
 

 

 

 

Nota informativa relativa a la RESOLUCIÓ SLT/1456/2020, de 19 de juny, per 

la qual s'aixeca la suspensió de l'execució dels contractes d'obres de 

l'àmbit sanitari i assistencial i de serveis de manteniment ordinari dels 

centres de l'àmbit sanitari i assistencial, en execució de l'Acord GOV 

65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de 

març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats 

contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que 

havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la 

COVID-19 
 
Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/1456/2020, de 19 de juny, per la qual s'aixeca 

la suspensió de l'execució dels contractes d'obres de l'àmbit sanitari i assistencial i de serveis de 

manteniment ordinari dels centres de l'àmbit sanitari i assistencial, en execució de l'Acord GOV 

65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els 

criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i 

del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de 

la COVID-19. 

 

La present resolució comporta el següent: 

- L’aixecament de la suspensió de l'execució dels contractes d'obres de l'àmbit sanitari i 

assistencial i de serveis de manteniment ordinari dels centres de l'àmbit sanitari i 

assistencial, en execució dels apartats 1 d) i 3 de l'Acord GOV/65/2020, de 5 de maig, 

que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març i s'acorden els criteris per 

reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del 

seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació 

de la COVID-19. 

 

- La represa de cada obra o servei de manteniment està subjecte al vistiplau que cada 

òrgan de contractació ha d'atorgar respecte dels contractes d'obra i manteniment 

d'immobles de què sigui responsable, garantint en tot moment el compliment i ple 

respecte de les mesures de prevenció, higiene i seguretat aplicables a cada cas concret. 

Aquestes mesures de seguretat i salut s'hauran d'aprovar i incorporar al pla de seguretat 

i salut de cada expedient de contractació. 

 

Els efectes de la present resolució son a partir del dia 23 de juny de 2020.  

 

 

Servei Agregat de Contractacions Administratives 

       


