PROPOSTA
Expedient: 000010/2017-COSS
Procedència: Servei de contractació i compres

ASSUMPTE: Resolució contracte per a la prestació de serveis esportius
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 10/2017-COSS, que té per objecte la
prestació de serveis esportius, adjudicat a l’empresa GESTISER MANTENIMENT, SL;
Atès que la durada del dit contracte és de quatre anys i el venciment ordinari del
contracte és el dia 31 de març de 2022;
Vista la instància presentada amb data del dia 2 de febrer de 2021 pel Sr. Pedro
Franco Corrons, en la seva condició d’administrador concursal de l’empresa
adjudicatària, sol·licitant la resolució anticipada del contracte, com a màxim, el dia 30
de setembre de 2021, perquè l’empresa es troba declarada en concurs de creditors
des del dia 16 de gener de 2019 i en fase de liquidació des del dia 26 de febrer de
2020;
Vist l’informe emès per la persona responsable del contracte favorable a acordar la
resolució anticipada del contracte que se sol·licita, i a la cancel·lació de les garanties
constituïdes sense perjudici de les responsabilitats que puguin esdevenir-se fins a la
data d’efecte de l’acord;
Vist allò que estableix l’article 223.b) i c) del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, quant a les
causes de resolució del contracte;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres,
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
1r.- DECLARAR la resolució anticipada dels lots 1 i 2 del contracte per a la prestació
de serveis esportius, adjudicat a l’empresa GESTISER MANTENIMENT, SL, amb
efecte del dia 1 d’octubre de 2021.
2n. CANCEL·LAR les garanties constituïdes per respondre del compliment del referit
contracte, per uns import de 27.790,83 euros i 95.634,67 euros, i retornar-ne les
fiances amb efecte del dia 1 d’octubre de 2021, llevat de les responsabilitats que
puguin esdevenir-se fins a aquesta data.
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