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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 309/2020/eAJT
 

ACORDAR AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS A L'EMPRESA GESTIÓN INTEGAL DE INSTALACIONES, S.L. (GEINSTAL).
 
 Antecedents de fet

El decret de l’Alcaldia núm. 1309 de 27 de març de 2020 va suspendre el contracte de servei  
de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals adjudicat a l’empresa 
Gestión Integral de Instalaciones, S.L. 

En data 11 de maig de 2020 el Sr. Ricard Belascoain i Garcia, Cap del Servei d’Esports, 
responsable del contracte, ha emès informe que es transcriu a continuació:

“INFORME PER A L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES A L’EMPRESA GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. 
(GEINSTAL).

Antecedents de fet

D’acord amb l’article 34.1 del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 la suspensió de 
l’execució dels contractes de serveis i subministraments de tracte successiu s’aixeca quan 
finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de contractació ho notifiqui al contractista.

D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 1312 de data 27 de març de 2020, va suspendre el 
contracte de servei de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals a 
l’empresa Gestión Integral de Instalaciones S.L. fins que dita prestació pugui realitzar-se o 
executar-se, un cop havent cessat les circumstàncies o mesures que la impedeixin i l’òrgan de 
contractació notifiqui al contractista el fi de la suspensió.

Vista la necessitat de posar a punt les instal·lacions esportives municipals realitzant el 
manteniment preventiu i normatiu per a una futura reobertura, així com la necessitat de reparar 
les instal·lacions i maquinària avariades, considerem necessàries pugui executar-se la 
prestació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals.

Per tot això,
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Informo favorablement per a l’aixecament de la suspensió temporal del contracte del 
servei de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals a l’empresa 
Gestión Integral de Instalaciones, S.L. (Geinstal) i es notifiqui al contractista.”

Fonaments de dret

l. D’acord amb l’article 34.1 del Real decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 la suspensió de 
l’execució dels contractes de serveis i subministraments de tracte successiu s’aixeca quan 
finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de contractació ho notifiqui al contractista.

ll. Un cop finalitzada la suspensió, pot demanar una indemnització pels danys i perjudicis 
efectivament patits durant el període de suspensió. El contractista ha d’acreditar fefaentment la 
realitat, l’efectivitat i la quantia dels danys que reclama durant el període de suspensió del 
contracte. En qualsevol cas, d’acord amb aquest article només són indemnitzables, els 
conceptes següents:

1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte.
2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva.
3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials adscrits a 
l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer servir per a altres finalitats.
4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a l’objecte del 
contracte vigent en el moment de la suspensió.

lll. La Disposició final novena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven 
mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i 
social del COVID-2019, modifica l’article 34 del RDL 8/2020, d’una banda, per precisar, en els 
contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat 
suspesos conforme al previst en l’apartat 1 d’aquest article, la possibilitat que l’òrgan de 
contractació pugui concedir a instància del contractista una bestreta a compte de l’import 
estimat de la indemnització que correspongui al contractista, podent-se realitzar l’abonament 
d’aquesta bestreta en un sol pagament o mitjançant pagaments periòdics, i posteriorment, 
descomptar l’import anticipat de la liquidació del contracte. En aquest sentit, assenyala que 
l’òrgan de contractació podrà exigir per efectuar la bestreta que la mateixa s’asseguri 
mitjançant qualsevol de les formes de garantia previstes en la LCSP.

VI.- Atès el Decret nº 1241 de mesures excepcionals adreçades en relació als òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu sector públic local derivat del Real 
Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació a l’article 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a l’alcaldessa, entre d’altres, la 
competència per adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant 
compte posteriorment a l’òrgan competent.
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Per tot això, RESOLC:

PRIMER.- AIXECAR LA SUSPENSIÓ del contracte del servei de manteniment i conservació 
de les instal·lacions esportives municipals, un cop han cessat les circumstàncies o mesures 
que impedeixin la seva execució, d’acord amb l’informe tècnic emès pel responsable del 
contracte, respectant les mesures de seguretat en el treball que es vagin acordant per fer front 
al COVID-19.

SEGON.- REQUERIR al contractista per a que, en cas que sol·liciti el pagament de les 
indemnitzacions corresponents al termini que el contracte ha estat suspès presenti la 
documentació següent:

1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte

Documentació acreditativa: Certificat del contractista de la relació de treballadors adscrit al 
contracte en data 14 de març amb les retribucions pagades i fins al final de la suspensió, 
conjuntament amb l’acreditació de la Seguretat social pagada.

2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa financera pagada en concepte de 
garantia del contracte esmentat proporcional pel termini de suspensió.

3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials adscrits a 
l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer servir per a altres finalitats.

Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa feta efectiva pel lloguer instal·lacions i 
equips adscrits al contracte o, en el seu cas, import del cost d’amortització de la maquinària i 
equips adscrits proporcional al termini de suspensió que figuri en els estats comptables.

4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a l’objecte del 
contracte vigent en el moment de la suspensió.

Documentació acreditativa: Rebut acreditatiu de la pòlissa contractada vigent durant el termini 
de suspensió.

El pagament d’aquesta indemnització restarà condicionat a la presentació de la corresponent 
declaració responsable del contractista a fi de no realitzar cap acomiadament, ni ERTE.

TERCER.- NOTIFICAR als interessats. 

QUART.- PUBLICAR aquest acord al perfil del contractant.
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CINQUÈ.- Peu de recurs.

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.”
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent."
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Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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