DECRET DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT NÚM.: 1403-000037-2019
TÍTOL: En relació amb la suspensió de contractes com a conseqüència de les
afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la
declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
ANTECEDENTS
La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportat l’adopció de
mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics municipals i alhora
garantir la seguretat de les persones, amb el clar objectiu de reduir al màxim la
circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en especial a les persones
integrants de grups de risc. Les mesures adoptades per l’Estat mitjançant la declaració
de l’estat d’alarma, així com la normativa estatal i catalana que s’assenyalarà, tenen
un impacte en els contractes vinculats a tot tipus de serveis i prestacions contractades
per l’Ajuntament i les entitats del seu sector públic.
En aquesta situació d’excepcionalitat, l’actuació administrativa té com a finalitat cabdal
salvaguardar la protecció de la salut i garantir simultàniament l’adequada prestació
dels serveis públics municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania,
mitjançant l’establiment de mesures de racionalització sobre els serveis municipals que
es presten i que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania tot diferenciant entre
els serveis essencials d’aquells altres que no tenen aquest caràcter. Per això, resulta
necessari establir les prescripcions pertinents en funció dels diferents supòsits dels
expedients vinculats amb la contractació del sector públic. En tot cas, és objectiu
d’aquest decret no paralitzar l’Administració municipal i el seu sector públic, sinó fer-la
compatible amb les disposicions vigents i, en especial, la declaració de l’estat
d’alarma, permetent la continuïtat dels contractes sempre que això sigui possible i
vetllant per l’estabilitat laboral.
Per tot l’exposat, és objecte d’aquest Decret l’establiment dels criteris a aplicar als
contractes vigents, afectats per la declaració de l’estat d’alarma amb independència
del seu objecte, tipologia contractual i naturalesa administrativa o privada.
FONAMENTS
-

Article 21.1. a), d), h), i), k), m) i r) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Règim Local.
Article 53.1. b), d), e), i), j), k) i m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

-

-

-

Llei 40/2015 de 1 d’octubre, del règim Jurídic del Sector Públic.
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,modificat pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març.
Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin
serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el
context de la lluita contra el COVID-19.
Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 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, modificat parcialment pel
Decret Llei8/2020, de 24 de març.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per
la vigent legislació de Règim Local,
RESOLC
Primer. Declarar que l’execució dels contractes de prestació successiva als centres
educatius ha estat suspesa a l’empara de l’establert per l’article 1 del Decret 7/2020,
de 17 de març.
Concretament, són els següents:
Tipus de contracte

Contractista

SAM-SAT
i Big
Ben
English
assessorament
Teaching, SL
lingüístic
Servei de Neteja
Lidernet
Barracons de l’Escola (Jordi Climent Granell)
Josep Madrenys

Periodicitat de
pagament*

Suspensió:
Total o Parcial

Mensual

Total

Mensual

Total

Aquesta suspensió tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de març i fins que
s'acordi l'aixecament del tancament dels centres escolars.
Les conseqüències derivades de la suspensió d’aquests contractes són les que
determina la normativa assenyalada com a fonaments d’aquest Decret.

A aquests efectes, el contractista haurà d’acreditar els danys que efectivament li ha
ocasionat aquesta mesura per tenir dret a l’abonament de les despeses amb la
periodicitat prevista a l’adjudicació del contracte.
 Les despeses salarials del personal adscrit al contracte
 Les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva
 Les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per obligació contractual,
si escau,
 De l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s'haurien
d'haver executat durant el període de la suspensió.
Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball
adscrits als esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general,
l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.
Segon. Suspendre, a l’empara de l’establert per l’article 2 del Decret llei 7/2020, els
següents contractes de serveis de prestació successiva no compresos al punt anterior
l’execució dels quals ha esdevingut impossible per les actuacions dutes a terme per
l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya o l’Administració General de l’Estat com a
conseqüència de la situació excepcional descrita als antecedents:
Tipus de contracte

Serveis
Càtering
Escola Bressol

Contractista

Càtering Vilanova, SL

Periodicitat
pagament*

Mensual

de

Suspensió:
Total o Parcial

Total

Les conseqüències derivades de la suspensió d’aquests contractes són les que
determina la normativa assenyalada com a fonaments d’aquest Decret.
A aquests efectes, el contractista haurà d’acreditar els danys que efectivament li ha
ocasionat aquesta mesura per tenir dret a l’abonament de les despeses amb la
periodicitat prevista a l’adjudicació del contracte.





Les despeses salarials del personal adscrit al contracte,
Les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva
Les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per obligació contractual,
si escau,
De l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s'haurien
d'haver executat durant el període de la suspensió.

Tercer.- Informar els contractistes dels contractes vigents a 18 de març de 2020 (data
d’entrada en vigor del RDL 8/2020):

-

De serveis i subministraments de prestació successiva
D’obres

que, d’acord amb l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020 i l’article 1 del Decret Llei
7/2020, en cas que l’execució del contracte que manté amb aquesta corporació hagi
esdevingut impossible com a conseqüència de la situació excepcional descrita als
antecedents, cal adreçar una sol·licitud de suspensió a l’administració contractant
indicant:
- les raons per les quals l'execució del contracte ha esdevingut impossible;
- el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i
els equips adscrits a l'execució del contracte en aquest moment;
- i els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en
un altre contracte.
Transcorregut el termini de 5 dies naturals sense notificar-se resolució expressa al
contractista, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
Quart. Continuar amb l’execució, segons les respectives clàusules, dels contractes
vigents i no suspesos, sempre que es garanteixi la salut de les persones treballadores
i d’acord amb els requeriments del Reial decret 463/2020i del Reial Decret Llei
10/2020, així com la resta de prevencions establertes per les autoritats sanitàries. A
aquests efectes, les empreses contractistes hauran de disposar d’un pla de
contingència en què s’especifiquin les mesures adoptades per tal de prevenir els riscos
per a la salut del personal adscrit al contracte. En el cas que les prestacions puguin ser
realitzades a distància, correspon a l’empresa habilitar els canals i les condicions per a
fer-ho possible, sense que això comporti cap indemnització per part de l’Ajuntament o
de les seves entitats dependents. La prestació presencial del servei per part del
personal contractat es restringirà als sectors classificats com a imprescindibles a
l’Annex del Reial Decret Llei 10/2020, així com els serveis que la pròpia corporació va
declarar com a essencials mitjançant el Decret d’Alcaldia de data 30 de març de 2020.
Cinquè. Avocar a l’Alcaldia la competència per suspendre i reprendre els contractes
afectats pels punts segon i tercer d’aquesta Resolució.
Sisè. Notificar els contractistes als quals fa referència aquest Decret i publicar aquesta
resolució en el Perfil del contractant, a la seu electrònica municipal i, si s’escau, de les
entitats dependents o vinculades. Així mateix, se’n donarà procedir a la seva difusió a
través de les diferents xarxes de comunicació municipals.
Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà
compte al Ple en la primera sessió ordinària que celebri.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
Tanmateix, l’acte pel qual s’avoca la resolució de les sol·licituds de suspensió no és
objecte de recurs en els termes del que disposa l’art. 102 de la Llei 40/2015.

Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

Cristina Mundet i Beniot
L’Alcaldessa,

