar que entretant es trobi en suspensió el contracte, el contractista 

haurà d’adoptar les mesures necessàries per a mantenir les condicions de seguretat 

de les persones, materials i espai públic. 

 

TERCER.- Tenir per aportada pel contractista la relació de personal i mitjans 

materials d’acord amb l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, que 

consta en el seu escrit de data 30 de març de 2020, amb núm. 12236 de registre 

d’entrada a BSAV. Assenyalar que, en tot cas, la referida relació serà informada pel 

responsable del contracte i comprovada i verificada per BSAV en el moment 

procedimental oportú.  
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QUART.- Notificar la present resolució a la UTE Urbanització Sector La Sagrera. 

 

 

CINQUÈ.- Publicar la suspensió del contracte en el perfil del contractant de BSAV. 

 

 

 

 

 

Barcelona, abril 2020. 

 

 

 

 

Joan Baltà i Torredemer 

Director General 
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