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Resolució relativa a la suspensió de diversos contractes subscrits pel 
Consorci d’Educació  de Barcelona i al rescabalament dels danys i 
perjudicis  efectivament soferts pels contractistes durant el període de 
suspensió motivat pel tancament dels centres educatius mitjançant la 
RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març.  

Antecedents 

Mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten 
mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2, es va acordar el tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació 
de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb 
l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb independència 
de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de 
finançament, amb efectes des del dia 13 de març de 2020. 

El Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, 
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, estableix un 
seguit d'actuacions per pal·liar els efectes econòmics derivats de la pandèmia.  

Posteriorment, el 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, ara prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, va declarar 
l’estat d'alarma, que permet, d'acord amb el seu contingut i respecte de les 
competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de 
caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 
de març. 

El 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, regula, en l’article 34, 
un conjunt de mesures en matèria de contractació pública que constitueixen un 
règim singular respecte de la legislació bàsica sobre contractes del sector públic, 
ja que en lloc d’aplicar la regla general del principi de risc i ventura del 
contractista, estableix que l’entitat contractant haurà d’abonar al contractista els 
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió 
i pels conceptes que s’hi especifiquen, prèvia la seva sol·licitud i l’acreditació de 
forma fefaent pel contractista d’aquests danys i perjudicis. 

Posteriorment, el 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 llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses mesures 
relacionades amb la suspensió dels contractes administratius afectats per la 
situació de l’estat d’alarma. 

El tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de 
març de 2020, va comportar la impossibilitat d’executar les prestacions de 
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determinats contractes subscrits pels òrgans de contractació competents del 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

Així mateix, els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert 
plans de contingència, per restringir la prestació presencial de serveis als serveis 
bàsics o estratègics i aquestes mesures comporten la impossibilitat de continuar 
amb el servei de determinats contractes de prestació successiva vinculats a 
edificis, instal·lacions i equipaments públics. 

L’article 1.3 del Decret llei 7/2020, preveu l’abonament al contractista, per part 
de l’Administració o entitat contractant, dels danys i perjudicis efectivament 
soferts per aquest durant el període de suspensió, d’acord amb el que estableix 
l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, i, en concret, preveu que en els 
contractes de neteja i de seguretat i vigilància s’aplicarà el règim 
d’indemnitzacions previst a l’article 208 LCSP, tenint en compte igualment tots 
els danys i perjudicis efectivament soferts i les despeses acreditades. 

Al seu torn, l’article 1.6 del Decret Llei 7/2020 estableix que els contractes de  
menjadors escolars queden subjectes al règim establert a l’article 34.4 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa la suspensió i al pagament de les 
indemnitzacions corresponents.  
 
Fonaments de dret 
 
1. El Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria 

assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal 
de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-
2. 
 

2. El 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. 

 
3. El 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. 
 
4. El 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 llei 8/2020, de 24 de març. 

 
5. L’article 208 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 2014/424/UE, de 26 de 
febrer de 2014, relatiu a la suspensió dels contractes. 

 
6. En virtut dels articles  1.4 i 1.6 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març,  
 

Per tot això, 
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Resolc, 

 

1. Suspendre els contractes de prestació successiva, com el de neteja, signats 
pels directors dels centres i serveis educatius, de l’àmbit competencial del 
Consorci d’Educació de Barcelona, a partir del dia 14 de març i fins que 
s’acordi l’aixecament del tancament dels centres escolars. 

2. Suspendre els contractes subscrits pel Consorci d’Educació de Barcelona 
relacionats a l’Annex 1 d’aquesta Resolució, a partir del dia 14 de març i fins 
que s’acordi l’aixecament del tancament dels centres escolars o fins que la 
seva prestació pugui reprendre's i a partir de la data en què es doni ordre 
d'aixecar la suspensió. 

3. Suspendre parcialment els contractes subscrits pel Departament d’Educació 
relacionats a l’Annex 2 d’aquesta resolució a partir del 14 de març de 2020, 
fins que la seva prestació es pugui reprendre i a partir de la data en què 
s’aixequi la suspensió. 

4. Suspendre els contractes de menjador escolar i monitoratge subscrits pel 
Consorci d’Educació de Barcelona relacionats a l’annex 3 d’aquesta resolució 
a partir del 14 de març de 2020, fins que la seva prestació es pugui reprendre 
i a partir de la data en què s’aixequi la suspensió.  

5. Establir la continuïtat en el pagament dels contractes relacionats en els 
annexes 1, 2 des de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat 
que per a cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i 
perjudicis efectivament soferts pels contractistes durant el període de 
suspensió, d’acord amb el que estableix l’art. 34.1 del Reial Decret-llei 
8/2020, per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als 
contractes suspesos, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, 
l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball. 
 
L’abonament del pagament a compte acordat es portarà a terme des de la 
data de suspensió dels contractes i amb la mateixa periodicitat que per a cada 
contracte s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals i, 
a la finalització del període de suspensió, es produirà la regularització 
definitiva dels pagaments, si s’escau. 
 

6. D’acord amb l’article 1.6 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, en el cas dels 
contractes de menjador escolar i monitoratge la compensació dels danys i 
perjudicis es realitzarà d’acord amb el que s’estableix a l’article 34.4 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, prèvia sol·licitud del contractista .  
 
Atesa la impossibilitat d’execució d’aquests contractes, relacionats en l’annex 
3, durant el període de suspensió, el Consorci d’Educació de Barcelona, a 
instància dels contractistes i un cop acordat l’aixecament de la suspensió, 
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restablirà l’equilibri econòmic d’aquests contractes abonant als contractistes 
les següents quantitats: 
 
a) Un 3%  del preu dels menús  que s'haurien d'haver servit durant els dies 

lectius corresponents al  període de la suspensió. A aquests efectes, els 
centres educatius certificaran el nombre de menús que s’haurien hagut de 
servir,  segons el nombre d’usuaris del servei donats d’alta a data 1 de 
març de 2020. En el còmput dels menús s’inclouran els corresponents als 
usuaris beneficiaris d’un ajut individual de menjador i als usuaris de 
menjador obligatori.   

 
b) Les despeses salarials efectivament suportades durant el període de 

suspensió i en relació amb el personal adscrit al servei. Amb la finalitat de 
garantir que els  treballadors no  suportin cap disminució en les seves 
retribucions durant el període de la suspensió, entre les despeses 
salarials s’inclouen  els complements salarials que els contractistes hagin 
abonat efectivament als treballadors afectats per un expedient de 
regulació temporal d’ocupació per causa de força major.  
 

 
7. Establir que en els contractes de neteja i de seguretat i vigilància s’aplicarà el 

règim d’indemnitzacions previst a l’article 208 LCSP, tenint en compte 
igualment tots els danys i perjudicis efectivament soferts i les despeses 
acreditades, per a la qual cosa s’efectuarà l’abonament del pagament a 
compte de la forma indicada en l’apartat 5.  
 

8. Establir que, quan les necessitats concretes dels edificis, instal·lacions i 
equipaments públics els contractes dels quals haguessin quedat suspesos, 
requereixin l’execució d’actuacions puntuals de les prestacions suspeses, els 
contractistes estaran obligats a atendre els requeriments de l’Administració o 
entitat del sector públic contractant i garantir la prestació del servei requerit. 

 
9. Disposar que la suspensió de l’execució dels contractes, total o parcial, en 

cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació 
d’ocupació en relació amb els llocs de treball adscrits als contractes 
suspesos, excepte en relació amb els contractes de menjador escolar i 
monitoratge. En el cas que l’empresa o entitat afectada per la suspensió 
sol·liciti l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació que afecti els llocs 
de treball adscrits al contracte suspès, ho haurà de comunicar 
immediatament a l’òrgan contractant que acordarà la suspensió del pagament 
a compte previst en aquesta Resolució.   

 
10.  L’aixecament de l’acta de suspensió, necessària per declarar la suspensió 

dels contractes no vinculats a centres i serveis educatius, s’entén convalidada 
pels efectes d’aquesta Resolució.  
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11. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i comunicar-la als 
contractistes afectats. 
 

12. Acordar la no suspensió dels terminis dels procediments de suspensió 
inclosos en aquesta Resolució, en virtut del que disposa l’apartat 4 de la 
disposició addicional tercera del Reial decreto 463/2020, de 14 de març pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19 atès que les suspensions acordades es refereixen 
a situacions directament derivades a la declaració de l’estat d’alarma i són 
indispensables per a la protecció de l’interès general i dels drets de les 
empreses contractistes i els seus treballadors. 

 
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des del dia següent de la remissió d’aquesta notificació, davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat o de l’òrgan competent per a resoldre’l, previ anunci a l’òrgan de 
contractació, d’acord amb l’article 44 i següents 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 o alternativament, recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant de 
l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a rebre la notificació. 
 

El President del CEB 
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Annex núm. 1  
Contractes subscrits pel Consorci d’Educació de Barcelona suspesos 
 
A11006 17 016 - servei d’acompanyament, formació i promoció dels/de les alumnes 
gitanos/es a fi de millorar la seva assistència a l’escola i els seus rendiments 
acadèmics  
A11004 17 018 - servei de suport i atenció emocional als centres educatius de Pla de 
Barris de la ciutat de Barcelona. 
A145 18 091 - servei de muntatge, desmuntatge, emmagatzematge i transport de 
mobiliari, documentació i altres materials escolars entre els centres educatius del 
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), i gestió dels magatzems que determini el 
CEB (2 lots) 
A11006 18 006 - servei de monitoratge que doni suport a l’alumnat discapacitat o que 
presenta  necessitats educatives especials per a la seva inclusió educativa i major 
participació en les activitats d’aprenentatge que es realitzen a l’aula i als centres 
educatius ordinaris públics d’ensenyament obligatori, gestionats pel Consorci 
d’Educació de Barcelona 
A11006 19 008 - Servei per a la realització d’activitats complementàries específiques 
de l’Educació Secundària obligatòria adreçades a l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar en Unitats 
d’escolarització Compartida (UEC). (16 lots) 
A145 19 002 - servei de manteniment integral d’instal•lacions i elements constructius 
dels centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona (3 lots) 
Convenis de col·laboració per a la realització de programes de formació i inserció a 
joves inscrits en els PFI 
A11004 20 002 servei de suport per a la prevenció de l’abandonament 
d’ensenyaments post-obligatoris de l’alumnat dels centres de Barcelona i la millora del 
seu rendiment acadèmic mitjançant el desenvolupament i implementació de projectes 
socioeducatius especialitzats vinculats als ensenyaments que estan realitzant 
 
 
Annex núm. 2   
Contractes subscrits pel Consorci d’Educació de Barcelona suspesos 
parcialment 
 
A140 19 043 - servei d’atenció telefònica i suport en tasques vinculades a l’atenció a la 
ciutadania 
A11003 17 003 servei de neteja i altres Serveis Complementaris en centres escolars: 
escoles i altres centres (3 lots) 
A140 18 002 - servei de custòdia de documents administratius i serveis relacionats 
amb la documentació administrativa  
A140 18 004 - servei de desenvolupament i manteniment d’aplicacions del Consorci 
d’Educació de Barcelona 
A145 19 008 - servei de nova assistència tècnica integral per la gestió global dels 
serveis generals i de manteniment del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). 
A140 19 004 - serveis de coordinació, implementació i seguiment de l’estratègia 
corporativa relacional del Consorci d’Educació de Barcelona 
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Annex núm. 3  
Contractes de menjador i monitoratge subscrits pel Consorci d’Educació de 
Barcelona suspesos 
 
A11006 17 008 - servei d’alimentació al Centre d’Educació Especial Municipal Vil·la 
Joana    
A11006 19 013 - Servei de monitoratge de menjador i temps de migdia al CEEM La 
Ginesta; servei de monitoratge i assessoria de llengua de signes catalana a l’Escola 
Municipal Tres Pins; i servei de monitoratge d’acompanyament de transport al CEE 
Pont del Dragó 
A11006 18 005 - servei d’alimentació al Centre d’Educació Especial Municipal Escola 
Viver Castell de Sant Foix  
A11006 17 009 - servei de monitoratge d’acompanyament al CEEM Vil·la Joana 

                                                                                                 



 

Via Augusta, 202-226 
08021 Barcelona 
Tel. 934 006 900 
educacio.gencat.cat 

Resolució de garantia de la continuïtat en el pagament  dels contractes de 
transport escolar gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona declarats 
suspesos per l’article 1.1 del 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.  
 
Antecedents 
 
Mitjançant el Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria 
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19, es van acordar 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya un seguit d'actuacions per tal de lluitar 
contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a conseqüència 
de la pandèmia.  
 
Mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures 
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, es va acordar 
el tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en 
qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d'educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del 
centre o servei i el seu sistema de finançament, amb efectes des del dia 13 de març 
de 2020.  
 
Posteriorment, el 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, va 
declarar el referit estat d'alarma, que permet, d'acord amb el seu contingut i respecte 
de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de 
caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de 
març. L’article 9.1 declara la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els 
centres educatius. 
 
El 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, regula un conjunt de mesures en 
matèria de contractació pública que constitueixen un règim singular respecte de la 
legislació bàsica sobre contractes del sector públic, ja que en lloc d’aplicar la regla 
general del principi de risc i ventura del contractista, estableixen que l’entitat 
contractant haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts 
per aquest durant el període de suspensió i pels conceptes especificats a l’article 34, 
prèvia la seva sol·licitud i acreditació de forma fefaent pel contractista. 
 
Posteriorment, el 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 
llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses mesures relacionades amb la suspensió 
dels contractes administratius afectats per la situació de l’Estat d’Alarma. 
 



 

 
 

L’article 1.1 del Decret llei 7/2020 estableix la suspensió, entre altres,  dels contractes 
de transport escolar a partir del dia 14 de març i fins que s'acordi l'aixecament del 
tancament dels centres escolars. 
 
L’article 1.3 del Decret llei 7/2020 preveu l’abonament al contractista, per part de 
l’Administració o entitat contractant, dels danys i perjudicis efectivament soferts per 
aquest durant el període de suspensió, d’acord amb el que estableix l’article 34.1 del 
Reial decret-llei 8/2020.  
 
L’article 1.4 del Decret llei 7/2020 estableix que per resolució del conseller d’Educació 
es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que queden suspesos des 
de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte 
s’estableix en els corresponents plecs o documents contractuals, en concepte de 
bestreta  a compte del pagament dels danys i perjudicis.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, 
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19. 
 
2. 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. 

 
3. 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 pel Decret Llei 8/2020, de 24 de març. 
 
4. 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. 
 
5. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu a l'article 159.5 que els Consells 
Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador 
escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
 
6. El Decret 219/1989, d'1 d'agost, estableix la delegació de determinades 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament. L'article 
8 estableix que l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i 
personals serà objecte de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la 
corresponent comarca. 
 
7. Els contractes signats com a adjudicataris de serveis de transport en els expedient 
PL/A11006/18/007, PL/A11006/19/001, i A11006/20/011M - servei de transport escolar 



 

 
 

per tal de portar l’alumnat de determinats centres d’educació especial de Barcelona, 
al matí fins al centre i el retorn als seus domicilis un cop acabada la jornada lectiva 

 
Per tant, 
 
Resolc, 
 
1. D’acord amb l’article 1.4 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i per tal de garantir 
el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes de transport escolar 
gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona  suspesos per l’article 1.1. del mateix 
Decret llei 7/2020, i amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat 
econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball, s’acorda la continuïtat en el pagament 
dels  contractes declarats suspesos, relacionats a l’annex, en concepte de bestreta a 
compte dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes durant el període 
de suspensió, d’acord amb el que estableix l’art. 34.1 del Reial decret-llei 8/2020.  
 
S’estableix aquest pagament en concepte de bestreta a compte en el 75% de la 
facturació mensual prevista en el desenvolupament ordinari d’aquests serveis. 
L’abonament d’aquest pagament a compte es portarà a terme des de la data de 
suspensió dels contractes i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte 
s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals i, a la finalització del 
període de suspensió, es produirà la regularització definitiva dels pagaments, si 
s’escau. 
 
 
2. En el cas que l'empresa afectada per la suspensió sol·liciti l'aplicació d'un expedient 
de regulació temporal d'ocupació que afecti els llocs de treball adscrits als contractes 
suspesos, ho haurà de comunicar immediatament a l'òrgan contractant que acordarà 
la suspensió del pagament a compte previst.  
 
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial 
en matèria de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia 
següent de la remissió d’aquesta notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat o 
de l’òrgan competent per a resoldre’l, previ anunci a l’òrgan de contractació, d’acord 
amb l’article 44 i següents 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 o alternativament, recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, davant de l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent a rebre la notificació. 
 
El president 
 
  



 

 
 

 
ANNEX 
 

Expedient Contracte 

PL-A100-2020-N20 TRANSPORT ALUMNAT CEE FOLCH I CAMARASA, NADIS I GURÚ – LOT 1 

PL-A100-2020-N21 TRANSPORT ALUMNAT CEE P.DRAGÓ, JOSEP PLA, ESCLAT, S.INNOC – LOT 
2 

PL-A100-2020-N22 TRANSPORT ALUMNAT CEE NEN DEU, JOSEP PLA, ROSER-LES PLANES, 
NOSTRA SENYORA MONTSERRAT – LOT3 

PL-A100-2020-N158 TRANSPORT ALUMNAT CEE CONCHA ESPINA I LA GINESTA – LOT 4 

PL-A100-2020-N24 TRANSPORT ALUMNAT CEE FÀSIA SARRIÀ, GURÚ, L'ALBA, JERONI DE 
MORAGAS – LOT 5 

PL-A100-2020-N25 TRANSPORT ALUMNAT CEE S.JOAN DE LA CREU I GUIMBARDA – LOT6 

PL-A100-2020-N26 TRANSPORT ALUMNAT CEE ASPACE, L'ALBA I TAIGA – LOT 7 

PL-A100-2020-N28 TRANSPORT ALUMNAT CEE PONT DEL DRAGÓ – LOT 8 

PL-A100-2020-N29 TRANSPORT ALUMNAT CEE P.DRAGÓ, FOLCH I CAMARASA, JERONI DE 
MORAGAS, ESCLAT I I TAIGA – LOT 9 

PL-A100-2020-N30 TRANSPORT ALUMNAT CEE ESCLAT, NADÍS, PEDRALBES, ASPASIM, 
GUIMBARDA – LOT 10 

PL-A100-2020-N31 TRANSPORT ALUMNAT CEE L'ALBA, ESTIMIA, TAIGA, FASIA SARRIA –LOT 11 

PL-A100-2020-N32 TRANSPORT ALUMNAT CEE ESTÍMIA, EIR-EL NIU/CEE ESTIMIA – LOT 12 

PL/A100-2019-N647 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT CEE GUIMBARDA I ESCLAT 

A100-2020-S144 SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT ESCOLA ALUMNES 2 CENTRES 
EDUC.ESPECIAL 
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Resolució relativa a la suspensió dels contractes d’alimentació a centres 

educatius del Consorci d’Educació  de Barcelona i al rescabalament dels 

danys i perjudicis  efectivament soferts pels contractistes durant el període 

de suspensió motivat pel tancament dels centres educatius mitjançant la 

RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març.  

 

Antecedents 

 

Mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten 

mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2, es va acordar el tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació 

de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb 

l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb independència 

de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de 

finançament, amb efectes des del dia 13 de març de 2020. 

El Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, 

pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els 

efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, estableix un 

seguit d'actuacions per pal·liar els efectes econòmics derivats de la pandèmia.  

Posteriorment, el 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, ara prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, va declarar 

l’estat d'alarma, que permet, d'acord amb el seu contingut i respecte de les 

competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de 

caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 

de març. 

El 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, regula, en l’article 34, 

un conjunt de mesures en matèria de contractació pública que constitueixen un 

règim singular respecte de la legislació bàsica sobre contractes del sector públic, 

ja que en lloc d’aplicar la regla general del principi de risc i ventura del 

contractista, estableix que l’entitat contractant haurà d’abonar al contractista els 

danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió 

i pels conceptes que s’hi especifiquen, prèvia la seva sol·licitud i l’acreditació de 

forma fefaent pel contractista d’aquests danys i perjudicis. 

Posteriorment, el 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 llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses mesures 
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relacionades amb la suspensió dels contractes administratius afectats per la 

situació de l’estat d’alarma. 

El tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de 

març de 2020, va comportar la impossibilitat d’executar les prestacions de 

determinats contractes subscrits pels òrgans de contractació competents del 

Consorci d’Educació de Barcelona. 

Així mateix, els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert 

plans de contingència, per restringir la prestació presencial de serveis als serveis 

bàsics o estratègics i aquestes mesures comporten la impossibilitat de continuar 

amb el servei de determinats contractes de prestació successiva vinculats a 

edificis, instal·lacions i equipaments públics. 

L’article 1.3 del Decret llei 7/2020, preveu l’abonament al contractista, per part 

de l’Administració o entitat contractant, dels danys i perjudicis efectivament 

soferts per aquest durant el període de suspensió, d’acord amb el que estableix 

l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, i, en concret, preveu que en els 

contractes de neteja i de seguretat i vigilància s’aplicarà el règim 

d’indemnitzacions previst a l’article 208 LCSP, tenint en compte igualment tots 

els danys i perjudicis efectivament soferts i les despeses acreditades. 

Al seu torn, l’article 1.6 del Decret Llei 7/2020 estableix que els contractes de  
menjadors escolars queden subjectes al règim establert a l’article 34.4 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa la suspensió i al pagament de les 
indemnitzacions corresponents.  
 
Fonaments de dret 
 
1. El Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria 

assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal 
de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-
2. 
 

2. El 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. 

 
3. El 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. 
 
4. El 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 llei 8/2020, de 24 de març. 

 
5. L’article 208 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 
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del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de 
febrer de 2014, relatiu a la suspensió dels contractes. 

 

6. En virtut dels articles  1.4 i 1.6 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març,  
 

Per tot això, 

Resolc, 

1. Suspendre els contractes de prestació successiva de menjador i monitoratge 
temps de migdia, signats pels directors dels centres públics i serveis 
educatius, de l’àmbit competencial del Consorci d’Educació de Barcelona, a 
partir del dia 14 de març i fins que s’acordi l’aixecament del tancament dels 
centres escolars. 

2. D’acord amb l’article 1.6 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, la 

compensació dels danys i perjudicis es realitzarà d’acord amb el que 

s’estableix a l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, prèvia 

sol·licitud del contractista .  

 

Atesa la impossibilitat d’execució d’aquests contractes durant el període de 

suspensió, el Consorci d’Educació de Barcelona, a instància dels 

contractistes i un cop acordat l’aixecament de la suspensió, restablirà 

l’equilibri econòmic d’aquests contractes abonant als contractistes /centres 

educatius les següents quantitats: 

 

a) Un 3%  del preu dels menús  que s'haurien d'haver servit durant els dies 

lectius corresponents al  període de la suspensió. A aquests efectes, els 

centres educatius certificaran el nombre de menús que s’haurien hagut de 

servir,  segons el nombre d’usuaris del servei donats d’alta a data 1 de 

març de 2020.En el còmput dels menús s’inclouran els corresponents als 

usuaris beneficiaris d’un ajut individual de menjador i als usuaris de 

menjador obligatori.   

 

b) Les despeses salarials efectivament suportades durant el període de 

suspensió i en relació amb el personal adscrit al servei. Amb la finalitat de 

garantir que els  treballadors no  suportin cap disminució en les seves 

retribucions durant el període de la suspensió, entre les despeses 

salarials s’inclouen  els complements salarials que els contractistes hagin 

abonat efectivament als treballadors afectats per un expedient de 

regulació temporal d’ocupació per causa de força major.  
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Per tal de fer efectiva aquestes compensacions, el Consorci d’Educació de 

Barcelona, vehicularà, a través d’una transferència als contractistes / centres 

educatius el imports que en concepte d’indemnització acreditin. 

3. El Consorci d’Educació de Barcelona obrirà una convocatòria extraordinària 

de subvencions per compensar les associacions de pares i mares dels centres 

públics gestionats pel CEB que gestionen el menjador escolar del seu centre, 

i en el seu cas a  les empreses amb qui hagin contractat aquest servei,  pels 

danys i perjudicis que hagin suportat efectivament en relació amb la gestió 

d’aquest servei com a conseqüència del tancament dels centres educatius. 

Les compensacions s’establiran d’acord amb els mateixos criteris de 

compensació indicats a l’apartat anterior. 

 

4. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i comunicar-la als 
contractistes afectats. 
 

5. Acordar la no suspensió dels terminis dels procediments de suspensió 
inclosos en aquesta Resolució, en virtut del que disposa l’apartat 4 de la 
disposició addicional tercera del Reial decreto 463/2020, de 14 de març pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19 atès que les suspensions acordades es refereixen 
a situacions directament derivades a la declaració de l’estat d’alarma i són 
indispensables per a la protecció de l’interès general i dels drets de les 
empreses contractistes i els seus treballadors. 

 
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des del dia següent de la remissió d’aquesta notificació, davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat o de l’òrgan competent per a resoldre’l, previ anunci a l’òrgan de 
contractació, d’acord amb l’article 44 i següents 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 o alternativament, recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant de 
l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a rebre la notificació. 
 

El President del CEB 

 

 


