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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 12/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   12 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  14 d'abril de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la Sala Alcaldia en: 1ª/2ª convocatòria. Comença la sessió a 
les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Adelaida Moya Taules   ERC 

 
Assisteixen a la mateixa, CONXI MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), ADRIÀ 
GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES 
(Regidora ERC) i JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC), d’acord amb l’art. 13 del 
ROF 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària del dia 07 d’abril  
de 2020. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària n.11 de la Junta de Govern Local 
del 07 d’abril de 2020. 
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1. Secretaria General.  
Número: 000031/2014-CONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL DISTRIBUÏDA MITJANÇANT 
FONTS REFREDADORES A INSTAL·LAR A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 

PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom de l’empresa 

AQUADIRECT BLUE PLANET, SL,  amb CIF B62117783, per import de 703,95 € (SET-

CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO), referent a la 

contractació del subministrament d’aigua mineral natural distribuïda mitjançant fonts 

refredadores a instal·lar a les diferents dependències de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 

 

SEGON.- Notificar a l’empresa AQUADIRECT BLUE PLANET, SL.. la present resolució. 

 

TERCER.- 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.  

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 

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 
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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. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 

març  de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 

començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
   
2. Secretaria General.  
Número: 000003/2017-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1275-2020, DE 23.03.2020 PEL QUAL S’ACORDA LA 
SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DE SERVEI DE DIRECCIÓ, 
ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, INFORMACIÓ I PETIT MANTENIMENT DE LA XARXA 
D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 

 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
 
ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1275-2020, de data 23 de març de 2020, 
que transcrit literalment diu: 
“ACORDAR LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, INFORMACIÓ I PETIT MANTENIMENT 
DE LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
Antecedents de fet 
 
1. Atesa l’actual crisis sanitària, requereix mesures de contenció que tenen un impacte 
directe sobre la demanda i l’activitat econòmica. Davant la situació d’emergència de 
salut pública i pandèmia internacional, el Govern va aprovar el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel que es declarava l’estat d’alarma, i la progressió de la malaltia 
COVID-19 ha suposat limitacions temporals a la lliure circulació, prestació de serveis, 
subministraments, execució de contractes i la reducció de l’oferta laboral degut a les 
mesures de quarantena i contenció. 
 
La situació generada per l’evolució del COVID-19, ha implicat la necessitat d’adoptar 
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mesures de contenció extraordinàries per les autoritats sanitàries que estan causant 
un impacte econòmic i social en determinats sectors empresarials, de serveis, 
subministraments de tot l’Estat, afectant directament a l’esfera patrimonial i personal 
de les ciutadanes i ciutadans. 
 
2.- Atès les mesures regulades en 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, en relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, es 
regulen mesures per evitar els efectes negatius derivats de la suspensió dels 
contractes públics, impedint la resolució de contractes públics, a fi d’evitar que el 
COIVID-19 o les mesures adoptades pels poders públics puguin causar un impacte 
negatiu estructural del teixit productiu. 
 
3.- Atès la instància de sol·licitud de suspensió del contracte presentada per Anna 
Quelon Vidiella, en nom i representació de BERTEXAM S.C.P, NIF J61681003,  en 
data 19 de març de 2020, mitjançant la qual sol·licita a l’Ajuntament la suspensió del 
contracte i l’indemnització dels danys i perjudicis per aquest fet. 
 
4.- Atès l’informe favorable de la Cap de Servei  de Participació, Sra. Griselda Castelló 
Dalmau, responsable del contracte. 
 
Fonaments de dret 
 
I.  Atès l’article 120 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, on es regula la 
tramitació d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o 
de necessitats que afectin la defensa nacional. 
 
II.- Atès l’article 1 del Real Decret 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 por el 
COVID-19, en relació a l’article 6 del mateix text legal, on es regula que cada 
administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en 
la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi 
necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de 
l’estat d’alarma. 
 
III.- Atès els articles 22 i 23 del 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, en 
relació a la suspensió dels contractes per causa de força major. 
 
IV.- Atès l’article 34 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, en 
relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, concretament a 
les mesures en matèria de contractació pública a fi de pal·liar les conseqüències del 
COVID-19. 
 
Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, així 
com els contractes públics d’obra vigents a l’entrada en vigor del citat reial decret llei 
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8/2020 de 17 de març, dins del marc establert per l’article 3 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, de la qual l’execució ha esdevingut 
impossible com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per 
l’Estat, les comunitats autònomes o l’administració local per combatre’l restaran 
automàticament suspesos des de que es produís la situació de fet que impedeixi 
la seva prestació i fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se. 
 
A aquests efectes, s’entendrà que la prestació pot realitzar-se novament quan, un cop 
havent cessat les circumstàncies o mesures que la impedeixin, l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista el fi de la suspensió. 
 
Quan l’execució del contracte públic resti suspès, l’entitat adjudicadora haurà d’abonar 
al contractista els danys i perjudicis soferts durant aquest període de suspensió, prèvia 
sol·licitud i acreditació fefaent dels mateixos. Els danys i perjudicis pels quals el 
contractista podrà ser indemnitzat, son els establerts en el citat article 34.1 del citat 
Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març. 
 
Pel que fa a la prorroga o ampliació de terminis, i els danys i perjudicis derivats, en el 
contracte públic d’obres, d’acord amb l’article 34.3 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 
de març, serà d’aplicació als contractes en els quals, d’acord amb el programa de 
desenvolupament dels treballs o pla d’obra, estigues prevista la seva finalització del 
termini d’execució entre el 14 de març i durant el període que romangui l’estat 
d’alarma. En aquest casos, el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini 
final d’entrega sempre i quan ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents 
si s’atorga una ampliació del termini inicial. 
 
Acordada la seva suspensió, pròrroga o ampliació del termini contractual, únicament 
seran indemnitzables els conceptes detallats expressament a l’article 34.3 del citat 
Reial Decret. 
 
L’aplicació del règim indemnitzador, únicament haurà de procedir quan l’òrgan de 
contractació, a instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals pugui 
apreciar la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqüència de l’actual 
situació d’emergència sanitària. 
 
El contractista en la seva sol·licitud ha d’acreditar davant l’òrgan de contractació les 
raons per les quals l’execució del contracte esdevé impossible; el personal, 
dependències, vehicles, maquinaria, instal·lacions i equipaments adscrits a l’execució 
del contracte, i els motius que impossibiliten la utilització pel contractista dels medis 
citats anteriorment.  
 
Transcorregut el termini dels cinc dies naturals, sense haver-se notificat la resolució 
expressa al contractista, s’haurà d’interpretar com a desestimació per silenci 
administratiu negatiu. 
 
En les suspensions que s’acordin, no resultarà d’aplicació allò que disposa l’article 
208.2 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, ni tampoc allò establert en l’article 220 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós 
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de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la indemnització i els seus 
conceptes. Igualment en matèria de contracte públic d’obres no serà d’aplicació 
l’article 239 de Llei 9/2017 de 8 de novembre, ni l’article 231 Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Pel que fa als contractes públics de concessió d’obres i de concessió de serveis 
vigents a l’entrada en vigor del citat reial decret llei 8/2020 de 17 de març, dins del 
marc establert per l’article 3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, de la qual l’execució ha esdevingut impossible com a conseqüència del 
COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o 
l’administració local per combatre’l, donarà dret al concessionari al restabliment de 
l’equilibri del contracte, mitjançant segons procedeixi en cada cas, a l’ampliació de la 
seva durada inicial fins un màxim d’un 15% o mitjançant la modificació de les clàusules 
de contingut econòmic incloses en el contracte, d’acord amb l’article 34.4 del citat 
Reial Decret Llei 8/2020. 
 
El reequilibri contractual, en tot cas, haurà de compensar al concessionari per la 
pèrdua dels ingressos i increment dels costos suportats, entre els quals es considerarà 
les possibles despeses addicionals salarials que efectivament haguessin estat 
abonades, respecte als previstos en l’execució ordinària del contracte durant el 
període de duració de la situació de fet creada pel COVID-19.  
 
Igualment, únicament procedirà la seva compensació prèvia sol·licitud i acreditació 
fefaent per part del contractista de dites despeses, i procedirà quan l’òrgan de 
contractació, a instància del contractista, hagués apreciat aquesta impossibilitat fefaent 
d’execució del contracte 
 
La suspensió de los contractes del sector públic, no constituirà en cap cas 
causa de resolució dels mateixos. 
 
Finalitzat l’estat d’alarma es dictarà per l’òrgan de contractació resolució de 
reajustament dels terminis i execució del contracte, de conformitat amb l’article 208 de 
la Llei de Contractes del Sector públic, en relació a l’article 96 del seu Reglament. 
 
V.- Tal i com estableix l’article 34.6  del 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, en relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, els 
apartats 1 i 2 del citat article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, no seran d’aplicació 
en cap cas en els següents contractes (considerats essencials): 
 
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o altre indole, el qual 
el seu objecte estigui vinculat a l’actual crisis sanitària provocada por el COVID-19. 
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes 
informàtics. 
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris a fi de garantir la mobilitat i la 
seguretat de les infraestructures i serveis de transport. 
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials 
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i no obtinguin ingressos dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
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. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- ACORDAR la suspensió del contracte de servei de dirección, organització, 
animació, información i petit manteniment de la Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals 
de Vilanova i la Geltrú fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se, un cop 
havent cessat les circumstàncies o mesures que la impedeixin, o l’òrgan de 
contractació notifiqui al contractista el fi de la suspensió. 
 
SEGON.- ACORDAR  iniciar el expedient per la indemnització del contractista 
d’acord amb allò que disposa l’article 34 del RDL 8/2020 de 18 de març amb la 
disposició de les diligencies següents: 
 

- Presentació pel contractista sinó ho ha efectuat de tota la documentació i 
requisits establerts a l’article 34 del RDL 8/2020. 

- Informe favorable del responsable del contracte o del cap de servei 
responsable del contracte.  

- Informe jurídic del lletrat adscrit a l’àmbit origen del contracte. 
- Fiscalització per la intervenció.  
- Acord de l’òrgan de contractació. 

 
En  qualsevol cas 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.- El contractista durant el termini de suspensió té l’obligació de dur a terme el 
manteniment i conservació dels següents: Equips, maquinaria, dotació de recursos 
humans per tal que puguin atendre emergència  
 
QUART.- Comunicar l’acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- 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. 
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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”. 
  
 
   
3. Secretaria General.  
Número: 000028/2018-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1313-2020, DE 27.03.2020 PEL QUAL S’ACORDA LA 
SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ PER 
L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 
I L’EQUIP PROFESSIONAL DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
   
ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1313-2020, de data 27 de març de 2020, 
que transcrit literalment diu: 
“ACORDAR LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SUPERVISIÓ PER L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) DELS SERVEIS 
SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT 
DE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Antecedents de fet 
 
1. Atesa l’actual crisis sanitària, requereix mesures de contenció que tenen un impacte 
directe sobre la demanda i l’activitat econòmica. Davant la situació d’emergència de 
salut pública i pandèmia internacional, el Govern va aprovar el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel que es declarava l’estat d’alarma, i la progressió de la malaltia 
COVID-19 ha suposat limitacions temporals a la lliure circulació, prestació de serveis, 
subministraments, execució de contractes i la reducció de l’oferta laboral degut a les 
mesures de quarantena i contenció. 
 
La situació generada per l’evolució del COVID-19, ha implicat la necessitat d’adoptar 
mesures de contenció extraordinàries per les autoritats sanitàries que estan causant 
un impacte econòmic i social en determinats sectors empresarials, de serveis, 
subministraments de tot l’Estat, afectant directament a l’esfera patrimonial i personal 
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de les ciutadanes i ciutadans. 
 
2.- Atès les mesures regulades en 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, en relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, es 
regulen mesures per evitar els efectes negatius derivats de la suspensió dels 
contractes públics, impedint la resolució de contractes públics, a fi d’evitar que el 
COIVID-19 o les mesures adoptades pels poders públics puguin causar un impacte 
negatiu estructural del teixit productiu. 
 
3.- Atesa la instància de sol·licitud presentada per la contractista. l contractista Mireia 
Perau Campos, en data 25 de març de 2020 i consignada al Registre General 
d’Entrada d’aquest Ajuntament amb el número 2020011130, mitjançant la qual sol·licita 
la suspensió del contracte per impossibilitat d’execució del mateix com a conseqüència 
de la situació excepcional descrita.  
 
4.- Atès l’informe favorable a la suspensió del contracte de la responsable del mateix i 
Cap de Servei de l’àrea d’Acció Social, Sra. Marta Rovira Borrell, de data 27 de març 
de 2020 en el qual corrobora la impossibilitat de prestar el servei  mentre duri l’estat 
d’alarma. 
 
Fonaments de dret 
 
I.  Atès l’article 120 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, on es regula la 
tramitació d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o 
de necessitats que afectin la defensa nacional,  
 
II.- Atès l’article 1 del Real Decret 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 por el 
COVID-19, en relació a l’article 6 del mateix text legal, on es regula que cada 
administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en 
la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi 
necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de 
l’estat d’alarma. 
 
III.- Atès els articles 22 i 23 del 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, en 
relació a la suspensió dels contractes per causa de força major. 
 
IV.- Atès l’article 34 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, en 
relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, concretament a 
les mesures en matèria de contractació pública a fi de pal·liar les conseqüències del 
COVID-19. 
 
Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, així 
com els contractes públics d’obra vigents a l’entrada en vigor del citat reial decret llei 
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8/2020 de 17 de març, dins del marc establert per l’article 3 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, de la qual l’execució ha esdevingut 
impossible com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per 
l’Estat, les comunitats autònomes o l’administració local per combatre’l restaran 
automàticament suspesos des de que es produís la situació de fet que impedeixi 
la seva prestació i fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se. 
 
A aquests efectes, s’entendrà que la prestació pot realitzar-se novament quan, un cop 
havent cessat les circumstàncies o mesures que la impedeixin, l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista el fi de la suspensió. 
 
Quan l’execució del contracte públic resti suspès, l’entitat adjudicadora haurà d’abonar 
al contractista els danys i perjudicis soferts durant aquest període de suspensió, prèvia 
sol·licitud i acreditació fefaent dels mateixos. Els danys i perjudicis pels quals el 
contractista podrà ser indemnitzat, son els establerts en el citat article 34.1 del citat 
Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març. 
 
Pel que fa a la prorroga o ampliació de terminis, i els danys i perjudicis derivats, en el 
contracte públic d’obres, d’acord amb l’article 34.3 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 
de març, serà d’aplicació als contractes en els quals, d’acord amb el programa de 
desenvolupament dels treballs o pla d’obra, estigues prevista la seva finalització del 
termini d’execució entre el 14 de març i durant el període que romangui l’estat 
d’alarma. En aquest casos, el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini 
final d’entrega sempre i quan ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents 
si s’atorga una ampliació del termini inicial. 
 
Acordada la seva suspensió, pròrroga o ampliació del termini contractual, únicament 
seran indemnitzables els conceptes detallats expressament a l’article 34.3 del citat 
Reial Decret. 
 
L’aplicació del règim indemnitzador, únicament haurà de procedir quan l’òrgan de 
contractació, a instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals pugui 
apreciar la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqüència de l’actual 
situació d’emergència sanitària. 
 
El contractista en la seva sol·licitud ha d’acreditar davant l’òrgan de contractació les 
raons per les quals l’execució del contracte esdevé impossible; el personal, 
dependències, vehicles, maquinaria, instal·lacions i equipaments adscrits a l’execució 
del contracte, i els motius que impossibiliten la utilització pel contractista dels medis 
citats anteriorment.  
 
Transcorregut el termini dels cinc dies naturals, sense haver-se notificat la resolució 
expressa al contractista, s’haurà d’interpretar com a desestimació per silenci 
administratiu negatiu. 
 
En les suspensions que s’acordin, no resultarà d’aplicació allò que disposa l’article 
208.2 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, ni tampoc allò establert en l’article 220 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós 
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de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la indemnització i els seus 
conceptes. Igualment en matèria de contracte públic d’obres no serà d’aplicació 
l’article 239 de Llei 9/2017 de 8 de novembre, ni l’article 231 Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Pel que fa als contractes públics de concessió d’obres i de concessió de serveis 
vigents a l’entrada en vigor del citat reial decret llei 8/2020 de 17 de març, dins del 
marc establert per l’article 3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, de la qual l’execució ha esdevingut impossible com a conseqüència del 
COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o 
l’administració local per combatre’l, donarà dret al concessionari al restabliment de 
l’equilibri del contracte, mitjançant segons procedeixi en cada cas, a l’ampliació de la 
seva durada inicial fins un màxim d’un 15% o mitjançant la modificació de les clàusules 
de contingut econòmic incloses en el contracte, d’acord amb l’article 34.4 del citat 
Reial Decret Llei 8/2020. 
 
El reequilibri contractual, en tot cas, haurà de compensar al concessionari per la 
pèrdua dels ingressos i increment dels costos suportats, entre els quals es considerarà 
les possibles despeses addicionals salarials que efectivament haguessin estat 
abonades, respecte als previstos en l’execució ordinària del contracte durant el 
període de duració de la situació de fet creada pel COVID-19.  
 
Igualment, únicament procedirà la seva compensació prèvia sol·licitud i acreditació 
fefaent per part del contractista de dites despeses, i procedirà quan l’òrgan de 
contractació, a instància del contractista, hagués apreciat aquesta impossibilitat fefaent 
d’execució del contracte 
 
La suspensió de los contractes del sector públic, no constituirà en cap cas 
causa de resolució dels mateixos. 
 
Finalitzat l’estat d’alarma es dictarà per l’òrgan de contractació resolució de 
reajustament dels terminis i execució del contracte, de conformitat amb l’article 208 de 
la Llei de Contractes del Sector públic, en relació a l’article 96 del seu Reglament. 
 
V.- Tal i com estableix l’article 34.6  del 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, en relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, els 
apartats 1 i 2 del citat article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, no seran d’aplicació 
en cap cas en els següents contractes (considerats essencials): 
 
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o altre indole, el qual 
el seu objecte estigui vinculat a l’actual crisis sanitària provocada por el COVID-19. 
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes 
informàtics. 
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris a fi de garantir la mobilitat i la 
seguretat de les infraestructures i serveis de transport. 
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials 
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i no obtinguin ingressos dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
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. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- ACORDAR la suspensió del contracte l’adjudicació del servei de supervisió 
per l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) dels Serveis Socials municipals i l’equip 
professional de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fins que dita prestació pugui 
realitzar-se o executar-se, un cop havent cessat les circumstàncies o mesures que la 
impedeixin, o l’òrgan de contractació notifiqui al contractista el fi de la suspensió. 
 
SEGON.- ACORDAR  iniciar el expedient per la indemnització del contractista 
d’acord amb allò que disposa l’article 34 del RDL 8/2020 de 18 de març amb la 
disposició de les diligencies següents: 
 

- Presentació pel contractista sinó ho ha efectuat de tota la documentació i 
requisits establerts a l’article 34 del RDL 8/2020. 

- Informe favorable del responsable del contracte o del cap de servei 
responsable del contracte.  

- Informe jurídic del lletrat adscrit a l’àmbit origen del contracte. 
- Fiscalització per la intervenció.  
- Acord de l’òrgan de contractació. 

 
En  qualsevol cas 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.- El contractista durant el termini de suspensió té l’obligació de dur a terme el 
manteniment i conservació dels següents: Equips, maquinaria, dotació de recursos 
humans per tal que puguin atendre emergència  
 
QUART.- Comunicar l’acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- 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. 
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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”. 
 
 
   
4. Secretaria General.  
Número: 000030/2019-CONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 A FAVOR DE OBRES I 
CONSTRUCCIONS GARRAF,S.L. (OCSA) PELS TREBALLS DEL PROJECTE 
«SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA COBERTA DE LA SALA “FOMENT” DE LA 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER »  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats el mes 
de febrer de 2020 a favor de l’ empresa OBRES I CONSTRUCCIONS GARRAF,S.L., 
actualment GEOBRA 2020,SL.,amb NIF B 67440701 per les obres del projecte 
“Substitució del tancament de la coberta de la Sala “Foment” de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer”  per import de quatre mil   set-cents setanta nou euros amb quaranta 
cèntims 4.779,40€ ( 3949,92€ més  829,48€ del 21 per cent de l’IVA) . 

Segon.-  Aquest import es farà efectiu amb càrrec  a l’aplicació pressupostària   
333.622 Inversions en edificis i altres construccions, del vigent pressupost.   
 
Tercer.- 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. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154260300557147 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
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 la 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. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara 
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. En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord 
amb el RD 463/2020 de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a 
presentar recurs de reposició començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
 
   
5. Secretaria General.  
Número: 000030/2019-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1333-2020, DE 02.04.2020 PEL QUAL S’ACORDA 
L’ALLARGAMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
LA SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA COBERTA DE LA SALA FOMENT DE LA 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
   
“ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1333-2020, de data 2 d’abril de 2020, 
que transcrit literalment diu: 
“ACORDAR L’ALLARGAMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA COBERTA DE LA 
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SALA FOMENT DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
Identificador de l’expedient 
Núm.exp.: 000030/2019-CONT 
 
Antecedents de fet 
 
1. Atesa l’actual crisis sanitària, requereix mesures de contenció que tenen un impacte 
directe sobre la demanda i l’activitat econòmica. Davant la situació d’emergència de 
salut pública i pandèmia internacional, el Govern va aprovar el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel que es declarava l’estat d’alarma, i la progressió de la malaltia 
COVID-19 ha suposat limitacions temporals a la lliure circulació, prestació de serveis, 
subministraments, execució de contractes i la reducció de l’oferta laboral degut a les 
mesures de quarantena i contenció. 
La situació generada per l’evolució del COVID-19, ha implicat la necessitat d’adoptar 
mesures de contenció extraordinàries per les autoritats sanitàries que estan causant 
un 
impacte econòmic i social en determinats sectors empresarials, de serveis, 
subministraments de tot l’Estat, afectant directament a l’esfera patrimonial i personal 
de les ciutadanes i ciutadans. 
 
2.- Atès les mesures regulades en 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, en relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, es regulen 
mesures per evitar els efectes negatius derivats de la suspensió dels contractes 
públics, impedint la resolució de contractes públics, a fi d’evitar que el COIVID-19 o les 
mesures adoptades pels poders públics puguin causar un impacte negatiu estructural 
del teixit productiu. 
 
3.- Atès la instància de sol·licitud presentada pel contractista OCSA, OBRES I 
CONSTRUCCIONS GARRAF S.L. en data 27 de març de 2020, i consignada al 
Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament amb el número 20200011258 
mitjançant la qual sol·licita “que es prorrogui el termini d’execució de les obres 
referenciades (...) per el mateix període de duració de l’estat d’alarma”. 
 
4.- Atès l’informe dels responsables del contracte, Sra. Anabel Fuentes Montiel i Sr. 
Jordí Gómez Pagés, de data 1 d’abril de 2020, en què “la direcció facultativa de les 
obres informa FAVORABLEMENT, a l’allargament del termini que sol·licita l’empresa 
contractista de les obres, en el temps en que duri l’estat d’alarma. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Atès l’article 120 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, on es regula la 
tramitació d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de 
necessitats que afectin la defensa nacional, 
 
II.- Atès l’article 1 del Real Decret 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 por el COVID-19, 
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en relació a l’article 6 del mateix text legal, on es regula que cada administración 
conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària 
dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les 
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma. 
III.- Atès els articles 22 i 23 del 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, en 
relació a la suspensió dels contractes per causa de força major. 
 
IV.- Atès l’article 34.3 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, en relació a la 
suspensió dels contractes per causa de força major, concretament a les mesures en 
matèria de contractació pública a fi de pal·liar les conseqüències del COVID-19. Els 
contractes públics d’obra vigents a l’entrada en vigor del citat reial decret llei 8/2020 de 
17 de març, dins del marc establert per l’article 3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, sempre i quant aquests no hagin perdut la seva 
finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada per el COVID-19 o les 
mesures adoptades per l’Estat, el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el 
termini de lliurament sempre i quant ofereixi el compliment dels seus compromisos 
pendents si se li amplia el termini inicial. No resultarà d’aplicació l’article 208.2 a) 
apartat segon, ni l’article 239 de la Llei 9/201, de 8 de novembre; ni tampoc els articles 
220 i 231 del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei de contractes del sector jpúblic. 
 
V.- 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. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’allargament del termini que sol·licita l’empresa 
contractista de les obres, en el temps en que duri l’esta d’alarma, d’acord amb 
l’informe emès per part de la direcció facultativa de les obres, i amb efectes retroactius 
des del 14 de març de 2020. 
 
SEGON.- Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER.- 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 
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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.” 
  
 
   
6. Treball IMET.  
Número: 000005/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “Els serveis locals 
d’ocupació amb plataforma telemàtica XALOC 2020” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ENCÀRREG DE GESTIÓ A L’IMET 
  
 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
   
PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 27 de febrer de 2020, 
en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació 
amb plataforma telemàtica XALOC”, amb codificació 20/Y/278921, així com la 
concessió del recurs econòmic de CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  (52.445,68.- €) a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, a realització del següent servei, objecte 
de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2020. 
 

PROGRAMA TIPUS DE RECURS 
APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica XALOC 

Fons de prestació. 
Concessió directa. 

52.445,68.- euros 

 
La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents 
termes :  
 

a) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció 
en el període comprés entre 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 

 
b) JUSTIFICACIÓ : La justificació voluntària és fins al 15 de novembre de 2020 i 

la justificació final entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021, havent-se 
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de justificar les despeses a través de la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, en els termes establerts en l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 27 de febrer de 2020. 

 
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada 
en el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les 
necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
CINQUÈ- Peu de recursos. 
 
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.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
   
7. Treball IMET.  
Número: 000006/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals 2020” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
ENCÀRREG DE GESTIÓ A L’IMET 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
   

"PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 27 de febrer de 2020, 
en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, amb codificació 20/Y/279008, així com la 
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concessió del recurs econòmic de TRENTA-UN MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU 
EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS  (31.769,21.- €) a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, a realització del següent servei, objecte 
de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2020. 
 

PROGRAMA TIPUS DE RECURS 
APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals 

Fons de prestació. 
Concessió directa. 

31.769,21.- euros 

 

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents 
termes :  
 

a) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció 
en el període comprés entre 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 

 
b) JUSTIFICACIÓ : La justificació voluntària és fins al 15 de novembre de 2020 i 

la justificació final entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021, havent-se 
de justificar les despeses a través de la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, en els termes establerts en l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 27 de febrer de 2020. 

 
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada 
en el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les 
necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
CINQUÈ- Peu de recursos. 
 
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 
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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.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
   
 
 

Proposicions urgents 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
8. Intervenció.  
Número: 33/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENT A 
JUSTIFICAR PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/9 i pagament a justificar.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

01 F/2020/1743 31/03/2020 20SM1807/1000196 58,08 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

01 F/2020/1611 19/03/2020 16653 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 Total    134,20   

02 F/2020/1712 27/03/2020 20019348 0,44 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1715 27/03/2020 20019349 0,65 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1726 30/03/2020 20015385 5,23 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 
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02 F/2020/1734 30/03/2020 20015386 7,66 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1733 30/03/2020 20015387 14,88 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1809 01/04/2020 USRT2004000032 16,63 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

02 F/2020/1730 30/03/2020 20015388 24,47 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1732 30/03/2020 20015389 29,89 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1764 31/03/2020 20SM1807/1000193 34,85 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 F/2020/1728 30/03/2020 20015390 44,83 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1731 30/03/2020 20015391 44,83 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1729 30/03/2020 20015392 47,01 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1735 30/03/2020 20015393 57,35 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1717 27/03/2020 20018427 61,08 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1716 27/03/2020 20018428 93,90 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1718 27/03/2020 20018429 136,55 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1780 01/04/2020 BC20/0303 179,08 B43120534 AMBIENT, SERVEI DE 
CONTROL DE 
PLAGUES 

02 F/2020/1725 30/03/2020 2000241 1.940,20 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL GARRAF 

02 Total    2.739,53   

03 F/2020/1573 17/03/2020 2020-02853 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

03 F/2020/1555 17/03/2020 2020//200302 1.191,86 B08908519 GRAFIQUES DEL FOIX 
S.L. 

03 Total    1.207,97   

05 F/2020/1637 20/03/2020 2020-03132 7,65 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/1713 27/03/2020 1 1200200322 11,63 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

05 F/2020/1667 12/03/2020 2020/301 15,40 B65939092 NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, S.L. 

05 F/2020/1568 17/03/2020 2020-02858 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/1569 17/03/2020 2020-02859 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/1618 19/03/2020 16660 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/1639 20/03/2020 2020-03140 62,19 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/1620 19/03/2020 16662 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/1521 13/03/2020 A-2020/00024310 235,60 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

05 F/2020/1652 23/03/2020 20/270 494,89 A08685273 DEXTRON, 
INGENIERIA DE LA 
TELECOMUNICACION, 
S.A. 
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05 F/2020/1746 31/03/2020 20SM1807/1000187 522,72 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

05 F/2020/1836 02/04/2020 200150 588,06 B61721643 PERES SPORT, S.L. 

05 F/2020/1684 25/03/2020 999402946821 
0619 
00Z006N0004571 

2.061,10 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

05 Total    4.164,22   

06 F/2020/1739 31/03/2020 20SM1807/1000177 59,87 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

06 F/2020/1742 31/03/2020 20SM1807/1000175 59,87 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

06 F/2020/1760 31/03/2020 20SM1807/1000180 68,44 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

06 F/2020/1737 31/03/2020 20SM1807/1000199 174,24 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

06 F/2020/1776 01/04/2020 06/20 2.029,68 J61681003 BERTEXAM, S.C.P. 

06 F/2020/1873 06/04/2020 7/20 9.556,41 J61681003 BERTEXAM, S.C.P. 

06 Total    11.948,51   

08 F/2020/1754 31/03/2020 20SM1807/1000202 69,70 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

08 F/2020/1796 01/04/2020 USRT2004000011 100,89 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

08 F/2020/1825 02/04/2020 00240 172,23 46748395K MIREIA PERAU 
CAMPOS 

08 F/2020/1775 01/04/2020 AJ/2020/062 2.422,44 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 F/2020/1774 01/04/2020 AJ/2020/061 3.958,17 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 Total    6.723,43   

09 F/2020/1613 19/03/2020 16655 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/1762 31/03/2020 20SM1807/1000194 69,70 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

09 F/2020/1763 31/03/2020 20SM1807/1000204 139,39 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

09 F/2020/1808 01/04/2020 USRT2004000009 175,98 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

09 F/2020/1572 17/03/2020 21157 1.052,70 A58376971 PUBLICOLOR, S.A. 

09 F/2020/1659 23/03/2020 A 2020/A/5487 1.159,33 G60729084 ASSISTENCIA I 
GESTIO INTEGRAL 

09 F/2020/1761 31/03/2020 20SM1807/1000181 1.410,38 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

09 Total    4.041,61   
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10 F/2020/1509 13/03/2020 A-2020/00024076 7,67 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1510 13/03/2020 A-2020/00024077 11,78 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1515 13/03/2020 A-2020/00024082 17,65 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1511 13/03/2020 A-2020/00024078 27,94 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1484 13/03/2020 A-2020/00023443 37,62 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1483 13/03/2020 A-2020/00023391 39,47 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1695 25/03/2020 20017057 41,39 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

10 F/2020/1628 19/03/2020 16670 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/1508 13/03/2020 A-2020/00024075 68,53 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1612 19/03/2020 16654 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/1658 12/03/2020 015/2020 78,65 xxxxxx xxxxxx 

10 F/2020/1514 13/03/2020 A-2020/00024081 126,10 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1512 13/03/2020 A-2020/00024079 128,71 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1788 01/04/2020 20001805 151,25 A08849622 CORPORACIO 
CATALANA DE 
MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A. 

10 F/2020/1793 01/04/2020 FA2004 33420 181,50 B65328932 ANXANET OPERADOR 
DE XARXES 

10 F/2020/1797 01/04/2020 USRT2004000018 196,67 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/1481 13/03/2020 A-2020/00023090 222,91 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1513 13/03/2020 A-2020/00024080 301,45 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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10 F/2020/1643 12/03/2020 014/2020 441,65 xxxxxx xxxxxx 

10 F/2020/1582 18/03/2020 2020/0021 484,00 B67348227 CHEAP FILMS 
PRODUCCIONS, S.L. 

10 F/2020/1575 17/03/2020 22001425 1.126,10 A59367458 ID GRUP S.A. 

10 F/2020/1833 02/04/2020 20C1 014871 2.389,85 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

10 Total    6.208,66   

20 F/2020/1756 31/03/2020 20SM1807/1000203 23,23 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

20 F/2020/1806 01/04/2020 USRT2004000015 88,27 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

20 Total    111,50   

21 F/2020/1741 31/03/2020 20SM1807/1000195 23,23 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

21 F/2020/1724 30/03/2020 20/0430 1.950,64 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/1736 31/03/2020 FAV-20100-001219 5.591,41 B41632332 SAGE AYTOS, S.L. 

21 Total    7.565,28   

32 F/2020/1817 01/04/2020 USRT2004000007 74,52 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

32 F/2020/1768 31/03/2020 11 1.645,00 xxxxxxx xxxxxx 

32 F/2020/1679 25/03/2020 999402939565 
0615 
00Z006N0004578 

4.731,54 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

32 Total    6.451,06   

34 F/2020/1738 31/03/2020 20SM1807/1000197 34,85 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

34 Total    34,85   

35 F/2020/1779 01/04/2020 2500603370 5,67 A81069197 KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. 

35 F/2020/1344 06/03/2020 CI0915858706 7,26 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

35 F/2020/1543 13/03/2020 A-2020/00029578 34,45 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

35 F/2020/1606 19/03/2020 16648 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/1757 31/03/2020 20SM1807/1000188 116,16 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

35 F/2020/449 22/01/2020 15645 119,20 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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35 F/2020/786 06/02/2020 16047 119,20 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/1404 05/03/2020 01 18517 226,00 B65994014 INVEROLD 2013, SL 

35 F/2020/1800 01/04/2020 USRT2004000024 272,96 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

35 F/2020/1657 23/03/2020 587 305,19 xxxxxx xxxxxx 

35 F/2020/1832 02/04/2020 07820 413,82 B62785449 DISTRICTE DIGITAL, 
S.L. 

35 F/2020/1563 17/03/2020 2020-0023 464,00 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/1650 22/03/2020 082033605111 
0682 
PMR001N0125742 

599,03 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

35 F/2020/178 09/01/2020 082033605111 
0663 
PMR001N0007668 

609,71 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

35 F/2020/1651 22/03/2020 082033605111 
0678 
PMR001N0120709 

666,33 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

35 F/2020/1559 17/03/2020 2020-0019 1.230,00 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/1826 02/04/2020 00241 1.376,57 xxxxxx xxxxxx 

35 F/2020/1558 17/03/2020 2020-0018 5.867,76 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/1327 05/03/2020 FC-034456 7.983,70 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.L. 

35 F/2020/1561 17/03/2020 2020-0021 8.651,60 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    29.160,62   

40 F/2020/1749 31/03/2020 20SM1807/1000198 29,04 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

40 F/2020/1453 12/03/2020 249467 255,88 A12268918 SISTEMES D'OFICINA 
TECNOCAT, S.A. 

40 F/2020/1723 30/03/2020 001 20430668 1.107,15 B61117099 ASIDEK CT 
SOLUTIONS 

40 Total    1.392,07   

41 F/2020/1274 04/03/2020 16387 279,93 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 Total    279,93   

42 F/2020/1751 31/03/2020 20SM1807/1000185 29,04 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
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LIMPIEZA, S.A. 

42 Total    29,04   

52 F/2020/494 24/01/2020 001 72062002 8.452,24 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/1208 02/03/2020 30115 930,74 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

52 Total    9.382,98   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1355 09/03/2020 S 2020/S/260 45,38 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1356 09/03/2020 S 2020/S/261 46,89 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1678 25/03/2020 999402946469 
0615 
00Z006N0004572 

2.232,75 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1680 25/03/2020 999402945511 
0642 
00Z006N0004570 

4.210,86 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

Multiaplicació 
Total 

   6.535,88   

Total general    98.111,34   

 
 
 
Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

09 F/2020/1773 01/04/2020 AJ/2020/052 33.169,01 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

09 Total    33.169,01   

35 F/2020/1560 17/03/2020 2020-0020 17.819,88 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/1562 17/03/2020 2020-0022 45.684,83 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    63.504,71   

53 F/2020/1766 31/03/2020 2000330 29.917,50 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL 
GARRAF 

53 Total    29.917,50   

Total general    126.591,22   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
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Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

53 F/2020/1720 28/03/2020 A20H07002003000001 188.315,51 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    188.315,51   

Total general    188.315,51   

 
 
Resum total facturació  
 

 Import Recompte 

Factures < 10.000€ 98.111,34 115 

Factures entre 10.001 i 50.000€ 126.591,22 4 

Factures > 50.001€ 188.315,51 1 

 413.018,07 120 

 
 
Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i 
nom o raó 

social o text 
explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 PJU – 
ESCOLES 

MUNICIPALS 

R-
22020/1797 

PJU-
22020/4388 

3.000 € 
 26/02/2020 

TOTAL 3.000€ 

 
 
 
Resum total  
 

 Imports 

Total facturació 413.018,07€ 

Pagaments a justificar 3.000€ 

TOTAL 416.018,07€ 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/9.  
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
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“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.  

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
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.”. 
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Precs i preguntes  

 
.-. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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