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Disposicions generals – Instruccions
MODIFICACIÓ de la Instrucció de la gerent municipal de 23 de juliol de
2020, relativa a la contractació per emergència per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 un cop finalitzat l'estat d'alarma.

Per acord del Consell de Ministres aprovat el 3 de novembre es va establir una pròrroga de
l'Estat d'alarma per un període de 6 mesos des de las 00:00 hores del 9 de novembre de
2020 fins les 00:00 hores del 9 de maig de 2021.
Considerant per tant, que la instrucció dictada per aquesta Gerència va establir al seu art. 5è
que el reconeixement de les obligacions s'ha de realitzar en tot cas abans de la finalització
d'aquest exercici pressupostari, és necessari procedir a la seva modificació establint com a
data màxima el 9 de maig de 2021, tal com ha establert el Consell de Ministres.
Per tot l'exposat, i vist l'informe favorable de la Direcció de Coordinació de Contractació.
Resolc:
Primer. Modificar amb efectes del dia 1 de gener de 2021, el paràgraf 3r de l'art. 5è de la
Instrucció relativa a la contractació per emergència per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19, aprovada per la Gerent Municipal en data 23 de juliol en el sentit
següent:
"La recepció dels béns i serveis s'ha de realitzar en el termini definit en l'ordre d'emergència
al proveïdor/a seleccionat que no podrà ser superior a 30 dies hàbils. El reconeixement de les
obligacions s'ha de realitzar en tot cas abans del dia 9 de maig de 2021".
Segon. Publicar aquesta Instrucció en la «Gaseta municipal de Barcelona», i el web municipal;
donar compte d'aquesta Instrucció a l'Alcaldia i al Consell Municipal i inscriure-la en el
Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.
Tercer. Determinar que contra aquesta instrucció es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la seva publicació.
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