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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 13/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   13 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  21 d'abril de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la TELEMÀTICA en: 1ªconvocatòria. Comença la sessió a les 
09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   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 

 

 
 
Assisteixen a la mateixa, CONXI MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), ADRIÀ 
GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC) ,i 
MARTA GUINDA CAMPS (Regidora CUP) d’acord amb l’art. 13 del ROF 

 
   
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària del dia 14 d’abril 
de 2020. 
 
“S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària n.12  de la Junta de Govern Local 
del 14 d’abril de 2020.”. 
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1. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 7/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS A DUES CASETES D’EINES DE LA PARCEL·LA 
RÚSTICA 75, POLÍGON 44, PER IMPACTE D’UN ARBRE DE LA MASIA 
CABANYES, EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2018 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
   
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat pel recurrent en data 6 de 

març de 2020, contra l’interessat la resolució desestimatòria de l’expedient de 

responsabilitat patrimonial. 

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
2. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 51/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER ROBATORI D’ESTRIS PERSONALS AL CASAL DE LA GENT 
GRAN, A LA PL. E.C. RICART, EL DIA 7 DE MAIG DE 2019 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
  
   
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
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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.”.t 
   
3. Secretaria General.  
Número: 000049/2019-CONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER  A 
L’ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 

Junta de Govern Local en virtut del Decret de 25 de juny de 2019 publicat al 
BOPB en data 3 de juliol de 2019. 
  
 
Per tot això la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

 
ACORD  

 
 

PRIMER.- Adjudicar a CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA, amb NIF 
A43066299, el contracte dels serveis per a l’elaboració de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de vuit (8) mesos 
i  per un import de 37.525,00€ més 7.880,25€ corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 45.405,25€. 
              
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà   amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.9202.2270200 
Valoració llocs de treball / Pla d'Igualtat del pressupost vigent. L’autorització o 
realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
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suficient. 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la 
clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives particulars, al Director de 
Recursos Humans, Sr. Fermí Ortega Vázquez.  
 
SISÈ.- Aprovar les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten com 
a Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ.- 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 463/2020 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 
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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. 
 
 
ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 
CONTRACTE DE SERVEIS PER L’ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 049/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020 i en ús 
de les facultats atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA 
ARNAU SANABRA, assistida en aquest acte pel Secretari General de la 
Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA (en endavant el 
contractista) amb NIF A43066299,  domicili al carrer Informàtica 5, 43330 de 
Riudoms i en el seu nom i representació el Sr. Carlos Castilla Ordériz, amb 
NIF 39.886.978X. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de subministraments que es portarà a efecte de conformitat amb els 
documents acceptats per la contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 

I. La Junta de Govern Local en data 21 de gener de 2020 va aprovar el 
plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars 
que regeixen la contractació, per procediment obert d’acord amb els 
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articles 156 a 158 de la LCSP, per un període de deu (10) mesos, no 
prorrogables, amb un pressupost base de licitació de 50.000,00 €, més 
10.500,00 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 60.500,00 € 
(SEIXANTA MIL CINC-CENTS EUROS). 

 
II. D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona 

atorga a l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta 
competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant 
decret de data 25 de juny de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària de data __ de __________ de 2020, va acordar adjudicat el 
contracte de serveis per a l’elaboració de la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA. 

 
Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el 
present contracte de serveis  en base a les següents: 

 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA (en endavant, també, el 
contractista), es compromet a efectuar el servei corresponent al contracte de 
serveis per a l’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del present contracte, al 
contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de 
documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu 
(Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives 
Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei  per un import de 
37.525,00€, més 7.880,25€ que corresponen al 21% d’IVA, i que fan un total 
de 45.405,25€ (QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB 

VINT-I-CINC CÈNTIMS), quantitat que inclou totes les despeses necessàries i 
impostos.  
 

Tercera.- La durada màxima del present contracte serà de vuit (8) mesos, 
des del primer de maig de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. 
 

Quarta.- El contractista s’obliga a efectuar servei d’acord amb allò establert al 
Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions 
tècniques i al contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i 
resta obligat, també, a efectuar el servei d’acord amb la seva oferta de 
licitació i assumint les millores tècniques incloses a la mateixa. 
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Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi 
Ajuntament, de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o 

realització de l’objecte del contracte, exonerant a la part contractant de 
qualsevol responsabilitat. A tal efecte, es compromet a subscriure i mantenir 
vigent qualsevol assegurança que sigui necessària per a dur a terme la seva 

activitat derivada del present contracte, amb cobertura suficient per a 
respondre de qualsevol eventualitat. 
 

Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions 
i taxes que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així 
com a acomplir totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin 

ser-li exigibles.  

 
 

El Secretari General     L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 
 

 
 
De part de CARLOS CASTILLA  

INGENIEROS, SA 
 
   
 
 
4. Secretaria General.  
Número: 36/2020/eCONT. 
 
CONVALIDAR EL DECRET NÚM. 1299-2020, DE 27.03.2020, PER A L’ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 
D’ASSEGURANÇA DE VIDA I INVALIDESA DELS CÀRRECS ELECTES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVEIS D’ASSEGURANCES DE VIDA 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 
2018.08, LOT 1) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

 ACORD:  
 
 “ÚNIC. Convalidar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1299-2020, de data 27 de març de 
2020, que transcrit literalment diu: 
“DECRET PER A L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
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COMARQUES I LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSEGURANÇA DE VIDA I 
INVALIDESA DELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM, 
DELS SERVEIS D’ASSEGURANCES DE VIDA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2018.08, LOT 1). 
 
Relació de fets 
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la 
contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes 
del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la 
contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments 
i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les 
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de 
prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 
2.- Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis 
d’assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08),  mitjançant procediment obert, d’acord  
amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 
2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la 
Comissió Executiva del CCDL va resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis 
d’assegurances de vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), a les 
empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros i Lot 2 
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. 
En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc 
amb les empreses adjudicatàries. 
En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local,  va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de 
l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial. 
 
3.-  En data 9 de març de 2020, la Tècnica Auxiliar de Serveis Generals, Sra. 
Gemma Noya Espinazo, ha emès memòria justificativa de la necessitat de la 
contractació, les característiques i l’import del contracte d’assegurances de vida per 
als càrrecs electes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant contracte basat 
en l’Acord Marc dels serveis d’assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil 
Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.08), de 
l’ACM. 
 
4.- Efectuats els pertinents tràmits administratius i emès el preceptiu informe de la 
Intervenció General d'aquest Ajuntament, la proposta s'inclogué d'acord amb la 
legislació vigent en l'Ordre del Dia de La Junta de Govern Local a celebrar el dimarts 
17 de març de 2020, concretament en el seu punt tercer. 
 
Fonaments de Dret 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154221563755367 
 
 
 
 
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 

 

L’article 227 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb la DA 3a 
sobre la possibilitat que les Entitats Locals s’adhereixin a les centrals de contractació 
que hagin creat de conformitat a aquesta llei les associacions d’entitats locals a les 
que es refereix la DA 5a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local.  
 
Els articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació 
de contractes basats en aquests. 
 
Els articles 153 i 220 de la LCSP, pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
Les disposicions addicionals segona i tercera de la LCSP, en allò que fa referència a 
l’òrgan de contractació competent i les normes específiques de contractació pública 
en les entitats locals.  
 
El decret d'Alcaldesa 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, de 16 de març 
de 2020, i més concretament el seu primer punt en relació a la suspensió de la 
celebració de la junta de govern local, i el seu tercer punt en relació a l'adopció de 
resolucions. 
 
L’article desè de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre l’avocació de competències. 
 
El plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil 
Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la 
Resolució de Presidència núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Avocar la competència delegada de la Junta de Govern Local en matèria de 
contractació, en concret i exclusivament per aquest acte, en atenció a l’excepcional 
situación actual. 
 
Segon.- Adherir l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i 
contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  
 

Lot 1. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, SAU de Seguros y 
Reaseguros, per un import de 7.505,52 euros, exempts d’IVA, i amb vigència 
des del primer de maig del 2020 al 30 d’abril de 2021, amb la possibilitat de 
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dues pròrrogues, d’un any de durada cadascuna. 
 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 7.505,52 
euros, exempts d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 02.9200.2240000 Assegurança general. La 
despesa es distribuirà de la següent manera: 
 

ANY Import (exempt IVA) 

2020 7.505,52 

2021 7.505,52 

2022 7.505,52 

2023 7.505,52 

TOTAL 30.022,08 

 
Quart.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2018.08)  
 
Sisè.- El responsable del contracte será el Cap de Compres i Contractació, o la 
persona en qui delegui. 
  
Setè.- Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
Vuitè.-  Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant. 
 
Novè- Convalidar aquest Decret, un cop finalitzat l'estat excepcional actual, 
mitjançant l'òrgan competent, que és en aquest cas la Junta de Govern Local. 
 
Desè.-  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. 
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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.”. 
 
 
   
5. Recursos Humans.  
Número: 320/2020/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 
RECURSOS  PER A L’ANY 2020 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
prorrogat per a l’any 2020, el recurs següent: 

CODI 
RECURS ACTUACIÓ TIPUS NOM ACTUACIÓ REGIDORIA 

SOL·LICITANT 
ENS 

EXECUTOR 
IMPORT 

SOL·LICITAT 

20187 

Pla d’anàlisi i 

seguiment de 

l’absentisme:in

dicadors, 

propostes de 

millora i 

seguiment de 

resultats. 

Recurs tècnic 

Pla d’anàlisi i 

seguiment de 

l’absentisme a AISSA 

Recursos 

humans 

Diputació 

de 

Barcelona 

0 

 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. 
 

TERCER.- Donar compte en la propera sessió de la Junta de Govern  

QUART.- 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 
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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. 
 
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.”. 
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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. 
 
 
 
6. Intervenció.  
Número: 34/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICACTVA 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/2020/10 i pagament a justificar.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

01 F/2020/1815 01/04/2020 USRT2004000019 147,15 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

01 Total    147,15   

02 F/2020/1894 07/04/2020 CI0915995491 14,52 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2020/1821 02/04/2020 198771 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, 
S.L. 

02 F/2020/1869 04/04/2020 4002816309 2.193,10 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

02 Total    2.321,36   

03 F/2020/1816 01/04/2020 USRT2004000010 265,70 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

03 Total    265,70   
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04 F/2020/1152 01/03/2020 USRT2003000001 46,10 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

04 F/2020/1282 04/03/2020 16395 48,68 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/1226 02/03/2020 Emit- 36 49,19 B61407482 SICO FIRE S.L. 

04 F/2020/758 06/02/2020 15922 51,18 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/784 06/02/2020 16049 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/1617 19/03/2020 16659 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/1803 01/04/2020 USRT2004000005 51,88 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

04 F/2020/1752 31/03/2020 20SM1807/1000189 209,09 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

04 F/2020/1443 11/03/2020 A/2002599 218,40 S5800004C EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

04 F/2020/1204 28/02/2020 2020/10 272,19 B61003596 LA MERCANTIL 
VILANOVA TEIXITS 
LA ROSA, S.L. 

04 F/2020/2003 08/04/2020 GFE17-033GB 7.454,21 B63560833 GLOBAL FORMACION 
EMPRESARIAL 

04 Total    8.504,22   

05 F/2020/1856 03/04/2020 Emit- 637 22,22 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

05 F/2020/1822 02/04/2020 198772 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, 
S.L. 

05 F/2020/1814 01/04/2020 USRT2004000025 757,48 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

05 F/2020/2001 08/04/2020 7 4242 1.143,78 B66971276 ALCO RENTAL 
SERVICES S.L.U. 

05 F/2020/1770 31/03/2020 C1 C120000511 5.865,26 B27014398 AUTOS IGLESIAS, 
S.L. 

05 Total    7.902,48   

06 F/2020/1893 07/04/2020 CI0915995500 14,60 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

06 F/2020/1912 30/03/2020 020/3279 14,76 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

06 F/2020/1798 01/04/2020 USRT2004000020 120,33 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

06 F/2020/1835 02/04/2020 20C1 015153 160,37 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154221563755367 
 
 
 
 
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 

 

S.A. 

06 F/2020/1787 01/04/2020 925 200,00 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI 

06 F/2020/1864 03/04/2020 999402945511 
0657 
00Z006N0005021 

223,21 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

06 F/2020/1861 03/04/2020 086163937414 
0228 
00Z006N0005006 

266,82 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

06 Total    1.000,09   

10 F/2020/1888 06/04/2020 2000798 15,85 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

10 F/2020/1601 19/03/2020 16643 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/1531 13/03/2020 A-2020/00027470 27,94 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1862 03/04/2020 999402943658 
0668 
00Z006N0005017 

43,84 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

10 F/2020/1755 31/03/2020 20SM1807/1000183 81,31 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

10 F/2020/1758 31/03/2020 20SM1807/1000176 89,81 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

10 F/2020/1819 01/04/2020 USRT2004000028 95,36 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/1665 12/03/2020 FA2000141 204,41 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

10 F/2020/1516 13/03/2020 A-2020/00024083 212,44 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1794 01/04/2020 200043 294,27 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 Total    1.090,82   

21 F/2020/1804 01/04/2020 USRT2004000030 48,33 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

21 F/2020/1998 08/04/2020 601-KF20-16485 66,28 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

21 F/2020/1789 01/04/2020 20/0441 858,01 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/1995 08/04/2020 Emit- 52286 1.185,56 B61818894 DISTRIBUIDORA DE 
SERVICIOS 
ANTIVIRUS,SL 

21 Total    2.158,18   

22 F/2020/1807 01/04/2020 USRT2004000017 56,93 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 
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22 Total    56,93   

31 F/2020/1467 12/03/2020 v20039 574,75 B67536946 PROJECTES DEL 
METAL VILANOVA, 
S.L. 

31 Total    574,75   

32 F/2020/1895 07/04/2020 CI0915995496 7,26 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

32 Total    7,26   

33 F/2020/1897 07/04/2020 CI0915995497 18,17 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

33 F/2020/1812 01/04/2020 USRT2004000008 111,50 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

33 F/2020/1777 01/04/2020 0002 0000200242 121,00 B66164930 CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, S.L. 

33 F/2020/1790 01/04/2020 1405 187,55 J66349572 IGRAFIQ STUDIO, 
SCD 

33 F/2020/1860 03/04/2020 086163936541 
0397 
00Z006N0005002 

253,53 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/1859 03/04/2020 086163936541 
0382 
00Z006N0004996 

5.133,36 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/1858 03/04/2020 999347497021 
1549 
PZZ001N0039385 

6.366,44 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 Total    12.191,55   

34 F/2020/1810 01/04/2020 USRT2004000004 53,11 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

34 F/2020/1913 07/04/2020 91016 332,11 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

34 Total    385,22   

35 F/2020/1902 07/04/2020 2500618859 5,67 A81069197 KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. 

35 F/2020/1892 07/04/2020 CI0915995505 7,26 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

35 F/2020/1906 07/04/2020 082033605111 
0697 
PMR008N0006390 

124,09 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

35 F/2020/1899 07/04/2020 FC-034756 7.862,11 B80925977 TELEVIDA 
SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.L. 

35 Total    7.999,13   

40 F/2020/1818 01/04/2020 USRT2004000023 284,94 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

40 Total    284,94   

52 F/2020/1854 03/04/2020 Emit- 638 55,25 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

52 F/2020/1786 01/04/2020 1 1200300290 57,35 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 
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52 F/2020/1855 03/04/2020 Emit- 639 253,08 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

52 F/2020/1784 01/04/2020 1 1200300288 494,02 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 F/2020/1813 01/04/2020 USRT2004000029 535,28 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

52 F/2020/1233 03/03/2020 VIFV 200238 639,70 B60610060 PARERA 
INSTAL.LACIONS, 
S.L. 

52 F/2020/1785 01/04/2020 1 1200300289 727,75 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 F/2020/1704 26/03/2020 1 1200100300 6.059,17 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 Total    8.821,60   

54 F/2020/1663 06/03/2020 003/20 25,39 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/1664 09/03/2020 0002/2020 42,04 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/1661 03/03/2020 2 59,51 XXXXXX XXXXXXX 

54 F/2020/1670 17/03/2020 90950 63,11 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

54 F/2020/1801 01/04/2020 USRT2004000001 169,99 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

54 Total    360,04   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/656 04/02/2020 S 2020/S/28 15,52 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1359 09/03/2020 S 2020/S/263 17,38 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1863 03/04/2020 999402946469 
0621 
00Z006N0005027 

489,05 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1580 18/03/2020 450229956 1081 
F0019N00002625 

1.135,26 B82846817 EDISTRIBUCION 
REDES DIGITALES, 
S.L.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1890 06/04/2020 1 1.890,00 XXXXXX XXXXXXX 

Multiaplicació 
total 

   3.547,21   

Total general    57.618,63   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

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

Tercer Nom 

10 F/2020/1683 25/03/2020 999402943658 0653 
00Z006N0004574 

14.728,43 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

10 Total    14.728,43   

52 F/2020/1681 25/03/2020 999419811919 0652 
00Z006N0004568 

36.452,81 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

52 Total    36.452,81   
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Total general    51.181,24   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

52 F/2020/1686 25/03/2020 999402945830 
0649 
00Z006N0004567 

190.903,60 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, 
S.A.U. 

52 Total    190.903,60   

Total general    190.903,60   

 
 
Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

FACTURES < 10.000€ 57.618,63 77 

FACTURES ENTRE 10.001 I 50.000€ 51.181,24 2 

FACTURES > 50.001€ 190.903,60 1 

 299.703,47 80 

 
Resum pagament a justificar 
 

Exp. Cognoms i 
nom o raó 

social o text 
explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 PJU - 
SERVEIS 
SOCIALS 

R-22020/354 
PJU-

22020/5048 
21.621,73 

€ 
 

15/04/2020 

TOTAL 21.621,73€ 

 
Resum total 
 

 Imports 

Total factures 299.703,47€ 

Pagament a justificar 21.621,73€ 

 31.325,20€ 

 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/10.  
 
 
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  

 
 
.-. 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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