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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 6 de juliol de 2021.
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Manel Jardi Boquera
Dia: 6 de juliol de 2021
Hora d'inici: 13:10
Hora de finalització: 13:19
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)

*El Sr. Adam Tomàs Roiget ha presentat renúncia al càrrec de diputat el dia 2 de juliol de 2021
i el Ple de la Corporació queda assabentat el mateix dia, en conseqüència, el Sr.Tomàs deixa
de formar part de la Junta de Govern.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, 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.

ACORDS
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SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 29 DE JUNY DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 29 de juny de 2021.
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Serveis Jurídics
2. ESTIMAR PARCIALMENT RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
INTERPOSADA CONTRA LA DIPUTACIÓ (RP 2018-9543).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Antecedents administratius
1. El senyor XXX en data 28 d’agost de 2018 va presentar un escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial contra la Diputació de Tarragona per les lesions sofertes en data 29
d’agost de 2017 quan, segons manifesta, circulava en bicicleta per la carretera T-203, a l’altura
del p.k. 6,0 en el terme municipal del Catllar i va patir una caiguda al col·lidir amb la branca d’
un arbre que es trobava a la calçada.
Atès que es van detectar deficiències en l’escrit inicial de reclamació de responsabilitat
patrimonial, en data 5 de setembre de 2018, es va donar tràmit d’esmena de defectes al
reclamant. En data 11 d’octubre de 2018 el reclamant va esmenar les deficiències detectades.
Pels danys materials soferts el reclamant sol·licita inicialment una indemnització per un import
de 2.485,48 euros. Posteriorment, en data 1 de juliol de 2019, el reclamant quantifica els danys
personals en 129.592,81 euros i incrementa la quantia dels danys personals a 3.030,48 euros,
ascendint la quantia total reclamada a la xifra de 132.623,29 euros. Tanmateix mitjançant escrit
d’al·legacions presentat en data 26 de novembre de 2019, en el marc del tràmit d’audiència en l’
expedient, el reclamant fixa la quantia indemnitzatòria en 148.542,10 euros, dels quals
146.056,62 euros corresponen a danys personals i 2.485,48 euros corresponen a danys
materials.
2. Per Decret de Presidència de data 16 d’octubre de 2018 s'admet a tràmit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX contra la Diputació i es tramita segons
els principis previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, la
regulació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
3. Inicialment el senyor XXX va comparèixer representat per l’advocat XXX, el qual en data 11
de març de 2019 va concedir la venia per a defensar els interessos del reclamant a l’advocat
XXX.
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4. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per termini de 10
dies, temps durant el qual el reclamant ha presentat escrit d’al·legacions. En aquest escrit el
reclamant varia els fets de reclamació inicial. Això va fer necessari obrir un nou període de
prova.
5. De tota la nova prova practicada s’obre un nou període d’audiència durant el qual el
reclamant presenta escrit d’al·legacions i un informe pericial del senyor XXX.
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6. Novament, davant l’aportació d’aquest dictamen pericial, i als efectes de clarificar els fets, s’
obre un nou període de prova. I posteriorment durant el tràmit d’audiència el reclamant va
efectuar noves al·legacions.
7. Aquest procediment administratiu va quedar suspès en aplicació de la disposició addicional
tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Fins a la data 1 de juny de 2020 quan,
d'acord amb l'establert al RD 537/2020, de 22 de maig, es va reprendre el còmput dels terminis
administratius suspesos pel RD 463/2020.
8. En data 4 de febrer de 2021, la instructora de l’expedient emet la proposta de resolució del
present expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial.
9. Per Decret de Presidència de 19 de febrer de 2021 s’acorda demanar a la Comissió Jurídica
Assessora que emeti dictamen sobre l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
iniciat pel senyor XXX i suspendre en espera que s’emeti l’esmenta dictamen. Aquesta
resolució notifica als interessats.
10. Per mitjà d’informe proposta de la Secretària de la Corporació de data 1 de març de 2021
es tramet l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora.
11. En data 17 de maig de 2021 té entrada al Registre General de la Diputació de Tarragona el
dictamen núm. 141/2021 emès per la Comissió Jurídica Assessora.
Fets provats
1. Que la carretera T-203 pk 6 forma part de la xarxa viària de la qual és titular la Diputació de
Tarragona.
2. Que d’acord amb el comunicat d’accident de trànsit de Mossos d’Esquadra, NAT XXXXX/XX
/ARTTARRAG, de data 29 d’agost de 2017, el reclamant circulava amb la seva bicicleta per la
carretera T-203 en sentit ascendent, al terme municipal del Catllar i en el punt quilomètric 6, en
sentit la Riera de Gaià, topa amb una branca d’arbre que es trobava a la calçada i cau. D’acord
amb el comunicat de Mossos l’accident es localitza en un tram de via recta amb dos carrils per
a cada sentit de la marxa separats per una línia discontínua i sense la presència de vorals, de
traçat planimètric i descendent de traçat altimètric, amb visibilitat bona d’una 300 metres. La via
es troba en perfecte estat de conservació i amb condicions climatològiques de bon temps. La
circulació al moment de l’accident és escassa.
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3. D’acord amb l’informe d’alta d’hospitalària de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de
Tarragona, de data 1 de setembre de 2017, el senyor XXX va rebre un diagnòstic de
traumatisme cranioencefàlic amb hemorràgia subaracnoidea, fractura de pelvis i fractura distal
sense desplaçar de la clavícula esquerra.
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4. D’acord amb l’informe d’Assistència de l’Hospital d’Igualada de data 22 de setembre de
2017, el senyor XXX va ser donat d’alta en data 22 de setembre de 2017 amb el diagnòstic de
fractura terç distal de clavícula esquerra i fractura de la paret anterior del cotilo esquerre.
5. D’acord amb l’informe complementari del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de
Tarragona, de data 12 de febrer de 2019, en els comunicats de vigilància no s’indica l’estat dels
arbres, però sí que es revisa setmanalment el gàlib de seguretat, en cas de detectar-se
qualsevol incidència es fa el comunicat corresponent de la incidència detectada i si aquesta
afecta a la calçada es resol en forma d’emergència. Durant l’any 2017 el SAT tan sols té
constància d’una incidència causada per l’arbrat a la carretera T-203, de data 18 d’octubre de
2017.
6. D’acord amb l’esmentat informe la Diputació de Tarragona té els treballs de sega i
esbrossada dels marges de la carretera contractats amb l’empresa Servidel slu. L’any 2014
aquesta empresa va portar a terme treballs de poda en aquesta carretera.
7. D’acord amb el dictamen pericial de l’enginyer agrònom XXX de la Unitat de Medi ambient,
Salut Pública, Enginyeria i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona, de data 2 de juny de
2020, es considera adequat que entre el 17 de juliol de 2014 i el 29 d’agost de 2017 no s’hagi
portat a terme cap poda sistemàtica dels pins confrontants a la carretera.
8. D’acord amb l’informe del Servei d’Atenció al Territori de la Diputació de Tarragona de data
19 de novembre de 2020, els treballs de poda i tala d’arbrat a les carreteres de la seva titularitat
es porten a terme per tal de garantir la seguretat viària dels vehicles que circulen per la xarxa
de carreteres per a mantenir el gàlib mínim i la visió de la senyalització vertical. Així com donar
compliment al Decret 130/1998 en matèria de prevenció d’incendis forestals. Per tant, aquestes
actuacions es porten a terme a una amplada de 3 metres des de l’extrem exterior de la calçada
i de tal forma que la tipologia de poda de l’arbre objecte de la reclamació no coincideix amb els
criteris de poda emprats pel SAT.
9. D’acord amb l’informe del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona de
data 4 de desembre de 2018 la carretera T-203 té una IMD de 1.054 vehicles/dia.
10. Tal i com s’observa en les fotografies i en el croquis del comunicat d’accidents de Mossos d’
Esquadra, NAT núm. XXXX/XXXX/ARTTARRAG la branca caiguda envaïa parcialment un dels
carrils de la calçada.
11. En l’informe del cap de la Regió d’Emergències de Tarragona, de data 12 de març de 2019
s’exposa que els bombers es van personar al lloc de la caiguda i van enretirar la branca de la
calçada.
12. Tal i com consta en les fotografies del comunicat de Mossos d’Esquadra i de l’informe del
Servei d’Atenció al Territori el voral de la carretera estava net d’herbes i matolls al moment de l’
accident.
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Fonaments de dret

1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial

L’article 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, 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.
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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 concorre en la persona afecta 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 responsabilitat.

2. Contingut de la proposta de l’instructor de l’expedient i posterior dictamen preceptiu de la
Comissió Jurídica Assessora.

En data 4 de febrer de 2021, un cop instruït l’expedient, i abans de la seva remissió a la
Comissió Jurídica Assessora per sotmetre’l al dictamen preceptiu d’aquest Alt òrgan consultiu
(atès que la quantia reclamada supera els 50.000 euros) la instructora de l’expedient va
redactar la seva proposta de resolució en la qual estimava que calia:
“Desestimar la reclamació presentada pel senyor XXX, contra la Diputació de Tarragona, pels
danys ocorreguts el dia 29 d’agost de 2017, a la carretera T-203, a causa d’una branca que es
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trobava a la calçada, d’acord amb les proves i els raonaments que figuren en els fonaments de
dret.”
La instructora fonamentava la seva proposta en els següents raonaments jurídics, que com
veurem, alguns no han estat compartits per part de la Comissió Jurídica Assessora:
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a. Compliment del deure de conservació i manteniment de les carreteres titularitat de la
Diputació.

La carretera T-203 és de titularitat de la Diputació de Tarragona, de manera que d’acord amb la
normativa n’ha de tenir cura aquest ens local, per mitjà del Servei d’Assistència al Territori
(SAT), el qual gestiona el manteniment i conservació de les vies de comunicació de les quals
és titular i també realitza un control de vigilància de les carreteres amb l’objectiu de garantir la
seguretat del trànsit, la qual cosa es pot comprovar en l’informe del SAT de 4 de desembre de
2018.
A l’esmentat informe hi consta el control portat a terme pel SAT mitjançant les comprovacions
efectuades pel vigilant. Així es fa palès per mitjà dels comunicats del vigilant de carreteres de
data 7 i 20 d’abril, 3, 12 i 26 de maig, 6, 15 i 30 de juny, 10, 25 i 26 de juliol, 5, 16 i 28 d’agost
(el dia abans de l’accident) sense detectar cap anomalia a la via.
En l’informe complementari del SAT de data 12 de febrer de 2019 s’indica que existeix una
planificació dels treballs de poda en les zones forestals amb risc d’incendi. Així doncs, es
considerava que el servei de carreteres de la Diputació de Tarragona havia actuat de forma
diligent, ja que a més a més de l’esmentada planificació, també s’actua de forma puntual i
urgent quan es detecta una incidència en la vigilància setmanal de xarxes locals de carreteres,
ja que es revisa periòdicament el gàlib de seguretat de la carretera, és a dir, es vigila que no hi
hagi cap element, tals com una branca o un arbre, que puguin interferir en la vertical de la
carretera i suposar un perill per a la seguretat viària. Tant és així que en el butlletí de control
dels vigilants hi ha un apartat titulat “observacions” on el vigilant fa constar qualsevol
circumstància específica sobre la qual calgui actuar posteriorment per part de la Brigada de
Conservació de Carreteres. Cal fer esment, que tot i portar el sistema de vigilància detallat, en
el present cas en els comunicats anteriorment esmentats no es detectava cap mena d’
incidència en l’arbrat de la T-203 no es va procedir a la poda dels pins.
Així doncs, quedava demostrat que en 6 mesos anteriors a l’accident el vigilant de carreteres
va passar per la carretera T-203 diversos dies mensualment, amb una freqüència especialment
alta a l’entorn de la data dels fets, i en tots els casos l’estat del ferm era satisfactori, tal com es
pot comprovar en els esmentats comunicats. També quedava palès en els esmentats
comunicats que els vigilants no van detectar cap incidència dintre de la zona de domini públic
de la carretera, ja que, en cas contrari, aquest extrem es recull al comunicat del vigilant. A més
a més, el vigilant va passar pel tram on va ocórrer l’accident el dia 28 d’agost de 2017, és a dir,
el dia abans de l’accident, sense detectar cap anomalia, la qual cosa comporta la immediatesa
des de la caiguda de la branca i que ocorregués l’accident. Idea que es veu reforçada pel fet
que tot i l’alta intensitat diària de vehicles de la carretera (IMD), de 1.054, cap altre vehicle va
patir un sinistre a causa de la branca.
Així mateix, tal i com s’indica a l’informe del SAT de 4 de març de 2019 la darrera poda general
de la carretera T-203 va finalitzar el 17 de juliol de 2014, és a dir, tres anys abans de que
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ocorregués l’accident. Cal tenir present que els arbres que voregen la carretera T-203 són pins (
pinus) aquest tipus d’arbres, de la família dels avets, els cedres i les picees es caracteritzen per
un creixement lent en relació amb d’altres tipus d’arbres. De fet, el Dictamen pericial de l’
enginyer XXX considera que ni el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres ni tampoc a la
Llei 37/2015 de carreteres s’estableix cap mena de freqüència de poda d’aquests arbres en les
àrees d’influència de les carreteres. Així doncs, el dictamen conclou que en el cas pi blanc (
Pinus halepensis) els treballs de poda portats a terme pel SAT en el present cas han estat
adequats al ritme de creixement d’aquests tipus d’arbres.
En relació amb l’informe pericial del senyor XXX aportat pel reclamant en data 30 de juliol de
2020, cal fer esment que en l’informe del SAT de data 19 de novembre de 2020 es detallen els
criteris de poda emprats per aquest servei, de tal forma que la descripció de l’arbre
suposadament causant de l’accident efectuada pel senyor XXX en el seu informe no correspon
a una poda efectuada pel Servei d ’Atenció al Territori de la Diputació de Tarragona. Així mateix
ho corrobora l’informe de servidel, l’empresa contractista que va efectuar la poda, manifestant
que només es poden les branques que envaeixen la calçada a una altura de 5 o 6 metres per
tal de respectar el gàlib. De tal forma que la descripció del pi efectuada pel senyor XXX
correspondria a una actuació portada a terme per un tercer, aliè al Servei d’Atenció al Territori
de la Diputació de Tarragona, i per tant, es considerava que aquest fet suposava un trencament
del nexe causal.

b. Obstacle visible i fàcilment salvable.

El tram de carretera on es va produir l’accident es tracta d’un tram recte amb visibilitat des de
300 m de distància, d’acord amb comunicat d’accidents de Mossos d’Esquadra, que va ser la
policia instructora de les diligències de l’accident. D’altra banda el dia dels fets era un dia amb
bon temps i plena visibilitat, a les 10:23 hores del matí, és a dir, l’obstacle a la via era
perfectament visible, tanmateix el reclamant va xocar amb aquest sense realitzar cap tipus de
maniobra evasiva.
Cal tenir present que d’acord amb el relat de Mossos d’Esquadra en el moment de l’accident la
via era poc transitada, de tal forma que no hagués suposat cap perill per la seguretat del trànsit
haver-se desplaçat i ocupat una porció major del carril per tal de circular amb major seguretat.
Atès que del croquis de la mecànica de l’accident efectuat pels Mossos d’Esquadra que es van
personar al lloc dels fets i de les fotografies del mateix atestat se’n desprèn que la branca tan
sols ocupava una petita porció del carril del circulació quedant la resta del mateix perfectament
practicable.
A més, cal recalcar el canvi de relat efectuat pel reclamant en el seu escrit d’al·legacions en el
tràmit d’audiència en relació amb la mecànica de l’accident. En el seu escrit de reclamació
inicial, de data 28 d’agost de 2018, el reclamant va descriure l’accident sofert de la següent
forma “El pasado 29 de Agosto de 2017 sobre las 10:23 horas aproximadamente me
encontraba circulando con mi bicicleta, marca BH modelo Speedrom, por la via interurbana con
denominación T-203, cuando en el punto kilométrico 6 (municipio de Catllar) en sentido La
Riera de Gaià, a consecuencia de la existencia de una rama de árbol de grandes dimensiones
en la calzada que invadía mi carril de circulación, sufrí una caída al chocar con ésta”.
Tanmateix, en el tràmit d’audiència, un cop es va donar trasllat al reclamant totes les proves
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practicades en l’expedient administratiu, aquest manifesta “que el passat 29.08.2017 sobre les
10:23 hores el Sr. XXX va topar amb una branca d’un arbre de grans dimensions que es va
desprendre d’un pi just abans de que el Sr. XXX passés per la zona en la qual es va
desprendre (...)”. És a dir, la immediatesa de la caiguda de la branca durant el trajecte del
senyor XXX és un element nou que no constava en el relat dels fets anterior del reclamant,
aquesta dicotomia en el relat comporta dubtes sobre la seva veracitat. En relació amb aquesta
nova al·legació, cal recalcar que de la prova practicada en l’expedient administratiu aquest fet
no ha resultat provat, ja que tan sols ho esmenta l’informe dels Vigilants Municipals de El
Catllar, els quals no actuaven com a policia instructora de l’accident, la policia instructora eren
els Mossos d’Esquadra i en el seu comunicat de l’accident aquest extrem no hi consta. Malgrat
que la deducció sobre la causa principal de l’accident l’obtenen no solament de la inspecció
ocular que varen realitzar sinó també de les manifestacions obtingudes in situ de l’implicat: “
Segons inspecció ocular del lloc dels fets en l’accident i la manifestació de l’implicat, aquesta
instrucció considera que la causa de l’accident ve provocada per la presència d’una branca de
grans dimensions a la via, que envaeix part del camí en sentit la Riera de Gaià, amb la qual, el
Sr. XXX xoca i posteriorment cau a terra.”
Així doncs, cal tenir present la doctrina emesa per la Comissió Jurídica Assessora en relació
amb el principi d’autoconservació i precaució dels conductors, el qual és considerat un principi
elemental que obliga a ponderar els riscos de les accions pròpies i a actuar en conseqüència, a
extremar les precaucions en la conducció atenent les característiques de la via per la qual se
circula i a ponderar l’experiència i perícia del mateix reclamant (en aquest sentit els dictàmens
118/2011, 167/2012, 360/2013 i 236/2015, entre d’altres).
Així mateix, els articles 13 i 21 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial
disposen que els conductors han de controlar els seus vehicles i estan obligats a mantenir una
atenció permanent a la conducció que garanteixi la seva pròpia seguretat, la de la resta d’
ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via. Així mateix, els conductors de vehicles
han de respectar els límits de velocitat i adaptar-se a les circumstàncies
meteorològiques, de la via i les que concorrin en el moment. En aquest mateix sentit es
preveu als articles 3, 18 i 45 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament general de circulació.
Així doncs, en el present cas, ateses les condicions òptimes de visibilitat, es considerava que
només una manca d’atenció o una confusió atribuïble al ciclista pot explicar que no s’adonés
amb anticipació necessària de la presència de la branca, la qual era un obstacle fàcilment
salvable, ja que només envaïa una part molt petita del carril per on circulava, de manera que la
resta quedava totalment lliure, com es pot veure a les fotografies del Comunicat d’Accidents de
Mossos d’Esquadra.
Aquesta fonamentació jurídica, no ha estat compartida per la Comissió Jurídica Assessora en
el seu dictamen 148/2021, la qual fonamenta el seu criteri en base als següents arguments
jurídics:

a. En relació amb el compliment del deure de conservació i manteniment de les carreteres
titularitat de la Diputació.
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En aquest punt, si bé la Comissió considera acreditat que es va efectuar el servei de vigilància
corresponent, i que aquesta vigilància es centrava a verificar l’estat del ferm, de les cunetes i
de les herbes als marges, considera que ha mancat una vigilància de l’estat dels arbres i ho
expressa en els següents termes:
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“Segons el que preveuen els preceptes abans citats, entre les operacions de conservació i
manteniment que corresponen a l’Administració titular, cal considerar incloses aquelles
operacions encaminades a evitar riscos potencials per a la seguretat en la circulació, que en el
cas examinat, implicava haver realitzat algun tipus d’actuació – o requerir al seu propietari a ferho - en relació amb aquells elements, com ara els arbres, que si es troben en mal estat són
susceptibles d’originar un perill cert per als vehicles i persones que transiten per les vies
públiques, sobretot quan el seu mal estat resulta evident.”
Així doncs, aquest òrgan conclou:
“Tercer, resulta també acreditat que el tronc ocupava una part important del carril de la
carretera en el sentit que circulava l’ara reclamant.
I quart, el comunicat de l’accident deixa constància també que el sinistre es va registrar en un
tram de via recta amb dos carrils per a cada sentit de la marxa separats per una línia
discontínua i sense la presència de vorals, de traçat planimètric, amb visibilitat bona d’uns 300
metres i condicions atmosfèriques de bon temps, i que la circulació en el moment de l’accident
és escassa.
Amb aquests antecedents, i com es comprova de l’examen de la documentació fotogràfica que
consta en l’expedient, l’arbre situat a cavall de la cuneta i de la via, tenint en compte el seu
estat – podat i sec – i les dimensions que tenia, els serveis de manteniment l’haurien d’haver
observat i hi haurien d’haver actuat diligentment, amb l’objectiu de prevenir el perill que caigués
a la via, com va ser el cas.
La valoració jurídica dels fets porta aquesta Comissió a la conclusió que hi va haver un
funcionament anormal dels serveis públics, en no realitzar el que els corresponia per eliminar el
perill que generava l’arbre que finalment va caure, i, en conseqüència, hi ha responsabilitat
patrimonial de l’Administració.”

b. En relació amb la possibilitat d’evitar l’obstacle per part del reclamant.

Sobre aquest argument jurídic, si bé, la Comissió considera que no és suficient per trencar
completament el nexe causal, considera que gaudeix d’entitat suficient per apreciar una
concurrència de culpes en la producció del dany, que aquest Alt òrgan quantifica en un 50% i
ho argumenta de la següent forma:
“És doctrina reiterada d’aquesta Comissió la invocació del principi d’autoconservació i
precaució dels conductors com a principi elemental que obliga a ponderar els riscos de les
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accions pròpies i a actuar en conseqüència, a extremar les precaucions en la conducció
atenent les característiques de la via per la qual se circula i a ponderar l’experiència i la perícia
del mateix reclamant (per tots, Dictamen 223/2018).
Donades les circumstàncies del present cas, tal com revelen els testimonis gràfics que consten
en l’expedient, el tronc era un objecte de considerables dimensions, per la qual cosa, i atenent
les bones condicions tant climatològiques com de lluminositat i les característiques i el traçat de
la via, aquest esdevenia un objecte visible a la calçada.
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Per tot l’exposat, la Comissió aprecia una concurrència de culpa en l’accident per part del
reclamant, que s’estima en un 50%, per la qual cosa la quantitat a indemnitzar queda fixada en
22.531,39 euros.”
Atesos els arguments esgrimits per part de la Comissió Jurídica Assessora, com a Alt òrgan
consultiu, i amb gran formació jurídica per part dels seus membres, s’estima que aquests
poden ser compartits per reconèixer la imputabilitat – i consegüent responsabilitat – de l’
actuació del Servei d’Atenció al Territori de la Diputació de Tarragona, ja que ha quedat
acreditada la presència de l’arbre envaint parcialment la calçada.
Tanmateix, la responsabilitat de la Diputació no pot ser total atenent al principi d’
autoconservació dels usuaris de la via esmentat, per tant, es considera que l’actuació de la
víctima també va influir en la producció del resultat lesiu.
D’altra banda, l’apreciació que porta a terme la Comissió Jurídica Assessora en relació amb la
part de la calçada que envaeix el tronc causant de l’accident, la qual considera “resulta
acreditat que el tronc ocupava una part important del carril de la carretera en el sentit que
circulava l’ara reclamant” no pot ser compartida per aquesta part, atès que tal com se’n
desprèn de les fotografies obrants a l’expedient administratiu i a l’atestat de Mossos d’Esquadra
el troc ocupava menys de la meitat del carril de circulació, la qual cosa, tenint en compte les
petites dimensions del vehicle emprat (una bicicleta), comporta que el reclamant disposava d’
espai més que suficient per circular de forma segura, sense haver d’envair el carril contrari.
3. Establiment de la quantia
Quant a la quantificació del dany, la Comissió considera adequada, pel que fa als danys
personals, la valoració efectuada per la companyia asseguradora de la Diputació de
Tarragona, Mapfre, la qual va establir:
Lesions:
- 25 dies d’estància hospitalària moderat per 71,84 € dia
- 283 dies impeditius moderat per 58,41 € dia

1.796,00 €
16.530,03 €

Seqüeles psicofísiques:
Síndrome postconmocional 3 punts
Coxalgia esquerra 4 punts
Pseudoartrosis clavícula esquerra 5 punts
7.865,28 €
Aplicant suma ponderada 12 punts (edat 73 anys)
TOTAL
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26.191,31€

Tanmateix la Comissió considera que a aquesta valoració cal afegir-hi els punts corresponents
a un trastorn cognitiu moderat, valorat en 25 punts. No obstant, de la documentació mèdica
aportada pel reclamant a l’expedient administratiu no consta suficientment provada l’existència
d’un trastorn cognitiu moderat.
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És a dir, d’acord amb la Taula II Indemnització per seqüeles del Reial Decret Legislatiu 8/2004,
de 29 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de responsabilitat civil i assegurança en
la circulació de vehicles a motor, entenem per trastorn cognitiu moderat el síndrome que
comprèn les següents patologies:

a. Trastorns de la memòria que produeixen limitacions en l’aprenentatge i dificultats d’
evocació.
b. Sintomatogia emocional moderada: Episodis d’irritabilitat habituals abans de situacions d’
estrès, afecte aplanat amb plor fàcil o apatia quasi diària. Episodis ocasionals d’eufòria o
d’expressions inadequades de goig amb descontrol i impulsos. Alteracions de la son
habituals que incideixen en l’activitat diària del pacient.
c. Alteracions cognitives objectivades per tercers en l’entorn del pacient: alteracions de la
memòria i de la concentració. Idees auto-referencials o suspicàcies ocasionals. Dificultat
moderada per portar a terme la seva activitat laboral. Es detecten alteracions del
llenguatge durant el discurs: presència de llenguatge circumstancial.
d. Reducció ostensible de l’activitat social amb desaparició paulatina de les relacions
interpersonals.
e. Precisa certa supervisió en alguna de les activitats de la vida diària.

Doncs bé, en el seu escrit d’al·legacions de data 21 de novembre de 2019 el reclamant
acredita les lesions i les seqüeles que manifesta haver sofert mitjançant l’informe clínic de data
8 d’abril de 2019 i l’informe mèdic de Bayon & Bengoa. Assessoria mèdica legal.
En relació amb l’informe mèdic de 8 d’abril de 2019, aquest tan sols menciona que el reclamant
presenta un ànim depressiu i refereix pèrdua de memòria, tanmateix especifica que es
requereix valoració del seu metge de família en relació amb aquestes patologies i tal valoració
no consta a l’expedient administratiu.
D’altra banda, en relació amb l’informe mèdic de Bayon & Bengoa, cal tenir present que els
metges que el signen són especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatològica, medicina del
treball i perícies mèdiques i no disposen de coneixements en l’àmbit de la psiquiatria o
psicologia clínica, necessaris per tal de diagnosticar un trastorn cognitiu.
Cal destacar que de la documentació mèdica aportada pel reclamant no consta ni un sol
informe psiquiàtric o psicològic, ni que estigui rebent tractament de caràcter psiquiàtric, que és
el que s’escauria en el cas de patir un estat depressiu constant.
Per tant, atès que les al·legades pèrdues de consolidació de l’aprenentatge, alteracions el son,
estat depressiu constant, alteracions en el llenguatge ni l’ajuda i supervisió en les seves
activitats de la vida diària no han estat acreditades en l’expedient administratiu no es pot
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considerar provada l’existència d’un trastorn cognitiu moderat en el reclamant i no s’escau la
indemnització per tal concepte.
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Pel que fa als danys materials i despeses econòmiques la Comissió dona per bona la
quantia acreditada pel reclamant que és la següent:
Ulleres trencades

306,00 €

Bicicleta

1.894,48 €

Danys en casc, GPS i roba

250,00 €

Bastó per caminar

35,00 €

TOTAL

2.485,48€

Per tant, la quantia indemnitzatòria total del senyor XXX pels danys soferts ascendeix a la
quantia de 28.676,79 euros.
Dels quals, atès que ens trobem en un supòsit de concurrència de culpes, s’escau estimar la
responsabilitat patrimonial en un 50% i, per tant, la quantia indemnitzatòria és de 14.338,39
euros.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aixecar la suspensió del present expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
iniciat pel senyor XXX contra la Diputació de Tarragona.
2. Estimar parcialment, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb els
fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor
XXX contra la Diputació de Tarragona pels danys soferts en data 29 d’agost de 2017, a la
carretera T-203, a causa d’una branca que es trobava a la calçada, d’acord amb les proves i els
raonaments que figuren en els fonaments de dret, en la quantitat de 14.338,39 euros (catorze
mil tres-cents trenta-vuit euros amb trenta-nou cèntims).
3. Pagar la indemnització de la següent manera: la Diputació de Tarragona assumirà la quantia
de 600,00 Euros (sis-cents euros), corresponents a la franquícia, i l'asseguradora de la
Corporació, Mapfre Empresas, abonarà la quantia de 13.738,39 Euros (tretze mil set-cents
trenta-vuit euros amb trenta-nou cèntims). La part d'indemnització que correspon pagar a la
Diputació anirà a càrrec de la partida del pressupost número 2021-6013-920-23300.
4.Trametre còpia del dictamen núm. 148/2021 emès per la Comissió Jurídica Assessora als
interessats.
5. Notificar-ho als interessats i a la Comissió Jurídica Assessora.
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.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Patrimoni
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3. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DE LA FACTURA CORRESPONENT A
L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SUBSCRITA AMB MAPFRE PER AL PERÍODE 01/08/2021-31/07/2022.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 1 d'agost de 2003 la Diputació de Tarragona va subscriure amb Mapfre España,
Compañia de Seguros y Reaseguros, SA, la contractació de la pòlissa d'assegurança núm.
XXXXXXXXXXXXX de responsabilitat civil de la Diputació de Tarragona.
2. Al pressupost de despeses de l'exercici 2021 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/920/22401 per import de 75.000,00€, i aquest import està
destinat entre d'altres al pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de la
Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 23 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança que regula la
durada del contracte.
3. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa és la Junta de Govern, en virtut de la
delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370, de 14
d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pólissa núm. XXXXXXXXXXXXX
de responsabilitat civil de la Diputació de Tarragona pel període 01/08/2021 a 31/07/2022, per
import de 70.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6012-920-22401.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Manel Jardi Boquera el dia 26/08/2021 a les 11:38:34

Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
4. RESOLDRE EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE PART DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA I LLIURADA A L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’ACTUACIÓ “DESPESES
CORRENTS” DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017.
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 30 de març de 2021, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va comunicar l’
informe emès el 29 de març de 2021 de control financer de subvencions a la Unitat d’
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació en relació a una subvenció del Pla d’Acció
Municipal 2017, per tal d’iniciar el procediment de reintegrament en el termini d’un mes per
import de 13.049,51 euros, en compliment de l’article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2. La Intervenció General de la Diputació de Tarragona proposa el reintegrament parcial de la
subvenció concedida i pagada per un import de 13.049,51 euros, de conformitat amb l’article
37.1 c) de la LGS, d’acord amb les verificacions realitzades. L’informe de control financer
especifica el següent:
“...En aquest mateix sentit, i pel que fa a la revisió de l’expedient de contractació facilitat pel
beneficiari en el decurs dels treballs de control financer i de la informació obtinguda de les
pàgines web tant de l’Ajuntament de Cunit com de la Generalitat de Catalunya, el 16 de març
de 2021 la Unitat gestora de Fiscalització, àmbit Contractació, de l’Àrea d’Intervenció ha emès
una diligència on es posa de manifest el següent:
“S’ha revisat la documentació de l’àmbit de contractació que forma part de l’expedient de
control financer de subvencions número 8004330008-2019-0011980, pel qual es va
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Cunit, per la despesa corrent 2017:
-Acta del Ple de l’Ajuntament de Cunit de 27/07/2018 per la qual s’aprova assumir i
tramitar la proposta de modificació del contracte administratiu dels serveis de neteja,
manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja viària a favor de l’empesa CESPA,
SA
-Dictamen 272/2018 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya,
de 8 de novembre, sobre la modificació del contracte adjudicat per l’Ajuntament de Cunit
a la mercantil CESPA,SA per la prestació dels serveis de neteja, manteniment i jardineria
de les zones verdes i de neteja viària del municipi.
-Acta del Ple de l’Ajuntament de Cunit de 14/06/2019, pel qual s’aprova el desistiment de
la proposta de modificació del contracte administratiu dels serveis de neteja,
manteniment ijardineria de les zones verdes i neteja viària a favor de l’empesa CESPA,
SA
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Un cop revisada la documentació indicada prèviament i als efectes d’incorporar el resultat
de la revisió en l’expedient de control financer de la subvenció, s’informa que aquesta
diligència s’emet a partir de l’examen de la documentació citada. S’informa que no es
disposa de tot l’expedient de contractació per a poder fer una revisió més exhaustiva de
la documentació que l’integra i emetre una valoració més àmplia sobre la conformitat del
procediment seguit. A partir d’aquest context, es transcriuen les consideracions
exposades en l’apartat VII del citat dictamen 272/2018 de la Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat de Catalunya:
... / En aquest sentit, convé recordar que la majoria d’aquestes modificacions contractuals
es van produir sense respectar el procediment establert legalment i en concret, sense el
preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En pronunciar-se sobre l’única de
les modificacions d’aquest contracte que es va sotmetre a consideració d’aquesta
Comissió, es va dir, en concret en el Dictamen 2049/2012, que aquest pronunciament
sobre la procedència de la modificació es fa, però amb independència de les greus
irregularitats de les alteracions anteriors del contracte, i en particular amb la pròrroga
establerta. Consten algunes actuacions dirigides a corregir-les. L’Ajuntament n’hauria de
considerar la prossecució’.
Les raons per les quals l’Ajuntament de Cunit, malgrat les irregularitats advertides,ha
decidit iniciar un procediment per modificar de nou a l’alça del contracte no es troben
degudament justificades en l’expedient. En concret, no es justifica en cap cas les raons
per les quals no es considera procedent resoldre el contracte i procedir-ne a una nova
licitació i adjudicació, com resultaria procedent atesa l’alteració de les condicions inicials
del contracte que es deriven de la modificació.
En aquest sentit, cal tenir present que la modificació proposada comporta una
modificació substancial de les condicions contractuals, de manera que vulnera clarament
els límits permesos. En concret, cal tenir en compte que el contracte es va adjudicar l’any
2004 pel preu de 776.612,95 euros anuals, amb una vigència de deu anys, prorrogables,
de manera que l’import inicial total era de 7.766.129,50 euros. La modificació proposada
és d’1.150.492,14 euros anuals. Aquesta modificació, sumada a les modificacions
anteriors i tenint en compte que l’any 2006 el contracte es va ampliar vuit anys, fins a l’
any 2022, comporta que el preu final del contracte ascendeixi a 16.979.459,71 euros,
cosa que suposa un increment del preu final del contracte de 9.213.330,21 euros, que
equival a una modificació aproximada d’un 128% respecte del preu inicial. No hi ha dubte
que un augment tan significatiu del preu del contracte comporta una modificació
substancial que afecta la lliure concurrència i vulnera almenys dos dels límits de les
modificacions contractuals establerts pel THUE i recollits en les directives 2014/23/UE i
2014/24/UE i en la vigent LCSP. D’una banda,aquesta modificació introdueix condicions
que, si haguessin figurat en el procediment d’adjudicació, haurien permès seleccionar
una oferta diferent; i,d’una altra, la modificació canvia l’equilibri econòmic del contracte a
favor de l’adjudicatari, d’una manera que no estava prevista en els termes del contracte
inicial. Per tant, si es volen introduir aquestes modificacions, resulta procedent resoldre el
contracte i iniciar un nou procediment d’adjudicació.
Conclusió.
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S’informa desfavorablement sobre la modificació del contracte adjudicat per l’Ajuntament
de Cunit a la mercantil Cespa, SA, per a la prestació dels serveis de neteja, manteniment
i jardineria de les zones verdes i neteja viària del municipi.”
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Es posa de manifest la conformitat de qui signa aquesta diligència amb les consideracions i la
conclusió del dictamen 272/2018 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya.”
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic , de 8 de novembre en la DT
1ra. Expedients iniciats i contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, en el punt 2 estableix que “Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’
entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior”.
Atenent a què el contracte es va adjudicar l’any 2004 resulta d’aplicació el RDL 2/2000, de 16
de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, tot i tractar-se d’una llei derogada.
L’article 214.c) del RDL 2/2000 estableix que són causes de resolució dels contractes de
serveis “Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin,
aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del contracte, en quantia superior, en més o
en menys, al 20 per cent del preu primitiu del contracte amb exclusió de l’Impost sobre el Valor
Afegit, o representin una alteració substancial del mateix”
D’acord aquest article i amb l’exposat anteriorment, s’evidencia que les successives
modificacions del preu del contracte operades des del 2004 fins al 2012 han suposat una
modificació del preu del contracte adjudicat inicialment en més o en menys, d’un 20% del seu
preu inicial, fet que ha suposat una alteració substancial del mateix.
L’article 37.1 de la LGS regula els casos en els que procedeix el reintegrament de les quantitats
percebudes en concepte de subvencions i l’exigència de l’interès corresponent. La lletra f) d’
aquest article estableix que serà causa de reintegrament l’“Incompliment de les obligacions
imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per
aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la
manera en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.”
La base 68 d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per al 2018 estableix els
criteris de graduació de l’import a reintegrar derivat de determinats incompliments detectats en
expedients de control financer de subvencions.
En concret per aquest cas, les irregularitats posades de manifest és deuen a les diverses
modificacions contractuals realitzades sense haver seguit el procediment establert en la
normativa reguladora aplicable, les quals han suposat un increment per sobre del 20% de l’
import inicial de l’adjudicació. Per tant, aquesta Intervenció considera que s’ha produït una
irregularitat greu.En conseqüència correspon aplicar una graduació del 10%, que es detalla de
la manera següent:...”
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3. De conformitat amb el punt 5è, apartat c) Resum econòmic de l’informe de control financer
de beneficiaris de subvencions, emès per la Unitat gestora de Control de Subvencions de data
29 de març de 2021, les dades econòmiques són les següents:
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“En la fase de gestió de la subvenció:
Pressupost presentat:....................................143.544,38 euros
Pressupost elegible:......................................143.544,38 euros
Subvenció concedida:...................................143.544,38 euros
% subvencionat:...............................................................100%
Despeses presentades................................ 175.126,72 euros
Despeses acceptades:................................. 175.126,72 euros
En la fase de control financer:
-Abans de l’aplicació del criteri de graduació:
Despeses presentades:.................................175.126,72 euros
Import de la justificació aceptada:.................175.126,72 euros
-Després de l’aplicació del criteri de graduació: (10% cost actuació)
Import net de la despesa aceptada:...............159.206,10 euros
Import de subvenció que correspondria:........130.494,87 euros
Import a reintegrar:...........................................13.049,51 euros*

*correspon de l’aplicació del 10% de de correcció sobre l’import de la despesa afectada (cost
actuació) de 175.126,72 euros.
4. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar, en data 13 d’abril de 2021, l’
inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida i pagada a l’
Ajuntament de Cunit per a l’actuació “despeses corrents” corresponents a la subvenció
concedida del Pla d’Acció Municipal, anualitat 2017.
5. En data 15 d’abril de 2021, es va notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cunit i se li va
concedir un termini de 15 dies per presentar al·legacions o documentació.
6. D’acord amb l’informe núm.2021_140 emès pel Registre General de la Diputació de
Tarragona de data 11 de maig de 2021, durant el període del 16 d’abril de 2021 al 6 de maig de
2021, l’Ajuntament de Cunit ha presentat al·legacions el 30 d’abril de 2021 (registre d’entrada
número 8004330008-1-2021-015184-2) i el 5 de maig de 2021 (registre d’entrada número
8004330008-1-2021-015645-2).
7. Una vegada s’han examinat les al·legacions presentades per part de l'Ajuntament de
Cunit, la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori ha emès informe el 26 de maig de 2021 i l’ha
comunicat a l’Àrea d’Intervenció General el 28 de maig de 2021 per tal que informi en relació a
la documentació aportada per l’ajuntament.
8. Segons informe emès per la Intervenció General l’1 de juny de 2021 en relació amb les
al·legacions presentades:
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"3. Valoració de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cunit i de l’
informe d’opinió emès per la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació.
3.1 Respecte de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cunit:
a) L’ajuntament al·lega en el seu escrit que no hi ha connexió entre les bases de la
convocatòria i l’incompliment contractual que es pretén. Respecte d’això, la connexió es
troba en la base 4.4 de les bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM), publicades al BOP de Tarragona núm. 24 de data 3 de febrer de 2017, que
estableixen que:
"En tot el que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases, els ens
locals beneficiaris han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent
en matèria de subvencions i, en concret:
a) regir-se per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim
local de Catalunya per a la contractació de personal i execució de les actuacions
subvencionades..."
Així mateix, la base 13.1 del PAM 2017 estableix que "La contractació de les actuacions
s’ha de fer d’acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic i la
normativa patrimonial".
Respecte d’això, les despeses presentades per a justificar l’actuació subvencionada per
la Diputació de Tarragona en concepte "PAM 17 – Despesa corrent" corresponen al
contracte adjudicat l’any 2004 a l’empresa CESPA SA per la prestació del servei de
neteja, manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja viària del municipi de Cunit
amb una vigència fins a 31/12/2022. Per tant, aquest contracte havia de complir amb les
exigències de les bases 4.4 i 13.1 reguladores del PAM 2017 abans indicades.
b) L’ajuntament posa de manifest en el seu escrit que aquesta Intervenció ha obviat un
Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora (en endavant la CJA) de 27/09/2012, que
acompanya amb el recurs.
Cal dir, no obstant, que es presumeix una errada en la data que indica l’ajuntament al
respecte, ja que el document que s’acompanya és el dictamen 249/12 del 26/07/2012. El
27/09/2012 és la data d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
Al respecte cal indicar que en el decurs dels treballs de control financer aquesta
Intervenció va tenir accés ambdós dictàmens, el 249/12 i el 272/18, ja que el dictamen
272/18 feia referència al dictamen 249/12, al qual aquesta Intervenció també va tenir
accés, i per tant tots dos van ser objecte de revisió. El fet de no deixar constància de la
revisió del dictamen 249/12 a l’informe de control financer és simplement perquè en el
dictamen 272/18, posterior al del 2012, es fa una amplia exposició en els antecedents de
fet de les modificacions que han afectat a l’expedient de contractació.
Per últim, manifesta el beneficiari que "El 26 de febrer de 2004 el Ple de l’Ajuntament de
Cunit va adjudicar el Servei en qüestió per un import de 776.612,95€ (IVA inclòs). El 8
de juliol es va aprovar una addenda al contracte per tal d’adaptar-lo a la millora d’
inversions que havia ofert l’adjudicatari, de conformitat amb el punt 11 de la clàusula 31
del Plec de condicions, millora que havia estat acceptada en l’acord Plenari i quina
repercussió econòmica entrava en vigor a partir del segon any del contracte, (aquesta
descripció es troba corroborada en els punts 2 dels Dictàmens de la CJA 249/2012 –que
s’acompanya com a document número 1- i 272/2018. També s’acompanya com a
document número 2 acreditatiu d’aquesta afirmació l’addenda al contracte de 19 de juliol
de 2004). Amb aquesta addenda, el preu "inicial del contracte" s’incrementava fins a
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901.430,66€. Per tant, no es pot considerar de cap manera la modificació de juliol de
2004 com una modificació contractual, tota vegada que ja es diu i s’accepta per la CJA
que només és l’aplicació de la proposta de millora en inversions ofertada per l’
adjudicatària i acceptada per l’Ajuntament en l’acord d’adjudicació."
Efectivament el contracte es va adjudicar el 26/2/2004 per un import de 776.612,95€
(IVA inclòs). El beneficiari indica que la millora de data 8/7/2004 no es pot considerar
una modificació contractual sinó que correspon a una addenda al contracte per adaptarlo a una millora d’inversions ofertada per l’adjudicatari i que, per tant el "preu inicial" del
contracte es fixava en 901.430,66€ (IVA inclòs). Al respecte d’aquest punt, els dictàmens
de la CJA sempre fan referència a "modificacions contractuals", inclosa la que ara s’
indica que no és una modificació contractual sinó una addenda al contracte inicial.
No obstant l’anterior i independentment de si es tracta d’una modificació o d’una
addenda al contracte inicial, en l’escrit del beneficiari no es fa referència a la resta de
modificacions operades (17/5/2005, 16/11/2006, 24/3/2011 i 27/09/2012) ni en especial
a la pròrroga del contracte aprovada el 16/11/2006 per acord de la Junta de Govern
Local, que ampliava l’execució del contracte fins al 31/12/2022. En aquest sentit, i d’
acord amb el Dictamen de la CJS 272/2018, per tal de determinar el preu del contracte,
no es pot tenir en compte només el preu anual del contracte en qüestió, sinó que, en
tractar-se d’una concessió atorgada per un determinat termini, cal tenir en compte els
imports anuals previstos i el nombre d’anualitats. Per tant, del preu inicial indicat pel
beneficiari de 901.430,66€ (IVA inclòs) respecte de la modificació operada en data 16/11
/2006 que modifica el contracte a l’alça situant-lo en 1.559.418,65€ (IVA inclòs) i sense
tenir en compte l’ampliació del termini d’execució del contracte en 8 anys més, la
modificació va suposar una variació a l’alça de més del 40% del preu indicat pel
beneficiari com preu inicial de contracte.
Per tant, arribats a aquest punt, cal fer referència a la normativa aplicable a les
esmentades modificacions, concretament l’article 214.c) del RDL 2/2000, que estableix
com a causa de resolució dels contractes de serveis "Les modificacions en el contracte,
encara que siguin successives, que impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions
del preu del contracte, en quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu
primitiu del contracte amb exclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit, o representin una
alteració substancial del mateix".
D’acord amb aquest article s’evidencia que la modificació del preu del contracte operada
ja només entre els anys 2005 i 2006 han suposat una modificació del preu del contracte
adjudicat inicialment en més o en menys, d’un 20% del seu preu inicial, fet que ha
suposat una alteració substancial del mateix i això sense tenir en compte la pròrroga del
termini d’execució en 8 anys més.
En definitiva, es pot concloure que les successives modificacions contractuals han
afectat de manera significativa a elements essencials com l'objecte, el preu i la durada
del contracte; en algunes d’aquestes modificacions s’han produït greus irregularitats tant
en la justificació com en la tramitació del procediment de modificació contractual,
afectant de manera particular la pròrroga. Aquestes irregularitats en el procediment de
modificació del contracte al llarg de tots aquests anys, afecten al principi d'igualtat de
tracte dels licitadors, en el sentit que si les estipulacions establertes en les modificacions
operades, haguessin constat en l'anunci de licitació del contracte inicial, s’hauria permès
als licitadors presentar ofertes substancialment diferents. I això sense obviar, que a més,
la majoria de les modificacions es van produir sense respectar el procediment legalment
establert i, en concret, sense el preceptiu dictament de la CJA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Manel Jardi Boquera el dia 26/08/2021 a les 11:38:34

Recollint la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE),
quan les modificacions són substancials s'ha de procedir a resoldre el contracte i licitarne un de nou. En les modificacions operades, en cap moment s'han justificat les raons
per les quals no s'ha considerat procedent resoldre el contracte i procedir-ne a una nova
licitació i adjudicació, com resultaria procedent.
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3.2 Respecte de l’informe d’opinió emès per la Unitat Gestoria Actuacions Integrals del
Territori i Cooperació:
1. L’Ajuntament de Cunit al·lega que no hi ha connexió entre les bases de la
convocatòria i l’incompliment contractual que es pretén, però podem afirmar que la
connexió es troba en la base 4.4 de les bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’
anualitat 2017 (PAM), publicades al BOP de Tarragona núm. 24 de data 3 de febrer de
2017, que estableixen que:
"En tot el que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases, els ens
locals beneficiaris han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent
en matèria de subvencions i, en concret:
a) regir-se per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim
local de Catalunya per a la contractació de personal i execució de les actuacions
subvencionades..."
Així mateix la base 13.1 estableix que:
"La contractació de les actuacions s’ha de fer d’acord amb el que estableix la
legislació de contractes del sector públic i la normativa patrimonial".
2. En relació a les al·legacions referents a les modificacions o addendes del contracte
per la prestació del servei de neteja, manteniment i jardineria de les zones verdes i
neteja viària del municipi de Cunit, amb caràcter general cal fer referència a la normativa
aplicable a les esmentades modificacions, concretament l’article 214.c) del RDL 2/2000,
que estableix com a causa de resolució dels contractes de serveis:
"Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin,
aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del contracte, en quantia
superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu primitiu del contracte amb
exclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit, o representin una alteració substancial
del mateix".
Es pot entendre que les successives modificacions contractuals han afectat de manera
significativa a elements essencials com l'objecte, el preu i la durada del contracte, així
com també afecten al principi d'igualtat de tracte dels licitadors.
En conseqüència, la unitat gestora de la subvenció conclou no acceptar les al·legacions
presentades i continuar amb l’expedient de reintegrament.
Aquesta Intervenció, doncs, coincideix amb l’opinió emesa per la unitat d’Actuacions
Integrals del Territori i Cooperació en el seu informe.
4. Conclusions
Aquesta Intervenció conclou que no s’accepten les al·legacions presentades per l’
Ajuntament de Cunit, atès que s’ha incomplert amb la normativa reguladora aplicable a
la subvenció atorgada en concepte "PAM 17 – Despesa corrent" d’acord amb l’establert
en els punts 4.4 i 13.1 de les bases específiques reguladores de la subvenció,
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concretament pel que fa a les obligacions que estableix la normativa aplicable en
matèria de contractació pública i, per tant, no varia el sentit de l’informe de control
financer de subvencions ni tampoc el de l’acord d’inici d’expedient de reintegrament de
13 d’abril de 2021, i l’import del reintegrament a exigir al beneficiari és de 13.049,51
euros més els interessos de demora corresponents. "

9. D’acord amb l’informe d’Intervenció General de 15 de juny de 2021 sobre el càlcul
d'interessos de demora, a l’Ajuntament de Cunit li correspon reintegrar l’import total de
14.400,94€ (13.049,51 euros de principal més 1.351,43 d’interessos de demora).
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Fonaments de dret

1. Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les
causes de reintegrament.
2. Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regulen el procediment de reintegrament.
3. Article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula l’
efecte dels informes de control financer.
4. Article 94 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament
de la subvenció.
5. Base 24a de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, que regula el control financer de les subvencions.
6. Bases 33a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el reintegrament de les
subvencions.
7. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions del Pla d’Acció
Municipal, anualitat 2017 publicades en el BOPT núm. 24 de data 3 de febrer de 2017,
concretament la base 14a que regula la justificació i el pagament de les subvencions
concedides.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Declarar l’obligació de reintegrament de part de la subvenció concedida i pagada a l’
Ajuntament de Cunit per a l’actuació “despeses corrents” de la línia de subvencions del Pla d’
Acció Municipal (PAM), anualitat 2017.
2. L’import a reintegrar per l’Ajuntament de Cunit és de 13.049,51 euros de principal més
1.351,43 euros d’interessos de demora que sumen un total de 14.400,94 euros.
Aquesta quantitat s’ha de fer efectiva en el termini següent:
-Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia 20
del mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
-Si la notificació es fa entre els dies 16 i l'últim del mes, des de la data de notificació fins el dia 5
del segon mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
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Si transcorregut el termini fixat no s’ha produït el reintegrament per part de l’Ajuntament de
Cunit s’iniciarà el cobrament per via executiva, per compensació o a través de BASE, amb el
recàrrec corresponent.
Forma de pagament:
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-En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació.
-Per transferència bancària a un dels següents comptes, fent-hi constar el número d’expedient:
BBVA

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

BBVA-Oficina TORTOSA

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

CAIXABANK

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

BANKIA

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

BSCH

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

BANC SABADELL

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

BANKINTER

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

IBERCAJA

ESXX XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXXX

-Per correu enviant xec conformat a nom de la Diputació de Tarragona i una fotocòpia de la
notificació de la liquidació.
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cunit.
4. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria General de la Diputació de
Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de
la presidenta de la Diputació.

5. AUTORITZAR LES ACTUALITZACIONS DE DADES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019, A DIVERSOS AJUNTAMENTS.
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 19 de juliol de 2019 la presidenta de la Diputació de Tarragona va aprovar la 2a concessió
del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
2. Els següents beneficiaris, se'ls va concedir la subvenció del PAM 2019 que es detalla a
continuació:
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Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Nom de l'actuació: Reparació cobertes local social d'Scala Dei
Data acord de concessió: 19 de juliol de 2019
Pressupost elegible: 41.449,57 euros
% Concedit: 52,31%
Import concedit PAM 2019: 21.682,06 euros
Aplicació pressupostaria: 2019-1010-942-76219-01
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Nom de l'actuació: Arranjament pista d'estiu
Data acord de concessió: 19 de juliol de 2019
Pressupost elegible: 169.945,00 euros
% Concedit: 6,58%
Import concedit PAM 2019: 11.184,27 euros
Aplicació pressupostaria: 2019-1010-942-76219-01
3. La unitat gestora ha comprovat que els documents tècnics aportats pels beneficiaris abans o
en la justificació de la subvenció es tracten de modificats de projecte amb els quals es van
licitar les actuacions.
4. Els serveis tècnics han emès informes favorables totals sobre la subvencionalitat dels nous
documents tècnics aportats i aquests són idonis d'acord amb la normativa de contractació
vigent.
5. S’ha revisat les documentacions dels expedients i es conclou que les dades correctes de les
concessions han de ser les següents:
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Pressupost nou document tècnic: 49.918,30 euros
Pressupost elegible: 49.918,30 euros
% concedit: 43,43%
Subv. PAM 2019: 21.682,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Pressupost nou document tècnic: 201.787,69 euros
Pressupost elegible: 201.787,69 euros
% concedit: 5,54%
Subv. PAM 2019: 11.184,27 euros
6. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 13 de maig de 2021, s'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
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1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del 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, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
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3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la qual
s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció
pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar les actualitzacions de dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal
(PAM) 2019, a diversos ajuntaments, actualment amb càrrec a la partida 2021-1010-942-7621902.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de les subvencions concedides als ajuntaments
que es detallen a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant - Act dades
Objecte de subvenció: Reparació cobertes local social d'Scala Dei
Pressupost elegible: 49.918,30 euros
% concedit: 43,43%
Subv. PAM 2019: 21.682,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre - Act dades
Objecte de subvenció: Arranjament pista d'estiu
Pressupost elegible: 201.787,69 euros
% concedit: 5,54%
Subv. PAM 2019: 11.184,27 euros
Tercer. Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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 de la presidenta de la Diputació.
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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
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6. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL, ADSCRITA A
LA UNITAT DE GESTIÓ DE SEUS CORPORATIVES – SERVEIS GENERALS DE L’ÀREA DE
SERVEIS INTERNS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ, TORN LLIURE (CONVOCATÒRIA 18-045).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. A la plantilla de personal funcionari d'aquesta Diputació hi ha vacant una plaça de personal
funcionari de carrera d’enginyer/a tècnic/a industrial, adscrita a la Unitat de Gestió de Seus
Corporatives – Serveis Generals de l’Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona,
plaça número 709, vinculada al lloc de treball 816.
2. Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018,
aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2018 (BOPT núm. 234, de 7
de desembre de 2018).
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret d’aquesta Presidència de 14 d’agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2
b) de la LBRL en relació amb l’art. 63.2 i l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es
delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació
pel que fa a l'aprovació de les bases de les proves i les convocatòries de selecció de personal.
3. L’art. 76 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases.
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L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar, també, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals reguladores dels processos
selectius de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn lliure, d’una plaça vacant d’enginyer/a tècnic/a industrial, adscrita a la
Unitat de Gestió de Seus Corporatives – Serveis Generals de l’Àrea de Serveis Interns de la
Diputació de Tarragona, plaça número 709 (vinculada al lloc de treball 816).
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018,
aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2018 (BOPT núm. 234, de 7
de desembre de 2018).
Segon. Iniciar la convocatòria 18-045 de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn lliure.
Tercer. La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries corresponent al pressupost 2021:
709 (dotació 100%): 4020/920/12 i 4020/920/16000 i per un import aproximat de 16.951,17 € i
5.254,86 €, respectivament.
Quart. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça.
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 de la presidenta de la Diputació.
7. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, ADSCRITA A L'OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS – XARXA D’
OFICINES – OFICINA DEL VENDRELL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN
PROMOCIÓ INTERNA (CONVOCATÒRIA 20/04 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Manel Jardi Boquera el dia 26/08/2021 a les 11:38:34

A la plantilla de personal funcionari de l'Organisme Autònom BASE, Gestió d'Ingressos hi ha
vacant una plaça de tècnic/a mitjà/ana, grup A-A2, adscrita a l’Àrea de OA BASE, Gestió d’
Ingressos - Xarxa d’Oficines – Oficina del Vendrell (número de plaça BA229).
Aquesta plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona de data 13 de maig de 2020, i reservada al torn de
promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
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Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que ha de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, grup A-A2,
adscrita a l’Àrea de OA BASE, Gestió d’Ingressos - Xarxa d’Oficines – Oficina del Vendrell
(número de plaça BA229).
Segon,- Iniciar la convocatòria (20/04 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
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Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 7030/932/12000 i 16000, i per un import aproximat de
3.895,41€ i 1.211,47€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
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 de la presidenta de la Diputació.
8. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HA DE
REGIR LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI, D’ADMINISTRATIU
/IVA, ADSCRITES A L'ÀREA DE SECRETARIA – PATRIMONI, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA. (CONV. 19/016 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacants dues places d’
administratiu/iva, d'administració general, adscrites a l'Àrea de Secretaria – Patrimoni, grup
professional C, subgrup C1, places números 929 i 845.
Aquesta places es troben incloses en l’oferta pública d’ ocupació de l’any 2019 (BOPT de data
18 d'agost de 2019) i ampliació de l’oferta pública de 2019 (BOPT de 10 de desembre de
2019,) i reservades al torn de promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
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Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, de dues places de personal funcionari, d’
administratiu/iva, d'administració general, adscrites a l'Àrea de Secretaria – Patrimoni, grup
professional C, subgrup C1, places núm. 929 i 845, incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’
any 2019 i la seva ampliació, mitjançant concurs oposició, torn promoció interna.
Segon,- Iniciar la convocatòria 19/016 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries i pels següents imports aproximats per a cada plaça:
Núm. Plaça

PLAÇA

% dotació

Imports aproximats

Aplicacions pressupostàries

929

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

12000 i 16000

6012

933

845

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

12000 i 16000

6012

933

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
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 de la presidenta de la Diputació.
9. APROVAR LES CONVOCATÒRIES I LES BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ DE
DIFERENTS LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS
(CONVOCATÒRIES 24-2021 A 29-2021), VACANTS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
PER A L’ANY 2021.
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De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. A la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’exercici 2021, figuren els següents llocs de treball de personal funcionari
vacants:
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- lloc de treball núm. 1250, de cap de Servei de Desenvolupament de Recursos Humans,
adscrit a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Desenvolupament de
Recursos Humans, subgrup professional A1, complements 28-835.
- lloc de treball núm. 1251, de cap de Servei d’Ocupació i Emprenedoria, adscrit a l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Ocupació i Emprenedoria, subgrup professional
A1, complements 28-835.
- lloc de treball núm. BA231, de cap de Servei de Serveis de Gestió Econòmica i Financera,
adscrit a l’Àrea OA BASE Gestió d’Ingressos - Serveis de Gestió Econòmica i Financera,
subgrup professional A1, complements 28-835.
- lloc de treball núm. 1259 de cap de Servei de Serveis Generals, adscrit a l’Àrea de Serveis
Interns – Serveis Generals, subgrup professional A1, complements 28-835.
- lloc de treball núm. 1258, de cap de Servei de Comptabilitat i Gestió Pressupostària, adscrit a l’
Àrea d’Intervenció – Serveis Econòmics - Unitat de Comptabilitat i Gestió Pressupostària,
subgrup professional A1, complements 28-835.
- lloc de treball núm. BA237, de cap de Secció de Gestió Tributària, adscrit a l’Àrea OA BASE
Gestió d’Ingressos – Gestió Tributària, subgrup professional A2, complements 26-759.
2. Cal procedir a la seves provisions de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té caràcter
ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir les funcions
del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones
aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1 /1997, de 31 d’octubre, pel qual s’
aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’ aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’
art. 8 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’ aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
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2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació pública pel termini
de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24B6513E79904D1A9A9F335DC2FCCDE3 i data d'emissió 27/08/2021 a les 07:54:49

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment
de concurs de mèrits dels llocs de treball vacants a l’RLT del personal funcionari que a
continuació s’indiquen:
Lloc de treball: cap de servei de Desenvolupament de Recursos Humans
Núm. lloc: 1250 (complements de destí 28 i 835 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Desenvolupament de
Recursos Humans
Núm. convocatòria: 24-2021
Lloc de treball: cap de Servei d’Ocupació i Emprenedoria
Núm. lloc: 1251 (complements de destí 28 i 835 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Ocupació i
Emprenedoria
Núm. convocatòria: 25-2021
Lloc de treball: cap de servei de Serveis de Gestió Econòmica i Financera
Núm. lloc: BA231 (complements de destí 28 i 835 punts a efectes de complement
específic)
Adscripció: OA BASE Gestió d’Ingressos - Serveis de Gestió Econòmica i Financera
Núm. convocatòria: 26-2021
Lloc de treball: cap de Servei de Serveis Generals
Núm. lloc: 1259 (complements de destí 28 i 835 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de Serveis Interns – Serveis Generals
Núm. convocatòria: 27-2021
Lloc de treball: cap de Servei de Comptabilitat i Gestió Pressupostària
Núm. lloc: 1258 (complements de destí 28 i 835 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea d’Intervenció – Serveis Econòmics - Unitat de Comptabilitat i Gestió
Pressupostària
Núm. convocatòria: 28-2021
Lloc de treball: cap de Secció de Gestió Tributària
Núm. lloc: BA237 (complements de destí 26 i 759 punts a efectes de complement
específic)
Adscripció: OA BASE Gestió d’Ingressos – Gestió Tributària
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Núm. convocatòria: 29-2021
Segon,- Iniciar les convocatòries números 24 a 29-2021, per a la provisió dels llocs de treball
esmentats, mitjançant concurs de mèrits. La descripció i el contingut dels llocs de referència es
troben especificats en les bases de la convocatòria.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa aniran a càrrec de les següents:
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Imports aproximats
Núm. de
lloc

Dotació

1250

100 %

12000 i 16000

8030-920

66.463,46 €

20.670,14 €

1251

100 %

12000 i 16000

8040-241

66.463,46 €

20.670,14 €

BA231

12 %

12000 i 16000

7030-932

7.975,62 €

2.480,42 €

1259

100 %

12000 i 16000

4020-920

66.463,46 €

20.670,14 €

1258

100 %

12000 i 16000

6020-931

66.463,46 €

20.670,14 €

BA237

10 %

12000 i 16000

7030-932

5.904,21 €

1.836,21 €

Aplicació pressupostària

Total

Seguretat Social

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi els
expedients corresponents per a la provisió d’aquests llocs de treball.
Cinquè- Sotmetre les diferents Bases a informació pública per termini de 20 dies a partir de la
data de publicació d’aquesta resolució en el BOP, durant el qual es podran examinar i
presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no presentar-se cap
al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la
tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.
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 de la presidenta de la Diputació.
10. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE TÈCNIC/A
SUPERIOR, D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL PER A L'ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ – ADMINISTRACIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA.
(CONVOCATÒRIA 19/09 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça de
tècnic/a superior, d'administració especial, plaça número 927, adscrita a l'Àrea de Tecnologies
de la Informació i la Comunicació – Administració, grup professional A, subgrup A1, torn
promoció interna.
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’oferta 2019 publicada en el BOP de data 18 d’
agost de 2019 i modificada la seva adscripció en l’oferta 2021 publicada en el BOP de data 12
de maig de 2021.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
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Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de personal funcionari, de
tècnic/a superior, d'administració especial, adscrita a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació – Administració, grup professional A, subgrup A1, plaça núm. 927, inclosa en l’
ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019.
Segon,- Iniciar la convocatòria 19/09 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
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Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de
les següents aplicacions pressupostàries: 9000/920/12 i 16000, i per un import aproximat de
5.611,64€ i 1.745,22€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24B6513E79904D1A9A9F335DC2FCCDE3 i data d'emissió 27/08/2021 a les 07:54:49

- 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 de la presidenta de la Diputació.
11. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ DE SET PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, D’
ADMINISTRATIU/VA, ADSCRITES A L’OA BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS, MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA. (CONV. 20/01 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de l'Organisme Autònoms BASE, Gestió d'Ingressos hi ha
vacants set places d’administratiu/iva, grup C-C1, adscrites a l’Àrea de OA BASE, Gestió d’
Ingressos (números de places BA232, BA233, BA234, BA235, BA206, BA207 i BA208).
Aquestes places, reservades al torn de promoció interna, estan incloses:
places BA232, BA233, BA234 i BA235, en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’
any 2020, publicada en el BOP de data 28 de desembre de 2020.
places BA206, BA207 i BA208, en l'Oferta pública d'ocupació de l'any 2019, publicada
en el BOP de data 18 d'agost de 2019, i modificada la seva adscripció en l’Oferta pública
d’ocupació de l’any 2021, publicada al BOP en data 12 de maig de 2021,

Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
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personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
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3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, de set places d’administratiu/iva, grup C-C1,
adscrites a l’OA BASE, Gestió d’Ingressos (números de places BA232, BA233, BA234, BA235,
BA206, BA207 i BA208).
Segon,- Iniciar la convocatòria (20/01 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries i pels següents imports aproximats per a cada plaça:
PLAÇA

% dotació

BA232

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

7030

932

BA233

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

7030

932

BA234

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

7030

932

BA235

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

7030

932

BA206

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

7030

932

BA207

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

7030

932

BA208

Administratiu/iva

10

2.862,75

890,32

7030

932
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Imports aproximats

Aplicacions pressupostàries
Org/Prog/12 i 1600

Núm. Plaça

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
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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 de la presidenta de la Diputació.
12. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, ADSCRITA A L'OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS – GERÈNCIA DE
SERVEIS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA
(CONVOCATÒRIA 19/013 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de l'Organisme Autònoms BASE, Gestió d'Ingressos hi ha
vacant una plaça de tècnic/a mitjà/ana, grup A-A2, adscrita a l’Àrea de OA BASE, Gestió d’
Ingressos – Gerència de Serveis (número de plaça BA080).
Aquesta plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2019, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona de data 18 d’agost de 2019, i reservada al torn de
promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
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decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
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3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que ha de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l’Àrea
de OA BASE, Gestió d’Ingressos – Gerència de Serveis (número de plaça BA080).
Segon,- Iniciar la convocatòria (19/013 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 7030/932/12000 i 16000, i per un import aproximat de
4.443,51€ i 1.381,93€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
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 de la presidenta de la Diputació.
13. APROVAR LES CONVOCATÒRIES I LES BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ DE
DIFERENTS LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS
(CONVOCATÒRIES 19, 20 I 23-2021), VACANTS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
PER A L’ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. A la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’exercici 2021, figuren els següents llocs de treball de personal funcionari
vacants:
- lloc de treball núm. 1294, d’administratiu/iva de gestió, adscrit a l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria – Planificació i Organització – Unitat de Vinculació, subgrup
professional C1, complements 20-40.
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- lloc de treball núm. 1292, de tècnic/a auxiliar especialista, adscrit a l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria – Planificació i Organització – Unitat de Planificació,
subgrup professional C1, complements 20-40.
- lloc de treball núm. 1396, de tècnic/a mitjà/ana de gestió, adscrit a l’Àrea d’Intervenció –
Serveis Econòmics – Unitat de Comptabilitat i Gestió Pressupostària - Comptabilitat Analítica i
Gestió Pressupostària, subgrup professional A2, complements 22-67.
2. Cal procedir a la seves provisions de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té caràcter
ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir les funcions
del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones
aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1 /1997, de 31 d’octubre, pel qual s’
aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’ aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’
art. 8 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’ aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació pública pel termini
de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer,- Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment
de concurs de mèrits dels llocs de treball vacants a l’RLT del personal funcionari o laboral que a
continuació s’indiquen:
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Lloc de treball: administratiu/iva de gestió
Núm. lloc: 1294 (complements de destí 20 i 40 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Planificació i
Organització – Unitat de Vinculació
Núm. convocatòria: 19-2021
Lloc de treball: tècnic/a auxiliar especialista
Núm. de lloc: 1292 (complements de destí 20 i 40 punts a efectes de complement
específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Planificació i
Organització - Planificació
Núm. conv. 20-2021
Lloc de treball: tècnic/a mitjana de Gestió
Núm. lloc: 1396 (complements de destí 22 i 67 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea d’Intervenció – Serveis Econòmics - Unitat de Comptabilitat i Gestió
Pressupostària - Comptabilitat Analítica i Gestió Pressupostària
Complements A2-22-67
Núm. convocatòria: 23-2021

Segon,- Iniciar les convocatòries de 19, 20 i 23-2021, per a la provisió dels llocs de treball
esmentats, mitjançant concurs de mèrits. La descripció i el contingut dels llocs de referència es
troben especificats en les bases de la convocatòria.

Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa aniran a càrrec de les següents:
Imports aproximats
Núm. de
lloc

Dotació

1294

100 %

12000 i 16000

8010-920

31.589,26 €

9.824,26 €

1292

15 %

12000 i 16000

8010-920

3.114,86 €

968,72 €

1396

15 %

12000 i 16000

6020-931

4.634,98 €

1.441,48 €

Aplicació pressupostària

Total

Seguretat Social

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi els
expedients corresponents per a la provisió d’aquests llocs de treball.
Cinquè- Sotmetre les diferents Bases a informació pública per termini de 20 dies a partir de la
data de publicació d’aquesta resolució en el BOP, durant el qual es podran examinar i
presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no presentar-se cap
al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la
tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball
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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 de la presidenta de la Diputació.
14. APROVAR L'APORTACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ SINDICAL
INTERSINDICAL, ANY 2021.
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De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Base 55 de les Bases d'Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona per a
l'exercici 2021 estableix que disposen d'una assignació pressupostària anual de 1.000,00 euros
per al seu funcionament cadascun dels següents òrgans de representació del personal de la
Diputació de Tarragona:
- La Junta de personal funcionari
- El Comitè d'Empresa
- Cada secció sindical amb representació en els diversos comitès d'empresa
La Secció Sindical Intersindical de la Diputació de Tarragona ha presentat escrit en data 19
d'abril de 2021 (NRE 8004330008-1-2021-013684-2) sol·licitant l'aportació anual a la seva
secció sindical (NIF G59792226).
Al pressupost de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria hi ha l'aplicació 8036
/920/48900 Assignació funcionament grups sindicals i altres, amb crèdit suficient per atendre
aquesta despesa.
Fonaments de dret
Base 55 de les Bases d'Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, respecte de
l'aprovació de l'aportació pre-pagable amb justificació diferida de l'exercici 2021.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar l'aportació per al funcionament de la Secció Sindical Intersindical de la Diputació de
Tarragona per a l'exercici 2021, per import de 1.000,00 euros, i autoritzar i disposar el crèdit
corresponent a càrrec de l'aplicació pressupostària 8036/920/48900 del pressupost vigent.
2. Reconèixer l'obligació en favor de la Secció Sindical Intersindical de la Diputació de
Tarragona, per import de 1.000,00 euros, amb la consideració d'aportació pre-pagable amb
justificació diferida, la qual haurà de presentar-se per a la seva aprovació abans del 31 de març
de 2022.
3. Ordenar la remissió d'aquesta informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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4. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
5. Notificar aquest acord a la Secció Sindical Intersindical de la Diputació de Tarragona i
comunicar a la Intervenció General i la Tresoreria General
Règim de recursos:
Acte administratiu no recurrible.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

Gestió Administrativa
15. APROVAR LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA DE LA CONSERVACIÓ I EL
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS IMPLANTADES EN EXECUCIÓ DE LES OBRES
DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-1050, DE LA SÉNIA A ROSSELL, DEL PK
0+000 FINS AL PAS ELEVAT SITUAT AL PK 0+040,10.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets

1. La Diputació de Tarragona ha executat les obres del Projecte de condicionament de la
carretera T-1050, de la Sénia a Rossell, el condicionament s’ha efectuat entre el
municipi de la Sénia i el pont de les Cases del Riu, on hi ha el límit de província situat al
centre de la llera del riu Sénia, obres que s’han rebut per part de la Diputació de
Tarragona amb data 21 d’octubre de 2019.
2. Durant la fase de tramitació del projecte, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la
Sénia de data 12 de febrer de 2018, va acordar prendre el compromís que un cop
acabades les obres, l’Ajuntament acceptaria fer el manteniment i conservació de l’
enllumenat implantat i assumiria el cost del consum d’energia elèctrica.
3. En execució de les obres de condicionament de la carretera T-1050 s’han implantat per
part de la Diputació de Tarragona les següents instal·lacions addicionals entre el PK
0+000 i el PK 0+040,10: 136,43 m2 de voreres laterals fins el pas elevat, escales de
formigó, 35,5 m de barana metàl·lica, vorera i escales i 6 columnes (Nikolson
NOVATILU) amb lluminària LED (JNR Carandini).
4. Amb la voluntat de cooperar i col·laborar entre administracions, es redacta un conveni
pel qual l’Ajuntament de la Sénia es faci càrrec d’aquestes instal·lacions.
5. Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2021, l’Ajuntament de la
Sénia ha acordat aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i aquest
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5.

Ajuntament, per a la cessió de la conservació i el manteniment de les instal·lacions
implantades en execució de les obres de condicionament de la carretera T-1050, de la
Sénia a Rossell, del PK 0+000 fins al pas elevat situat al PK 0+040,10.
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Fonaments de dret

1. La legislació preveu la cooperació i la col·laboració com a principis a respectar entre les
administracions públiques, art. 3.1.k, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (LRJSP),art. 31.2.d de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPCat), art. 144.c del
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
2. S’entén per col·laboració com el deure d’actuar per assolir fins comuns i la cooperació,
quan de manera voluntària i en l’exercici de les seves competències, assumeixen
compromisos específics en nom d’una acció comuna (art. 140, apartats c i d) de la
LRJSP.
3. Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques, en l’àmbit de les competències respectives, i per a la
consecució de finalitats d’interès comú. (art. 108.3 LRJPCat), arts. 303 i següents del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny. Així mateix, tenen caràcter voluntari s’han estipular en termes d’igualtat entre
les parts (art. 109.1 LRJPCat).
4. De conformitat amb allò que preveu l’article 43 del Reglament general de carreteres,
aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, per a la realizació d’obres de
construcció, conservació o millora de les carreteres es podran establir els corresponents
mecanismes de col·laboració entre administració mitjançant el compromís d’assumir,
totalment o parcialment, la conservació i manteniment de les carreteres o dels seus
elements funcionals. D’una altra banda, l’article 44 del mateix Reglament defineix els
elements previstos en el conveni com instal·lacions o equipaments addicionals de la
carretera.
5. La competència per aprovar els convenis de col·laboració interadministrativa correspon
a la presidenta de la Diputació d’acord amb l’art 34.1 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local. En aplicació de l’art. 34.2 de l’esmentada llei,
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern per Decret de 14 d’agost
de 2019 (Decret núm. 2019-0003370).

En conseqüència, S'ACORDA:

1. Cedir a l’Ajuntament de la Sénia la conservació i el manteniment de les següents
instal·lacions implantades en execució de les obres de condicionament de la carretera T1050, de la Sénia a Rossell, entre el PK 0+000 i el PK 0+040,10: 136,43 m2 de voreres
laterals fins el pas elevat, escales de formigó, 35,5 m de barana metàl·lica, vorera i
escales i 6 columnes (Nikolson NOVATILU) amb lluminària LED (JNR Carandini). L’
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1.

Ajuntament de la Sénia ha d’assumir el consum d’energia elèctrica de l'esmentada
instal·lació d’enllumenat amb la connexió a l’enllumenat públic de la Sénia. L’Ajuntament
tindrà cura del manteniment de les instal·lacions esmentades, especialment en allò que
pugui afectar a la seguretat viària de la carretera.
2. Aprovar el conveni que regula la cessió de referència.
3. Facultar la senyora presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
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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 de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
16. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SERVEI D'UNA CONSULTORIA EXTERNA PER L'IMPLANTACIÓ DEL
MODEL DE GESTIÓ DEL DOCUMENT ELECTRÒNIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 54.208,00 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El responsable de l’Arxiu, ha informat sobre la necessitat de contractar els serveis
especialitzats d’una consultora externa que, d’una banda, elabori un document que garanteixi
la correcta implantació del model de gestió del document electrònic de la Diputació de
Tarragona i, de l’altra, acompanyi i doni suport a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació en els canvis que puguin produir-se en l’actual desenvolupament TIC.
A aquests efectes, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’
aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de
cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el compliment
dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.

2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el tècnic responsable del contracte
ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions han
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de regir la contractació del servei esmentat, que es tramitarà mitjançant procediment obert
simplificat. El contracte té un pressupost base de licitació de 54.208,00 euros (IVA inclòs).
3. A l’expedient hi consta l’informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat
del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
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1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’article
159 de la LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID eede5a49-cd5f-44c8-857be89b30f29af9) i l’inici de l'expedient de contractació del servei d'una consultoria externa per
l'implantació del model de gestió del document electrònic de la Diputació de Tarragona.

Segon. Aprovar l'expedient de contractació del servei d'una consultoria externa per
l'implantació del model de gestió del document electrònic de la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost base de licitació de 54.208,00 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Pressupost, IVA exclòs: 44.800,00 €
Tipus d’IVA (21%): 9.408,00 €
Pressupost total, IVA inclòs: 54.208,00 €
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID 2401cf1b-2669-41c3-b29989cb083fa914) i el Plec de prescripcions tècniques (ID 628ee696-3934-4552-9b4f7584a51179e2) que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert
simplificat.
Quart. Autoritzar la despesa de 54.208,00 € pel finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2021 /9030 / 920 / 22706 / 01 del pressupost de la Diputació.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 i 159 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea TIC i a l’Arxiu.
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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 publicació al
Perfil del Contractant.
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De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes
des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la presidenta
de la Diputació.

17. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SERUNION, SAU, EN RELACIÓ AL
CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR COL·LECTIU DEL COL·LEGI PÚBLIC D’
EDUCACIÓ ESPECIAL SANT RAFAEL DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2019-0003442 de data 20 d’agost de 2019, rectificat pel
decret de Presidència núm. 2019-0003817 de data 26 de setembre de 2019, es va adjudicar el
contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael,
de Tarragona (LOT 1), a l’empresa SERUNION, SAU, per un import màxim de QUATRECENTS CINCUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (459.907,20
€), IVA inclòs i pels preus unitaris oferts per l’empresa.
El contracte es va formalitzar el dia 1 d’octubre de 2019 amb un termini d'execució de dos (2)
cursos escolars i la possibilitat de realitzar dues (2) pròrrogues d'un curs de duració cadascuna.
2. Per decret de Presidència núm. decret número 2020- 0002973 de data 18 d'agost de 2020,
esmenat per error material de transcripció al decret núm. 2020-0003547 de data 6 d’octubre de
2020, es va aprovar la primera modificació del contracte del servei de menjador col·lectiu del
Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael, de Tarragona (LOT 1), subscrit amb l’empresa
SERUNION SAU (NIF A59376574), amb un cost de la modificació prevista de DOS MIL CINCCENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (2.535,75 €), IVA exempt i de
la modificació no prevista de DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTACINC CÈNTIMS (2.535,75 €), IVA exempt.
Considerant aquestes modificacions l’import del preu del contracte ascendeix a 464.978,70
euros (IVA inclòs).
La modificació del contracte es va formalitzar el dia 4 de novembre de 2020.
3. Per decret de Presidència, núm. 2020-0004941, de data 29 de desembre de 2020, es va
aprovar la segona modificació del contracte consistent en un monitor i dues auxiliars de cuina
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addicionals, prevista als plecs de clàusules administratives particulars del contracte, i en 3
monitors de menjador addicionals més, no prevista, del servei de menjador col·lectiu del
Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael, de Tarragona (Lot 1), subscrit amb l’empresa
SERUNION, SAU, amb un cost de la modificació prevista de DOTZE MIL SET-CENTS
SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (12.776,98 €), IVA inclòs, i de la
modificació no prevista de QUINZE MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTACINC CÈNTIMS (15.777,75€) IVA exempt.
Considerant la segona modificació l’import del preu del contracte ascendeix a 493.533,43 (IVA
inclòs).
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Aquesta modificació del contracte es va formalitzar el dia 19 de febrer de 2021.
4. En el mes d’abril es va comunicar a SERUNION la intenció de la Diputació de Tarragona de
prorrogar el contracte de servei de menjador subscrit amb ells.
5. Amb data 28 d’abril de 2021, l’empresa SERUNION va presentar sol·licitud d’indemnització
pels danys i perjudicis ocasionats per la COVID-19, deguts a la suspensió del contractes. S’ha
fet el corresponent requeriment de justificació dels danys i s’estan valorant per part dels
responsables del contracte.
6. En data 17 de maig de 2021, la directora escolar del CPEE Sant Rafael ha informat
favorablement la 1ª pròrroga del contracte, per un (1) curs escolar més (setembre 2021-juny
2022), amb una valoració total de 229.953,60 euros (IVA inclòs).
7. En data 28 de maig té entrada en el registre de la Diputació, un escrit del Sr. XXX, en nom i
representació de SERUNION, en què literalment demana:
“i)Incremento del precio hasta un máximo de un 10% sin tratamiento de modificación,
como medida para recuperar el equilibrio económico del contrato a fin de permitir la
continuación de la ejecución en periodo de prórroga.
ii)Subsidiariamente a lo anterior, acuerde inicio de expediente de modificación
conforme procedimiento establecido en Pliego y artículos 204 y 205 de la LCSP, para
poder incrementar el precio un 10% y a fin de recuperar el equilibrio económico del
contrato, para poder permitir la continuación de la ejecución en periodo de prórroga.
iii) Aceptación de la prórroga, condicionada a la modificación del contrato como
solicitado“
8. Per decret de Presidència núm. 2021-0002724 de data 26 de juny de 2021, s’ha aprovat 1a
pròrroga del contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d’Educació Especial
Sant Rafael, de Tarragona (Lot 1), subscrit amb l’empresa SERUNION, SAU, per un import
màxim de 229.953,60 euros (IVA inclòs) i pels preus unitaris oferts, per un (1) curs escolar més
(setembre 2021-juny 2022).
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
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1. En relació a la petició “i” de l’escrit de SERUNION, per tal d’incrementar en un 10% la tarifa
del contracte, com a mesura per a recuperar l’equilibri econòmic del contracte, hem de
manifestar que ens trobem davant d’un contracte de servei de menjador (art. 17 LCSP) i no d’
una concessió de serveis (art. 15 LCSP).
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L’increment del 10% al que es refereix el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
en la clàusula 2.1.2 no es refereix a la possibilitat de modificar els preus unitaris del contracte
sinó al que preveu l’art. 309 de la LCSP quan diu que no tindran la consideració de
modificacions del contracte les variacions en el nombre d’unitats executades sempre que els
preus s’hagin fixat per unitats d’execució i el seu import no superi el 10% del preu del contracte.
En aquest cas, no caldrà tramitar el corresponent expedient de modificació, i simplement es
recollirà aquest increment en la liquidació del contracte.
2. Pel que es refereix a la segona petició de SERUNION, subsidiària de la primera, per a què la
Diputació modifiqui el contracte en un 10% en base als articles 204 i 205 de la LCSP, dir que
els esmentats articles de la llei possibiliten la modificació dels contractes per causes previstes
en els plecs que regeixen el contracte (art. 204) i per causes no previstes (art. 205).
El PCAP d’aquest contracte, en la seva clàusula 8 i en l’Annex XVI preveu les circumstàncies,
abast, límits i naturalesa de les modificacions, i els supòsits per al cas del Col·legi Sant Rafael
són els següents:

Per un augment del número de dinars i esmorzars de forma justificada, com per exemple
per l’augment del nombre d’usuaris del servei.

Per un increment d’hores del personal addicional de cuina, com per exemple, per
necessitats especials del servei, o bé per la complicació de l’elaboració dels menús
segons els usuaris del servei, entre d’altres.

Per la incorporació d’un nou monitor/a per necessitats del servei.

En base a aquests criteris es com s’ha pogut modificar, per dos cops, el contracte. No el podem
modificar en un 10% a causa de la pandèmia COVID-19 perquè era un fet imprevisible. Els
danys ocasionats per la COVID en els contractes subscrits amb les Administracions s’han d’
indemnitzar aplicant l’art. 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que, tal com hem
manifestat en els Fets, s’està valorant pels responsables del contracte.
Per altra banda, indicar que les possibles modificacions del contracte no tenen consignació
pressupostària a l’aprovar l’expedient de contractació, sinó que aquesta s’aprova en l’acord de
modificació del contracte. La indicació que consta en el PCAP, per un import de 85.514,40€
(IVA exclòs) es refereix a l’import màxim que poden suposar els modificats del contracte i
representa el 20% màxim que autoritza l’esmentat art. 204 LCSP.
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3. En quant a condicionar la pròrroga a què la Diputació accedeixi a modificar el contracte en
un 10%, manifestar que, d’acord amb l’art. 29.2 de la LCSP i la clàusula 2.1.6 del PCAP les
pròrrogues són obligatòries per al contractista sempre que l’Administració comuniqui el seu
interès en prorrogar el contracte amb una antelació de dos mesos abans de la finalització del
contracte.
En aquest cas, la Diputació així ho va fer i, per tant, s’ha autoritzat la pròrroga per al curs 20212022.
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Fonaments de dret
1. L’article 309 de la LCSP estableix que, quan el sistema de determinació del preu del
contracte sigui per unitats d’execució, l’increment d’unitats executades no tindrà la consideració
de modificació del contracte, sempre que aquest increment no superi el 10% del preu del
contracte.
2. Els arts. 204 i 205 de la LCSP fixen detalladament les classes, requisits i procediment de
modificacions dels contractes.
3. L’Annex XVI del PCAP fixa les circumstàncies, abast, límits i naturalesa de les modificacions
contractuals previstes.
4. L’art. 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix els danys i perjudicis pels
que podrà ser indemnitzat el contractista els contractes del qual hagin estat suspesos amb
motiu de la pandèmia.
5. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP), preveu les pròrrogues dels contractes.
6. L'apartat K del quadre resum i la clàusula 2.1.6 del Plec de clàusules administratives
particulars estableixen la durada inicial del contracte, la possibilitat de dues pròrrogues i l’
obligatorietat d’aquestes per al contractista adjudicatari.
7. La competència per a resoldre les peticions de l’empresa SERUNION, S.A.U, en relació al
contracte de servei de menjador del Col·legi Sant Rafael, correspon a la Presidència de la
Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’
agost).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Desestimar les peticions efectuades pel Sr. XXX, en nom i representació de l’empresa
SERUNION, S.A.U, adjudicatària del contracte del servei de menjador del Col·legi d’Educació
Especial San Rafael, de Tarragona, en base a les consideracions jurídiques d’aquesta
resolució.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i comunicar-ho a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà.
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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.
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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 de la presidenta de la
Diputació de Tarragona.

INTERVENCIÓ
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ECONOMIA
18. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ DE L'ANY 2020 AL GRUP POLÍTIC
ERC, APROVAR L'APORTACIÓ DEL 2021 I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, la
Junta de govern, per unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord de la Junta de Govern de 19/05/2020 va ser aprovada l’aportació pel funcionament
del grup polític ERC, corresponent a l’exercici 2020, per un import total de 43.800,00 € en
concepte d’aportació i amb justificació diferida.
El Grup ERC, en data 25 de maig de 2021, presenta justificants per import de 8.428,06 €
corresponents a l’aportació de l’any 2020.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament dels Grups Polítics de la
Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de 16.07.2019, l’aportació pel funcionament dels
grups polítics de la Diputació de Tarragona consta d’un component fix per grup i per mes i d’un
component variable per diputat i per mes. L’import del component fix per grup i mes és de
350,00€ i l’import del component variable per diputat i mes és de 300,00€.
Aplicats aquests components, l’aportació pel funcionament que correspon al Grup ERC, per a l’
any 2021, és de 43.800,00 € corresponent a l'aportació anual, de conformitat amb el nombre de
diputats derivat dels resultats electorals de les eleccions locals de 26 de maig de 2019 que els
hi ha atorgat 11 diputats.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 0000-912-48900 per atendre aquesta
despesa.
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S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de l’aportació, que el beneficiari
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
Per tal de donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de l’aportació esmentada
anteriorment, es posa de manifest que:
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- El Grup polític ERC ha presentat la justificació parcial de l’aportació concedida per al
funcionament del grup durant l’exercici 2020 tal com preveu la seva normativa reguladora.
- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, cap retenció dels lliuraments de pagament o
de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
Els justificants presentats han estat revisats i tots ells s’adeqüen a la normativa reguladora.
Fonaments de dret
- Article 88.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
- Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de
Tarragona, aprovades pel Ple de 16.07.2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el compte justificatiu corresponents a les despeses del Grup ERC de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2021, amb el detall següent:
Aportació any 2020, per bestreta:
Total justificat:
Saldo no justificat a 31/12/2020:

43.800,00 €
8.428,06 €
35.371,94 € en mans del grup

2. Aprovar l’aportació anual de 43.800,00 € al grup ERC en concepte d’aportació amb
justificació diferida per a l’any 2021.
3. Autoritzar, disposar el crèdit corresponent a l’aportació de l’exercici 2021, per import de
43.800,00 €, i reconèixer l’obligació previ a la justificació, pel mateix import, amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 0000-912-48900 del pressupost vigent.
4. Aprovar el reintegrament a compensar dels 35.371,94 € pendents de justificar, amb càrrec
de l’aportació de l’exercici 2021.
5. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
als efectes de la seva remissió al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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6. Notificar aquest acord al Grup ERC i comunicar a Intervenció i a Tresoreria per tal que ordeni
el pagament de l’obligació reconeguda.
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 de la presidenta de la Diputació.
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TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, jo el secretari general accidental dono
fe.
DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 6 de juliol de 2021 convenientment anonimitzada, en compliment de la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva publicació a la Seu
electrònica d’aquesta Corporació.

Secretari general acctal.
Manel Jardi Boquera
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