Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern d'1 de febrer de 2019.
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Joaquim Nin Borreda
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 1 de febrer de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:40
Lloc: Sala Julio Antonio

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 32E72892A9084AC9A7F7330B3ED7E56E i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:36:06

Assistents:
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous (CiU)

Presideix el Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda per absència de l'Il·lm. Sr. Josep Poblet
Tous president de la Corporació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per drecret de la Presidència de data 16
de juliol de 2015 núm.registre 1-2015-002266 i per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els
membres de la Junta de govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat exepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25 DE GENER DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 25 de gener de 2019.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
2. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DEL PLA D'ACCIÓ
MUNICIPAL 2017 (PAM 2017), PER A L'ACTUACIÓ "REPARACIÓ DE LA COBERTA
TRANSLÚCIDA AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH", I DESTINAR L'IMPORT A
L'ACTUACIÓ "OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I FUSTERIA EXTERIOR DE LA
FAÇANA POSTERIOR AL CENTRE CÍVIC".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 15 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la segona concessió del Pla d’Acció Municipal 2017 (PAM 2017).
2. A l’Ajuntament de Banyeres del Penedès se li va concedir la subvenció del PAM 17 que
es detalla a continuació:
Nom de l’actuació: Reparació de la coberta translúcida al Centre Cívic
Ernest Lluch
Data Acord de concessió: 15/12/2017
Pressupost Elegible: 38.931,06 €
% concedit: 76,38 %
Import concedit PAM 17: 29.735,19 €
Aplicació pressupostària: 2017-1010-942-76217-01
3. El 30 de novembre 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2018037732-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va presentar
una sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt
anterior:
Nou objecte de subvenció: Obres de substitució de coberta i fusteria
exterior de la façana posterior al Centre Cívic
Pressupost actuació: 45.378,11 €
Pressupost elegible: 45.378,11 €
Recursos propis: 15.642,92 €
Subv. PAM 2017: 29.735,19 €
4. La base 12a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2017 i els serveis tècnics han emès informe favorable sobre
la subvencionalitat i la idoneïtat del document tècnic de la nova actuació.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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7. El 21 de gener de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
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 28.1 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.
4. Base 12a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2017, a l'Ajuntament de
Banyeres del Penedès, per a l'actuació "Reparació de la coberta translúcida al Centre Cívic
Ernest Lluch", i destinar l'import a l'actuació "Obres de substitució de coberta i fusteria
exterior de la façana posterior al Centre Cívic", actualment amb càrrec a la partida 1010942-76217.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Obres de substitució de coberta i fusteria
exterior de la façana posterior al Centre Cívic
Pressupost actuació: 45.378,11 €
Pressupost elegible: 45.378,11 €
% concedit: 65,52 %
Subv. PAM 2017: 29.735,19 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. 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 del president de la Diputació.
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3. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE L'ALEIXAR DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017
(PAM 2017), PER A L'ACTUACIÓ "CONDICIONAMENT DEL BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL" .
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 15/12/2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la concessió
del PAM 2017, 2a selecció.
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2. A l’Ajuntament de l'Aleixar se li va concedir la subvenció del PAM 2017 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Condicionament del bar de la piscina
municipal
Data Acord de concessió: 15/12/2017
Pressupost Elegible: 91.125,95 €
% concedit: 90%
Import concedit PAM 17: 82.013,35 €
Aplicació pressupostària: 2017-1010-942-76217-01
3. El 21/01/2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2019-002356-2
a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de l'Aleixar va presentar una sol·licitud de canvi
de destinació, fora de termini.
4. La base 12a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida fins el 31 de desembre de
2018 (termini improrrogable).
Fonaments de dret
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.
3. Base 28.1 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.
4. Base 12a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Denegar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2017, a l'Ajuntament de
l'Aleixar, per a l'actuació “Condicionament del bar de la piscina municipal” per presentar la
sol·licitud fora de termini segons les Bases.
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Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Tercer. 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 del president de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
4. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE COL·LOCACIÓ DE REDUCTORS DE VELOCITAT A
LES TRAVESSERES DE LES CARRETERES TV-3421, TV-7223, T-722, TP-7049 I TV2021.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 29 de febrer de 2012 l’empresa M.I J.GRUAS, SA (NIF A25031576) va constituir
la garantia definitiva per un import de 1.966,97 euros, per a respondre del contracte de les
obres de col·locació de reductors de velocitat a les travesseres de les carreteres TV-3421,
TV-7223, T-722, TP-7049 i TV-2021, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta
de Govern de data 9 de març de 2012.
2. En data 30 d'agost de 2012, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció de l’obra, i es va iniciar el termini de garantia de les obres de
sis (6) anys.
3. El responsable del contracte, en data 14 de desembre de 2018, informa que s'han visitat
les obres dins el termini dels 15 dies anteriors de la data de finalització del termini de
garantia i s'ha comprovat que estan en bon estat i que no s'observen defectes ni
deficiències atribuïbles al contractista. En el mateix informe fa constar que no queden
obligacions pendents d'abonar al contractista relacionades amb les obres i que es pot
procedir a la liquidació del contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la
devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, preveu la
devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. L’article 218.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i l’art.
169 del Reial decret 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de contractes, regulen la liquidació dels contractes d’obres.
3. De conformitat amb l’article 205.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
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sector públic, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l’
Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de col·locació de reductors de
velocitat a les travesseres de les carreteres TV-3421, TV-7223, T-722, TP-7049 i TV-2021,
per un import de ZERO euros (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa M.I J.GRUAS, SA (NIF A25031576) la garantia definitiva de
l'esmentat contracte, constituïda el dia 29 de febrer de 2012 (carta de pagament núm.
2012000025), d’un import de MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTASET CÈNTIMS (1.966,97.-€), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de la
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció General i
a la Tresoreria General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
5. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, BARRERES DE
SEGURETAT I ELEMENTS D'ABALISAMENT PER A LA CONSERVACIÓ DE
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LOT 2: TERRA ALTA, MONTSIÀ,
BAIX EBRE I RIBERA D'EBRE.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 16 d'octubre de 2009, es va
adjudicar provisionament el lot 2 del contracte del subministrament de senyalització
vertical, barreres de seguretat i elements d'abalisament amb destinació a la conservació de
les carreteres de la Diputació de Tarragona, a l'empresa TEVASEÑAL, SA, per un import
màxim de 77.586,21 € pels preus unitaris detallats en la seva oferta.
2. El dia 4 de novembre de 2009, l'empresa va constituir la garantia definitiva per a
respondre d'aquest subministrament del lot 2 per un import de 11.637,93 euros.
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3. Per acord de la Junta de Govern, de data 13 de novembre de 2009, es va adjudicar
definitivament el contracte esmentat a l’empresa TEVASEÑAL, SA (NIF A23377674).
Aquest contracte es va formalitzar el dia 19 de novembre de 2009.
4.El subministrament es va recepcionar el 10 de juliol de 2013, iniciant-se el termini de
garantia del contracte de cinc (5) anys, d'acord amb la oferta presentada per l'adjudicatari.
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5. El cap de l'Àrea del SAT i el cap de secció de Conservació, responsables del contracte,
en data 8 de gener de 2019, informen que no queden obligacions pendents d'abonar al
contractista relacionades amb el subministrament i que es pot procedir a la liquidació del
contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €) i que no hi ha cap inconvenient perquè
es retorni la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, preveu la
devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. L’article 218.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i l’art.
169 del Reial decret 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de contractes, regulen la liquidació dels contractes d’obres.
3. De conformitat amb l’article 205.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l’
Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament de senyalització vertical,
barreres de seguretat i elements d’abalisament per a la conservació de carreteres de la
Diputació de Tarragona, lot 2: Terra Alta, Montsià, Baix Ebre i Ribera d'Ebre, per un import
de ZERO euros (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa TEVASEÑAL, SA (NIF A23377674) la garantia definitiva del
contracte, per un import d’ONZE MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTATRES CÈNTIMS (11.637,93 euros), constituïda segons Carta de Pagament núm.
2009000130, del dia 4 de novembre de 2009.
Tercer. Condicionar la devolució de la garantia definitiva esmentada a què l'adjudicatari del
contracte acrediti, davant de la Tresoreria general d'aquesta Diputació, la documentació
justificativa d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del
Servei d’Assistència al Territori.
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 del president de la Diputació.
6. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA TRAVESSERA DE
VINYOLS I ELS ARCS, CARRETERA TV-3103A.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. En data 23 de març de 2012 l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES,S.A. (NIF
A85058618) va constituir la garantia definitiva per un import de 2.944,00 euros, per a
respondre del contracte de les obres de condicionament de la travessera de Vinyols i Els
Arcs, carretera TV-3103A, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de
Govern de data 30 de març de 2012.
2. En data 4 d'octubre de 2012, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció de l’obra, i es va iniciar el termini de garantia de les obres de
sis (6) anys.
3. El responsable del contracte, en data 7 de gener de 2019, informa que s'han visitat les
obres dins el termini dels 15 dies anteriors de la data de finalització del termini de garantia i
s'ha comprovat que estan en bon estat i que no s'observen defectes ni deficiències
atribuïbles al contractista. En el mateix informe fa constar que no queden obligacions
pendents d'abonar al contractista relacionades amb les obres i que es pot procedir a la
liquidació del contracte de les obres per un import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la
devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, preveu la
devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. L’article 218.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i l’art.
169 del Reial decret 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de contractes, regulen la liquidació dels contractes d’obres.
3. De conformitat amb l’article 205.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l’
Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de condicionament de la travessera
de Vinyols i Els Arcs, carretera TV-3103A, per un import de ZERO euros (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa TECNOLOGIA DE FIRMES,S.A. (NIF A85058618) la garantia
definitiva de l'esmentat contracte, constituïda el dia 23 de març de 2012 (carta de pagament
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núm. 2012000029), d’un import de DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
(2.944,00.-€), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de la Diputació, d’estar al
corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció General i
a la Tresoreria General.
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 del president de la Diputació.
7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SAL FUNDENT PER
VIALITAT HIVERNAL AMB DESTINACIÓ A LA CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència número 2018-0003818 de 10 de desembre de 2018, rectificat
per error material per decret de Presidència 2018-0003968 de data 19 de desembre de
2018, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
subministrament de sal fundent per vialitat hivernal amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona (2 lots), amb un pressupost màxim de despesa de
66.404,80 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
LOT 1: Comarques de Tarragona, import màxim de despesa de 49.803,60 euros (IVA
inclòs) i els següents preus unitaris:
Sal funden de 1.000KG ..................... 63€ (IVA exclòs)
Sal fundent per sitja............................ 56€ (IVA exclòs)
LOT 2: Comarques de les Terres de l’Ebre, import màxim de despesa de 16.601,20 euros
(IVA inclòs).
Sal funden de 1.000KG ..................... 63€ (IVA exclòs)
Sal fundent per sitja............................ 56€ (IVA exclòs)
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 9 de
gener de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels 2 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica
núm.

Licitador

1

IBERICA DE SALES, SA.

2

SERVISAL SALINERA, SL
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La Mesa va examinar la documentació administrativa de les dues empreses licitadores
presentades i va indicar que la documentació de SERVISAL SALINERA, SL no era
correcta. Es va posar de manifest l’existència d’un correu electrònic de l’empresa
SERVISAL SALINERA, SL, en què comunicava que es retirava del procediment. Per aquest
motiu, es va acordar no requerir esmena a l’esmentada empresa i excloure-la del
procediment. Per altra banda es va constatar que la documentació de l’empresa Iberica de
Sales, SA era correcta i se la va admetre a la licitació.
3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobre 3 dels lots 1 i 2 de l’
únic licitador acceptat, que contenia la documentació tècnica i proposició econòmica, amb
el resultat següent:
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Núm.
Plica

LICITADOR

Sobre 3: Oferta econòmica.
Lot 1 Comarques de Tarragona:
Sal fundent de 1.000KG ...... preu unitari (IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja......... preu unitari (IVA exclòs)
Lot 2 Comarques de les Terres de l’Ebre
Sal fundent de 1.000KG ...... preu unitari (IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja......... preu unitari (IVA exclòs)
Lot 1 Comarques de Tarragona:
Sal fundent de 1.000KG ...................62,00€(IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja .....................55,00€ (IVA exclòs)

1

IBERICA DE SALES, SA
Lot 2 Comarques de les Terres de l’Ebre
Sal fundent de 1.000KG ...................62,00€(IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja ......................55,00€(IVA exclòs)

Aquest resultat es va publicar al Perfil de Contractant en data 10 de gener de 2019.
A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió va procedir a valorar l’ oferta econòmica
d’acord amb els criteris de valoració avaluable de forma automàtica establert a l’annex XII
del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot
seguit:
"El criteri d'adjudicació serà el criteri de l'oferta econòmica, i s'aplicarà la fórmula següent
per obtenir la puntuació, en base a l'oferta de l'import total estimat del subministrament
ofertat per cada contractista, amb la que es vol aconseguir la millor oferta:
Puntuació = (10 * oferta més baixa) / oferta que es valora
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 10 punts. L’oferta més baixa ha de rebre 10
punts. La resta d’ofertes s’obtindran aplicant la fórmula indicada”
De l’aplicació de l’esmentat criteri resulta la següent puntuació:
Lot. 1
Plica

Licitador

Puntuació

1

IBERICA DE SALES,SA

10

Lot. 2
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Plica

Licitador

Puntuació

1

IBERICA DE SALES,SA

10

En la mateixa sessió la Mesa va acordar excloure l’empresa Servisal Salinera, SL i
adjudicar el contracte del subministrament de sal fundent per vialitat hivernal amb
destinació a la conservació de carreters de la Diputació de Tarragona, a l’empresa
IBERICA DE SALES, SA (plica 1) per resultar ser les millors ofertes per al lot 1 i 2, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic en endavant (LCSP) pels imports següents:

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 32E72892A9084AC9A7F7330B3ED7E56E i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:36:06

Lot 1: Comarques de Tarragona per un import màxim de 49.803,60 € (IVA inclòs) i
els següents preus unitaris:
Sal fundent de 1.000 KG 75,02€ IVA inclòs
Sal funden per a sitja 66,55€ IVA inclòs

Lot 2: Comarques de les Terres de l’Ebre per un import màxim de 16.601,20 € (IVA
inclòs i els següents preus unitaris:
Sal fundent de 1.000 KG 75,02€ IVA inclòs
Sal funden per a sitja 66,55€ IVA inclòs

L’acta de la Mesa es publicarà al Perfil de Contractant
4. En data 16 de gener de 2019, l’empresa IBERICA DE SALES,SA. (NIF A50003797 ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.058,00€ per
al lot 1 i carta de pagament 2019000014 i per un import de 686,00€ per al lot 2 i carta de
pagament 2019000015, posteriorment va aportar la resta de documentació requerida, que
ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
5. En data 25 de gener de 2019 la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia en la fase d'adjudicació.
Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
3. La competència per a l'adjudicació correspon al president de la Diputació de Tarragona,
qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 9 de gener de 2019.
Segon. Excloure a l’empresa Servisal Salinera, SL segons acord de Mesa de contractació
en sessió de 9 de gener de 2019.
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Tercer. Adjudicar el contracte del subministrament de sal fundent per vialitat hivernal amb
destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (2 lots), a l’empresa
IBERICA DE SALES,SA (NIF A-50003797) per al lot 1 i 2:
Lot 1: Comarques de Tarragona per un import màxim de 49.803,60 € (IVA inclòs) i els
següents preus unitaris:
Import màxim
Preu sense IVA

41.160,00 €

IVA 21%

8.643,60 €

Preu del contracte

49.803,60 €
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Preu unitari sal fundent de 1.000 KG
Preu unitari sense IVA

62,00 €

IVA 21%

13,02 €

Preu unitari total

75,02€

Preu unitari sal fundent per a sitja
Preu unitari sense IVA

55,00 €

IVA 21%

11,55 €

Preu unitari total

66,55€

Lot 2 Comarques de les terres de l’Ebre per un import màxim de 16.601,20 € (IVA inclòs) i
els següents preus unitaris:
Import màxim
Preu sense IVA

13.720,00 €

IVA 21%

2.881,20 €

Preu del contracte

16.601,20 €

Preu unitari sal fundent de 1.000 KG
Preu unitari sense IVA

62,00 €

IVA 21%

13,02 €

Preu unitari total

75,02€

Preu unitari sal fundent per a sitja
Preu unitari sense IVA

55,00 €

IVA 21%

11,55 €

Preu unitari total

66,55€
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Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte, pel 2019, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 3060/453 /21000/ 1 de la manera següent:
Exercici

Núm operació

Import

2019

2019001291-D

33.202,40€

Autoritzar i disposar la despesa derivada d'aquest contracte, pel 2020, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3060/453 /21000/ 1 de la manera següent:
Exercici

Núm operació

Import

2020

2019001292-AD

33.202,40€
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condicionada a l’aprovació del corresponent pressupost.
Donar de baixa l'import de 33.202,40 de l'autorització núm operació 2018047572-A de
l'exercici 2019.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.7 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil des què es faci tramesa de la
notificació de l'adjudicació, i en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAT.
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.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió d’aquesta notificació (data
Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo davant l’òrgan
contractació.

de
15
de
de

8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE LES
RESTES D'ANIMALS MORTS DE LA XARXA DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per Decret de Presidència núm. 2018-0002425 de 7 d’agost de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de recollida i eliminació
de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, amb
un pressupost màxim de licitació de 130.680,00 euros (IVA inclòs).
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2. En data 10 d’agost de 2018 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes sense que se’
n presentés cap, per la qual cosa en data 19 de setembre de 2018, el cap de secció de
Conservació va emetre informe en el que sol·licitava tornar a iniciar l’expedient.
3. Per decret de Presidència número 2018-0003244 de data 22 d’octubre de 2018, es va
rectificar per error material els Plecs i resta de documentació de l’expedient i es va acordar
reiniciar el període de licitació. Concretament l’error material que es va corregir, és el
següent:
- On diu:
Import IVA 21%: 22.680,00 euros
Import màxim de licitació IVA inclòs: 130.680,00 euros
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-Ha de dir:
Import IVA 10%: 10.800,00 euros
Import màxim de licitació IVA inclòs: 118.800,00 euros

4. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 21 de
novembre de 2018, va examinar la documentació administrativa aportada pels tres
licitadors presentats que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP SL

2

GRANLLAR 47 SL

3

CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, SL

5. La Mesa va constatar que la documentació administrativa presentada era correcta i
acorda admetre als tres licitadors presentats. A continuació es van obrir els sobres B dels
diferents licitadors amb el resultat següent:

Plica
núm.

Licitador

1

JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP SL

2

GRANLLAR 47 SL

3

CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, SL

Únic criteri preu, fins a 10 punts
Totes les ofertes s’avaluaran segons la
puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:
Puntació oferta = 10 * (import base licitació –
oferta que es valora) / (import base licitació –
oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment
en funció de l’oferta més baixa de tots els
licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus
utilitzats per calcular aquesta puntuació són
sense IVA.

Preu: 64.800 euros

Preu: 65.800 euros
Preu: 61.200 euros

Els sobres B es van passar al responsable del contracte, per a què els examini i valori d’
acord amb els criteris establerts en l’apartat 8 del quadre de característiques del Plec de
clàusules administratives.
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6. En data 26 de novembre de 2018, el cap de l’àrea del SAT informa que les ofertes
presentades per les tres empreses licitadores són presumptament desproporcionades per
la qual cosa s’acorda demanar justificació a les empreses.
7. Un cop transcorregut el termini per presentar la documentació justificativa de les baixes
per les empreses, el responsable del contracte, en data 17 de desembre de 2018, informa
el següent:

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 32E72892A9084AC9A7F7330B3ED7E56E i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:36:06

“INFORME
sobre la justificació del valor anormal de les ofertes presentades per les empreses
JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L.; GRANLLAR 47.S.L. i CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, S.L. en relació amb la licitació per contractar el servei de
recollida, transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona. Exp. 8004330008-2018-0001127
Amb data 22 de novembre de 2018 el Servei d’Assistència al Territori emet un informe on fa
constar que les ofertes presentades per les empreses JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.
L.; GRANLLAR 47, S.L. i CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, S.L., al procediment obert
per al servei de recollida, transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona, podrien considerar-se anormalment baixes.

Les empreses JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L. i CONSERVACIÓN INTEGRAL
VIARIA, S.L. han presentat justificació de l'oferta.
L'empresa GRANLLAR 47, S.L. no ha presentat justificació de l'oferta.
L’empresa JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L. ha presentat la justificació de la seva
oferta.
L’oferta d’aquesta empresa, que podria considerar-se anormalment baixa, té una baixa del
40% respecte del pressupost base de licitació.
El raonament presentat per l’empresa per justificar la baixa es fonamenta de manera
general en els motius següents:

Empresa amb 21 anys d'experiència al mercat, amb el servei de sepultura i
incineració d'animals morts.
Disposa d'instal·lacions pròpies de cementiri d'animals morts i incineradora.
Repercussió al servei d'uns costos d'estructura inferiors, atès que l'activitat està
compartida amb altres activitats al centre de recollida.
Preveuen una reducció de costos, donat que moltes recollides es realitzaran
compaginant amb els transport de les activitats ordinàries d'altres clients.
Realització de totes les tasques objecte del contracte amb mitjans de la seva
propietat, sense necessitat de subcontractarne cap, fet que li permet obtenir uns
costos inferiors.
L'experiència que disposa l'empresa en serveis similars realitzats, li ha permès
adquirir uns coneixements del sector que incideixen positivament sobre l'eficiència i
competitivitat de l'empresa.
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JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L. , no justifica els costos unitaris en que basa la seva
oferta econòmica amb l’estudi detallat dels corresponents preus unitaris del cost del servei.
L’empresa CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, S.L. ha presentat la justificació de la
seva oferta.
L’oferta d’aquesta empresa, que podria considerar-se anormalment baixa, té una baixa del
43,33% respecte del pressupost base de licitació.
El raonament presentat per l’empresa per justificar la baixa es fonamenta de manera
general en els motius següents:
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Tenint en compte que proposa un preu de recollida de 130,88 €/ut i el valor anual de
l'oferta presentada que és de 20.400 €, es preveu una freqüència de recollida d'un
animal cada dos dies, que en base a la seva experiència és un rang probable, fet
que va viable el contracte.

És l'empresa contractada per la Generalitat de Catalunya per realitzar els treballs de
senyalització horitzontal de les carreteres adscrites a les demarcacions de
Tarragona, aquest fet provoca que els equips estiguin a prop de les carreteres
titularitat de la Diputació de Tarragona, el que minimitza les distàncies a recórrer i els
temps de recollida.

Es justifica el preu unitari de mà d'obra, dels materials i vehicles per cada recollida i
s'adjunta el pressupost d'una empresa gestora de residus autoritzat.
El rendiment previst a l'estudi econòmic del cost de recollida es considera raonable i els
preus unitaris de mà d'obra coincideixen amb les taules salarials del conveni col·lectiu de la
construcció a la província de Tarragona per a l'any 2018.
Per tant, es proposa acceptar l'oferta presentada per l'empresa CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, S.L., atès que es considera que justifica de forma suficient la seva
oferta.
Es proposa no acceptar l'oferta presentada per l'empresa JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP,
S.L., donat que no està justificat la seva oferta amb preus unitaris de mà d'obra, materials i
vehicles i excloure-la del procediment.
Es proposa excloure del procediment a l'empresa GRANLLAR 47, S.L, donat que no ha
presentat justificació de la seva oferta.”
8. En la mateixa data, el cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, com a
responsable del contracte, va informar sobre la valoració del sobre B de les ofertes
acceptades en el sentit següent:
“INFORME
sobre la valoració de les ofertes acceptades al procediment obert per contractar el
servei de recollida, transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona. Exp 8004330008-2018-0001127
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Efectuada l’obertura del sobre B del procediment obert per contractar el servei de recollida,
transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació
de Tarragona, amb data 22 d’agost de 2018 el Servei d’Assistència al Territori emet un
informe on es fa constar el següent:

-Que les ofertes presentada per les empreses Jardí Mortuori Baix Camp, S.L.; Granllar 47,
S.L. i Conservación Integral Viaria, S.L. podrien considerar-se anormalment baixes atès
que son inferiors a 25 punts percentuals de baixa.
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En data 14 de desembre de 18 s'informa que es proposa excloure les empreses Jardí
Mortuori Baix Camp, S.L. i Granllar 47, S.L i acceptar la justificació de l'oferta presentada
per Conservación Integral Viaria, S.L.
En aplicació del criteri únic d’adjudicació previst a l'apartat 8 del quadre de característiques
del contracte del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquest
contracte, n’ha resultat el següent:

Import màxim de licitació (IVA exclòs)

108.000,00 €

Durada del contracte:

3 anys

EMPRESA

IMPORT OFERTA

BAIXA (%)

TOTAL

CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, S.L.

61.200,00 €

43,33

10,00

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de recollida, transport i eliminació de les restes d'animals
morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, a l'empresa Conservación
Integral Viaria, S.L., per haver obtingut la major puntuació (10 punts).”
9. En data 19 de desembre de 2018, la Mesa de Contractació va assumir els informes
esmentats i va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
recollida i eliminació de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació
de Tarragona a l’empresa Conservación Integral Viaria, SL amb NIF B43686641, per un
import de 67.320,00€ (IVA inclòs), per resultar ser la millor oferta, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del
sector públic en endavant (LCSP) i excloure a les empreses Jardí Mortuori Baix Camp, SL i
Granllar 47,SL.
10. En data 4 de gener de 2019, l’empresa Conservación Integral Viaria, SL, ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 3.060,00 € segons carta
de pagament núm. 2019000004, i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
11. En data 24 de gener de 2019 la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia en la fase d'adjudicació.
Fonaments de dret
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1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
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3. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d’acord
amb la delegació efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb
núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 19 de desembre de 2018.
Segon. Excloure a les empreses Jardí Mortuori Baix Camp, SL i Granllar 47,SL. d’acord
amb l’informe emès pel cap de l’àrea del SAT i assumit per la Mesa de contractació en
sessió de 19 de desembre de 2018.
Tercer. Adjudicar el contracte del servei de recollida i eliminació de les restes d’animals
morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, a l’empresa Conservación
Integral Viaria, SL, per un import de SEIXANTA SET MIL TRES-CENTS VINT EUROS
(67.320,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA

61.200,00 €

Import 10% IVA:

6.120,00 €

Preu final del contracte

67.320,00 €

Quart. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3060/453/21000/01 per a les anualitats 2019, 2020 i 2021 per un import per
cada anualitat de 22.440,00€, amb números d’operació 2019000456-D, 2019000457-D i
2019000458-D, condicionat respecte els exercicis 2020 i 2021 a l’existència de crèdit
disponible.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.7 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil des què es faci tramesa de la
notificació de l'adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’àrea del SAT
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.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió d’aquesta
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notificació (data de Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo
davant l’òrgan de contractació

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'INDEMNITZACIÓ A LA CONTRACTISTA DEL SERVEI
DE BAR-CAFETERIA I MENJADOR EN EL PALAU DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per decret de la Presidència núm. 1-2012-1904, d'1 d'agost de 2012, es va adjudicar el
contracte dels serveis de bar-cafeteria i menjador en el Palau de la Diputació de Tarragona
a la senyora XXX, pels preus unitaris i els menús ofertats, i una durada de dos anys amb la
possibilitat de pròrroga per dos anys més.
2. Per acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2014 es va aprovar la primera
pròrroga del contracte per un any més (de l'11-08-2014 al 10-08-2015).
3. Per escrit del 3 d'agost de 2015 (Registre d’entrada núm. 1-2015-024129-1) la
contractista va exposar:
"[...] Que a raíz del apagón eléctrico del fin de semana del 13 de junio se deterioraron todos
los alimentos perecederos contenidos en la mesa frigorífica de la cocina (400 litros) i en los
dos arcones congeladores (600 litros).”
I demana:
“Una indemnización para cubrir el valor de los alimentos refrigerados y congelados
dañados que estimo 556,698. Adjunto facturas de proveedores como valor referencial."
4. En data 20 de juny de 2016 el cap de Serveis Generals emet informe relatiu a la
sol·licitud de la contractista en el qual “proposa el pagament a la senyora XXX, contractista
dels serveis de bar-cafeteria i menjador en el Palau de la Diputació de Tarragona entre l’1108-2012 i el 10-08-15, de les despeses ocasionades com a conseqüència de la falta de
subministrament d’energia elèctrica en el local durant el cap de setmana del 13 de juny de
2015 (...)”.
5. A la vista de l’informe esmentat, la unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions va requerir que se sol·licités a la contractista que aportés totes les factures
justificatives de les despeses ocasionades.
6. Arrel d’aquest requeriment, la Sra. XXX va presentar més factures, i, examinades les
mateixes, en data 17 de juliol de 2018, el cap de Serveis Generals i la cap de l’Àrea de
Serveis Interns emeten un informe en el qual diuen que:
(...) “Una vegada presentades aquestes factures, des de Serveis Generals s’ha fet una
anàlisi detallada de les mateixes per discriminar aquells aliments peribles dels altres
productes i sempre en el segment de dades que va des de l’1 de maig al 12 de juny de
2015.
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S’adjunta la descomposició de les factures presentades que inclouen productes peribles
susceptibles de deteriorament com a conseqüència del tall de subministrament elèctric,
determinant-se un import total de 1.793,37 euros.
Conclusions

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 32E72892A9084AC9A7F7330B3ED7E56E i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:36:06

Validades les dades aportades a l’anàlisi esmentat, des d’aquest Serveis Generals s’estima
que la petició de la contractista és proporcional d’acord amb les factures presentades i es
proposa el pagament a la senyora XXX de la totalitat de l’import sol·licitat de 556,70 per les
despeses ocasionades com a conseqüència de la falta de subministrament d’energia
elèctrica en el local durant el cap de setmana del 13 de juny de 2015, atès que les factures
presentades i validades justifiquen aquesta indemnització.”
7. En data 1 d’agost de 2018 la Unitat de Secretaria emet un informe favorable al
reconeixement del dret a la indemnització i desfavorable sobre el pagament de la quantia
proposada en atenció al fet que no consta acreditat a l’expedient l’import dels danys
causats al contractista.
8. A la vista de l’informe de Secretaria, en data 25/10/2018 el cap de Serveis Generals emet
un informe de valoració tècnica dels danys ocasionats per la tempesta del 13 de juny de
2015, en el qual diu el següent:
“
1. Els fets es van produir en cap de setmana.
2. No existeix peritatge del dia dels fets.
3. S’han analitzat les factures presentades per la contractista i s’ha calculat l’import
mitjà dels productes peribles en estoc.
4. Els danys que raonablement es pot entendre que es van produir ascendeixen a
556,70 euros.”

9. En data 8 de gener de 2019 la Unitat de Secretaria emet informe favorable en relació
amb la proposta d'estimació de la sol·licitud d'indemnització de la Sra. XXX.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. La Sra. XXX va presentar factures justificatives dels danys ocasionats a l’inici de l’
expedient, en un primer moment acompanyant la seva sol·licitud de pagament, i
posteriorment, arran del requeriment efectuat per la Diputació, ampliant la seva justificació.
Per tant, a la Sra. XXX se li va atorgar audiència i va tenir la possibilitat de completar les
factures presentades.
2. D’acord amb l’informe del cap de Serveis Generals i de la cap de l’Àrea de Serveis
Interns de data 17 de juliol de 2018, una vegada presentades les factures requerides, des
de Serveis Generals s’ha fet una anàlisi detallada de les mateixes per discriminar aquells
aliments peribles dels altres productes, en el període de temps en què es va produir el tall
elèctric, i, segons el mateix informe, els danys econòmics superen l’import sol·licitat per la
Sra. XXX.
En data 25/10/2018 el cap de Serveis Generals emet un nou informe de valoració tècnica
dels danys ocasionats per la tempesta del 13 de juny de 2015, en el qual diu:
“
- Els fets es van produir en cap de setmana.
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- No existeix peritatge del dia dels fets.
- S’han analitzat les factures presentades per la contractista i s’ha calculat l’import mitjà
dels productes peribles en estoc.
- Els danys que raonablement es pot entendre que es van produir ascendeixen a
556,70 euros.”
3. Cal partir de la base de la presumpció de validesa i encert dels informes tècnics en els
quals es materialitza l’exercici de la discrecionalitat tècnica de l’administració, degudament
motivats, i en els quals s’apliquen criteris resultants de concrets coneixement especialitzats.
Com diu la doctrina del TS, la discrecionalitat tècnica condueix a partir d’una presumpció de
certesa o de racionabilitat de l’actuació administrativa, recolzada en l’especialització i la
imparcialitat dels òrgans establerts per a realitzar la qualificació (STS 27 d’octubre de 2003).
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Conclusió
Per tot l’exposat, es proposa estimar la sol·licitud d’indemnització de la Sra. XXX, de data 3
/08/2015, i pagar-li l’import de 556,70 euros, d’acord l’informe del cap de Serveis Generals
de Règim Intern de data 25/10/2018.
Fonaments de dret
1. Els articles 225.2 i 19.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. L’article 1101 del Codi civil diu que estan subjectes a la indemnització dels danys i
perjudicis causats els que en el compliment de les seves obligacions incorrin en dol,
negligència o morositat, i els que de qualsevol manera contravenen al tenor d'aquelles.
3. Per tots, el dictamen del Consell d’Estat 1/2000, d’11 de gener i la STS de data 22 de
juliol de 1987.
4. L’article 1964 del Cc diu que les accions personals que no tinguin assenyalat termini
especial prescriuen als 5 anys.
5. La competència per a estimar la petició d’indemnització d’aquest contracte correspon al
president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret
2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Estimar la sol·licitud d’indemnització de la Sra. XXX, adjudicatària del contracte del servei
de bar-cafeteria i menjador en el Palau de la Diputació de Tarragona (exp. Cont.-27/12), per
l’import de 556,70 euros, en concepte de despeses ocasionades per la falta de
subministrament d’energia elèctrica en el local durant el cap de setmana del 13 de juny de
2015, d’acord l’informe del cap dels Serveis Generals de data 25/10/2018.
2. Imputar l’esmentat import a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019-4040-920-22699.
3. Notificar aquesta resolució a la interessada, a l’Àrea dels Serveis Interns, a la Intervenció
general i a la Tresoreria general.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
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10. ACCEPTACIÓ D'ACORDS ADOPTATS PER LA SECCIÓ DE TARRAGONA DEL
JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, QUE FIXA ELS PREUS JUSTOS DE LES
FINQUES NÚM. 22 I 38 DEL PROJECTE "CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TP2031, DE TARRAGONA A LA C-51, TRAM L'ARGILAGA - TV-2034'.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 29 d’abril de 2016, va
acordar aprovar definitivament el Projecte “Condicionament de la carretera TP-2031, de
Tarragona a la C-51, tram l’Argilaga – TV-2034" (BOP de Tarragona núm. 97 de 23 de maig
de 2016), i es va iniciar l’expedient expropiatori.
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Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va ser publicada
al BOP de Tarragona núm. 213 de data 9 de novembre de 2016, i al Diari de Tarragona de
data 14 de novembre de 2016, i es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de
Tarragona i dels Ajuntaments de La Secuita, Renau, Nulles i Vilabella.
3. Atès que no van comparèixer als respectius expedients els titulars de les finques núm. 22
i 38 de l’esmentat Projecte, en data 24 de novembre de 2017 la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona va acordar l’aprovació dels fulls d’apreuament de les finques núm.
22 i 38 del parcel·lari de l’esmentat Projecte, situades als termes municipals de La Secuita i
Nulles respectivament, fulls d’apreuament que va redactar, en nom de la Diputació de
Tarragona, l’enginyer agrònom Sr. XXX, amb el següent detall:

Finca

22

38

Titular cadastral i domicili

Terme
municipal

Polígon i
parcel·la

Import full apreuament

En investigació, art. 47 Llei 33/2003
(propietari desconegut)

La Secuita

4 - 50

702,66 €

Nulles

XXX - XXX

606,38 €

Hereus de XXX
Plaça XXX
08009 – Barcelona
(propietari desconegut)

Els titulars registrals d’aquestes finques eren i són desconeguts, per la qual cosa es va
notificar al Ministeri Fiscal l'aprovació per part d'aquesta Diputació del corresponent full
d'apreuament amb trasllat del mateix.
Aquest acord de Junta de Govern de data 24 de novembre de 2017 també va resoldre
enviar, al Jurat d’Expropiació de Catalunya, els corresponents expedients individuals de les
esmentades finques, per a la fixació del corresponent preu just, la qual cosa es va
materialitzar mitjançant ofici de data 18 de desembre de 2017.
4. En data 5 i 7 de desembre de 2018, respectivament, s’han rebut les certificacions dels
acords adoptats per la Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya, en la
seva sessió celebrada en data 6 de març de 2018, en els expedients de fixació del preu just
de les finques núm. 22 i 38 de l’esmentat Projecte, amb el següent detall:
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Finca

22

38

Titular cadastral i domicili

Terme
municipal

Polígon i
parcel·la

Preu just fixat pel Jurat d’
Expropiació

En investigació, art. 47 Llei 33/2003
(propietari desconegut)

La Secuita

4 - 50

954,66 €

Nulles

XXX - XXX

730,17 €

Hereus de XXX
Plaça XXX
08009 – Barcelona
(propietari desconegut)
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Fonaments de dret
1. L’article 5 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que quan no
compareguin a l’expedient els propietaris o titulars de les finques afectades s’han d’
entendre les diligències amb el Ministeri Fiscal.
2. L’article 34 de la LEF disposa que el Jurat d’Expropiació Forçosa ha de decidir
executòriament sobre el preu just que correspongui als béns i drets objecte de l’expropiació.
3. D’acord amb l’art. 2 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya,
correspon al Jurat d’Expropiació de Catalunya les funcions de la taxació, el peritatge i la
fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de
Catalunya.
4. L’article 50.1 de la LEF diu que quan hi hagi qualsevol litigi o qüestió entre l’interessat i l’
Administració, s’ha de consignar el preu just per la quantitat que sigui objecte de discòrdia.
5. L’art. 51 de la LEF determina que, una vegada fet efectiu el pagament o consignat en la
forma prevista en l’article anterior podrà ocupar-se la finca per via administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar els acords adoptats per la Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació
de Catalunya, en sessió celebrada en data 6 de març de 2018, que fixa els preus justos de
les finques núm. 22 i 38 del Projecte “Condicionament de la carretera TP-2031, de
Tarragona a la C-51, tram l’Argilaga – TV-2034", amb el següent detall:

Finca

22

38

Titular cadastral i domicili

Terme
municipal

Polígon i
parcel·la

Preu just fixat pel Jurat d’
Expropiació

En investigació, art. 47 Llei 33/2003
(propietari desconegut)

La Secuita

4 - 50

954,66 €

Nulles

XXX - XXX

730,17 €

Hereus de XXX
Plaça XXX
08009 – Barcelona
(propietari desconegut)

SEGON. Consignar, en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació de Tarragona,
les següents quantitats:
- NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (954,66),
en concepte de preu just de la finca núm. 22 del parcel·lari de l’esmentat Projecte, de
propietari desconegut.
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- SET-CENTS TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (730,17), en concepte de preu
just de la finca núm. 38 del parcel·lari de l’esmentat Projecte, a nom de hereus de XXX,
titular cadastral de la finca.
TERCER. L’esmentada quantitat aniran amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del
pressupost de l'exercici 2019.
QUART. Demanar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Secuita que designi un
representant per la signatura de l’acta d’ocupació de la finca núm. 22 de l’esmentat
Projecte, el dia 7 de març de 2019, a les 10 hores, a l'Ajuntament de la Secuita.
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Igualment, demanar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Nulles que designi un
representant per la signatura de l’acta d’ocupació de la finca núm. 38 de l’esmentat
Projecte, el dia 7 de març de 2019, a les 11 hores, a l'Ajuntament de Nulles.
Als esmentats actes es convocarà al Ministeri Fiscal en representació i defensa dels
interessos dels titulars registrals desconeguts.
CINQUÈ. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’esmentat acte:
XXX, cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions o XXX, cap de
secció de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
SISÈ. Notificar aquest acord al Ministeri Fiscal i als Ajuntaments de la Secuita i Nulles, i
traslladar-ho al Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la Tresoreria d’
aquesta Corporació.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recurrible.
11. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE REDACCIÓ
DELS PLANS D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE 27 MUNICIPIS DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE III), LOT 5.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 16 de setembre de 2016, es va adjudicar el lot
núm. 5 del contracte de servei de redacció dels plans d'acció per l'energia sostenible
(PAES) de 27 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase III), a l'empresa LAVOLA
1981, S.A. (CIF A58635269), per l'import de VINT-I-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (21.235,50.-€) IVA Inclòs. El contracte es va
formalitzar el dia 7 d’octubre de 2016.
2. En data 27 de juliol de 2018, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta d’acreditació de prestació de serveis (recepció final) en la que fan constar
que els treballs contractats estan lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions
establertes als plecs. La data de la signatura de l’Acta de recepció final determina l’inici del
termini de garantia que és d’un (1) any.
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3. En data 21 de novembre de 2018, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal informa que el contracte s’ha liquidat
per un import de 21.235,50 euros (IVA inclòs) corresponent al 100% de l’execució del lot
indicat i per tant no resta cap obligació pendent amb el contractista.
4. En data 25 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació
dels contractes.

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 32E72892A9084AC9A7F7330B3ED7E56E i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:36:06

2. La competència per aprovar la liquidació dels contractes correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de servei de redacció dels plans d'acció per
l'energia sostenible (PAES) de 27 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase III), lot 5,
presentada en data 21 de novembre de 2018, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte, LAVOLA 1981, S.A.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
12. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE REPOSICIÓ D'UN
CARRETÓ ELEVADOR I L'IMPLEMENT DE MAQUINÀRIA AMB DESTINACIÓ AL SAT,
LOT 2.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 31 de març de 2017, es va adjudicar el contracte de
reposició d'un carretó elevador i l’implement de maquinària amb destinació al SAT, lot 2 a l’
empresa COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA SA amb NIF A08355679, per la
quantitat total DISSET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (17.484,50€), IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 21 d’
abril de 2017.
2. En data 16 de juny de 2017, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que els treballs contractats estan
lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions establertes als plecs. La data de la
signatura de l’Acta de recepció final determina l’inici del termini de garantia de dos (2) anys.
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3. En data 8 de gener de 2019, l'equip director del contracte informa que en data 28 de juliol
de 2017 es va aprovar la factura número 15170054 per un import de 17.484,50 euros (IVA
inclòs) i s’ha liquidat en la seva totalitat i per tant no resta cap obligació pendent amb el
contractista.
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4. En data 24 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat /intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació
dels contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació dels contractes correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de reposició d'un carretó elevador i l’implement
de maquinària amb destinació al SAT, lot 2, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
13. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DELS DISPOSITIUS
MULTIFUNCIONALS PER ESCANEJAR, COPIAR I IMPRIMIR PER A LA NOVA SEU DE
SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 13 de març de 2015, es va adjudicar el contracte de
subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, dels dispositius
multifuncionals per escanejar, copiar i imprimir per a la Nova Seu de Serveis de la Diputació
de Tarragona a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA (SEMIC) (NIF
A25027145), per un import màxim de CENT VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (121.837,32 €), IVA inclòs. El contracte es va
formalitzar el dia 27 de març de 2015.
2. En data 31 de maig de 2018, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que els treballs contractats estan
lliurats i que van finalitzat el 27 de març de 2018 d’acord amb les prescripcions establertes
als plecs. La finalització del contracte determina l’inici del termini de garantia de un (1) any.
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3. En data 17 de gener de 2019, el cap d'unitat operativa de Centre d'Atenció a l'Usuari
informa que l'import facturat total per al subministrament amb objecte del contracte és de
80.668,62 € (IVA inclòs) i que el contracte es va liquidar el dia 10 d'octubre de 2018 amb el
pagament de factures mensuals i per tant no resta cap obligació pendent amb el
contractista.
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4. En data 24 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació
dels contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació dels contractes correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament
sense opció de compra, dels dispositius multifuncionals per escanejar, copiar i imprimir per
a la Nova Seu de Serveis de la Diputació de Tarragona per un import de ZERO EUROS
(0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea de Coneixement i Qualitat i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
14. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE REPOSICIÓ D'UN
CARRETÓ ELEVADOR AMB DESTINACIÓ AL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
(SAT) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOT 1).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 12 de maig de 2017, es va adjudicar el contracte de
reposició d'un carretó elevador amb destinació al Servei d'Assistència al Territori (SAT) de
la Diputació de Tarragona (lot 1) a l’empresa ULMA Servicios de Manutención, S. COOP
(NIF F75037127), per la quantitat total de TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTACINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (32.965,60 €), IVA inclòs. El contracte es va
formalitzar el dia 09 de juny de 2017.
2. En data 16 de novembre de 2017, representants de la Diputació i de l'empresa
adjudicatària van signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que els treballs
contractats estan lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions establertes als plecs. La
data de la signatura de l’Acta de recepció final determina l’inici del termini de garantia de
quaranta-dos (42) mesos.
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3. En data 8 de gener de 2019, l'equip director del contracte informa que en data 18 d'abril
de 2018 es va aprovar la factura número 5712189 per un import de 32.965,60 euros (IVA
inclòs) i s’ha liquidat en la seva totalitat i per tant no resta cap obligació pendent amb el
contractista.
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4. En data 24 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació
dels contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació dels contractes correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de reposició d'un carretó elevador amb
destinació al Servei d'Assistència al Territori (SAT) de la Diputació de Tarragona (lot 1). per
un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
15. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LA RENOVACIÓ D'UNA LLICÈNCIA I SERVEIS
D'ACTUALITZACIONS I SUPORT LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITIONS PER A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 19 d'octubre de 2015 l'empresa LIFERAY, S.L. (NIF B85341162), va constituir la
garantia definitiva per un import de 1.218,75 €, per a respondre del contracte de la
renovació d'una llicència i serveis d'actualitzacions i suport Liferay Portal Enterprise Editions
per a la Diputació de Tarragona del qual va resultar adjudicatària per decret de Presidència
núm. 8004330008-00-2015-003465 de data 04/11/2015. El contracte es va formalitzar el dia
20 de novembre de 2015.
2. En data 21 de novembre de 2017, representants de la Diputació i de l'empresa
adjudicatària van signar l'acta de recepció del servei, en la qual constava que els treballs
contractats es van executar amb compliment de les prescripcions establertes als plecs. A
partir de la data de l'acta de recepció final del contracte es va iniciar el còmput del termini
de garantia establert pel contracte d'un (1) any.
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3. El responsable del contracte, en data 7 de gener de 2019, informa que el contracte està
liquidat, sense que resti cap obligació pendent d'abonar al contractista i que durant el
transcurs del termini de garantia no s'ha advertit cap vici o defecte. Per aquest motiu,
informa favorablement la liquidació i devolució de la garantia definitiva del contracte.
4. En data 24 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació
dels contractes.
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2. L’article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
3. De conformitat amb l’article 222.3 de la LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació i la devolució de la garantia dels contractes
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de la renovació d'una llicència i serveis
d'actualitzacions i suport Liferay Portal Enterprise Editions per a la Diputació de Tarragona,
per un import de ZERO euros (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa LIFERAY, S.L. (NIF B85341162) la garantia definitiva de
l'esmentat contracte, constituïda el dia 19 d'octubre de 2015 carta de pagament núm.
2015000601, d’un import de MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS (1.218,75€), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de la Diputació d’
estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea de Coneixement i Qualitat i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REPARACIÓ D'UN EQUIP DE
CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI SÍNTESI.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 30 de novembre de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, els plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits licitatoris per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, del servei de reparació d'un equip de climatització de
l'edifici Síntesi, amb un pressupost màxim de licitació de 41.972,33 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica, va procedir a l'obertura
del sobre únic presentat electrònicament pels dos licitadors que han concorregut a la
licitació:
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Núm. oferta

Licitador

1

EIXUMARA D'INDÚSTRIES, S.L.

2

CLIMATIZACION SAUFER, S.L

La Unitat examina la documentació inclosa en els sobres i constata que és correcta i
acorda admetre a les empreses a la licitació.
El resum de les ofertes econòmiques presentades és la següent:
Núm. Plica 1. EIXUMARA D'INDÚSTRIES, S.L.

DETALL
Transport de residu refrigerant per ampolla.

UNITAT
Preu unitat

PREU UNITARI (IVA
exclòs)
49,94 €

Nitrogen.

Preu quilogram

6,48 €

Taxa refrigerant R407C

Preu quilogram

34,89 €

Oficial calefactor

Preu hora

23,33 €

Ajudant calefactor

Preu hora

20,13 €

Previsió de material a substituir per fuites
Líquid desincrustat

Preu partida alçada

690,00 €

Preu litre

6,42 €

Gestió de destrucció de refrigerant R-407C i certificat de
destrucció

Preu quilogram

8,92 €

Refrigerant R407C

Preu quilogram

54,89 €

Núm. Plica 2 .CLIMATIZACION SAUFER, S.L
DETALL
Transport de residu refrigerant per ampolla.

UNITAT
Preu unitat

PREU UNITARI
45,00 €

Nitrogen.

Preu quilogram

6,50 €

Taxa refrigerant R407C

Preu quilogram

33,05 €

Oficial calefactor

Preu hora

23,33

Ajudant calefactor

Preu hora

20,13

Previsió de material a substituir per fuites
Líquid desincrustat
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Preu partida alçada
Preu litre

700,00
6,50

Gestió de destrucció de refrigerant R-407C i certificat de
destrucció

Preu quilogram

7,00

Refrigerant R407C

Preu quilogram

50,00

3. En data 21 de desembre de 2018, el cap de Serveis Generals, responsable del contracte
i membre de la Unitat tècnica informa el següent:
"Contractació del servei de reparació d'un equip de climatització de l'edifici Síntesi
(exp. 8004330008-2018-005359)
Puntuació del criteri d'adjudicació de les ofertes
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Un cop analitzada la documentació de les empreses que han presentat oferta, s'observa
que tots els licitadors han presentat oferta amb tots els preus unitaris i amb import inferiors
als indicats en la licitació. Per tant, cap empresa queda exclosa per aquest concepte i es
procedeix a la valoració de les seves ofertes.
Valor total de les ofertes
L'avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula [sumatori
(preu unitari que ha ofert el licitador x factor de ponderació)], ponderant el preu de cada una
de les unitats en què es descompon el pressupost amb el seu pes específic respecte el
volum de lliuraments.
Transport
de

factor

residu
refrigerant

per

de

Nitro-

ponde- gen
ració

factor
de ponderació

Taxa
refrigerant
R407C

factor de
ponderació

Oficial
Calefactor

factor

de Ajudant

ponde-

cale-

ració

factor

factor
d e
ponderació

ampolla
0,0058

0,0899

0,2422

0,0861

0,0743

Eixumara
d'industries,

49,94 €

0,29 €

6,48 €

0,58 €

34,89 €

8,45 €

23,33 €

2,01 €

20,13 €

1,50 €

45,00 €

0,26 €

6,50 €

0,58 €

33,05 €

8,00 €

23,33 €

2,01 €

20,13 €

1,50 €

50,00 €

0,29 €

6,50 €

0,58 €

35,00 €

8,48 €

23,33 €

2,01 €

20,13 €

SL
Climatización
Saufer, SL

Licitació

Gestió de
Previsió
de
material
a
substituir

destrucció
factor
d e
ponderació

Líquid
desincrustant

de
factor de

refrigerant

factor de

Refrifgerant

factor de

ponderació

R407C i

ponderació

R407C

ponderació

certificat

per fuites

de
destrucció
0,0807

Eixumara
d'industries,

690,00 €

SL
Climatización
Saufer, SL

700,00 €

55,68
€
56,49
€

0,0094

0,0311

0,3805

6,42 €

0,06 €

8,92 €

0,28 €

54,89 €

4,93 €

6,50 €

0,06 €

7,00 €

0,22 €

50,00 €

4,50 €

56,49
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TOTAL
73,78
€
73,62
€
74,63

Licitació

700,00 €

€

6,50 €

0,06 €

9,00 €

0,28 €

55,00 €

4,94 €

€

Valoració de les proposicions
Criteri únic
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 100 punts. L’oferta més baixa ha de rebre 100 punts. La resta d’
ofertes s’han de puntuar de forma inversament proporcional mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
puntuació = (100 x oferta més baixa) / oferta que es valora.

Eixumara

oferta ponderada

d'industries, SL

99,78

73,78 €

Climatización

oferta ponderada

Saufer, SL

100,00
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73,62 €

Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa:
Climatización Saufer, SL"
4. Dins el termini establert en el requeriment, en data 14 de gener de 2019 l’empresa
CLIMATIZACION SAUFER, S.L, proposada com adjudicatària, va presentar la
documentació requerida a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
5. En data 25 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), preveuen la classificació de les ofertes i l'adjudicació dels contractes dels
procediments oberts i oberts simplificats respectivament.
2. L'article 159.6 de la mateixa norma, regula el procediment obert simplificat abreujat i
preveu que en aquest procediment la formalizació del contracte podrà efectuar-se
mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al president de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol
de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir l'informe tècnic
de data 21 de desembre de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte del servei de reparació d'un equip de climatització de l'edifici
Síntesi a l’empresa CLIMATIZACION SAUFER, S.L amb NIF B43332618, per un import
màxim de 41.972,33 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
34.687,88 €
IVA (21%):
7.284,45 €
Preu màxim del contracte: 41.972,33 €
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I pels preus unitaris ofertats, que són els següents:
DETALL
Transport de residu refrigerant per ampolla.

PREU UNITARI

Preu unitat

45,00 €

Nitrogen.

Preu quilogram

6,50 €

Taxa refrigerant R407C

Preu quilogram

33,05 €

Oficial calefactor

Preu hora

23,33

Ajudant calefactor

Preu hora

20,13

Previsió de material a substituir per fuites
Líquid desincrustat
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UNITAT

Preu partida alçada

700,00

Preu litre

6,50

Gestió de destrucció de refrigerant R-407C i certificat de
destrucció

Preu quilogram

7,00

Refrigerant R407C

Preu quilogram

50,00

Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
4020 / 920 / 21300 / 01 i número d'operació 2019000520.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació,
Cinquè. Notificar-ho a l'adjudicatari amb l'advertiment de que la formalització del contracte
es realitzarà amb la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació mitjançant sobre
electrònic al qual podrà accedir a través de la plataforma de contractació electrònica de la
Diputació
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
17. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL I EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL AMB DESTINACIÓ AL PERSONAL DE LES BRIGADES DE
CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 18 de març de 2014 l'empresa PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, S.L.
(NIF B43474089), va constituir la garantia definitiva per un import de 2.727,27 €, per a
respondre del contracte de subministrament de roba de treball i equips de protecció
individual amb destinació al personal de les brigades de conservació de carreteres de la
Diputació de Tarragona del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern
de data 28 de març de 2014. El contracte es va formalitzar el dia 8 d'abril de 2014.
2. En data 10 d'abril de 2017, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del subministrament (Acta de recepció final), en la qual fan constar
que els treballs contractats es van executar amb compliment de les prescripcions
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establertes als plecs, finalitzant el 8 d'abril de 2017. La data de la signatura de l'Acta de
recepció final determina l'inici del termini de garantia que és de sis (6) mesos.
3. En data 27 de novembre de 2018, el cap de l'Àrea del SAT i el cap de Secció de
Conservació, informen que no queden obligacions pendents d'abonar al contractista i que
passat el termini de garantia, els materials estan en bon estat i no s'observen defectes ni
deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari del contracte. Per aquest motiu informen
favorablement la liquidació i la devolució de la garantia definitiva del contracte.
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4. En data 25 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. Article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), pel que fa a la
recepció i la liquidació dels contractes.
2. L'article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
3. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, una vegada transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament de roba de treball i equips
de protecció individual amb destinació al personal de les brigades de conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, S.L. (B43474089)
la garantia definitiva de l'esmentat contracte, constituïda el dia 18 de març de 2014 (carta
de pagament núm. 2014000101), d’un import de DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SET
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (2.727,27 €), prèvia acreditació davant de la
Tresoreria General de la Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb
la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea de Servei d'Assistència al Territori, a l'Àrea de Tresoreria i a
la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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18. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES D'E-CONTRACTA,
PER A L'ANY 2016-2017.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per decret de presidència núm. 8004330008-00-2016-002476 de data 18 d'agost de
2016, es va adjudicar el contracte de servei de manteniment de les llicències d'e-contracta,
per a l'any 2016-2017 a l’empresa NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU
(A81727810), per la quantitat total de CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (52.226,63) (IVA inclòs). El contracte es va
formalitzar el dia 2 de setembre de 2016.
2. En data 8 d'octubre de 2018, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció del servei (Acta de recepció final), en la qual fan constar que
els treballs contractats es van executar amb compliment de les prescripcions establertes als
plecs, finalitzant el 31 de desembre de 2017 i que el contracte es va liquidar el dia 26
d'octubre de 2016 amb el pagament d'una única factura, sense que resti cap obligació
pendent d'abonar al contractista. En la mateixa Acta fan constar que el servei no té termini
de garantia i per tant, es pot procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda.
3. En data 25 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. Article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), pel que fa a la
recepció i la liquidació dels contractes.
2. L'article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
3. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de servei de manteniment de les llicències d'econtracta, per a l'any 2016-2017, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU (A81727810) la
garantia definitiva de l'esmentat contracte, constituïda el dia 11 d'agost de 2016 (carta de
pagament núm. 2016000541), d’un import de DOS MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS
AMB DOTZE CÈNTIMS (2.158,12 €), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de
la Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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Quart. Comunicar-ho a l'Àrea de Coneixement i Qualitat, a l'Àrea de Tresoreria i a la
Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

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 32E72892A9084AC9A7F7330B3ED7E56E i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:36:06

INTERVENCIÓ
19. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES)

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació del reconeixement de l’obligació
que inclouen factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de depesa.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de justificants de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagament d’exercicis anteriors.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 18.463,37 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència.............................................................. 7.383,91 €
Núm. 00062............................................................... 4.654,00 €
Núm. 00085............................................................... 2.729,91 €
Serveis interns...................................................... 10.211,15 €
Núm. 00074............................................................... 4.457,29 €
Núm. 00081............................................................... 5.753,86 €
SAC.............................................................................. 868,31 €
Núm. 00056.................................................................. 540,25 €
Núm. 00086.................................................................. 328,06 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i s’annexen, amb
càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 132.163,16 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
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Presidència.............................................................. 2.824,10 €
Núm. 00058............................................................... 1.936,00 €
Núm. 00065.................................................................. 888,10 €
Intervenció.................................................................... 44,21 €
Núm. 00054.................................................................... 44,21 €
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Serveis Interns.................................................... 118.170,73 €
Núm. 00053............................................................... 5.574,86 €
Núm. 00063............................................................. 19.049,67 €
Núm. 00064............................................................. 12.912,18 €
Núm. 00080............................................................. 67.941,05 €
Núm. 00082............................................................. 12.692,97 €
SAM.......................................................................... 3.744,95 €
Núm. 00068............................................................... 3.744,95 €
SAC........................................................................... 1.789,94 €
Núm. 00045.................................................................. 135,74 €
Núm. 00057.................................................................... 97,06 €
Núm. 00060.................................................................. 446,08 €
Núm. 00070.................................................................. 197,07 €
Núm. 00071.................................................................. 145,20 €
Núm. 00076.................................................................. 701,38 €
Núm. 00079.................................................................... 67,41 €
SAT........................................................................... 5.589,23 €
Núm. 00067............................................................... 5.589,23 €

3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 150.626,53 €.

4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

TORN OBERT DE PARAULES (no es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 20/03/2019 a les 11:34:06

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern d’1 de febrer de 2019 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.

Secretària general

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 32E72892A9084AC9A7F7330B3ED7E56E i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:36:06

Pilar Sanchez Peña

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 20/03/2019 a les 11:34:06

