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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....                                                                                    

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

ExpedientExpedientExpedientExpedient     67676767////2017201720172017 relatiu a rescindir el contracte de serveis del muntatge de la infraestructura bàsica, 
Lot 2 - Carpes i Tarimes, de la Fira de l'Ascensió de 2018-2020,

FetsFetsFetsFets    ::::

El contracte de serveis del muntatge de la infraestructura bàsicadel muntatge de la infraestructura bàsicadel muntatge de la infraestructura bàsicadel muntatge de la infraestructura bàsica,,,,    LotLotLotLot    2222    ----    Carpes i TarimesCarpes i TarimesCarpes i TarimesCarpes i Tarimes 
(Expedient 67/2017) de la Fira de l'Ascensió de 2018 i 2019, va ser adjudicat a l'empresa FATSINIFATSINIFATSINIFATSINI ,,,,    SLSLSLSL
, amb CIF B43252295, en data 15 de desembre de 2017, per una durada de 24 mesos, i va ser 
prorrogat amb data 27 de juny de 2019, per Resolució de Director de Granollers Mercat 44/2019, per 
executar la prestació corresponent a la Fira de l'Ascensió de 2020, del 21 al 24 de maig de 2020, que 
és la darrera Fira que es preveu al contracte.

Atès que les Corts Generals han aprovat, fins a les 0.00 hores del dia 13 de abril, la pròrroga de l'estat 
d'alarma establert pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària provocada pel COVID-19, que inclou, entre altres qüestions, 
limitacions a la llibertat de circulació, amb els efectes que això suposa per als treballadors, les 
empreses i els ciutadans.

Atès el Ban de l'Alcalde de Granollers, de 13 de març, comunicant el tancament dels equipaments 
municipals esportius, culturals i de lleure, i l'anul·lació de tota l'activitat a la via pública organitzada per 
l'Ajuntament de Granollers per tal evitar la propagació del virus .

Atès el Decret d'Alcaldia de 15 de març de 2020, de mesures organitzatives per establir els criteris de 
funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del virus COVID -19.

Atès que la prioritat de Granollers Mercat en aquestes circumstàncies és també protegir la salut de la 
ciutadania i contenir la progressió de la malaltia, s'ha considerat necessari anul·lar la Fira de 
l'Ascensió de 2020, com a mesura de prevenció sanitària davant la possibilitat certa de lesió greu a 
l’interès públic.

L'anul·lació de la Fira de l'Ascensió motivada per la declaració de l'estat d'alarma i per protegir la salut 
de la ciutadania, impossibilita executar la prestació del contracte esmentat en els termes inicialment 
pactats, atesa la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si s'executés el 
contracte en els condicions pactades, essent aquesta una de les causes de resolució del contracte 
que estableix l'article 223, g) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que s'assenyala a la clàusula VIII.2 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars que regulen aquest contracte .

Atès que l’empresa FATSINI, SL, està d’acord amb la resolució del contracte, s’ha signat un acta, en 
data 3 d’abril de 2020, per la qual ambdues parts estan d’acord en la resolució del contracte de 
referència, i s'acorda el pagament al contractista del 3% del preu del contracte corresponent a 
l'anualitat de 2020.

Vist informe tècnic de data 7 d'abril de 2020.

dmarquez
Segell



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

L'article 223, c) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, en quan a la resolució de contractes per mutu acord.

L’art. 225.1) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, en quan els efectes de la resolució de contractes.

Real Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària provocada pel COVID-19.

Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers 
Mercat aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l’acta de mutu acord per la resolució del contracte de serveis de la Fira de 
l'Ascensió de 2018-2020.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Rescindir el contracte de serveis del muntatge de la infraestructura bàsicaserveis del muntatge de la infraestructura bàsicaserveis del muntatge de la infraestructura bàsicaserveis del muntatge de la infraestructura bàsica,,,,    LotLotLotLot    2222    ----    Carpes iCarpes iCarpes iCarpes i    
TarimesTarimesTarimesTarimes, de la Fira de l'Ascensió de 2018 i 2019, formalitzat amb l'empresa FATSINI, SL, amb CIF 
B43252295, per una durada de 24 mesos, i prorrogat amb data 27 de juny de 2019, per import deper import deper import deper import de    
43434343....300300300300,,,,00000000    €€€€, per Resolució de Director de Granollers Mercat 44/2019, per executar la prestació 
corresponent a la Fira de l'Ascensió de 2020, del 21 al 24 de maig de 2020, d'acord amb el que 
disposa l'article 223, c) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar el pagament a l'empresa FATSINI, SL, de la quantitat de 1111....299299299299,,,,00000000    €€€€, en concepte del 
3% del preu del contracte corresponent a l'anualitat de 2020.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Retornar a l'empresa FATSINI, SL, la garantia definitiva del contracte per import de 2222....165165165165,,,,00000000    €€€€
.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar l’acord a l’empresa interessada. 

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Francesc Gabriel Palau Helguera
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