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INSTRUCCIÓ EMESA PEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE 
VILADECANS ARRAN DE LA DECLARACIÓ D’ESTAT D’ALARMA 

PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19. 
 

 
Atès que el Reial Decret 463/2020, de data 14 de març de 2020 va declarar l’estat d’alarma a 
tot Espanya per tal d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus 
COVID-19 i que la seva disposició addicional 3ª va suspendre els terminis per a la tramitació 
dels procediments de les entitats del sector públic.  
 
Atès que mitjançant Reial Decret 476/2020, de 27 de març es va prorrogar l’estat d’alarma 
decretat pel citat Reial Decret 463/2020 fins al 12 d’abril de 2020.  
 
Ateses les mesures urgents i extraordinàries adoptades per fer front a l’impacte econòmic i 
social del COVID-19 a l’àmbit estatal i autonòmic i que afecten a la contractació pública 
incloent, en particular, l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març (modificat per la 
disposició final 1ª i 10ª del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març), el Decret llei 7/2020, de 
17 de març i el Decret llei 8/2020, de 24 de març.  
 
Atès que l’article 5 del citat Reial Decret-llei 8/2020, de 27 de març, disposa:  
 

“Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia. 
 
Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente norma 
tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las relaciones 
de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. 
 
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la 
actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, 
debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente 
posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas 
alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la 
cesación temporal o reducción de la actividad.” 

 
Atès que a l’àmbit local de Viladecans, el Departament de Presidència de l’Ajuntament de 
Viladecans ha adoptat vàries mesures preventives consistents en acordar el tancament 
d’equipaments i instal·lacions municipals, suspendre temporalment activitats presencials 
dirigides a la població, acordar la clausura dels Parcs i Jardins públics i suspendre les obres 
públiques a la ciutat de Viladecans, entre d’altres.  
 

E S    C O M U N I C A 
 
Primer.- En relació amb els procediments de licitació pendents de presentació d’ofertes, 
s’informa que tots els terminis de presentació han quedat suspesos des del dia 14 de març de 
2020 en virtut d’allò previst a la disposició addicional 3ª del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març de 2020.  
 
El còmput dels terminis es reprendrà quan acabi la pròrroga establerta al Reial Decret 
476/2020 o, en el cas que es prorrogui, de les seves possibles pròrrogues, comunicant-se 
aquest punt a través de cada espai de licitació publicat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon.- En relació amb tots els contractes d’obres, serveis i subministraments actualment en 
vigor (és a dir, que no s’hagin suspès expressament) s’informa que les societats municipals de 
l’Ajuntament de Viladecans tenen l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, l’activitat 
empresarial i mantenir les relacions de treball i, en definitiva, mantenir tots els llocs de treball 
derivats  dels contractes privats adjudicats per aquest poder adjudicador sota la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic adoptant totes les mesures i accions previstes 
a la normativa per l’assoliment d’aquests objectius. 
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A tal efecte, i d’acord amb el que preveu la normativa vigent, mentre estigui en vigor la 
declaració d’estat d’alarma la voluntat és mantenir la prestació dels serveis (ajustant allò que 
pugui ser ajustable per a realitzar de forma telemàtica els treballs contractats) i la facturació 
vinculada als contractes, en la periodificació fixada en cada contracte vigent.  
 
Si detecten que la situació excepcional en la que ens trobem afecta o impossibilita l’execució 
del seu contracte, preguem es dirigeixin al tècnic responsable del mateix.  
 
 
El que es comunica als efectes oportuns.  
 
 
Viladecans, a 2 d’abril de 2020 

 
 


