JU 115/20 GEEC JU- 2020 198
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de termes i terminis de l’expedient de
contractació amb codi d’expedient GEEC JU 2020 198, i se’n declara la urgència en la
tramitació

ANTECEDENTS
1. Mitjançant Resolució de data 6 de març de 2020 es va incoar el procediment de servei
d’acompanyament a la víctima en seu judicial, amb número d’expedient JU-2020-198.
2. La tramitació de l’expedient esmentat ha quedat afectada per la suspensió de termes i
terminis establerta amb caràcter general per la Disposició Addicional Tercera del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, segons la redacció donada pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març.
3. Amb data 9 d’abril de 2020, la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil emet informe-proposta justificatiu de la necessitat d’aixecar la suspensió de
terminis corresponent al procediment de servei d’acompanyament a la víctima en seu judicial
atès que ens trobem davant d’un procediment indispensable per a la protecció de l’interès
general. En tant que les mesures del Reial Decret 465/2020 i 463/2020 van adreçades a
assegurar el funcionament del serveis públics essencials s’ha d’entendre que aquests venen
referits, d’acord amb l’article 2 a) de la Llei 8/2011, de 28 d’abril a aquells serveis necessaris
per al manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social
i econòmic dels ciutadans o l’eficaç funcionament de les institucions de l’Estat i de les
Administracions Públiques.

FONAMENTS DE DRET
1. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix en la seva
Disposició Addicional Tercera -redactada d’acord amb el que disposa l’article únic, apartat 4
del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020- la
suspensió de tots els termes i terminis administratius. D’acord amb l’apartat 2n de la
Disposició addicional tercera, la suspensió s’aplica a tot el sector públic definit en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. Els apartats 3 i 4 de la Disposició addicional tercera esmentada, preveuen la possibilitat
de rehabilitar i aixecar, mitjançant una resolució motivada de l’òrgan competent, els termes i
terminis suspesos en determinats supòsits de caràcter excepcional, a saber:
- Els procediments que estiguin estretament vinculats a fets justificatius de l’estat d’alarma,
és a dir tots aquells adreçats a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. Sent necessari que hi hagi
una vinculació estricta entre l’objecte del procediment i les finalitats per les quals s’ha
declarat l’estat d’alarma, és a dir, l’epidèmia del COVID-19.

- Els procediments indispensables per a la protecció de l’interès general o per al
funcionament bàsic dels serveis. En tant que les mesures del Reial Decret 465/2020 i
463/2020 van adreçades a assegurar el funcionament del serveis públics essencials s’ha
d’entendre que aquests venen referits (d’acord amb l’article 2 a) de la Llei 8/2011 , de 28
d’abril per la qual s’estableixen mesures per a la protecció dels serveis necessaris per al
manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i
econòmic dels ciutadans o l’eficaç funcionament de les institucions de l’Estat i de les
Administracions Públiques
3. Vist l’informe-proposta de data 9 d’abril de 2020 de la directora general d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil, es considera suficientment justificada la necessitat
d’aixecar la suspensió dels termes i terminis del procediment de servei d’acompanyament a
la víctima en seu judicial, a l’empara de l’apartat 4 de la Disposició addicional tercera del
Reial Decret 463/2020, atès que la tramitació del procediment és indispensable per a la
protecció de l’interès general.
4. L’aixecament de la suspensió dels termes i terminis no afecta al manteniment de la
interrupció del termini per a interposar els corresponents recursos o impugnacions contra la
resolució que, si escau, es dicti i notifiqui en el procediment de referència, en els termes i
condicions establerts a la Disposició addicional quarta del RD 463/2020, de manera que el
còmput del termini per a interposar recursos en via administrativa o per a instar qualssevol
altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els
substitueixin d’acord amb el previst a les Lleis, en qualsevol procediment del qual puguin
derivar efectes desfavorables o de gravamen per a l’interessat, es computarà des del dia
hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.
5.D’acord amb el que disposa l’ article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, poden ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes la
subscripció dels quals respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals
s’hagi d’accelerar per raons d’interès públic la qual cosa queda motivada en l’informe de
justificació d’urgència de data del 4 de març de 2020.
6. D’acord, també, amb la disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7
d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, es declaren
de tramitació urgent els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la
tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la
declaració de l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març,
necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials. En especial, es
declaren de tramitació urgent els els de serveis socials i d'atenció a les persones i tots
aquells que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una necessitat
inajornable o l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons d'interès públic.

Per tant,

RESOLC
1.Aixecar la suspensió dels termes i terminis del procediment de contractació del servei
d’acompanyament a la víctima en seu judicial, amb número d’expedient 115/20 JU-2020198.
2. Declarar urgent la tramitació d’aquest expedient d’acord amb el que disposen l’article 119
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la disposició addicional
cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques,
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i
altres de complementàries.

Contra la present Resolució, que exhaureix la via administrativa, hom pot presentar recurs
contenciós administratiu davant l’òrgan que ha dicta l’acte impugnat en el termini de dos
mesos, el còmput del qual s’iniciarà l’endemà de la data en què perdi vigència el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix, d’acord
amb la disposició addicional segona de l’esmentat Reial decret; sens perjudici de la
possibilitat d’interposar prèviament recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha
dictat la Resolució en el termini d’un mes a comptar, igualment, des de l’endemà de la data
en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en el seu cas, les
pròrrogues del mateix de conformitat amb les previsions de la disposició addicional quarta
del mateix.
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