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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL RELATIVA A L’AIXECAMENT DE LA 
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA 
I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 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-012) 
 
 
Atès que en data 2 d’abril de 2020 l’òrgan de contractació de Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA (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 els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (Parcial) Sector 
Entorn Sagrera, amb efectes 14 de març de 2020. Essent que en la mateixa resolució 
s’acordà que la suspensió del contracte es mantindria 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. 

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 la 
coordinació de seguretat i salut de les referides obres amb efectes 14 de març de 
2020, acordant-se d’igual mode que la suspensió del contracte de serveis es 
mantindria 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. 

Atès que mitjançant resolució de l’òrgan de contractació de BSAV de data 24 d’abril 
de 2020 va acordar el reinici parcial de les obres d’urbanització i també dels contracte 
de serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut associat a dites obres. 

Atès que la situació de la crisi sanitària que ha ocasionat la COVID-19 ha evolucionat 
cap a les fases actuals de desescalada del confinament, amb la conseqüent represa 
gradual de l'execució de les obres, serveis i subministraments. En aquest sentit s’ha 
dictat el Decret d’Alcaldia de data 3 de maig de 2020 pel qual s’acorda aixecar de 
manera progressiva la suspensió de les obres públiques a la ciutat de Barcelona 
durant l’estat d’alarma per tal de poder reiniciar-les de manera gradual, i s’ordena 
amb caràcter immediat el reinici de les obres que previ informe del Comité d’Obres i 
Mobilitat reuneixen els requisits determinats en l’informe de la Gerència de Mobilitat 
i infraestructures de 29 d’abril de 2020. 

Atès l’informe del Comitè Tècnic d’Obres de data 3 de maig de 2020 pel qual s’informa 
en sentit favorable, de conformitat amb allò disposat en el Decret d’Alcaldia de data 
3 de maig de 2020, el reinici de les obres municipals que acompleixen els criteris 
determinats per la seva classificació en “Fase 0” d’inici imminent, entre les quals 
consta el 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. 

Atès que el Comitè Tècnic d’Obres ha autoritzat expressament el reinici de les obres 
referides en data 4 de maig de 2020 mitjançant comunicació dirigida a BSAV. 
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En virtut de les facultats atorgades com a òrgan de contractació de la societat 

 

RESOLC 

 

Primer.- Constatar que es donen les condicions de seguretat i salut per la prestació 
dels serveis de Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres 
relatives al 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 d’acord amb el Pla de Prevenció aportat pel 
contractista DOPEC, SL que s’adjunta. 

Segon.- Constatar que el contractista disposa dels mitjans i recursos necessaris per 
a l’execució del contracte tot garantint la seguretat i salut del personal adscrit a 
l’execució del contracte. 

Tercer.- Declarar l’aixecament de la suspensió del contracte de serveis per a la 
Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut 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 13 de maig de 2020 sempre que es garanteixin i mantinguin les 
mesures de seguretat i salut pública d’acord amb el Pla aportat pel contractista. 

Quart.- Notificar la present resolució a DOPEC, SL 

Cinquè.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant de BSAV. 

 

Barcelona, maig de 2020. 

 

 

 

 
Joan Baltà i Torredemer 
Director General 
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