A la ciutat de Tarragona, a 3 de març de 2017
Essent dos quarts d'onze del matí queden reunits al Saló de Comissions
"Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la Junta de Govern,
sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la
Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs. Diputats:
*Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
*Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
*En el punt 6 de l'Ordre del dia, el Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
essent les 10:45 s'incorpora a la sessió.
*En el punt 7 de l'Ordre del dia, l'Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros
Casanova essent les 10:47 s'incorpora a la sessió.
Excusa la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech i
l'Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed.
Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis
Econòmics per absència del Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i
per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els membres de la Junta de
Govern procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA
24 DE FEBRER DE 2017.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 24 de febrer de
2017.
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PUNT 2.- PROPOSTA D'INFORME PRECEPTIU SOBRE L'AGRUPACIÓ
DELS MUNICIPIS DE MASPUJOLS I L'ALEIXAR PEL SOSTENIMENT
EN COMÚ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ.
FETS
L’Ajuntament de Maspujols, per acord plenari de data 18 d’octubre de
2016, va aprovar l’agrupació dels municipis de Maspujols i l’Aleixar per al
sosteniment en comú del lloc de secretaria interventor i l'aprovació inicial
dels corresponents estatuts reguladors. Segons informe del Servei
d’Assistència Municipal de data 14 de febrer de 2017, el mateix acord
s’ha adoptat per part de l’Ajuntament de l’Aleixar en data 10 d’octubre de
2016.
L'Ajuntament de Maspujols (RE núm. 1-2017-002107-1, de 23 de gener
de 2017) ha sol·licitat a la Diputació l'informe preceptiu que preveu,
per a la constitució i dissolució de les agrupacions, l'article 3.b) de l'RD
1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball de
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i
l'article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
L'informe emès, en data 14 de febrer de 2017, pel Servei d'Assistència
Municipal, de la Diputació de Tarragona, considera adequada i
recomanable l’agrupació dels Ajuntaments de Maspujols i l’Aleixar per a
la creació de l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball
secretaria intervenció.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de
treball de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
4. Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
5. Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
6. Reglament del Servei d'Assistència de Secretaria Intervenció de la
Diputació de Tarragona.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Informar favorablement sobre l'agrupació per al sosteniment en
comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció dels Ajuntaments de
Maspujols i l’Aleixar
Segon.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Maspujols i
l’Aleixar.

PUNT 3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ I LLIURAMENT DE LA QUOTA
ANUAL DE SOCI A L'AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT
DE TARRAGONA-APPORTT, A.I.E. EXERCICI 2017
Per acord plenari de data 31 de juliol de 1992, la Diputació de Tarragona
va acordar participar com a soci fundador en la constitució de l'Agrupació
per a la promoció del Port de Tarragona, A.I.E. - APPORTT. I en data 2
d'abril de 1993, es va acordar adherir-se en condició de soci a
l'esmentada Agrupació, aprovant tots i cadascun dels pactes continguts a
l'escriptura fundacional.
En l'article 8è (apartat A) dels estatuts de l'Agrupació, sobre
l'Administració financera i econòmica, en relació amb els ingressos, es
preveu "b) les quotes periòdiques fixes".
En data 20 de febrer de 2017 (RE núm. 1-2017-005097-1), s'ha rebut la
factura núm. 37/17 corresponent a la quota de la Diputació de Tarragona
com a soci d'APPORTT per a l'any 2017 per un import total de
484,00 EUR (IVA inclòs).
Per tot l’exposat, S'ACORDA:
Aprovar la factura presentada i lliurar a APPORTT la quantitat de
484,00 EUR (IVA inclòs) en concepte de quota per a l'any 2017 per als
socis de l'esmentada Agrupació, amb càrrec a la partida 6011 – 440 –
48900, reserva de crèdit núm.6888, del vigent pressupost de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.
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Serveis Jurídics
PUNT 4.- PROPOSTA D'INADMISSIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PELS DANYS SOFERTS EN UN
VEHICLE QUAN CIRCULAVA PER LA TV-3022, P.K. 16+200.
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la companyia
d’assegurances “MAPFRE SEGUROS” contra la Diputació de
Tarragona.

Antecedents administratius
1. En data 13 de febrer de 2017 va tenir entrada al Registre General
de la Diputació de Tarragona una reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada pel senyor XXX en representació de la
companyia asseguradora MAPFRE SEGUROS contra la Diputació
de Tarragona per danys ocorreguts el dia 13 de febrer de 2016,
quan el senyor XXX circulava amb el vehicle matrícula XXX,
assegurat per la companyia MAPFRE, per la carretera TV-3022
(punt quilomètric 16,2), al terme municipal de Rasquera, quan va
col·lidir amb un porc senglar que va irrompre a la via.
2. En data 14 de febrer de 2017 se sol·licita informe al Servei
d'Assistència al Territori en relació a la reclamació presentada.
3. Segons informa el Servei d'Assistència al Territori, en data 16 de
febrer de 2017, la carretera on indica el reclamant que es va
produir la col·lisió, és a dir la TV-3022 (punt quilomètric 16,2), no
forma part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, essent
el titular d'aquest tram de la via la Generalitat de Catalunya.

Fonaments de dret
Manca de titularitat del servei públic
Un dels requisits imprescindibles perquè pugui ser apreciada la
responsabilitat patrimonial d’una administració pública és que s’acrediti
que el servei públic que suposadament ha provocat el dany l’hagi de
prestar l’Administració a qui es reclama per la lesió soferta.
D’acord amb l’informe del Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la
Diputació de Tarragona, emès en data 16 de febrer de 2017, el tram de
via per on circulava el vehicle Fiat Scudo, matrícula XXX, no forma part de
la xarxa viària de la qual és titular aquesta Diputació.
La carretera TV-3022 es va traspassar a la Generalitat de Catalunya
mitjançant conveni signat en data 16 d’agost de 2006.
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Per tant, l’Administració a la qual es reclama no és la titular del servei
públic suposadament causant del dany i, en conseqüència, aquesta no en
pot ser la responsable.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
pel senyor XXX en representació de la companyia MAPFRE
SEGUROS contra la Diputació de Tarragona, per manca de
titularitat del servei públic, al no pertànyer el tram de via on va
ocórrer l’accident a la xarxa provincial.
2. Trametre la reclamació a l’Administració titular de la via, la
Generalitat de Catalunya.
3. Trametre al reclamant còpia de l’acta de traspàs i també de la seva
publicació al DOGC de data 1 de desembre de 2016.

Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.

PUNT 5.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PELS DANYS SOFERTS EN UN
VEHICLE QUAN VA BOLCAR EN LA VIA A CAUSA DEL GEL.
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada pel senyor XXX
contra la Diputació de Tarragona

Antecedents administratius
1. El senyor XXX va presentar en data 30 de març de 2015 un escrit de
reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Diputació de Tarragona
per danys ocorreguts el dia 4 de febrer de 2015, a les 10 hores, quan el
seu vehicle M.A.N, model TG 350, matrícula XXX, que proveïa de sal una
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màquina llevaneus de la Diputació de Tarragona a la carretera T-730, va
bolcar en la via a causa del gel, en el punt quilomètric 7+340.
[El reclamant assenyalava el punt quilomètric 17 de la carretera T-730, però segons
Informe del Servei d’Atenció al Territori de la Diputació de Tarragona, l'accident va tenir
lloc exactament al punt quilomètric 7+340 de la T-730, titularitat de la Diputació de
Tarragona].

2. El Sr. XXX reclama una indemnització per import total de 23.621,68
Euros més IVA, que inclou els conceptes de dany emergent i lucre
cessant.
3. Després de les esmenes de defectes pertinents, per Decret de la
Presidència de 26 de juny de 2015 s’admet a tràmit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada i es tramita segons determina la
Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i el Reglament dels procediments de les administracions
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial
Decret 429/1993, de 26 de març.
4. Després de la instrucció de l’expedient i de la realització dels tràmits
oportuns, es dóna audiència als interessats per termini de 10 dies, temps
durant el qual la mercantil M. i J. Grúas, S.A ha presentat al·legacions, en
defensa dels seus drets i interessos.

Fets provats
1. Segons l'informe del Servei d'Assistència al Territori (SAT) de la
Diputació de Tarragona de 5 d'octubre de 2015, el dia 4 de febrer de 2015
el vehicle marca M.A.N., model TG 350, matrícula XXX proveïa de sal una
màquina llevaneus a la carretera T-730 quan va bolcar en el punt
quilomètric 7+340 dins del terme municipal de La Figuera.
2. El senyor XXX és titular del vehicle camió basculant marca M.A.N,
model TG 350, matrícula XXX, segons el permís de circulació del vehicle,
el qual estava assegurat a la data del sinistre per la companyia MGS
Seguros y Reaseguros S.A, amb número de pòlissa XXX.
3. Segons l'informe de 23 de novembre de 2015 de la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions de la Diputació de
Tarragona, en data 22 de novembre de 2013 la Junta de Govern de la
Diputació va adjudicar el “Contracte de servei d'assistència de maquinària
amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de
Tarragona” (lots 1, 2, 3, 4 i 5 de l'expedient 800433-2013-058-4040000201) a l'empresa M. i J. Gruas, S.A pel període desembre de 2014 a
desembre de 2018. L'esmentat contracte de serveis es va formalitzar el
dia 17 de desembre de 2013. El lot 3 és el que correspon concretament a
les comarques del Baix Camp i Priorat.
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4. En el marc del contracte subscrit, la Diputació de Tarragona va
demanar a l'empresa M. i J. Gruas S.A. un camió per transportar sal a la
màquina llevaneu de la Diputació de Tarragona, el dia 4 de febrer de
2015, segons indica el SAT en el seu informe de 5 d'octubre de 2015.
5. Per al compliment de l’obligació contractual, M. i J. Gruas S.A va
subcontractar l'empresa Transportes Paco (nom comercial del reclamant,
Sr. XXX), que va subministrar un camió trabuc amb maquinista-conductor,
per tal que es poguessin dur a terme els treballs de retirada de neu de les
carreteres, encomanats a les Brigades de Conservació de Carreteres de
la Diputació de Tarragona.
Segons expressa el reclamant al seu escrit de data 4 de maig de 2015 i
segons resulta de la documentació que hi acompanya, el maquinistaconductor (enviat per Transportes Paco) que maniobrava el camió el dia
del sinistre, era el Sr. XXX, del qual consta el DNI a l’expedient.
6. Fruit d’aquestes actuacions, consta annexat al referit Informe:
-) còpia de l’albarà amb número 032956 de data 4 de febrer de 2015
expedit per M. i J. Gruas S.A. i adreçat a la Diputació de Tarragona, en
el que consten 5 hores i mitja en concepte de càrrega, descarrega i
transport de sal.
-) còpia de l’albarà amb número 01038 de data 4 de febrer de 2015
expedit per Transports Paco i adreçat a M. i J. Gruas en el que
consten 5 hores i mitja en concepte de camió grua (pot veure’s que hi
consta la vinculació amb l’albarà 32956 emès per M. i J. Gruas a la
Diputació de Tarragona).
-) la factura núm. 009/15 expedida en data 28 de febrer de 2015 pel
Sr. XXX (nom comercial: Transportes Paco) contra la companyia
mercantil M. i J. Gruas, S.A, en la que apareix desglossat el concepte
“5,5 Horas camión grúa” per import total de 211,75 Euros, i amb el
número 1038 identificador de l’albarà de referència.
7. La carretera T-730, punt quilomètric 7+340 és de titularitat de la
Diputació de Tarragona i la seva IMD és de 104 vehicles/dia (any 2013).
8. D'acord amb l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de
data 23 d'octubre de 2015, les dades de precipitació acumulada el dia 4
de febrer de 2015 registrades a l'Estació Meteorològica Automàtica més
propera a La Figuera, situada a Margalef, van ser de 16,3 mm des de les
00.00 hores fins a les 10.30 hores del matí. Respecte a la neu acumulada,
l'informe del SMC esmentat anteriorment assenyala que no es disposa
d'informació del municipi de La Figuera del dia 4 de febrer de 2015. No
obstant això, segons els registres de les poblacions de Falset, Cornudella
de Montsant i Porrera pertanyents a la pròpia comarca del Priorat, el gruix
de neu acumulat durant el matí va situar-se entorn als 10 cm.
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9. L’asseguradora MGS Seguros y Reaseguros S.A certifica en data 5 de
maig de 2015 que no ha indemnitzat el Sr. XXX per raó del sinistre
ocorregut en data 4 de febrer de 2015.
10. L'informe del Servei d'Assistència al Territori de 5 d'octubre de 2015
assenyala que amb anterioritat al desembre de 2014 la Diputació de
Tarragona havia contractat directament amb Transportes Paco per fer
diversos serveis. L’Informe del Servei d’Assistència al Territori de 21
d’abril de 2016 acredita que entre aquests serveis prestats entre l’any
2012 i el 2014 s’hi inclou, en temporada d’hivern, l’aprovisionament de sal
a la màquina llevaneus.

Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat
patrimonial.Des del proppassat dia 3 d'octubre, aquesta matèria està regulada per la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i per la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques. Tanmateix, en ser la data d'interposició de la
present reclamació de responsabilitat patrimonial prèvia a l'entrada en
vigor de la normativa esmentada, la tramitació del mateix s'ha dut a terme
d'acord amb la legislació vigent en la data d'interposició, de conformitat
amb el que estableix la Disposició transitòria tercera, de la Llei 39/2015:
“Règim transitori dels procediments.a) Als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei,
aquesta no els és aplicable, i es regeixen per la normativa anterior.”

L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels
danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de
ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afectada el
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o
il·lícit de l'actuació administrativa.
- Exoneració en els supòsits de força major.
- Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació
es presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la
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responsabilitat.

2. No es compleix el requisit d’imputabilitat del dany a la Diputació de
Tarragona: El reclamant executava una prestació en el marc d’un
subcontracte subscrit entre M. i J. Gruas, S.A i Transportes Paco
(nom comercial del Sr. XXX).El reclamant presenta una sol·licitud de reclamació de responsabilitat
patrimonial contra la Diputació de Tarragona pels danys derivats del
sinistre ocorregut al bolcar el seu vehicle camió basculant a la via, quan
assistia una màquina llevaneus de la Diputació de Tarragona que
realitzava tasques de conservació de la carretera T-730, al punt
quilomètric 7 + 340.
La Clàusula Primera del “Contracte de servei d'assistència de maquinària
amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de
Tarragona” adjudicat per la Diputació de Tarragona a la companyia M. i J.
Gruas, S.A, estableix:
“Primera.- És objecte del present contracte el servei plurianual d’assistència
de maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la
Diputació de Tarragona, comarques Baix Camp – Priorat (Lot 3), que les
parts s’obliguen a complir d’acord amb les determinacions del Plec de
clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i
l’oferta del contractista”.

En el mateix sentit, la Clàusula Primera, punt 3er, del Plec de Clàusules
administratives del “Contracte de servei d'assistència de maquinària amb
destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona”
defineix, com a objecte del contracte:
“El servei d'assistència de maquinària consisteix en dur a terme els treballs
que li son encomanats a les Brigades de Conservació de Carreteres i que,
eventualment, no es poden executar amb els mitjans propis.”

En el marc del referit contracte, el dia 4 de febrer de 2015, la Diputació de
Tarragona va requerir a l'empresa M. i J. Gruas un camió per proveir de
sal una màquina llevaneus, tal com assenyala l'informe del SAT de 5
d'octubre de 2015.
L'empresa contractista, M. i J. Gruas, S.A, per tal de prestar el servei
requerit per la Diputació el dia 4 de febrer de 2015, va subcontractar amb
l'empresa Transports Paco la prestació d'un camió amb maquinistaconductor per proveir de sal una màquina llevaneus, segons fa constar
l'informe del SAT de 5 d'octubre de 2015.
Per aquest motiu, segons albarà amb número 032956 de data 4 de febrer
de 2015 expedit per M. i J. Gruas S.A. i adreçat a la Diputació de
Tarragona, es fan constar 5 hores i mitja en concepte de càrrega,
descarrega i transport de sal.
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Igualment, segons albarà amb número 01038 de data 4 de febrer de 2015
expedit per Transports Paco i adreçat a M. i J. Gruas, consten 5 hores i
mitja en concepte de camió grua (pot veure’s que hi consta la vinculació
amb l’albarà 32956 emès per M. i J. Gruas a la Diputació de Tarragona).
Conseqüentment, la factura núm. 009/15 fou expedida en data 28 de
febrer de 2015 pel Sr. XXX (nom comercial: Transportes Paco) contra la
companyia mercantil M. i J. Gruas, S.A, i en aquesta apareix desglossat el
concepte “5,5 Horas camión grúa” per import total de 211,75 Euros, i amb
el número 1038 identificador de l’albarà de referència.
Destaquem que el senyor XXX en cap moment al llarg de la tramitació
d’aquest procediment de responsabilitat patrimonial ha indicat que havia
estat subcontractat per la companyia M. i J. Gruas S.A en àmbit del
contracte subscrit entre Diputació de Tarragona i M. i J. Gruas, S.A. És
més, havent estat precisament requerit el reclamant, per mitjà d'esmena
de defectes, per a l'aportació d’un suposat contracte existent entre la
Diputació de Tarragona i Transportes Paco, el senyor XXX en el seu escrit
d'esmena de defectes de 5 de maig de 2015 adjuntà la còpia d'una factura
relativa a la prestació d'un servei que no es correspon amb l'actuació
realitzada el dia 4 de febrer de 2015 sinó a la d'un servei prestat l'any
2014, per al que havia estat directament contractat per la Diputació de
Tarragona.
Pel que fa a la possibilitat de subcontractar la prestació del servei objecte
del contracte, la clàusula dinovena del Plec de Clàusules administratives
preveu que el contractista pugui concertar amb tercers la realització
parcial de la prestació objecte del contracte d'acord amb els límits i
requisits que s'estableixen en l'article 227 del TRLCSP.
Respecte a la regulació de la subcontratació administrativa, el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) en el seu article
227 apartat vuitè exclou expressament l'acció directa del subcontractant
contra l'Administració en disposar:
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.

D’acord amb la normativa referida, la clàusula dinovena del Plec de
Clàusules Administratives del “Contracte de servei d'assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació
de Tarragona” disposa:
“Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front
a l'Administració. El coneixement que la Diputació tingui dels contractes
celebrats o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva
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del contractista principal.”

En relació a la figura de la subcontractació, la jurisprudència ha determinat
la seva naturalesa civil i el caràcter autònom del subcontracte respecte el
contracte principal, així com la impossibilitat que el subcontractista pugui
accionar contra l'Administració. Així ho ha recollit, entre d’altres, la
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 de juny de
2006 en afirmar:
Como ha declarado ya esta Sala y Sección en diversas ocasiones
(sentencias de 9 de julio de 1997, 13 de octubre de 2001 [JUR 2002, 51256]
y 30 de enero de 2002 [ JUR 2002, 134761], 31 de marzo de 2004 [ JUR
2004, 154587] y 5 de mayo de 2005 [JUR 2005, 173568]), el subcontrato
resulta un negocio jurídico derivado o secundario, pudiendo predicarse su
carácter estructuralmente autónomo y funcionalmente dependiente:
autónomo y de naturaleza civil, por una parte, pero también dependiente,
porque si se extingue el principal se produce la imposibilidad sobrevenida de
cumplirlo.
El subcontratista puede accionar contra el contratista, pero no existe
propiamente una relación directa entre la Administración y el subcontratista
ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una acción
contra aquélla, ya que las relaciones entre la empresa contratista y la
subcontratista son meramente civiles. Aunque es un tercero para la
Administración, el subcontratista no introduce la figura de una tercera parte
en el contrato principal en el que sólo existen dos partes en relación (STS de
10 de febrero de 1990 [RJ 1990, 2143]).

Seguint en aquesta línia es pronuncia la recent Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid de 6 de març de 2015 en la que
s'estableix:
"En el curso de un contrato administrativo para cuya ejecución material el
contratista haya requerido la intervención de un contratista, ni la
Administración contratante puede exigir nada a dicho subcontratista que solo
está obligado con su principal ni, correlativamente, el referido subcontratista
puede ejercitar acción alguna contra la Administración contratante, por tanto
tampoco la del artículo 1597 del Código Civil, sino únicamente contra el
contratista con el que subcontrató (...)
Por tanto, el legislador ha deslindado el ámbito del contrato celebrado entre
el órgano de contratación y el contratista del propio de la relación jurídico
privada surgida entre contratista y subcontratista, que vincula exclusivamente
al contratista-subcontratante y al subcontratista, y en el ámbito de los dos
quedan circunscritos sus efectos. La Administración contratante no entabla
vínculo contractual alguno con el subcontratista, de tal manera que sólo y
exclusivamente tiene frente a sí al contratista principal, quien asume, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración".

Per tant, la prestació que executava Transportes Paco per mitjà del
conductor Sr. XXX al moment de produir-se el sinistre, es desenvolupava
exclusivament en el marc d’un subcontracte existent entre Transportes
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Paco i M. i J. Grúas, S.A. en àmbit del qual i, segons hem exposat, res pot
reclamar Transportes Paco a la Diputació de Tarragona.
L’al·legació del reclamant i de l’empresa M. i J Gruas, S.A relativa a la
presència de personal de la Brigada de la Diputació de Tarragona al
moment d’executar-se la prestació i de produir-se el sinistre, és coherent
amb el que s’ha exposat, atès que el contracte subscrit entre Diputació de
Tarragona i M. i J. Gruas, S.A obliga el contractista a subministrar
maquinària i maquinista per tal que la Brigada de Carreteres de la
Diputació de Tarragona pugui complir les tasques que té encomanades.
Per tant, en qualsevol cas, la presència de personal de la Diputació de
Tarragona en la prestació del servei és necessària i acord amb el
contracte subscrit, i no comporta l’atribució de cap responsabilitat a la
Diputació de Tarragona enfront el reclamant.

3. No es compleix el requisit d’imputabilitat del dany a la Diputació de
Tarragona: El contracte subscrit entre Diputació de Tarragona i M. i J.
Gruas, S.A determina que l’execució és a risc i ventura del
contractista. Expressa i específica atribució al contractista de la
responsabilitat per danys causats en execució del contracte.Hem exposat al punt anterior les conseqüències legals i contractuals de
l’existència de subcontractacio, això és, la impossibilitat que el
subcontractista es dirigeixi i/o reclami contra la Diputació de Tarragona. A
més, exposem tot seguit, les conseqüències del règim pactat
contractualment per la Diputació de Tarragona amb la contractista, M. i J
G.ruas, S.A en matèria de responsabilitat en l’execució del contracte.
La clàusula divuitena del Plec de Clàusules administratives del “Contracte
de servei d'assistència de maquinària amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona”, relatiu a la regulació dels drets i
obligacions de les parts, estableix:
"El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a
indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte,
excepte en el cas que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i
directa d'una ordre de la Diputació".

Sobre aquest mateix aspecte, el “Plec de Prescripcions Tècniques
aplicables a la Prestació del Servei d'Assistència de Maquinària per a la
Conservació de la Xarxa de Carreteres de la Diputació de Tarragona de
les comarques del Baix Camp i del Priorat” precisa el següent:
"El contractista adjudicatari serà l'únic responsable de la conservació i
manteniment de la maquinària mentre duren els treballs, fins i tot en el cas de
lloguer sense conductor. També serà responsable de la realització de les
obres que li siguin encomanades quan el maquinista treballi per l'empresa
adjudicatària. Tanmateix ho serà també de la guarda i custòdia de la
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maquinària fora de les hores de treballs, sense que pugui reclamar a la
Diputació de Tarragona pels danys que pogués patir, independent de la
causa que l'ocasioni”.
El contractista serà responsable, durant la realització dels treballs, de
tots els danys i perjudicis, directes, indirectes, que es puguin ocasionar
a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència
dels actes, omissions o negligències del personal que tingui al seu càrrec.
Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran d'ésser reparats, a
costa del contractista d'acord amb la legislació vigent sobre aquesta matèria.
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades,
adequadament. Les propietats públiques o privades que es facin malbé
s'hauran d'arranjar, a costa del contractista, restablint les condicions
primitives o compensant correctament els danys i perjudicis que s'han fet".

Així, podem concloure que de l’aplicació del contracte subscrit entre la
Diputació de Tarragona i M. i J. Gruas, S.A també en resulta exclosa de
responsabilitat la Diputació de Tarragona.

4.- No es compleix el requisit d’imputabilitat del dany a la Diputació
de Tarragona: Inexistència de criteri d’imputació de responsabilitat
extracontractual o patrimonial.Hem exposat anteriorment que el sinistre pel qual es reclama, es produeix
durant l’execució d’un subcontracte subscrit entre M. i J. Gruas, S.A i el
reclamant (nom comercial Transportes Paco), en àmbit del qual no és
imputable la Diputació de Tarragona.
Exposem, a més, en aquest punt, que el reclamant no expressa ni
argumenta cap criteri d’imputació del dany per responsabilitat de tipus
extracontractual o patrimonial a la Diputació de Tarragona.
Advertim que la referència del reclamant sobre que el sinistre es produeix
per causa del gel a la carretera, no constitueix en aquest cas un criteri
d’imputació de responsabilitat, atès que precisament la prestació que
s’estava executant era la de subministrar sal a la màquina llevaneus, i així
ho expressa el propi reclamant al seu escrit de data 4 de maig de 2015,
on detalla que se li va encomanar el servei a causa de les condicions
atmosfèriques del moment.
Destaquem també en aquest punt, als efectes oportuns, el següent:
*) Transportes Paco ja havia complert en anteriors ocasions, la prestació
de servei de camió grua i d’aprovisionament de sal a la màquina lleus per
al manteniment de carreteres de la Diputació de Tarragona.L'informe del Servei d'Assistència al Territori de 5 d'octubre de 2015,
assenyala que amb anterioritat al desembre de 2014 la Diputació de
Tarragona havia contractat directament amb Transportes Paco per fer
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diversos serveis (si bé al supòsit que tractem, es compleix la prestació per
mitjà de subcontractació). L’Informe del Servei d’Assistència al Territori de
21 d’abril de 2016 acredita les múltiples ocasions en què Transportes
Paco ha prestat el servei de camió grua a la Diputació de Tarragona, i
també la prestació d’aprovisionament de sal a la màquina llevaneus en
temporada d’hivern. Així també ho expressa el propi reclamant al seu
escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial de data 25 de març de
2015:
“Que como empresa dedicada al transporte, llevamos años colaborado
directamente o a través de otras empresas con Vds, en la conservación del
buen estado de las carreteras de nuestra provincia”.

*) Necessària qualificació del maquinista-conductor.El Plec de Prescripcions Tècniques relatiu al “Contracte de servei
d'assistència de maquinària amb destinació a la conservació de carreteres
de la Diputació de Tarragona”, relatiu a les comarques del Baix Camp i
Priorat, disposa el següent:
"Tota la maquinària objecte del contracte s'haurà d'aportar amb maquinista
qualificat amb prou experiència en obres de carretera".

*) Incongruència entre l’hora de producció del sinistre i la facturació pel
servei prestat.Destaquem que segons consta a la reclamació del Sr. XXX, aquest va
facturar a la companyia M. i J Gruas, S.A pel dia 4 de febrer de 2015, 5
hores i mitja de feina amb el camió subministrador de sal, a l’igual que M. i
J. Gruas, S.A ho va fer pel mateix temps de 5 hores i mitja contra la
Diputació de Tarragona. En canvi, el reclamant expressa que l’accident es
va produir a les 10 hores del matí, extrem que sembla entrar en
contradicció amb la facturació acreditada, atès que la màquina llevaneus
va iniciar el seu recorregut a les 7 hores i 5 minuts del matí, segons
resulta de l’Informe del SAT de 5 d’octubre de 2015.

5.- No es compleix el requisit de l’antijuridicitat del dany.Hem exposat anteriorment que no es complex el requisit d’imputabilitat del
dany a la Diputació de Tarragona. Exposem en aquest punt que tampoc
es compleix el requisit de l’antijuridicitat del dany, atès que entenem que sí
existeix, en aquest cas, el deure de suportar el dany.
Assenyalem que el dany es produeix en el marc d’un subcontracte, i en
àmbit d’aquesta mateixa relació contractual, hi actuen tres subjectes
diferents:
- En primer lloc, M. i J. Grúas, S.A que assumeix l’obligació contractual
i el risc i ventura en l’execució del contracte,
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- En segon lloc, el Sr. XXX (nom comercial Transportes Paco),
subcontractat per M. i J. Grúas, S.A,
- En tercer lloc, el Sr. XXX, maquinista-conductor enviat per
Transportes Paco per al compliment de la prestació el dia del sinistre.
No correspon a la Diputació de Tarragona la determinació i/o concreció del
subjecte responsable dels danys que es reclamen:
*) en primer lloc, pel fet que desconeixem les relacions, pactes i clàusules
contractuals existents entre aquests subjectes, així com el règim de
responsabilitat que pugui regir les seves actuacions i,
*) en segon lloc, per la ja expressada total manca d’imputabilitat del dany
a la Diputació de Tarragona
No obstant, sense necessitat d’entrar a concretar el subjecte responsable
dels danys, es pot afirmar que no es compleix el requisit de l’antijuridicitat
del dany, atès que existeix el deure jurídic de suportar-lo, en la mesura
que entra dintre dels riscos propis de l’activitat desenvolupada.
Per totes les raons exposades, hem de concloure que en el present cas
no concorren els requisits exigits per la normativa per apreciar l'existència
de responsabilitat patrimonial de l'Administració.

En conseqüència, S'ACORDA:
Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació
de responsabilitat patrimonial iniciada pel senyor XXX, contra la Diputació
de Tarragona pels danys ocorreguts el dia 4 de febrer de 2015, a les 10
hores, quan el seu vehicle M.A.N, model TG 350, matrícula XXX que
proveïa de sal a una màquina llevaneus a la carretera T-730 va bolcar en
el punt quilomètric 7+340.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
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Museu d'Art Modern
PUNT 6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE
CONCESSIÓ DELS PREMIS DE LA BIENNAL D'ART 2017.
FETS
1.- La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit
competencial de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, de contribuir de manera activa i de recolzar
financerament a demandes socials i econòmiques dels ens locals de les
comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre i també de les persones i
les entitats públiques i privades, establint a l’efecte les corresponents
línies de subvencions en el pressupost anual.
2.- Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió
de subvencions i ajuts econòmics públics de les línies de foment
pressupostades s’han definit els termes de les respectives convocatòries,
així com les bases específiques reguladores en el marc de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions i de les Bases Generals de Subvencions de la
Diputació de Tarragona vigents per a 2009, i en el marc d’un procés
general de racionalització, millora i simplificació de la tramitació i la gestió.
Per tot això, a fi d’iniciar els corresponents procediments per a la
concessió de les subvencions, d’acord amb l’article 23 de l’esmentada Llei
general de subvencions,
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la
concessió dels Premis de la Biennal d’Art 2017 (XL Premi Tapiró de
Pintura i el XXXVIII Premi Julio Antonio d’Escultura
•

Règim específic de la convocatòria: Bases específiques reguladores de
la convocatòria del procediment de concessió del XL Premi Tapiró de
Pintura i el XXXVIII Premi Julio Antonio d’Escultura, publicades al BOP
núm. 39 de 24 de febrer de 2017.

•

Crèdit pressupostari al qual
pressupostària 2010-334-48111

•

Quantia total màxima destinada: 18.000,00 euros

•

Règim de concurrència de la convocatòria : concurrència competitiva

•

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció:
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió
del premi Tapiró de pintura i del premi Julio Antonio d’escultura, en el

s’imputen

els

Premis:

Partida
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marc de la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona que se celebra
l’any 2017, en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat de
fomentar la creació i la recerca en els camps de la pintura i
l’escultura.
•

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Museu d’Art
Modern

•

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern

•

Termini de presentació de sol·licituds: De l’endemà de la seva
publicació al BOP fin al 25 d’abril de 2017 a les 13 hores.

•

Termini de resolució i notificació: 6 mesos des de la data de la
publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOPT

•

Mitjà de notificació de les resolucions: en el domicili indicat pel
sol·licitant.

•

Requisits per a sol·licitar , forma d’acreditar-los, documents a
acompanyar a la sol·licitud i criteris de valoració: veure bases
específiques reguladores,

•

Règim general aplicable: Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de
subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; i, Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic.

•

Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la
via administrativa.

•

Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució
de la convocatòria:
o Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
o De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

Segon.- Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la
convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de
la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Tercer.- Comunicar l'acord a la Intervenció general de la Diputació de
Tarragona
Règim de recursos:
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-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 7.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ A
L'AJUNTAMENT DE BATEA, DEL PROGRAMA DE DESPESES
CORRENTS PER A L’ANUALITAT 2016 DE LA SUBVENCIÓ DEL PAM
2013-2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de maig de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona va
concedir la subvenció per a l'anualitat 2016 del Pla d'Acció Municipal
2013-2016 del programa de despeses corrents.
2. En data 31 de maig de 2016 a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona es va publicar l’acord de concessió per a l’anualitat 2015
del PAM 2013-2016.
3. L’ajuntament de Batea té concedida per a l’anualitat 2016 del PAM
2013-2016 una subvenció per al programa de despeses corrents.
4. De conformitat amb l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i
s'obre la convocatòria única per a aquest període, la base 12 regula
que el termini màxim d’execució del programa de despeses corrents
finalitza el 31 de desembre de l’exercici correspon a l’anualitat de la
subvenció concedida i la base 13, regula que el termini màxim de
justificació és l'últim dia del mes de gener de l’any següent al de la
concessió i permet sol·licitar una ampliació del termini per justificar
d’acord amb l’article 70 del Reglament de la Llei general de
subvencions, que permet l’ampliació màxima de la meitat del termini
per justificar i sempre que no es perjudiqui a tercers.
El termini màxim per executar les despeses del programa de despeses
corrents, per a l’anualitat 2016, del PAM 2013-2016, és fins el 31 de
desembre de 2016 i per justificar fins al 31 de gener de 2017.
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5. En data 26 de gener de 2017 l’Ajuntament de Batea va presentar, dins
de termini, una sol·licitud d’ampliació, de 15 dies naturals, del termini
màxim per justificar les despeses del programa de despeses corrents,
per a l’anualitat 2015 del PAM 2013-2016.
6. La unitat gestora ha comprovat que la sol·licitud presentada per
l’ajuntament és correcte.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
amb caràcter general que regula l’ampliació del terminis.
2. Base 12 i 13 de l’Annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre,
pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la
convocatòria única per a aquest període que regula la contractació de
les actuacions d’inversions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Batea l’ampliació del termini per
justificar les despeses del programa de despeses corrents, per a l’anualitat
2016,de la subvenció del PAM 2013-2016, fins el 15 de febrer de 2017.
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 8.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER
DIVERSOS
AJUNTAMENTS
A
LES
SUBVENCIONS
EXCEPCIONALS, ANY 2016.
- Ajuntament de Prat de Comte
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació

de Tarragona va acordar la concessió de la subvenció de caràcter
excepcional del servei d’assistència municipal 2016 a l’Ajuntament de
Prat de Comte que es detalla a continuació:
Objecte de la subvenció: Nova ETAP al municipi de Prat de Comte
Data de l’acord de concessió: 16/12/16
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Pressupost elegible: 47.281,20 €
Import concedit: 4.650,88 €
Aplicació pressupostària: 2016-1010-942-76200-02
Número d’operació:2016054691
2. En data 9 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Prat de Comte, va

presentar la sol·licitud de renúncia de la subvenció concedida per
manca de finançament que permeti dur a terme l’actuació.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’article 87 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb
caràcter general.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la renuncia de data 9 de febrer de 2016, de la subvenció
excepcional 2016, " Nova ETAP al municipi de Prat de Comte", concedida
a l'Ajuntament de Prat de Comte i declarar la finalitzció del procediment.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.

- Ajuntament de Falset
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va acordar la concessió de la subvenció de caràcter
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excepcional del servei d’assistència municipal 2016 a l’Ajuntament de
Falset que es detalla a continuació:
Objecte de la subvenció: Substitució d’un tram de la xarxa de
clavegueram i pavimentació.
Data de l’acord de concessió: 16/12/16
Pressupost elegible: 30.118,13 €
Import concedit: 4.650,88 €
Aplicació pressupostària: 2016-1010-942-76200-02
Número d’operació: 2016054669
2. En data 7 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Falset, va presentar la
sol·licitud de renúncia de la subvenció concedida per manca de
finançament.

FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’article 87 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb
caràcter general.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la renuncia de data 7 de febrer de 2016, de la subvenció
excepcional 2016, "substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram i
pavimentació", concedida a l'Ajuntament de Falset i declarar la finalització
del procediment.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.
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PUNT 9.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT D'ALFARA DE CARLES PER A
L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ "ESPAI
URBÀ ENTRE EL CARRER DE DALT I PALMERAL, 2A FASE" INCLOSA
AL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2013-2016, ANUALITAT 2013.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 de juliol de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va
concedir la subvenció per a l'anualitat 2013 del Pla d'Acció Municipal
2013-2016.
2. L’Ajuntament d'Alfara de Carles te concedida per a l’anualitat 2013 del
PAM 2013-2016 una subvenció per finançar l’actuació “Espai urbà
entre el carrer de Dalt i Palmeral, 2a fase” per import de 128.015,97 €.
3. En data 25 de setembre de 2014, l’Ajuntament d'Alfara de Carles va
adjudicar l’actuació “Espai urbà entre el carrer de Dalt i Palmeral, 2a
fase”, objecte de la subvenció.
4. La base 16.1 de l’Annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre,
pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, estableix que
s'han d'executar les actuacions en un termini que no pot excedir els 2
anys comptats des de la data de contractació de l'actuació.
5. Per aquesta actuació la data màxima d'execució era el 25 de setembre
de 2016.
6. L'article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que es pot concedir una ampliació del terminis, i que s'ha de
sol·licitar abans de venciment del termini de què es tracti.
7. En data 10 de febrer de 2017, l’Ajuntament d'Alfara de Carles va
presentar una sol·licitud de pròrroga per a poder executar l'obra
pendent fins al proper setembre de 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, amb caràcter general que regula l’ampliació del terminis.
2. La base 16.1 de l’Annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució
del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 20132016, que regula l'execució de les actuacions d’inversions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Desestimar la sol·licitud d'ampliació del termini d’execució de
l’actuació "Espai urbà entre el carrer de Dalt i Palmeral, 2a fase" inclosa al
PAM 2013-2016, anualitat 2013, concedida a l’Ajuntament d'Alfara de
Carles.
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 10.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNS NOUS PORTICONS
D’ALUMINI TIPUS MALLORQUINA AL MUSEU D’ART MODERN DE
TARRAGONA, DEL CARRER SANTA ANNA, NÚM. 8 DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de presidència de data 18/08/2016, núm. de registre 20162464, es va aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment
obert (no harmonitzat), del subministrament i instal·lació d'uns nous
porticons d'alumini tipus mallorquina al Museu d'Art Modern de la
Diputació de Tarragona amb un pressupost base de licitació de 62.958,33
€ (IVA exclòs), el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació, la
despesa de 76.179,58 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, i l’inici dels tràmits de licitació, d’acord amb l’article 142 del
TRLCSP.
2. Efectuats els corresponent tràmits licitadors del procediment obert es
va fixar el dia 15 de setembre de 2016, a les 14:00 hores, com a dia i hora
límit de presentació d'ofertes d'aquesta licitació i en arribar a aquest
termini no es va presentar cap oferta per a participar en el procediment de
contractació de referència.
3. Per Acord de Junta de Govern, de data 25 de novembre de 2016, es va
declarar deserta la licitació corresponent a l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert (no harmonitzat), del subministrament i
instal·lació d’uns nous porticons d’alumini tipus mallorquina al museu d’Art
Modern de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació
de 62.958,33,00 € (IVA exclòs) i es va acordar iniciar novament la licitació.
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4. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 11 de gener de 2017, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada per l’únic licitador
presentat, que és el següent:
Plica
núm.
1

Licitador
SERRALLERIA MANSER, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'l a la licitació.
5. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura del
sobre B (proposició econòmica), amb el resultat següent:

Núm.
Plica

1

LICITADOR

SERRALERIA
MANSER, SL

Sobre B:
1. Oferta econòmica (IVA exclòs), fins a 70
punts
2. Ampliació termini de garantia, fins a 14 punts.
3. Ampliació termini servei post venta, fins a 6
punts.
4. Reducció del termini d’execució, fins a 10
punts.

1. 62.013,98 €
2.
3.
4. NO

La plica es va passar al responsable del contracte per a la seva valoració,
d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars). L’acta de la Mesa es va publicar al Perfil de
Contractant en data 26/01/17.
6. En data 23 de gener de 2017, l’arquitecte tècnic d’Arquitectura
Municipal (SAM), com a responsable de contracte, va emetre l’informe de
valoració del sobre B, el qual es transcriu a continuació:
“ D'acord amb els criteris de valoració que figuren al plec de prescripcions
tècniques particulars que regeixen l’esmentada contractació (procediment
obert no harmonitzat) aprovat per Decret de Presidència de data 18
d'agost de 2016, s’ha realitzat la valoració de l'única oferta presentada, la
qual es formalitza de la següent manera:
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NUM.

PROPOSTA
AMPLIACIÓ
ECONÒMICA DEL TERMINI
(fins a 70
DE GARANTIA
Punts)
(fins a 14 Punts)

EMPRERSA

1

SERRALLERIA
MANSER S.L.

62.013,98 €

2 anys

AMPLIACIÓ DEL
REDUCCIÓ DEL
TERMINI DEL
TERMINI
SERVEI POST
D'EXECUCIÓ
VENTA
(fins a 10 punts)
(fins a 6 punts)
3 anys

NO

NUM.

Com a conseqüència de les fórmules aplicades d'acord amb l'esmentat
plec, la puntuació resultant s'indica en el següent quadre:

EMPRESA

1

SERRALLERIA
MANSER S.L.

AMPLIACIÓ
PROPOSTA
DEL
ECONÒMICA TERMINI DE
GARANTIA
70

14

AMPLIACIÓ
DEL TERMINI
DEL SERVEI
POST VENTA
6

REDUCCIÓ
PUNTUACIÓ
DEL TERMINI
TOTAL
D'EXECUCIÓ
0

90

Conclusió
Per tot l’abans exposat, i d’acord amb la valoració de la proposta
presentada, es considera que l’oferta que ha de resultar l'adjudicatària per
a la realització del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNS NOUS
PORTICONS D'ALUMINI TIPUS MALLORQUINA AL MUSEU D'ART
MODERN DE TARRAGONA, és la presentada per l’empresa
SERRALLERIA MANSER S.L., per un import de SEIXANTA-DOS MIL
TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (62.013,98€) IVA
exclòs, una ampliació del termini de garantia de 2 anys (2 fixats + 2 oferts)
i una ampliació del servei post venda de 3 anys (2 fixats + 3 oferts).”
7. En data 25 de gener de 2017, la Mesa de Contractació va assumir
l’informe esmentat i va proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació
del contracte del subministrament i instal·lació d'uns nous porticons
d'alumini tipus mallorquina al Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona, a l’empresa SERRALLERIA MANSER, SL (plica 1), per un
import de 62.013,98 € (IVA exclòs) en ser l’únic licitador i presentar una
oferta que s’adequa plenament als requisits fixats als Plecs que regeixen
la contractació (90 punts).
8. En data 7 de febrer de 2017, l’empresa SERRALLERIA MANSER, SL
(NIF B43577857) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 3.100,70 € segons carta de pagament núm.
2017000050 i la resta de documentació requerida que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
9. En data 27 de febrer de 2017 la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

FONAMENTS DE DRET
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1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del
contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 25 de gener de 2017.
Segon. Adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació d'uns nous
porticons d'alumini tipus mallorquina al Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona a l’empresa SERRALLERIA MANSER, SL (NIF
B43577857), per ser l’únic licitador i presentar una oferta que s’adequa
plenament als requisits fixats als Plecs que regeixen la contractació (90
punts) per un import de SETANTA-CINC MIL TRENTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS (75.036,92€) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

62.013,98 €
13.022,94 €
75.036,92 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2017-2011-333-63200-02 de la Diputació de Tarragona.
Quart. Notificar aquesta resolució al licitador presentat i publicar-la en el
Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la
clàusula 16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim
de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant
d'aquesta Diputació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del SAC, a la
directora del Museu d’Art Modern i a l'Àrea de Servei d’Assistència
Municipal (Unitat d’Arquitectura).

Règim de recursos
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Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la
notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 11.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI PER L’ADEQUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA VALORACIÓ I
DEL CONTINGUT DELS LLOCS DE TREBALL AMB COMANDAMENT
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per Acord de Junta de Govern de data 25 de novembre de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), del servei per l’adequació i actualització de la valoració i del
contingut dels llocs de treball amb comandament de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 35.000,00 € (IVA
exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 4 de gener de 2017, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels dos licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

CONSULTORES DE GESTIÓ PÚBLICA SL

2

RODRIGUEZ VIÑALS SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels
sobres B (documentació tècnica acreditativa de les referències tècniques
per a ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judici de
valor), amb el resultat següent:
Sobre B:
Núm.
Plica

1

L I C I T A D O R

CONSULTORES DE GESTIÓ
PÚBLICA SL

1.

Criteris de valoració avaluables en base a
judici de valor, fins a 45 punts.

1. Presentada documentació
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2

RODRIGUEZ VIÑALS SL

1. Presentada documentació

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars). El resultat de l'obertura del sobre B es va
publicar al Perfil de Contractant en data 04/01/17 i l’acta de la Mesa el
25/01/17.
4. En data de signatura electrònica 25 de gener de 2017, el director de
l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, com a
responsable del contracte, va emetre l’informe de valoració dels sobres B,
el qual es transcriu a continuació:
“1. Antecedents

1.1. La Junta de Govern de data 25 de novembre de 2016 va aprovar l’expedient
de contractació per adjudicar, pel procediment obert, el servei per a l’adequació i
actualització de la valoració i del contingut dels llocs de treball amb
comandament de la Diputació de Tarragona. Així mateix, va acordar la iniciació
del procediment d’adjudicació. La presentació d’ofertes va finalitzar el pasta dia
22 de desembre de 2016 i, en data 4 de gener de 2017 es va procedir a
l’obertura de les mateixes (sobre B).
1.2. La Mesa de contractació va encarregar a l’Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació la valoració del sobre B de les dues ofertes
presentades que contenen la documentació tècnica acreditativa de les
referències avaluables en base a judici de valors.
En concret les dues empreses que s’han presentat a licitació han estat
Consultors de Gestió Pública (en endavant, CGP) i Rodríguez Viñals, SL,
Asesores de Administración Local (en endavant, RRV), els quals van presentar
la corresponent proposta tècnica denominada Projecte de treball i metodologia.
1.3. De conformitat amb la clàusula 12a del Plec de clàusules administratives
particulars i la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques, el document
Projecte de treball i metodologia especificarà el detalls dels treballs a realitzar pel
contractista i inclourà totes les fases i especificacions necessàries des del seu
punt de vista per a executar amb èxit l’objecte del contracte.
Es valoraran els següents punts:
a) Que l’estudi proposta per l’execució dels treballs descrits al Plec de
Prescripcions Tècniques es presenti d’una forma entenedora i descrigui
suficientment el projecte.
b) Que en cadascuna de les etapes o fases del procés, consti la metodologia a
utilitzar i previsió cronològica.
c) Que la implicació dels consultors amb els treballs a realitzar amb el personal
de la Diputació en cada una d’aquestes etapes i sessions formatives amb
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membres de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
(relacionat amb la clàusula dotzena) garanteixi la previsió de participació i
disponibilitat dels consultors per l’organització i els representants de l’Àrea de
Recursos Humans i PAO més enllà de les reunions i contactes imprescindibles
per la redacció dels documents exigits en els plecs, l’aportació de documents i
eines que facilitin la implantació, seguiment i actualització posterior de la relació
de llocs de treball més enllà dels obligatoris i les jornades o sessions formatives
amb membres de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
seran com a mínim 5 però es valoraran la possibilitat de més sessions.
d) L’ampliació de les tasques descrites a la clàusula 3 del Plec de prescripcions
tècniques que el contractista cregui convenients per al millor desenvolupament
del projecte.
2. Valoració tècnica de la documentació acreditativa de l’objecte del
contracte presentades pels licitadors.
2.1. Documentació presentada.
CGP presenta un Pla de treball i Metodologia amb el següent índex:










Plantejament
Objecte del contracte
Resultats materials dels treballs
Metodologia dels treballs a desenvolupar
Desenvolupament dels treballs a realitzar, Termini dels treballs –
cronologia
Protecció de les dades personals i documentació facilitada per la
institució en el marc d’aquest contracte
Consultors/es adscrits al projecte, i annex 1 amb la relació d’alguns dels
treballs realitzats en els darrers anys, o en fase d’execució, pels
consultors/es assignats al projecte vinculats amb l’elaboració o
actualització de la relació i valoració de llocs de treball o propostes de
millora organitzativa.

RRV presenta un Pla de treball i Metodologia amb el següent índex:







Estudi proposta per a l’execució dels treballs objecte del plec
Desenvolupament de les etapes per a la realització dels treballs.
Pla d’implantació.
Planificació temporal del projecte (Diagrama de Gannt)
Especificació de l’equip que portarà a terme l’assistència tècnica.
Sistema i mètode de valoració de llocs de treball.
Manual de “gestió i valoració de llocs de treball en un Ajuntament”
(document annex)
Sistema i mètode de l’avaluació del desenvolupament.
Manual d’Avaluació de la productivitat en una corporació local (document
annex)

2.2. Anàlisi de la documentació presentada.
2.2.1. Treballs que aportaran a la Diputació de Tarragona.
CGP determina en el seu Pla de treball i metodologia que a la fi del treball
objecte del contracte la Diputació de Tarragona disposarà de:
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a) una proposta d’actualització i modernització de l’estructura jeràrquica de la
Diputació de Tarragona
b) una relació de fitxes descriptives dels llocs de treball afectats
c) un informe tècnic jurídic de la valoració de llocs de treball amb el següent
contingut:
un manual de gestió i valoració de llocs de treball adequat a la realitat de
la Diputació de Tarragona
una valoració dels llocs de treball
una proposta de fórmula de conversió
d) una simulació econòmica del marc retributiu una vegada feta la valoració
e) una proposta de modificació de la Relació de llocs de treball
f) una proposta d’un sistema de retribució variable per comandaments i habilitats
nacionals
g) jornades o sessions formatives (7 jornades de treball)
RRV en termes molt similars determina que aportarà:
a) una proposta d’optimització de l’estructura jeràrquica
b) una actualització de descripcions de llocs de treball
c) una valoració dels llocs de treball de conformitat amb el manual de gestió i
variació de llocs de treball que cedirien a la Diputació de Tarragona
d) establiment de les retribucions variables dels comandaments i habilitats
nacionals
e) una actualització de la Relació de llocs de treball
f) accions formatives (5 jornades)
De conformitat amb la lletra m) de l’annex 1 del Plec de clàusules administratives
particulars, es valorarà la qualitat funcional i tècnica del document determinat Pla
de treball i metodologia d’acord amb el previst a les clàusules 3, 4 i 5 del Plec de
prescripcions tècniques.
La clàusula tercera en relació amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions
tècniques estableixen que els treballs que s’han de lliurar per part del contractista
a la Diputació de Tarragona són:
a) una relació de fitxes descriptives dels llocs de treball afectats, que reculli el
contingut dels mateixos i que inclourà les funcions principal s, els perfils i els
requisits d’accés.
b) un informe tècnic-jurídic de la valoració de llocs de treball amb el següent
contingut:
Un Manual de gestió i valoració de llocs de treball, adaptat a la realitat concreta
de la Diputació, que contingui la descripció tècnica de la valoració realitzada,
incloent l'explicació del mètode i dels factors utilitzats (metodologia factorial o
puntuació per factors).
La valoració dels llocs, pròpiament dita, en forma de llistat dels llocs de treball
amb el valor global de cada lloc i la puntuació desgranada per factors.
Una proposta de fórmula de conversió.
c) una simulació econòmica del marc retributiu dels llocs de treball i dels
empleats públics, un cop feta la Valoració de Llocs de Treball.
d) una proposta de modificació de la relació de llocs de treball incorporant tots
els canvis efectuats.
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e) una proposta de retribució variable pels llocs de comandament i habilitats
nacionals.
f) un mínim de 5 jornades o sessions informatives amb membres de l’Àrea de
Recursos Humans i Politiques Actives d’Ocupació per tal de compartir la
metodologia utilitzada amb l’objectiu de que es pugui fer servir en futures
actualitzacions.
A priori ambdós licitadors estableixen que aportaran a la Diputació de Tarragona
el mínim fixat en la clàusula tercera i cinquena del Plec de prescripcions
tècniques, si bé, l’explicació de la diferent documentació és més detallada en el
cas de l’empresa RRV. Per altra banda, però, CGP amplia fins a 7 el número de
sessions formatives
2.2.2. Pla de treball i metodologia.
CGP proposa la següent metodologia:







sistema de valoració propi adaptat a la Diputació de Tarragona
valoració tècnica factorial amb la participació activa dels empleats/ades i
representants del personal
manual de valoració propi com a marc de referència adaptat a la
Diputació de Tarragona
capacitar als responsables del projecte per a poder fer actualitzacions i
adaptacions de la Relació de llocs de treball i de les valoracions, una
vegada finalitzada la intervenció
informació directa als afectats
formació específica.

A partir d’aquí, desglossa en les pagines 10 a 14 de la documentació, els
diferents treballs a realitzar:














reunió inicial
anàlisi informació documental
redacció de circular informativa
facilitar qüestionaris d’anàlisi de llocs de treball
entrevista amb els titulars de llocs de comandament
elaboració i presentació de les fitxes descriptives preliminars dels llocs de
treball
adaptació de la metodologia de valoració a la Diputació de Tarragona
validació i formació sobre el manual de valoració
elaboració de la valoració dels llocs de treball i l’informe tècnic de
valoració
proposta de conversió i simulació econòmica
actualització de la Relació de llocs de treball
proposta d’assignació d’una retribució de caràcter variable
sessions formatives

RRV en termes bastants similars determina que el Pla d’execució té 4 fases
diferenciades:
1a) anàlisi i proposta de modificació de l’estructura jeràrquica actual de la
Diputació de Tarragona
2a) actualització de les descripcions de llocs de treball
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3a) valoració dels llocs de treball i actualització de la Relació de llocs de
treball
4a) determinació d’un sistema de retribució variable per als llocs de
comandament i habilitats nacionals.
D’acord amb la lletra m) de l’annex 1 del Plec de clàusules administratives
particulars, el document de Pla de treball i metodologia especificarà el detall dels
treballs a realitzar pel contractista i inclourà les diferents fases i especificacions
necessàries per a executar amb èxit l’objecte del contracte.
En aquest punt es valorarà també la qualitat funcional i tècnica del document
d’acord amb el previst a més a més de la clàusula tercera del Plec de
prescripcions tècniques, la quarta i cinquena, i tenint en compte el següents
punts:
- que l’estudi proposta sigui entenedor i descrigui suficientment el projecte.
- que consti la metodologia a utilitzar i la previsió cronològica.
- que facin reunions que siguin necessàries per implantar el projecte
- que aportin eines i documents necessaris per a implantar el projecte
- que facin un mínim de 5 jornades o sessions formatives
- aquelles consideracions més enllà de les establertes al Plec de prescripcions
tècniques que el contractista cregui convenients per al millor desenvolupament
del projecte.
Ambdós licitadors proposen un Pla de treball que respecta el mínim establert en
el Plec de prescripcions tècniques i no hi ha grans diferències en la proposta
d’un i altre. Les úniques diferències que s’han observat són:



que CGP proposa lliurar qüestionaris als empleats i en canvi, RRV lliura
als empleats una proposta de fitxes per a que facin al·legacions
que CGP proposa 7 sessions formatives i RRV el mínim de 5 fixades al
Plec.

Ambdós documents són entedors i descriuen suficientment el projecte.
2.2.3. Cronología
En quant a la cronologia, CGP presenta una planificació conservadora per a no
ultrapassar el termini màxim establert de 6 mesos, sense detallar el termini que
emprarà en cadascuna de les fases i subfases del projecte.
En canvi, RRV presenta una planificació cronològica més arriscada però més
precisa en quant al temps necessari per a dur a terme les diferents accions de
les diferents fases proposades per a l’execució del projecte.
3. Valoració final
Una vegada analitzades ambdues propostes no s’observen grans elements que
les diferenciïn. No obstant això, si que és cert que la proposta de RRV quan a les
diferents fases del projecte i cronologia del mateix, està molt més detallada i
resulta més entenedora que en cas de CGP.
Per altra banda però, CGP millora en dues accions el nombre d’accions
formatives establert al plec.
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Per l’explicació més detallada i entenedora de les diferents fases del projecte i de
la cronologia de les diferents accions i la seva concreció, qui subscriu aquest
informe entén que Rodríguez Viñals, SL, Asesores de Administración Local
(RRV) es valora en un total de 25 punts sobre 45 punts i a Consultors de
Gestió Pública (CGP) un total de 20 punts sobre 45 punts per les raons
exposades al llarg d’aquest informe.”

5. En data 01 de febrer de 2017, la Mesa de Contractació va assumir
l’informe esmentat i a continuació, en acte públic, va procedir a fer públic
el resultat de la valoració dels sobres B i a l’obertura dels sobres C, que
contenen la proposició econòmica i la documentació acreditativa de les
referències avaluables de forma automàtica, amb el resultat següent:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1

CONSULTORS DE GESTIÓ
PÚBLICA SL

2

RODRIGUEZ VIÑALS SL

Sobre C:
Oferta econòmica, fins a 55 punts.

29.400,00 euros.

28.000,00 euros.

A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió va procedir a valorar
les ofertes econòmiques d’acord amb l’únic criteri de valoració avaluable
de forma automàtica establert a l’apartat m) de l’Annex 1 del Plec de
clàusules administratives particulars d’aquest contracte deixant
constància en l’acta tal com s’indica a continuació:
“...
“Oferta econòmica.....................de 0 a 55 punts
Puntuació = (55Xpressupost oferta més baixa) / pressupost oferta que es puntua
ON: es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta més baixa, i la resta d’ofertes
es valoraran proporcionalment d’acord amb la fórmula.”

De l’aplicació de l’esmentada fórmula resulta la següent puntuació,
Núm.
ordre
1
2

Núm. plica – Empresa
2.- RODRÍGUEZ VIÑALS SL
1.- CONSULTORS DE GESTIÓ PÚBLICA SL

Puntuació
sobre C
55,00
52,38

A la vista d’això, la Mesa constata que la puntuació final de les ofertes
presentades en aquest procediment és la següent:
Núm.
ordre
1

Núm. plica – Empresa
2.- RODRÍGUEZ VIÑALS SL

Puntuació
sobre B
25,00

Puntuació
sobre C
55,00

Puntuació total
(sobre B+C)
80,00
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2

1.- CONSULTORS DE GESTIÓ
PÚBLICA SL

20,00

52,38

72,38

...”

A continuació la Mesa va proposar a l’òrgan de contractació, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix l’article 151.2
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant
TRLCSP), l’adjudicació del contracte del servei per l’adequació i
actualització de la valoració i del contingut dels llocs de treball amb
comandament de la Diputació de Tarragona a l’empresa RODRÍGUEZ
VIÑALS SL (plica 2), per un import de 28.000,00 € (IVA exclòs) per
resultar ser la proposta econòmicament més avantatjosa (80,00 punts).
6. Així mateix, es va establir l'ordre de classificació de les ofertes a
efectes del que estableix l'article 151.2 quedant de la següent forma:
Núm.
ordre
1
2

Núm. plica – Empresa
2.- RODRÍGUEZ VIÑALS SL
1.- CONSULTORS DE GESTIÓ PÚBLICA SL

Puntuació
total
80,00
72,38

7. En data 08 de febrer de 2012, l’empresa RODRÍGUEZ VIÑALS SL (NIF
B07207160) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 1.400,00 € segons carta de pagament núm.
2017000063 i la resta de documentació requerida.
8. En data 17 de febrer de 2017, el director de l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, va emetre l’informe indicant que
l’empresa RODRÍGUEZ VIÑALS SL no complia amb els requisits de
solvència tècnica indicats en els plecs reguladors, en el sentit següent:
“...
En data 16 de febrer de 2017, el Servei de Contractació i Aprovisionaments en
sol·licita que, una vegada l'empresa Rodriguez Viñals SL ha aportat la
documentació requerida prèvia a l'adjudicació, confirmem si l’esmentada
empresa acredita o no la solvència tècnica d'acord amb el que indicava el Plec
de prescripcions tècniques.
La clàusula 6 del Plec de prescripcions tècniques estableix que:
“Els licitadors que presentin oferta hauran d’haver executat un mínim de 2 serveis de
valoració de llocs de treball i/o confecció de la relació de llocs de treball en
Administracions Locals amb més de 800 treballadors, durant els últims 5 anys.
L’execució dels serveis s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució expedits per
l’administració competent.
L’empresa consultora destinarà, com a mínim, 2 consultors experts, titulació universitària
en relació amb l’objecte del contracte, amb l’experiència mínima en l’execució de dos
projectes de les mateixes característiques que l’objecte del contracte. La formació i
experiència s’acreditarà mitjançant perfil profesional en el qual no es facin constar dades
de carácter personal. Els professionals no podran ser substituïts per uns altres, sense
previ consentiment de la Diputació de Tarragona.”
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De conformitat amb aquesta clàusula i una vegada analitzada la documentació
presentada per l’empresa Rodríguez Viñals, SL informo que l’esmentada
empresa no acredita el mínim de dos serveis de valoració de llocs de treball i/o
confeccio de la relació de llocs de treball en Administracions Locals de més de
800 treballadors, durant els últims 5 anys.”

9. D’acord amb l’article 151.2 es considera com una retirada de l’oferta de
l’empresa RODRÍGUEZ VIÑALS SL i per aquest motiu, el mateix dia 17,
s’efectua el requeriment de documentació previ a l’adjudicació a l’empresa
CONSULTORES DE GESTIÓ PUBLICA, SL , que és la següent en
l’ordre de classificació d’ofertes establert en la Mesa de data 01/02/2017.
10. En data 23 de febrer de 2017, l’empresa CONSULTORES DE
GESTIÓ PUBLICA, SL (NIF B81823809) ha aportat la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 1.470,00 € segons carta
de pagament núm. 2017000088 i la resta de documentació requerida. El
director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació ha
donat la conformitat en relació a la solvència tècnica.
11. En data 27 de febrer de 2017 la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del
contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 01 de febrer de 2017.
Segon. Considerar com una retirada de l’oferta el no haver pogut
acreditar la solvència per part de l’empresa RODRÍGUEZ VIÑALS SL i
retornar-li l’import de 160,70 € en concepte de despeses de publicitat i la
garantia definitiva dipositada per import de 1.400,00€,
Tercer. Adjudicar el contracte del servei per l’adequació i actualització de
la valoració i del contingut dels llocs de treball amb comandament de la
Diputació d Tarragona a l’empresa CONSULTORES DE GESTIÓ
PUBLICA, SL (NIF B81823809). per un import de TRENTA-CINC MIL
CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS (35.574,00 €) IVA inclòs, amb
el desglossament següent:
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Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

29.400.00 €
6.174,00 €
35.574,00 €

Quart. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2017-8000-920-22706 de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el
Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la
clàusula 16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim
de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Setè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant
d'aquesta Diputació.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General, al servei de Tresoreria i a
l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació.
Règim de recursos
-

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la
notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 12.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, PER
PROCEDIMENT
NEGOCIAT
SENSE
PUBLICITAT
I
SENSE
CONCURRÈNCIA, DE SUBMINISTRAMENT DEL PROGRAMARI PER A
L’ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA ALCOMMAP DE SEGUIMENT DE
FLOTES DE VEHICLES.
Expedient relatiu a la contractació del subministrament del programari per
a l’actualització del sistema ALCOMMAP de seguiment de flotes de
vehicles, amb un pressupost base de licitació de 22.000,00 euros (IVA
exclòs).

FETS
1. Per Acord de Junta de Govern de data 25 de novembre de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
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sense publicitat i sense concurrència, del subministrament del programari
per a l’actualització del sistema ALCOMMAP de seguiment de flotes de
vehicles, amb un pressupost base de licitació de 22.000,00 euros (IVA
exclòs).
2. A fi d’efectuar aquesta contractació, es va sol·licitar oferta a l’empresa
SATONLINE SYSTEMS, SL, per les noves funcionalitats que incorporen
els dispositius hardware de localització GPS i enviament de dades amb
tarja M2M actualment instal·lats en 50 vehicles
3. En data 29 de desembre de 2016 el cap de secció de Comunicacions
va emetre informe de valoració de l’oferta rebuda, en el que fa constar
que es considera correcta i ajustada als preus de mercat.
4. En compliment de l’article 151.2 del TRLCSP, en data 23 de gener de
2017, es va requerir a l’empresa SATONLINE SYSTEMS, SL, perquè en
el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció del
requeriment, presentés a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions d’aquesta Diputació el justificant d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 1.100,00 euros per adjudicar-li el
contracte.
5. En data 3 de febrer de 2017, l’empresa SATONLINE SYSTEMS, SL ha
aportat la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import
de 1.100,00 euros, segons carta de pagament núm. 2017000049.
6. En data 27 de febrer de 2017 la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització prèvia a l’adjudicació.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. Els articles 169 a 178 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, relatius al procediment negociat. En concret l’article 170.d), que
diu: que els contractes que subscriguin les administracions públiques es
poden adjudicar mitjançant procediment negociat quan, per raons
tècniques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva,
el contracte només es pugui encomanar a un empresari determinat.
3. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada pel responsable del contracte.
Segon. Adjudicar l’esmentat subministrament a l’empresa SATONLINE
SYSTEMS SL (B64633431), per la quantitat total de VINT-I-SIS MIL SISCENTS VINT EUROS (26.620,00 euros), amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA:
Import IVA (21%):
Preu final del contracte

22.000,00€
4.620,00€
26.620,00€

Tercer. Aprovar les despeses d’aquest contracte amb càrrec a la partida
2017-9020-920-64101-02 del pressupost..
Quart. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord
amb el que preveu la clàusula 11a del Plec de clàusules administratives
particulars.
Cinquè. Notificar-ho a l’adjudicatari i emplaçar-lo perquè concorri a la
signatura de formalització del contracte administratiu corresponent en el
termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció
de la notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s’estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i
Qualitat.

Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la publicació de la resolució al Perfil de
contractant o de què es rebi la notificació.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició davant del
president de la Diputació, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la publicació de la resolució al Perfil de
contractant o de que es rebi la notificació.

PUNT 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, PER
L’ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIES DE MICROFOCUS OPEN ENTERPRISE
SERVER
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per Acord de Junta de Govern de data 23 de desembre de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no

38

harmonitzat), de l’adquisició de llicències de Microfocus Open Enterprise
Server, amb un pressupost base de licitació de 60.000,00 € (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 25 de gener de 2017, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels dos licitadors
presentats, que són els següents:
Plica
núm.
1
2

Licitador
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL
NEW MEDIA PROFESSIIONAL SERVICES, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels
sobres B (proposició econòmica), amb el resultat següent:
Sobre B:
Núm.
Plica

1

2

L I C I T A D O R

1. Oferta econòmica (IVA exclòs), fins a 10 punts.

TECNOCOM ESPAÑA
1. 57.350,00 euros.
SOLUTIONS, SL
NEW MEDIA
PROFESSIIONAL
SERVICES, SL

1. 58.000,00 euros.

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars). L’acta de la Mesa es va publicar al Perfil de
Contractant en data 10/02/17.
4. En data 8 de febrer de 2017, el cap de secció de Sistemes, com a
responsable de contracte, va emetre informe de valoració dels sobres B,
en el que fa constar el següent:
" Segons els criteris de valoració del plec, la puntuació obtinguda la calcularem
amb la següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import
base licitació –oferta més econòmica)
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D’aquesta forma obtenim
Licitador
1- TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL
2- NEW MEDIA PROFESSIONAL
SERVICES, SLU

Oferta econòmica
(sense IVA)
57.350,00
58.000,00

Puntuació
10,00
7,54

D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a la oferta presentada per l’empresa
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS SL, per un import de 57.350,00€ + IVA.”

5. En data 10 de febrer de 2017, la Mesa de Contractació va assumir
l’informe esmentat i va proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació
del contracte de l’adquisició de llicències de Microfocus Open Enterprise
Server, a l’empresa TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL (plica 1), per
un import de 57.350,00 € (IVA exclòs) per resultar ser la proposta
econòmicament més avantatjosa (10,00 punts).
6. En data 23 de febrer de 2017, l’empresa TECNOCOM ESPAÑA
SOLUTIONS, SL (NIF B79826251) ha aportat la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 2.867,50 € segons carta
de pagament núm. 2017000087 i la resta de documentació requerida que
ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
7. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització limitada prèvia a
l'adjudicació emès per la intervenció general, amb data signatura
electrònica 24 de febrer de 2017.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del
contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 10 de febrer de 2017.
Segon. Adjudicar el contracte de l’adquisició de llicències de Microfocus
Open Enterprise Server a l’empresa TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS,
SL (NIF B79826251), per presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa (10 punts) per un import de SEIXANTA-NOU MIL TRES-
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CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA
(69.393,50 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

CÈNTIMS

57.350,00 €
12.043,50 €
69.393,50 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 9020-920-64101-02 de la Diputació de Tarragona.
Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el
Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la
clàusula 16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim
de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant
d'aquesta Diputació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat.

Règim de recursos
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini

màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la
notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 14.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI D’ACTUALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA NOVELL DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern, de data 28/10/2016, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), del servei d’actualització de la infraestructura Novell de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 22.500,00
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€ (IVA exclòs), el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació, i l’inici
dels tràmits de licitació, d’acord amb l’article 142 del TRLCSP, amb el
desglossament de la despesa següent:
- Actualització de llicències i manteniment
- Serveis de migració, pas a entorn virtual i implantació de
Filr

12.600,00 €
9.900,00 €

2. Durant el termini de presentació de pliques no es va presentar cap
oferta per participar en el procediment de contractació de referència. Fora
de termini, l’empresa New Media Professional Services, SLU va presentar
una plica per a participar en el procediment de contractació esmentat.
3. En data 02/12/16 es va constituir la Mesa de Contractació i va acordar
no acceptar la plica per haver estat presentada fora de termini i tornar a
licitar aquest contracte.
4. D’acord amb l’informe de fiscalització limitada prèvia d’Intervenció, de
data 13/12/16, el crèdit pressupostari per atendre la despesa serà amb
càrrec a l’exercici 2017.
5. Per Acord de Junta de Govern, de data 23/12/16, es va acordar no
acceptar l’oferta presentada per l’empresa New Media Professional
Services, SLU per haver estat registrada fora del termini i declarar deserta
la licitació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat) del servei d’actualització de la infraestructura Novell de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 22.500,00
€ (IVA exclòs) i es va acordar iniciar novament la licitació.
6. Efectuats novament els corresponents tràmits licitatoris del procediment
obert, la Mesa de Contractació, en data 25/01/17, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada per l’únic licitador
presentat, que és el següent:
Plica núm.
1

LICITADOR
NEW MEDIA PROFESSIONAL SERVICES, SLU

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'l a la licitació.
7. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura del
sobre B (proposició econòmica), amb el resultat següent:

Núm.
Plica

L I C I T A D O R

Sobre B:
1. Planificació de la migració, fins a 4
punts.
2. Mesures preventives per tal de garantir
la disponibilitat del servei, fins a 2 punts.
3. Disseny de la implantació del servei Filr,
fins a 2 punts.
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1

NEW MEDIA PROFESSIONAL
SERVICES SL

1.
2.
3.

Aporta documentació.
Aporta documentació.
Aporta documentació

La plica es va passar al responsable del contracte per a la seva valoració,
d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars). El resultat de l'obertura del sobre B es va
publicar al Perfil de Contractant en data 27/01/17 i l’acta de la Mesa el
08/02/17.
8. En data de signatura electrònica 03/02/17, el cap de Secció de
Sistemes de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, com a responsable de
contracte, va emetre l’informe de valoració del sobre B, el qual es
transcriu a continuació:
“Un cop revisada l’única oferta presentada a la contractació de l’actualització de la
infraestructura Novell de la Diputació de Tarragona, i comprovat que compleix tots els
requeriments tècnics i condicions especificats als plecs tècnics de contractació, informem
de la valoració de criteris d’adjudicació en base a judici de valors.
New Media Professional Services, S.L.U
1. Característiques tècniques
- Planificació de la migració: La planificació proposada s’adapta a les nostres necessitats:
2 punts.
- Mesures preventives per tal de garantir la disponibilitat del servei: Les certificacions
aportades en les tecnologies a administrar garanteixen que els procediments utilitzats
seran els idonis: 2 punts.
- Disseny de la implantació del servei Filr. La planificació proposada s’adapta a les
nostres necessitats: 2 punts
D’aquesta forma, l’empresa New Media Professional Services, SLU obté una puntuació
de 6 punts.”

9. La Mesa accepta i assumeix aquest informe i a continuació, en acte
públic, es procedeix a l’obertura del sobre C, que conté la proposició
econòmica, amb el resultat següent:
Núm.
Plica
1

LICITADOR

NEW MEDIA PROFESSIONAL SERVICES SL

Sobre C:
1. Oferta econòmica, fins a 10
punts.
22.500,00 euros.

A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió procedeix a valorar
l’oferta econòmica d’acord amb l’únic criteri de valoració avaluable de
forma automàtica establert a l’apartat m) de l’Annex 1 del Plec de
clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu
tot seguit:
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“...
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació - oferta que es valora) / (import base
licitació – oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de tots
els licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta
puntuació són sense IVA.
L’assignació de punts es farà de la forma següent:
Sense baixa 0 punts
Baixa major 10 punts
S’efectuarà una distribució lineal entre el punts indicats”
De l’aplicació de l’esmentada fórmula resulta la següent puntuació:
Núm.
Ordre
1

Licitador

Puntuació sobre C

NEW MEDIA PROFESSIONAL SERVICES SL

10,00

A la vista d’això, la Mesa constata que la puntuació final de les ofertes presentades en
aquest procediment és la següent:
Núm.
Licitador
Ordre
1

NEW MEDIA PROFESSIONAL
SERVICES SL

Puntuació
Puntuació Puntuació
total (sobre
sobre B
sobre C
B+C)
6,00

10,00

16,00

...“

A continuació
la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de contractació, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix l’article 151.2
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant
TRLCSP), l’adjudicació del contracte del servei d’actualització de la
infraestructura Novell de la Diputació de Tarragona, a l’empresa NEW
MEDIA PROFESSIONAL SERVICES, SLU (NIF B83849703) (plica 1), per
un import de 22.500,00 € (IVA exclòs) en ser l’únic licitador i presentar
una oferta que s’adequa plenament als requisits fixats als Plecs que
regeixen la contractació (16 punts).
10. En data
23 de febrer de 2017, l’empresa NEW MEDIA
PROFESSIONAL SERVICES, SLU (NIF B83849703) ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de
1.125,00 € segons carta de pagament núm. 2017000084 i la resta de
documentació requerida que ha estat trobada conforme per la secretària
de la Mesa.
11. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització limitada prèvia
a l'adjudicació emès per la intervenció general, amb data signatura
electrònica 28 de febrer de 2017.
FONAMENTS DE DRET
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1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del
contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 10 de febrer de 2017.
Segon. Adjudicar el contracte del servei d’actualització de la
infraestructura Novell de la Diputació de Tarragona a l’empresa NEW
MEDIA PROFESSIONAL SERVICES, SLU (NIF B83849703), per ser
l’únic licitador i presentar una oferta que s’adequa plenament als requisits
fixats als Plecs que regeixen la contractació (16 punts) per un import de
VINT-I-SET MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (27.225,00 €) IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Desglossament
Actualització de llicències i manteniment
Serveis de migració, pas a entorn virtual i
implantació de Filr
Preu final del contracte

Preu sense
IVA

Import
21% IVA

Preu amb
IVA

12.600,00

2.646,00

15.246,00

9.900,00

2.079,00

11.979,00

22.500,00

4.725,00

27.225,00

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2017-9020-920-21600 - op. 2016051274-A (15.246,00 €) i
2017-9020-920-22706 – op. 2016051278-A (11.979,00 €) de la Diputació
de Tarragona.
Quart. Notificar aquesta resolució al licitador presentat i publicar-la en el
Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la
clàusula 16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim
de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació de l’adjudicació.
Sisè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant
d'aquesta Diputació.
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Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i
Qualitat.
Règim de recursos
-

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la
notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 15.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A
L’ADQUISICIÓ DE DOS SERVIDORS ORACLE PER A LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per Acord de Junta de Govern, de data 23 de desembre de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), de l’adquisició de dos servidors Oracle per a la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 66.100,00 € (IVA
exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 25 de gener de 2017, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels dos licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

ESSI PROJECTS SA

2

ABAST SYSTEMS SA

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels
sobres B (proposició econòmica), amb el resultat següent:
Sobre B:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1. Oferta econòmica (IVA exclòs), fins a 10
punts.
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1

2

ESSI PROJECTS SA

1. 63.000,00 €.

ABAST SYSTEMS SA

1. 55.900,00 €.

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars). El resultat de l'obertura del sobre B es va
publicar al Perfil de Contractant en data 27/01/17 i l’acta de la Mesa el
10/02/17.
4. En data de signatura electrònica 03 de febrer de 2017, el cap de Secció
de Sistemes, com a responsable del contracte, va emetre l’informe de
valoració dels sobres B, el qual es transcriu a continuació:
“Un cop revisades les ofertes presentades a la contractació de l’adquisició de
dos servidors Oracle per l’entorn de base de dades de producció, i comprovat
que totes les ofertes presentades compleixen tots els requeriments tècnics i
condicions especificats als plecs tècnics de contractació, valorarem la puntuació
obtinguda per cadascuna d’aquestes ofertes.
Segons els criteris de valoració del plec, la puntuació obtinguda la calcularem
amb la següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import
base licitació –oferta més econòmica)
D’aquesta forma obtenim
Licitador
ABAST SYSTEMS, SL
ESSI Projects, SA

Oferta econòmica
(sense IVA)
55.990,00
63.000,00

Puntuació
10,00
3,06

D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a la oferta presentada per l’empresa
ABAST SYSTEMS, S.L., per un import de 55.990,00€ + IVA.”

5. En data 10 de febrer de 2017, la Mesa de Contractació va assumir
l’informe esmentat i va proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació
del contracte d’adquisició de dos servidors Oracle per a la Diputació de
Tarragona a l’empresa ABAST SYSTEMS, SA (plica 2), per un import de
55.990,00 € (IVA exclòs) per resultar ser la proposta econòmicament més
avantatjosa (10,00 punts).
6. En data 23 de febrer de 2017, l’empresa ABAST SYSTEMS, SA (NIF
B-59.104.612) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia
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definitiva per un import de 2.799,50€ segons carta de pagament núm.
2017000091 i la resta de documentació requerida que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
7. En data 28 de febrer de 2017 la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del
contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 10 de febrer de 2017.
Segon. Adjudicar el contracte d’adquisició de dos servidors Oracle per a
la Diputació de Tarragona a l’empresa ABAST SYSTEMS, SA (NIF B59.104.612), per presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa (10
punts) per un import de SEXANTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTASET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (67.747,90 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

55.990,00 €
11.757,90 €
67.747,90 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2017-9020-920-63600-02 de la Diputació de Tarragona.
Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el
Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la
clàusula 16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim
de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
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Sisè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant
d'aquesta Diputació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat i a Patrimoni.
Règim de recursos
-

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la
notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de 20 de maig de 2016, la Diputació
de Tarragona es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la seva Central de
Compres en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel
mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2. Posteriorment, en data 18 d'agost de 2016, la Diputació de Tarragona
es va adherir a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia
SAU, per un termini de quatre mesos fins el 31 de desembre de 2016.
3. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), va adjudicar un
nou Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), que es va formalitzar
amb les empreses adjudicatàries en data 27 d’octubre de 2016, segons el
següent detall:
1)
2)
3)
4)
5)

AURA ENERGIA, SL: Lot AT,
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots AT i BT,
NEXUS ENERGIA, SA: Lots AT i BT,
GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA): Lots AT i BT,
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots AT i BT i
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6)

FACTOR ENERGIA, SA: Lots AT i BT.

4.- D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat en
data 27 d’octubre de 2016, el CCDL en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 10 de novembre de 2016, va adjudicar el contracte
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU segons el detall de tarifes per lots que es relaciona al
primer apartat de la part resolutiva.
5. En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i
l’entitat mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent
contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el
procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
6. El Cap de Serveis Generals, com a responsable de la gestió de les
instal·lacions tècniques d’energia elèctrica dels edificis, dependències i
instal·lacions de la Diputació, proposa l’adhesió de la Diputació i de
l'Organisme Autònom Patronat de Turisme al contracte derivat de l’acord
marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació als ens
locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local a l’empresa Endesa Energia SAU, atès que els preus assolits són
molt competitius i l’energia subministrada és 100% verda. L'import
aproximat de la despesa per a aquest contracte per l'any 2017 és de
587.010,00 € IVA inclòs.
7. Des de la finalització de l'anterior contracte derivat, el 31 de desembre
de 2016, i durant la tramitació de l'adhesió al nou acord marc, el
subministrament no s'ha deixat de realitzar i per tant, s'han generat una
sèrie d'obligacions amb la companyia Endesa Energia SAU per aquest
concepte.
8. En data 16 de febrer de 2017 la Secretaria General ha emès informe
jurídic favorable amb l'observació que la data de l'adhesió serà des de la
data de la resolució que l'aprovi.
9. En l'expedient consta informe favorable de fiscalització limitada prèvia
emès per la Intervenció General.
FONAMENTS DE DRET
1. La disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, preveu que les associacions
d'entitats locals poden crear centrals de contractació, conforme al que
estableix l'article 203 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(d’ara endavant, TRLCSP), i que les entitats locals associades s'hi puguin
adherir.
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2. L'article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara
endavant, TRLCSP) regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords
3. Article 109 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expedient de
contractació del procediment derivat.
4. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny
de 2016, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
5. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de
la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 que regeixen el
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
6. L’anul·lació o l’impagament de les factures emeses suposaria la
vulneració del principi que prohibeix un enriquiment injust per part de la
Diputació, ja que el subministrament s’ha continuat realitzant efectivament
i atès el seu caràcter de subministrament essencial.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’adhesió de la Diputació de Tarragona al contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D1), des de la data de
l’acord d’adhesió fins el 31 de desembre de 2017, pels punts de consum
de la Diputació i del seu Organisme Autònom Patronat de Turisme, amb
les següents condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió:

Tarifa/període

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Preu
Adjudicat
€/MWh

Alta tensió:

Tarifa/període

Preu
Adjudicat
€/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

51

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del
procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de
2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de
febrer de 2014).
Segon. Aprovar l'autorització i la disposició de la despesa a favor
d'Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària del contracte derivat de
l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica, per un import de
587.010,00 euros per al finançament d’aquest contracte i de les factures
corresponents al subministrament realitzat des de l'1 de gener de 2017
fins a l'aprovació efectiva de l'adhesió al contracte derivat, amb càrrec a
les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici Orgànica Programa Econòmica Desc. Ap.Press.
2017
2017
2017

2011
2021
2022

333
323
323

22100
22100
22100

Import

SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 43.000,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 27.500,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 7.000,00
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2023
2031
2032
2033
2041
2042
2043
4020
7010

323
324
324
324
324
324
324
920
432

22100
22100
22100
22100
22100
22100
22100
22100
22100

SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 12.000,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 11.000,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 50.000,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 8.000,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 15.000,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 24.500,00
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 32.000,00
ENERGIA ELÈCTRICA
347.510,00
Energia elèctrica PT Costa Daurada
5.500,00

2017

7011

432

22100

Energia elèctrica PT Terres Ebre

4.000,00

Tercer. Abonar les factures emeses per Endesa Energia SAU pel
subministrament d'energia elèctrica pel període que va des de l'1 de gener
de 2017 fins a l'aprovació efectiva de l'adhesió al contracte derivat, amb
càrrec a les reserves de crèdit autoritzades en el punt anterior.
Quart. Comunicar-ho a la Unitat de Serveis Generals, a la Unitat de
Gestió de Centres d'Educació, al Patronat de Turisme i a la Intervenció
General.
Cinquè. Comunicar-ho, pels seus efectes i coneixement, a la Central de
contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007,
Barcelona).
Sisè. Notificar-ho a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona).

INTERVENCIÓ
PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d'aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obres conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions de
conformitat, s’han emès les relacions comptables d'obligacions
reconegudes per tal d’aprovar les factures i les certificacions d’obres.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del Pressupost vigents que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.
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S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost
de l'exercici 2017 que es relacionen i s'annexen a l'expedient, per un
import total de 149.363,20euros, ja que es disposa de crèdit suficient en
les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència..........................................................
Núm.00276............................................................
Núm.00305...............................................................
Núm.00303............................................................

4.234,86 €
1.808,59 €
802,15 €
1.624,12 €

Secretaria..............................................................
Núm.00268................................................................
Núm.00292........................................................... .

2.877,90 €
274,67 €
2.603,23 €

Serveis Interns.........................................................
Núm.00278................................................................
Núm.00304.................................................................
Núm.00307.................................................................
Núm.00312..................................................................

14.767,89 €
3.117,04 €
5.214,28 €
4.805,18 €
1.631,39 €

Recursos Humans-PAO..........................................
Núm.00309.................................................................

8.796,71 €
8.796,71 €

Coneixement i Qualitat.........................................
Núm.00313...............................................................

41.283,08 €
41.283,08 €

SAM..........................................................................
Núm.00263....................................................................
Núm.00270....................................................................
Núm.00271.................................................................
Núm.00295.................................................................
Núm.00315...............................................................
Núm.00316.................................................................
Núm.00317.................................................................

18.243,83 €
396,70 €
507,01 €
1.316,96 €
2.589,40 €
10.482,03 €
1.951,73 €
1.000,00 €

SAC.........................................................................
Núm. 00266...................................................................
Núm. 00267..............................................................
Núm. 00282................................................................
Núm. 00287................................................................
Núm. 00286................................................................
Núm. 00296................................................................
Núm. 00297................................................................
Núm. 00302................................................................
Núm. 00306................................................................
Núm. 00311................................................................
Núm. 00310................................................................
Núm. 00314...................................................................
Núm. 00194...................................................................

54.159,43 €
836,09 €
24.672,99 €
2.186,85 €
2.400,98 €
1.983,92 €
2.408,04 €
3.462,21 €
5.505,50 €
2.117,50 €
6.185,60 €
1.158,43 €
891,32 €
350,00 €
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SAT.............................................................................
Núm. 00254.................................................................

4.999,50 €
4.999,50 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i
s’annexen a l'expedient, per un import total de 7.317,02 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
Secretaria......................................................................
Núm. 00285....................................................................

5.765,96 €
5.765,96 €

Coneixement i Qualitat................................................
Núm. 00262.....................................................................

1.173,72 €
1.173,72 €

SAC................................................................................
Núm. 00281.......................................................................
Núm. 00280................................................................

377,34 €
121,50 €
255,84 €

3. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS
DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.
Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost, éssent l'import total
de 374,51 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ.................................................................

374,51 €

Núm. 00299 (EAD Tarragona)..........................................

374,51 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la
respectiva caixa i per l'import relacionat.
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PUNT 19.PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES DOMICILIADES DEL MES DE DESEMBRE.
Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis
durant el mes de desembre de 2016 i de conformitat amb el procediment
que s'estableix en les Bases d'Execució del vigent pressupost ,
S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants de les despeses domiciliades presentades
segons càrrecs bancaris que s'annexen a l'expedient, atès que han estat
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent, éssent l'import total
de 2.744,49 Euros segons el detall següent:
Relacions Corporació...................................................

2.744,49 €

Núm. 00319 ......................................................................

2.744,49 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a saldar el pendent d'aplicació
generat pels imports relacionats.

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les
onze del matí, jo la Secretària dono fe.
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