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Notificació de la resolució de suspensió de contracte 

 

Contracte : Contracte Públic Unitat promotora/Nom del centre educatiu: 
Institut El Morell 

Tipus :  Contrate de Servei de Neteja  

Expedient : Codi de centre-43008407/2019/01            Procediment : Obert 
Títol : Resolució de Suspensió del contracte de servei de neteja 

 
Senyor/a, 
 
En data 3 d’abril de 2020, s’ha publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública la 
Resolució del Conseller relativa a la suspensió de diversos contractes subscrits pel departament 
d’Educació i al rescabalament dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes 
durant el període de suspensió motivats pel tancament dels centres educatius mitjançant la 
RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març. 
 
De conformitat amb el que disposen l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, us notifico la resolució que s’adjunta. 
 
Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes suspesos, i amb 
l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de 
treball, en aquesta resolució s’acorda realitzar el pagament 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. 
 
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. 
 
Així, doncs, atès que el vostre contracte ha quedat suspès, caldrà que realitzeu la facturació 
d’acord amb les indicacions següents: 
 

 Facturació per prestacions realitzades durant el mes de març: 
 

o Emissió d’una factura per la prestació realitzada durant els període de l’1 al 13 de 
març. 
 

o Emissió d’una factura a compte d’indemnització, l’objecte del qual  és  el 
pagament a compte dels danys  perjudicis efectivament soferts pels contractistes,  
durant el període de suspensió. (En aquesta factura no s’ha de repercutir l’IVA).  
 

 Facturació de la resta de períodes fins a la data d’aixecament de la suspensió: 
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o Emissió de les factures amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte 

s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals, a compte 
d’indemnització ,l’objecte del qual  és  el pagament a compte dels danys  
perjudicis efectivament soferts pels contractistes,  durant el període de suspensió. 
(En aquesta factura no s’ha de repercutir l’IVA).  
 
Les despeses salarials del personal adscrit al contracte que hagi realitzat el 
permís retribuït recuperable previst el RD10/2020 no s’hauran de considerar 
despeses indemnitzables, havent de facturar-se com un pagament a compte de la 
feina futura que es regularitzarà amb la liquidació del contracte. 

 
 
Així mateix, d’acord amb la Instrucció 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, us 
faig avinent que teniu l’obligació de presentar una declaració en la que es faci constar les 
dependències afectades i els equips i mitjans adscrits a l’execució del contracte.  

 
Malgrat la suspensió es podrà requerir al contractista l’execució d’actuacions puntuals de les 
prestacions suspeses, quedant aquest obligat a atendre els requeriments de l’Administració o 
entitat del sector públic contractant i garantir la prestació del servei requerit. 
 
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. 
 
Atentament, 
 
El  Director 
 
 
 
 
 

Jaume Ramon Ribé
Director INSTITUT EL MORELL
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