
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple 6/2021 del Consell Comarcal, de 19 de maig de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord següent: 
  
2. Desestimar el recurs de reposició interposat per AO Mayores Servicios 
Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 
18/1982, de 26 de mayo. X2020002333 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’11 de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar, entre 

d’altres, els acord següents:   

 
1. Reconèixer l’abast de la suspensió parcial del contracte per a la prestació del servei 

d’ajuda a domicili amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, 
Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, extensiu també als 
expedients no inclosos en el Decret de Presidència 2020PRES000178, de 12 de maig, 
que tinguin hores validades en la llista comparada pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal transcrita al fonament de dret desè. 
 

2. Estimar parcialment la reclamació d’indemnització d’AO Mayores Servicios Sociales, SL 
– People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de 
mayo, en concepte de despeses salarials, d’acord amb els fonaments de dret,  amb el 
càlcul i el detall següent: 

 

TIPUS MES 

HORES 
VALIDADE

S PEL 
CCVOR  

HORES 
NOVES  

HORES A 
DESCOMPTA

R  

DESPESA 
SALARIAL 

INDEMNITZABL
E EVENTUAL   

IMPORT A 
DESCOMPTA

R  

IMPORT 
INDEMNITZABL

E  

AUX març 437,00 213,00 -126,00 5.023,67 -1.420,39 3.603,27 

 
abril 1.011,00 175,00 -172,00 7.811,48 -1.428,65 6.382,83 

 
maig 673,50 160,00 -127,00 5.550,41 -1.118,37 4.432,04 

 
juny 690,00 148,00 -120,00 5.909,60 -865,56 5.044,04 

Total AUX   2.811,50 696,00 -545,00 24.295,15 -4.832,98 19.462,18 

TF març 678,25 463,00 -197,00 7.345,79 -2.183,50 5.162,29 

  abril 1.214,00 333,00 -247,00 11.585,68 -2.521,26 9.064,43 

  maig 990,00 307,00 -213,00 9.733,31 -2.372,50 7.360,81 

  juny 743,65 235,00 -150,00 6.830,12 -1.582,11 5.248,01 

Total TF   3.625,90 
1.338,0

0 
-807,00 35.494,90 -8.659,37 26.835,54 



 
 
 
 

 
 

Total 
general  

6.437,40 
2.034,0

0 
-1.352,00 59.790,06 -13.492,34 46.297,71 

      
 

3. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de 
manteniment de la garantia definitiva, d’acord amb allò exposat en el fonament jurídic 
onzè. 

 
4. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de 

lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, d’acord amb 
allò exposat en el fonament jurídic dotzè. 

 
5. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de 

pòlisses d’assegurança contractades, d’acord amb allò exposat en el fonament jurídic 
tretzè. 

 

6. Reconèixer l’obligació per un import de 46.297,71 euros i ordenar-ne el pagament a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 amb número de referència 
22020000472.  

 

7. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, 
SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.” 

 
2. El 19 de març de 2021, registre de sortida S2021004212, es notifica a AO Mayores 

Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 

18/1982, de 26 de mayo, els acords esmentats en el punt precedent.  

 

3. El 22 de març de 2021, AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, 

Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, accedeix a la notificació.  

 

4. El 23 d‘abril de 2021, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm.  

E2021005917 AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión 

temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, presenta un recurs de reposició contra 

els acords esmentats en l’apartat primer precedent.  

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques, amb el títol Objecte i naturalesa, estableix el següent:  

1. Els actes administratius que posin fi a la via administrativa poden ser recorreguts 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats 
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
2. No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt 

expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 



 
 
 
 

 
 

 

2. L’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques, amb el títol Terminis, estableix el següent:  

1. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Un 
cop transcorregut aquest termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la procedència del recurs extraordinari de 
revisió. 
 

Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar un 
recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord 
amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte. 

 
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes. 

3. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el recurs 
esmentat. 

 
3. L’article 30.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques, estableix el següent:  

4. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà 
d’aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del 
següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci 
administratiu. 
El termini conclou el mateix dia en què es va produir la notificació, la publicació o 
el silenci administratiu el mes o l’any de venciment. Si el mes de venciment no hi ha 
un dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entén que el termini expira 
l’últim dia del mes. 

 
Tenint en compte per tant allò establert a la llei pel que fa al recurs de reposició i al còmput 

de terminis fixats en mesos, com és el cas del recurs de reposició, es conclou que AO 

Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, 

Ley 18/1982, de 26 de mayo, ha interposat el recurs fora de termini i per tant, s’ha de 

desestimar per presentació extemporània ja que el termini finalitzà el 22 d’abril de 2021, que 

és el mateix dia ordinal en el que fou notificat però del mes següent, sense que pugui ser 

d’aplicació el dia de gracia de l’article 135.5 de la Llei d’enjudiciament Civil, ja que aquest 

termini no regeix en via administrativa.  

 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Desestimar el recurs de reposició interposat per AO Mayores Servicios Sociales, SL – 

People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, 

amb registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. E2021005917, de 23 

d’abril, per haver-se presentat fora de termini d’acord amb els fets i fonaments de dret 

exposats.  

 



 
 
 
 

 
 

2. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, 

Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.”  

 
 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 


