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RESOLUCIÓ

1.- ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Tarragona és el titular de molts contractes de serveis i subministraments
continuats que s’han vist afectats per la suspensió d’activitats provocada per la
pandèmia del COVID-19.
Avui dia, tant l’Estat Espanyol com la Generalitat de Catalunya han dictat la normativa
oportuna que afecta a aquests contractes i que permeten a aquest Ajuntament adoptar la
decisió corresponent.
Com a criteri general, l’execució de cap contracte, si no és imprescindible pel servei
públic afectat, ha de comportar el trasllat de la persona afectada a un lloc determinat,
sinó que s’ha de poder efectuar des de casa seva. El motiu és evitar al màxim el contagi,
ja sigui com a subjecte transmissor, ja sigui com a subjecte receptor. La impossibilitat de
la prestació del servei o el subministrament, o al menys, amb les condicions acordades,
tampoc ha de comportar ni la resolució de contractes laborals, ni l’assumpció de costos
laborals per part de l’empresa afectada, ni l’aplicació de penalitats.
Per tats aquests motius s’entendran suspesos o s’hauran de modificar el contractes
d’acord amb les especificacions d’aquesta resolució

2.- FONAMENTS DE DRET
Per Reial decret 463/2020 de 14 de març, modificat per reial decret 465/2020, de 17 de
març, s’ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. Entre d’altres mesures, s’estableix la suspensió dels terminis
administratius i queden interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments de
les entitats del sector públic i a més s’estableix en el seu annex una sèrie d’equipaments i
activitats l’apertura al públic dels quals queda suspesa
El Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, ha establert també mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. En l’article 34
estableix les mesures a adoptar en matèria de contractació pública.
Aquesta norma preveu que els contractes de serveis i subministraments de prestació
successiva d’impossible execució fruit de les mesures adoptades, quedaran suspesos
des de que es va provocar aquella impossibilitat, i fins que la prestació es pugui
reprendre.
El Decret Llei 7/2020 del President de la Generalitat de Catalunya, ha establert també
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris,
de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
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En especial, al seu article 1, preveu que queden automàticament suspesos l’execució del
contractes dels centres educatius que tinguin algun dels següents objectes, a partir del
dia 13 de març: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats
d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i
transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil i primària, Instituts
d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults, escoles
oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa,
conservatoris, centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors.
La suspensió d’aquests contractes comportarà, d’acord amb l’esmentat article, una
indemnització pels següents conceptes:
-

Les despeses salarials del personal adscrit al contracte, abonades entre el dia 14
de març de 2020 i fins a la finalització de la suspensió
Despeses per manteniment de la garantia definitiva
Despeses corresponents a pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per
obligació contractual, si s’escau
L’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver
executat durant el període de suspensió.

Aquesta indemnització té com a finalitat no afectar ni a l’activitat econòmica ni a
l’estabilitat dels llocs de treball.
Aquestes despeses es podran començar a pagar a partir del dia 25 de març, data
d’entrada en vigor d’aquest article, segons la disposició final 1a. del Decret Llei.
D’acord amb l’article 2 del Decret Llei 7/2020, els ens locals poden dictar actes de
suspensió similars en altres contractes, sense que en cap cas, aquesta suspensió
comporti l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació. Segons el citat article aquesta
suspensió s’establirà en els mateixos termes i per les mateixes circumstàncies que
contempla l’article 1.2.
L’article 3 estableix que la suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest
decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de
regulació d’ocupació.
L’article 21 de la llei de bases de règim local estableix les competències de l’Alcalde.
Per tot l’anterior, en virtut de les competències que legalment em corresponen
RESOLC
PRIMER: Declarar suspesos a partir del 13 de març tots els contractes de l’Institut
Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona (IMET) que tinguin algun dels
següents objectes, contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats
d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i
transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil i primària, Instituts
d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults, escoles
oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa,
conservatoris, centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors.
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SEGON: Per part de l’IMET s’hauran d’identificar els contractes afectats per la suspensió
abans del dia 25 de març de 2020.
També s’hauran d’estendre les oportunes actes de suspensió, amb el contingut mínim de
l’article 208 LCSP. S’indemnitzarà al contractista adjudicatari en la quantitat que acrediti
pels danys i perjudicis ocasionats per la suspensió i pel conceptes esmentats en l’article
1.2 del decret llei 7/2020, de 17 de març, i que són els següents:
-

Despeses salarials del personal adscrit al contracte
Despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses
d’assegurances subscrites per obligació contractual
3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període
de la suspensió

TERCER: Abans del proper 25 de març, tots els departament gestors hauran de
identificar els contractes de subministraments i de serveis continuats que es vegin
afectats per la pandèmia del COVID-19. En relació als mateixos, hauran de proposar, de
manera argumentada i quantificada, alguna de les següents solucions:
1. Suspensió del contracte. Amb idèntics efectes que els descrits als punts PRIMER
a TERCER d’aquesta resolució.
En cas d’optar per aquesta suspensió, el responsable del contracte haurà de fer
constar en l’informe que haurà d’emetre: Les raons per les quals l’execució ha
esdevingut impossible, la situació en la què es troba el contracte, si des del dia 14
de març s’estan realitzant o no les prestacions, i qualsevol dels altres extrems
requerits per les normes abans citades.
2. Modificació del contracte. En el cas que no sigui procedent suspendre l’execució
del contracte, ja que hi ha algun interès, per petit que sigui, que aconselli mantenir
el contracte en vigor, aquest es modificarà en el sentit que, durant el termini
comprès entre el 13 de març i la finalització dels efectes del RDL 463/2020, de 14
de març, al contractista adjudicatari només se li abonarà imports pels següents
conceptes:
a. Serveis o subministraments efectivament prestats.
b. Despeses salarials del personal adscrit al contracte
c. Despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les
pòlisses d’assegurances subscrites per obligació contractual
d. 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el
període de la suspensió
Caldrà al respecte informe del responsable del contracte motivant la proposta i
necessitat de la prestació i el seu abast, és a dir, els extrems del contracte que es
veuran afectats.
No s’entendrà necessària la modificació en el cas que el contracte es pugui continuar
prestant amb reorganitzacions del servei sense increment de despesa, la qual cosa
s’haurà d’informar.
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QUART.- En el cas que s’opti per la suspensió, en tant que aquests abonaments tenen
per finalitat última el manteniments dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes,
es prohibeixen de manera expressa els ERTE relacionats directament amb contractes
d’aquest Ajuntament. No obstant, si el contractista desobeeix aquesta prohibició, més
enllà de l’aplicació d’altres mesures que es considerin adequades, haurà de procedir a la
seva devolució.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució als responsables dels contractes, i publicar-ho per
a general coneixement a la intranet municipal, al perfil de contractant i al web de
l’Ajuntament de Tarragona
Tarragona, A la data de la signatura electrònica
L’Alcalde
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