Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 5 d'abril de 2019.
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 5 d'abril de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:49
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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Assistents:
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)

Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 16 de
juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els
membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 29 de març de 2019.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
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2. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA VOLTA
CICLISTA A CATALUNYA, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA
VOLTA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. La Volta Ciclista a Catalunya, Associació esportiva, és una entitat sense ànim de lucre
que té com a únic objectiu la pràctica del Ciclisme. Cada any, organitza la Volta Ciclista a
Catalunya.
2. L’any 1911 es va celebrar per primera vegada la Volta Ciclista a Catalunya, amb una
trajectòria de més d’un segle, aquesta prova s’ha convertit en una clàssica en el calendari
esportiu internacional. Forma part de ple dret de l’exclusiu UCI Pro Tour, autèntica primera
divisió mundial del ciclisme. Després del “Tour i el “Giro” la “Volta“ catalana ocupa el
tercer lloc de les competicions per etapes més antigues del món.
3. Aquest any 2019, té lloc la 99è edició d’aquest esdeveniment per la qual cosa l’
associació organitzadora en data 1 de març de 2019 presenta una sol·licitud
de col·laboració a la Diputació pel finançament de les despeses produïdes per a l’
organització del recorregut de la Volta al seu pas per la demarcació de Tarragona.
4. La Volta Ciclista a Catalunya ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i amb les entitats
del territori i també, com és aquest cas, en les activitats que tenen lloc al territori sempre
que contribueixin a la difusió i a la promoció de les nostres comarques.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb
la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de
Tarragona , així com a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural,
esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en
la seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries,
fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el
pressupost anual de què disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat una
aplicació pressupostària 2010-341-48163, amb un import de 6.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
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5.
/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva una subvenció per a
l’organització de la Volta Ciclista a Catalunya, en el seu recorregut per la demarcació de
Tarragona en els termes següents:
Beneficiari: Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva
Municipi: Barcelona
Concepte: Organització de la Volta Ciclista a Catalunya. Recorregut per la demarcació de
Tarragona.
Pressupost Elegible: 14.000 euros
% concedit: 42,86%
Import concedit: 6.000 euros
Aplicació pressupostària: 2019/2010/341/48163
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Certificat de l’interventor de l’entitat .detallant les despeses de personal, signat i segellat
amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable realtiva a les subvencions i ajudes rebudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l'actuació. (Annex 2 de la
documentació justificativa).
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- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis , anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març del 2020.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè. - Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.

Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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.
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT
DE VIMBODÍ I POBLET PER A LES OBRES D’ACTUALITZACIÓ DEL MUSEU I FORN
DEL VIDRE.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet és titular del Museu i forn del vidre. Aquest equipament
va ser obert al públic a inicis dels anys 90 amb l’objectiu de recuperar la memòria d’un ofici i
d’una tècnica que durant la primera meitat del segle XX havien estat molt presents en el
poble, però que amb el temps es trobaven gairebé desapareguts.
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2. Després de gairebé tres dècades de funcionament, el 2018, es va dur a terme una
rehabilitació del museu, bàsicament a la planta baixa i va comportar: nou espai de botiga,
nou taller de vidre, nova imatge gràfica i nova web. Restava pendent l’actualització de la
primera planta, amb l’exposició sobre la història del vidre i altres servei, que és l’actuació
que es planteja per aquest any 2019.
3. L’Ajuntament per la realització d’aquesta actualització té un pressupost de 31.218 euros.
És per aquest motiu que en data 11 de març de 2019, demana una subvenció a la
Diputació per a fer front a les despeses que comporta aquesta actuació.
4. L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor, per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement el
pressupost presentat per l’Ajuntament.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-333-76272-02, amb un import de 20.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet una subvenció per les obres d’
actualització del Museu i Forn del vidre del municipi en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Municipi: Vimbodí i Poblet
Concepte: Actualització del Museu i forn del vidre del municipi.
Pressupost Elegible: 31.218 euros
% concedit: 64,07 %
Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/333/76272-02
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2)
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de febrer de
2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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.

Gestió Administrativa dels Centres Educatius
4. APROVACIÓ DE LA DESPESA, LA CONVOCATÒRIA I EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I JOVENTUTS MUSICALS DE BARCELONA
PER REALITZAR L'ACTIVITAT "XIV CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA HIGINI
ANGLÈS", ORGANITZADA PER L'ECM DE LA DIPUTACIÓ A REUS.CURS 18/19.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2019-0000594 de data 26 de febrer de 2019, s’ha
aprovat l’activitat "XIV Concurs de Música de Cambra Higini Anglès", organitzada per l’
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Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, programada per als dies 11 i 12 de
maig de 2019.
2. La seu del concurs és l’edifici de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Reus, a l’Auditori Higini Anglès (C. Llovera, 15 de Reus – Palau Bofarull).
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. 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.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú.
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4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
6. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
7. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.
8. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
9. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny.
10. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
11. Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes
Autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la despesa prevista d'11.056,60 euros per a la realització de l’activitat "XIV
Concurs de Música de Cambra Higini Anglès", organitzada per l’Escola i Conservatori de
Música de la Diputació a Reus, programada per als dies 11 i 12 de maig de 2019, d’acord
amb el detall següent:

Capítol 1: Despeses de personal

Import

Gratificacions professors jurat (2 prof. x 2 dies x 94,57 €)

378,30 €

Gratificacions professors col·laboradors (6 prof. x 63,05 €)

378,30

Hores extres PAS

500,00 €
Total Capítol 1:

1.256,60 €

Capítol 2: Despeses corrents (A-2019000208)
2032 324 22606 Despeses diverses organització de cursos
Jurat extern (3 persones x 2 dies x 275 €)

1.650,00 €

Despeses organització

1.150,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 25/04/2019 a les 09:01:26

Concert grup premiat Categoria Superior

1.200,00 €

2032 324 22699 Despeses especials

300,00€

2032 324 22602 Publicitat i edicions de tríptics informatius

700,00 €
Total Capítol 2:

5.000,00 €

Capítol 4: Tranferències corrents
2032 324 48100 Premis

4.800,00 €
Total Capítol 4:

4.800,00 €

TOTAL DESPESES:

11.056,60 €
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Segon. Aprovar la Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels
premis “XIV Concurs de Música de Cambra Higini Anglès” organitzat per l’Escola de Música
i Conservatori de la Diputació de Tarragona a Reus.
La concessió dels premis “XIV Concurs de Música de Cambra Higini Anglès”, organitzat per
l’Escola de Música i Conservatori de la Diputació de Tarragona a Reus es regeix per les
disposicions que s’inclouen en l’acord de convocatòria, atesa la seva especificitat i
singularitat.
a)

Objecte i finalitat de la concessió dels premis

L’Objecte de la concessió dels premis és fomentar la interpretació de la música de cambra
des del moment en que els alumnes inicien els seus estudis musicals i fins als 23 anys,
atorgant el reconeixement a les millors interpretacions de cadascuna de les quatre
categories establertes.
El concurs dona prestigi a la Diputació i al Conservatori de Reus, és un impuls en la millora
de la qualitat dins l’ensenyament musical en el nostre país i al mateix temps amb
participants d’arreu de l’Estat espanyol, amb estudiants de grau superior, contribuint a
enriquir l’oferta cultural de la ciutat i de la comarca.
El concurs es convoca anualment. La catorzena edició es convoca pels dies 11 i 12 de
maig de 2019. Si l’organització ho creu necessari, i en funció del nombre d’inscripcions
rebudes, el concurs podrà ser realitzat en un sol dia, concretament l’11 de maig.
La seu del concurs és l’edifici de l’Escola i Conservatori al carrer Llovera de Reus, les
audicions es fan a l’Auditori “Higini Anglès” i es disposarà d’aules de preparació pels grups
participants. La interpretació dels diferents grups serà oberta al públic en general i l’entrada
serà gratuïta, fins a completar l’aforament.
La finalitat de la concessió dels premis és el reconeixement de les millors formacions
instrumentals de cambra de cadascuna de les categories.
La Diputació de Tarragona, es reserva tots els drets de difusió, gravació i emissió de l’
esmentat concurs.
b) Requisits dels participants per obtenir el premi ( requisits generals i particulars i
forma d’acreditar-los).
Poden participar en el concurs les formacions instrumentals de cambra des de duet fins a
octet. No es podran presentar parts doblades en cap de les categories. Per a duets amb
piano s’entén el pianista com a participant i no com a acompanyant. Les obres presentades
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a la fase eliminatòria i a la final no podran ser les mateixes. No s’acceptaran canvis en el
programa proposat en la inscripció, un cop publicat l’ordre d’actuació a la web del concurs i
al taulell del centre.
No es podrà participar en més d’una categoria i la formació guanyadora del primer premi de
cada categoria no podrà participar en la mateixa categoria en edicions posteriors.
S’entendrà la qualitat com un valor de referència en la valoració global de les obres.
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El concurs s’estructura en 4 categories segons l’edat. La inclusió a les diferents categories
es determina per l’edat que els participants tingueren a 31 de desembre de 2018.
Categoria Infantil: L’edat màxima dels components serà d’11 anys.
Categoria Juvenil: L’edat màxima dels components serà de 15 anys.
Categoria Jove: L’edat màxima dels components serà de 18 anys.
Categoria Superior: L’edat màxima dels components serà de 23 anys.
Per participar en el concurs no es podrà ser deutor per cap concepte de la Diputació.
c) Desenvolupament del concurs
Las actuacions, segons les categories, es realitzaran seguint les següents normes:
Categoria Infantil: Prova única, amb una durada màxima de 5 minuts. La prova
consistirà en interpretar com a mínim una obra o moviment de lliure elecció.
Categoria Juvenil: Prova única d’una durada entre 5 i 10 minuts. La prova consistirà
en interpretar com a mínim una obra o moviment de lliure elecció.
No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista.
Categoria Jove: Prova eliminatòria: interpretació com a mínim d’una obra o moviment
d’una durada entre 5 i 10 minuts.
Prova final: interpretació com a mínim d’una obra o moviment d’una durada conjunta
entre 5 i 10 minuts.
Les obres presentades a la prova eliminatòria i a la prova final hauran de ser d’estils
diferents.
No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista en cap de les proves.
Categoria Superior: Prova eliminatòria: interpretació com a mínim d’una obra o
moviment d’una durada conjunta entre 10 i 15 minuts.
Prova final: interpretació com a mínim d’una obra o moviment d’una durada conjunta
entre 15 i 20 minuts.
Les obres presentades a la prova eliminatòria i a la prova final hauran de ser d’estils
diferents. No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista en cap de
les proves.
d) Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de
concurrència competitiva.
La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de
concessió de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva
correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de
Govern (decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015).
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e) Forma i termini de presentació de sol·licituds
Els grups participants hauran de formalitzar la inscripció de manera online, omplint la
butlleta d’inscripció, a la web del Conservatori (www.dipta.cat/cmreus).
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació al BOP d’
aquesta convocatòria i fins el dia 26 d’abril de 2019.
Les Normes reguladores de preus públics de la Diputació de Tarragona per l’exercici 2019,
aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona, el 21 de desembre de 2018, estableixen
els preus públic d’inscripció al concurs, de cada participant, amb els següent imports:
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·
·
·
·

Categoria Infantil
6€
Categoria Juvenil 10€
Categoria Jove
14€
Categoria Superior 17€

La inscripció al concurs suposa la plena acceptació de l’establert en aquesta convocatòria i
la no participació en el concurs no donarà dret al reintegrament de la quota d’inscripció.
Només es poden retornar els imports si la causa de la no participació és imputable a l’
organitzador.
La comissió del concurs de música de cambra valorarà les inscripcions i aixecarà acta dels
grups admesos i dels exclosos, que no compleixin les condicions de la convocatòria. L’
organització publicarà el dia, els horaris i l’ordre d’actuació dels grups a la web, d’acord
amb el sorteig que s’haurà celebrat en presencia de dos membres del Jurat.
f) Documentació i informació que s’ha d’incorporar a les sol·licituds.
A la butlleta d’inscripció caldrà adjuntar la següent documentació:
· Fotocòpia del DNI o NIE de cada membre del grup.
· Resguard de l’ingrés del preu públic de la inscripció del grup.
· Autorització dels pares o tutors en el cas que siguin menors d’edat.
· Fotocòpia de la partitura general (no particel·les) de les obres que s’interpretaran
al concurs.
g) Possibilitat de reformulació de les sol·licituds
El termini d’inscripció finalitza el 26 d’abril i el 3 de maig es faran públics els grups admesos
i l’ordre d’actuació. A partir del moment en que es publiquin no s’admetrà cap canvi.
h) Criteris objectius de valoració per a la concessió dels premis
La Diputació de Tarragona, entitat titular de l’Escola i Conservatori de Música a Reus
nomena un Jurat que avalua i puntua les proves. La concessió dels premis és el
reconeixement de les millors formacions instrumentals de cambra en cadascuna de les
categories.
El Jurat estarà format per:
• President Honorífic, que serà el Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al
Ciutadà, de la Diputació de Tarragona.
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• President Executiu que serà el/la Director/a del Centre.
• 4 Vocals, que ho seran 1 professor/a del Centre i 3 professionals externs
procedents de diferents àmbits del món musical, tots ells nomenats per la Diputació
de Tarragona, a proposta del Centre.
• Secretari, que actuarà com a tal un/a funcionari/ària adscrit a la unitat d’
administració de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a
Reus.

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Les decisions del jurat seran inapel·lables davant ell mateix i, si ho estima oportú, podrà
declarar desert qualsevol premi.
Finalitzat el concurs, el jurat presentarà l'acta amb les formacions guanyadores i els
corresponents premis de les diferents categories a l'òrgan competent per a la seva
resolució.
i) Quantia individualitzada de la subvenció i suma total dels premis
La quantia total dels premis és de 4.800 €, distribuïts de la següent manera:
Categoria Infantil:

Primer premi 250€
Segon premi 150€

Categoria Juvenil:

Primer premi 400€
Segon premi 250€

Categoria Jove:

Primer premi 800€ *
Segon premi 650€ *

Categoria Superior: Primer premi “Diputació de Tarragona” 1400€ *
i dos concerts remunerats: un dins del cicle Joves&Clàssica / Nous Valors, que organitza
Joventuts Musicals de Barcelona i l’altre al Conservatori de Reus.
Segon premi

900€ *

*S’aplicaran els descomptes d’IRPF, a cada guanyador del premi, segons la normativa
vigent.
j) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió del premi i quantia total màxima
del premi.
El pressupost del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus, per l’
exercici 2019 té previst el projecte i l’aplicació pressupostària: 2019-2032-324-48100
Premis Concurs de Música de Cambra Higini Anglès està dotada amb una quantia global
màxima de 4.800 €.
k) Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió del premi.
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Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea del SAC-unitat de Gestió
Administrativa de Centres Educatius.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: diputat delegat de l’Àrea dels
Serveis d’Assistència al Ciutadà.

l) Termini de resolució i notificació
15 dies des de la presentació de l’acta del Jurat a l’òrgan competent, en el domicili indicat
pel sol·licitant.
m) Mitjà de notificació o publicació
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Notificació, als interessats en el domicili indicat pel sol·licitant
n) Indicació de si la resolució de concessió del premi posa fi a la via administrativa i,
en cas contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els
terminis per interposar-los.
La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.
El règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria és el següent:
Recurs contenciós-administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà
de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’un mes
des de l’endemà de la notificació, davant el president de la Diputació.

o) Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la
concessió.
No n’hi ha
p) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos amb la mateixa finalitat.
No hi ha incompatibilitats
q) Diari oficial en el qual s’ha publicat l’extracte de la convocatòria per conducte de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que estableixi la legislació autonòmica vigent.
Publicar en el BOP Tarragona i ordenar la remissió de la informació de l’aprovació de la
convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva
publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Publicació en la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.
cat/inici)
Tercer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i Joventuts
Musicals de Barcelona. (annex 1).
Quart. Facultar el president per a la signatura del conveni i per fer els tràmits necessaris
per donar compliment al present acord.
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Cinquè. Publicar aquest acord al BOP de Tarragona i ordenar la remissió de la informació
d'aprovació de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de
la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Sisè. Notificar-ho a Joventuts Musicals de Barcelona.
Setè. Comunicar-ho a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, a la
Intervenció General i a Gestió Econòmica i Nòmina.
Règim de recursos:
Recurs contenciós-administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’un mes des
de l’endemà de la notificació, davant el president de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
5. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2019-0000984 DE
RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN
DE 22 DE FEBRER DE 2019 EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I
LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE
PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA (CONV. 18/036).
Dació de compte del decret de presidència núm. 2019-0000984 de rectificació d'error
material detectat a l'acord de Junta de Govern de 22 de febrer de 2019 en relació a
l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir la selecció d'una
plaça de personal laboral fix de tècnic/a mitjà/ana (Conv. 18/036).

La Junta de Govern queda assabentada del següent:

Per decret de la Presidència de data 25 de març de 2019 núm. 2019-0000984 s'ha rectificat
un error material detectat a l'acord de Junta de Govern de 22 de febrer de 2019 en relació a
l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques de la convocatòria per a la selecció d’
una plaça de personal laboral fix de tècnic/a mitjà/ana (número L209038), adscrita a l’Àrea
de Gabinet Presidència i Planificació - Comunicació (Conv. 18/036).
L'error material detectat ha quedat rectificat de la següent manera:
On deia:
"2. Requisits específics exigits:
...................
a) Haver superat tres cursos complets de la llicenciatura en Ciències de la informació, o de
la llicenciatura en Periodisme sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la
durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria
cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits de qualsevol
llicenciatura, sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi
que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari la realització d’un mínim de 300 crèdits,
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de conformitat amb la disposició addicional primera del Real Decret 1272/2003, de 10 d’
octubre; o equivalent."
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Ara diu:
"2. Requisits específics exigits:
...................
a) Haver superat tres cursos complets de la llicenciatura en Ciències de la informació, o de
la llicenciatura en Periodisme sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la
durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria
cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits d'aquestes
llicenciatures, sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que per a l’obtenció de
la llicenciatura és necessari la realització d’un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la
disposició addicional primera del Reial Decret 1272/2003, de 10 d’octubre; o equivalent."

6. PROPOSTA D’INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES
QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (NÚMERO 779),
ADSCRITA A L’ÀREA D’INTERVENCIÓ – SERVEIS ECONÒMICS – UNITAT DE
CONTROL FINANCER, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (CONV. 17
/034).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. A la plantilla de personal funcionari d'aquesta Diputació hi ha vacant una plaça de
personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, adscrita a l’
Àrea d’Intervenció – Serveis Econòmics – Unitat de Control Financer, grup A, subgrup A2,
plaça número 779.
2. Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació i modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’
any 2017, i reservada al torn lliure (BOPT núm. 237, de 12 de desembre de 2017);
modificada per acord de la Junta de Govern de 26 de gener de 2018 (BOPT núm. 25, de 5
de febrer de 2018).
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi
participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal és competència del President de la Diputació de Tarragona. No obstant això,
per decret de la presidència de 16 de juliol de 2015, i d'acord amb el que estableix l’article
35.2 b) de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa,
es delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de la presidència de la
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Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les proves i les convocatòries de selecció
de personal, excepte les que es declaren indelegables (punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 76 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases.
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L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de personal funcionari i de
personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de personal funcionari de carrera
de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 779), adscrita a l’Àrea d’Intervenció
– Serveis Econòmics – Unitat de Control Financer, grup A, subgrup A2, inclosa en l’
ampliació i modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2017, i reservada al torn lliure
(BOPT núm. 237, de 12 de desembre de 2017); modificada per acord de la Junta de
Govern de 26 de gener de 2018 (BOPT núm. 25, de 5 de febrer de 2018).
Segon. Iniciar la convocatòria 17/034 de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn lliure.
Tercer. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari de carrera.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
7. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER L’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN 80 MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PELS
LOTS 1 I 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 Junta de Govern de data 22 d’abril de 2016, es van adjudicar els lots 1 i 2
del contracte de servei per l’assistència tècnica per a la redacció del plànol de delimitació
de mesures de prevenció dels incendis forestals en 80 municipis de la província, a l’
empresa ECAFIR,SL (NIF B58309204), per uns imports de SET MIL QUARANTA-SET
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (7.047,04 €) IVA INCLÒS i per SIS MIL VUIT-CENTS
NORANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (6.892,16 €) IVA inclòs, respectivament.
El contracte es va formalitzar el dia 6 de maig de 2016.
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2. En data 3 d'octubre 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 d’acreditació de prestació de serveis
determina l’inici del termini de garantia que és d’un (1) any.
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3. En data 14 de febrer de 2019, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal informa que el contracte s’ha liquidat
per un import total del servei corresponents al lots 1 i 2 de 13.939,20 euros (IVA inclòs)
corresponent al 100% de l’execució dels treballs en la seva totalitat i per tant no resta cap
obligació pendent amb el contractista.
4. En data 11 de març 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, 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 servei per l’assistència tècnica per a la
redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en 80
municipis de la província (lots 1 i 2) presentada en data 14 de febrer de 2019 per un import
de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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.
8. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 2 (DEL PC012 AL
PC021) DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORES PUNTUALS
DE SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DEL
CAMP DE TARRAGONA, ANY 2017.
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 29 de setembre de 2017, es va adjudicar el
contracte de les obres del projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses
carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2017, a l'empresa TECNOLOGÍA
DE FIRMES, S.A., per un import de 1.061.024,80 € IVA inclòs.
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2. En data 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1
(del PC001 al PC011) del contracte de les obres del projecte de millores puntuals de
seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any
2017, signada el dia 31 d'octubre de 2018 per l’equip director de les obres i el representant
de l’empresa adjudicatària TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.
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3. En data 4 de febrer de 2019 el cap de l'Àrea del SAT ha presentat l’Acta de preus
contradictoris núm 2 (del PC012 al PC021) amb un pressupost d'execució material estimat
que suposaran els preus contradictoris núm 2 (del PC012 al PC021) inclosos en l'acta de
41.733,95 euros d’aquest contracte, signada per l’equip director de les obres amb
conformitat del representant del contractista.
4. En data 12 de març de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 234.2 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), és
preveu les modificacions consistents en la introducció d’unitats d'obra no compreses en el
projecte, mitjançant la fixació de preus contradictoris.
2. L’art. 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP ), estableix que:
"1. Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el
projecte, la proposta del director de l'obra sobre els nous preus a fixar es basaran en quant
resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris
Integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data
en que va tenir lloc l'adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es consideraran
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici del que
estableix l'article 146.2 de la Llei."
3. La competència per a l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris num. 2 (del PC012 al
PC021) 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. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 2 (del PC012 al PC021) del contracte
de les obres del projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres
de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2017, signada el dia 4 de febrer de 2019 per l’
equip director de les obres i el representant de l’empresa adjudicatària TECNOLOGÍA DE
FIRMES, S.A.
Segon. Imputar la despesa derivada d'aquests preus contradictoris a l’aplicació
pressupostària 3060 453 60900.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. 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.
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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.
9. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY I REALITZACIÓ D’
ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE “XARXA DE
CALOR DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA” COFINANÇAT PEL
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL
MARC DEL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020. OBJECTIU D'INVERSIÓ EN
CREIXEMENT I OCUPACIÓ (EIX 4), (2 LOTS).
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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 data 26 d'octubre de 2018, es va aprovar l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert del servei de disseny i realització d’activitats
del programa d’educació ambiental del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la
Diputació de Tarragona” cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d’
inversió en creixement i ocupació (eix 4), (2 lots), un pressupost màxim de despesa de
36.256,56 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 28 de
novembre de 2018, va examinar la documentació administrativa aportada pels 4 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitadors

1

LIMONIUM, SOCIETAT D'ACTUACIONS AMBIENTALS, S.L.

2

SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.

3

CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, S.L.

4

PETITS ENGINYERS,S.L.

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobre B (Documentació
tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor) dels
licitadors acceptats, amb el resultat següent:

Sobre B: Documentació tècnica acreditativa dels criteris d’
adjudicació avaluables en base a judicis de valor.

Núm.
Plica

LICITADOR

Lot 1......................................................de 0 a 3,5 punts:
Criteri 1. Valoració capacitat comunicativa de l’equip Activitat L1.4
(en base a la demostració que especifica el Plec de prescripció
tècnica) .............. de 0 a 1,5 punts:
Criteri 2. Valoració Kit i integració de la resta de materials
pedagògics amb el conjunt de les activitats .... de 0 a 2 punts:
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Lot 2.......................................................de 0 a 3,5 punts:
Criteri 1. Valoració capacitat comunicativa de l’equip. Activitat
L2.1(en base a la demostració que especifica el Plec de
prescripció tècnica)................. de 0 a 1,5 punts:
Criteri 2. Valoració “Kit” i integració de la resta de materials
pedagògics amb el conjunt de l’activitat ....... de 0 a 2 punts:
2.1. Activitat L2.1 ( de 0 a 2 punt)
Lot 1
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1

2

3

4

LIMONIUM, SOCIETAT
D'ACTUACIONS
AMBIENTALS, S.L.

Lot 2

Criteri 1: P
Criteri 2: P

Criteri 1: P
Criteri 2: P

SM
S I S T E M A S Criteri 1: P
Criteri 2: P
MEDIOAMBIENTALES,
S.L.

Criteri 1: P
Criteri 2: P

CEL
ROGENT
Criteri 1: P
No ha presentat oferta pel Lot 1
EDUCACIÓ
Criteri 2: P
AMBIENTAL, S.L.

PETITS ENGINYERS,S.L.

No ha presentat oferta pel Lot 1

Criteri 1: P
Criteri 2: P

Aquest resultat es va publicar al Perfil del Contractant en data 5 de desembre de 2018.
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En el mateix acte, el Sr. President va demanar que es passessin els sobres B al
responsable del contracte per a què els examinés i valorés d’acord amb els criteris
establerts a l’apartat 8 del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives
particulars.
4. En data 12 de desembre de 2018 la Mesa de Contractació, es va reunir per presenciar
les demostracions dels licitadors indicades en el PPT i que formen part de la valoració dels
criteris de judici de valor, (Criteri 1 “Valoració capacitat comunicativa de l’equip” i criteri 2
“Valoració Kit i integració de la resta de materials pedagògics amb el conjunt de l’activitat" ),
tal com s'especifica el punt 6.1 de la memòria justificativa de la necessitat.
Aquesta Acta es va publicar al Perfil del Contractant en data 18 de febrer de 2019.
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5. En data 21 de desembre de 2018 el cap de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria
Municipal i Territori va informar sobre la valoració dels criteris quantificables mitjançant
judici de valor, en el sentit següent:
" INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS
DE VALOR EN ELS LOTS 1 I 2 DE LES PLIQUES (DOCUMENTACIÓ SOBRE B I
DEMOSTRACIONS) PRESENTADES PER CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT,
EL SERVEI DE DISSENY I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DEL PROJECTE “XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA” COFINANÇAT PEL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020
De conformitat amb allò que s’estableix a l’apartat vuitè del quadre de característiques
(criteris d’adjudicació) dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars, s’ha valorat i
puntuat la documentació del sobre B, que inclou les memòries de cada activitat inclosa en
els lots, i s’ha valorat la demostració realitzada en cada lot, corresponents als criteris
quantificables mitjançant judicis de valor, per tal d’emetre l’informe de valoració de les
pliques presentades al procediment obert.
El tècnic que subscriu emet el següent informe:
Primer.- Licitadors
S'han valorat i puntuat les ofertes presentades i acceptades d'acord amb el plec de
clàusules administratives, a l’apartat vuitè del quadre de característiques “Criteris d’
adjudicació, desempat i ofertes anormals”, segons els criteris quantificables mitjançant
judicis de valor.
Per al Lot 1 són les següents:
1. LIMONIUM SL
2. SM SISTEMES MEDIAMBIENTALS, SL.
Per al Lot 2 són les següents:
1.
2.
3.
4.

LIMONIUM SL
SM SISTEMES MEDIAMBIENTALS SL.
CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL SCP
PETITS ENGINYERS SL
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Segon.- Aplicació dels criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor en el lot
1.
CRITERIS

Puntuació

Criteris avaluables en base judicis de valor

0- 3,5

Criteri 1. Valoració capacitat comunicativa de l’equip. Activitat L1.4
(en base a la demostració que especifica el Plec de prescripció tècnica)

0- 1,5

a. Capacitat d’emfatitzar amb els aspectes intel·lectuals dels alumnes i la seva
0 - 0,2
atenció a l’objecte de comunicació (biomassa i energia)

b. Harmonia en l’exposició de tots els elements que formin part de la presentació en
0 - 0,6
base al compliment dels objectius de comunicació ambiental del plec i claredat.

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

c. Claredat oral a l’hora d’exposar els continguts i aspectes més importants que
0 - 0,3
caldrà recollir segons els objectius ambientals (fluïdesa verbal)

d. Capacitat de reacció a consultes espontànies

0 - 0,1

e. Adaptació de l’activitat amb la utilització dels recursos pedagògics durant la
0 - 0,3
presentació (integració del model Kit o prototip que es presenti)
Criteri 2. Valoració Kit i integració de la resta de materials pedagògics amb el conjunt de
0- 2
les activitats
2.1. Activitat L1.3

0-1

a. Elaboració amb materials sostenibles i de baix cost

0 - 0,15

b. Presència de biomassa de diferents tipus, a banda de l’estella

0 - 0,25

c. Elements dinàmics per entendre el funcionament i comportament dels incendis
0 - 0,25
forestals

d. Elements dinàmics per entendre el funcionament i importància dels serveis dels
0 - 0,25
ecosistemes mediterranis

e. Kit fàcil de transportar
2.2. Activitat L1.4

0 - 0,10
0-1

a) Elaboració amb materials sostenibles i de baix cost

0 - 0,15

b) Presència de biomassa de diferents tipus a banda de l’estella

0 - 0,25

c) Elements bàsics que relacionin el paper de la biomassa com una font d’energia
0 - 0,25
renovable
d) Elements dinàmics per entendre el funcionament i components de les xarxes de
0 - 0,25
calor alimentades amb biomassa
e) Kit fàcil de transportar

0 - 0,10

Tercer.- Aplicació dels criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor en el lot
2.
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CRITERIS

Puntuació

Criteris avaluables en base judicis de valor

0- 3,5

Criteri 1. Valoració capacitat comunicativa de l’equip. Activitat L2.1
(en base a la demostració que especifica el Plec de prescripció tècnica)

0- 1,5

a) Capacitat d’emfatitzar amb els aspectes intel·lectuals dels alumnes i la seva atenció.

0 - 0,1

b) Harmonia en l’exposició de tots els elements que formin part de la presentació.

0 - 0,6

c) Claredat oral a l’hora d’exposar els continguts i aspectes més importants.

0 - 0,4

d) Capacitat de reacció a consultes espontànies.

0 - 0,1

e) Adaptació de l’activitat amb la utilització dels recursos pedagògics durant la presentació. 0 - 0,3
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Criteri 2. Valoració Kit i integració de la resta de materials pedagògics amb el conjunt de l’
2
activitat
2.1. Activitat L 2.1

0–2

a) Elaboració amb materials sostenibles i de baix cost.

0 - 0,2

b) Presència de biomassa de diferents tipus a banda de l’estella.

0 - 0,6

c) Elements dinàmics per entendre el funcionament i components de les xarxes de calor
0 - 0,5
alimentades amb biomassa.
d) Elements per analitzar la humitat de l’estella i granolumetria.

0 - 0,5

e) Kit fàcil de transportar.

0 - 0,2

Quart.- Valoració del LOT 1
Puntuació amb els criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor en el lot 1.
A partir de la documentació presentada al sobre B per part dels licitadors en les memòries
per a la valoració del Lot 1, així com en la demostració realitzada el dia 12 de desembre a
la Sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona, es realitza la següent valoració del lot
1. La memòria presentada en el sobre B i el Kit de presentació i demostració van
directament relacionades, i per tant no s’han valorat les eines que no han estat descrites en
el sobre B:
El licitador LIMONIUM SL presenta:
Memòria de les actuacions previstes.
En la demostració del dia 12, presenten la maqueta del Kit de demostració, i en
referència al criteri 1, descriuen l’activitat L.1.4 a realitzar davant dels alumnes a
partir de les diverses maquetes presentades. Es valora positivament la integració
adequada dels materials pedagògics amb el conjunt de les activitats, el llenguatge i l’
adaptació comunicativa amb l’edat dels alumnes (alumnes de primària), Presenten
una clara relació els elements que es volen comunicar amb els objectius de la
promoció de la biomassa forestal i les instal·lacions tèrmiques. En referència al criteri
2, el disseny de les activitats L.1.3 i L.1.4 presentat en les memòries i refrendat en la
demostració compleixen amb els requisits esmentats en la licitació. Destaca la
concordància entre el projecte educatiu presentat a la memòria i els materials i
disseny del kit que el desenvolupa.
Per tant, el disseny i desenvolupament de l’activitat presentada s’adequa
satisfactòriament als paràmetres i finalitats descrites en el plec tècnic i que es
pretenen aconseguir amb l’activitat d’educació ambiental.

El licitador SM SISTEMES MEDIAMBIENTALS, SL presenta:
Memòria de les actuacions previstes.
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En la demostració del dia 12, i en referència al criteri 1, no presenten cap maqueta
del Kit de demostració, i descriuen breument, de forma verbal i genèrica, l’activitat L.
1.4 a realitzar davant dels alumnes. S’observa una manca de concreció i de detall
respecte l’estructura i els continguts de l’activitat en relació als materials pedagògics i
al compliment dels objectius. En referència al criteri 2, el disseny de les activitats L.
1.3 i L.1.4 presentat en les memòries, s’observa també una manca de concreció de
maquetes o elements de demostració, i del compliment dels requisits i finalitats
esmentades en la licitació.

Les puntuacions obtingudes en el LOT 1 són les següents:
Total

Total
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Criteri

Criteri

Empresa

1

1A

1.- Limonium

1,5

0,2 0,6 0,3 0,1 0,3 1,75

0,15 0,25 0,25 0,25 0,1 0,15 0,25 0,25 0

0,1 3,25

0,4

0

0,15 0,25 0

0

2.- Sistemas
Medioambientales

1B

1C

0,3 0

1D

1E

0,1 0

2

1,05

21A

21B

21C

21D

0

21E 22A

0

22B

22C

22D 22E Total

0,15 0,25 0,25 0

1,45

Cinquè.- Valoració del LOT 2
Puntuació amb els criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor en el lot 2.
A partir de la documentació presentada al sobre B per part dels licitadors en les memòries
per a la valoració del Lot 2, així com en la demostració realitzada el dia 12 de desembre a
la Sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona, es realitza la següent valoració del lot
2.
La memòria presentada en el sobre B i el Kit de presentació i demostració van directament
relacionades, i per tant no s’han valorat les eines que no han estat descrites en el sobre B:
El licitador LIMONIUM SL presenta:
Memòria de les actuacions previstes.
En la demostració del dia 12, presenten la maqueta del Kit de demostració, i en
referència al criteri 1, descriuen l’activitat L.2.1 a realitzar davant dels alumnes a
partir de les diverses maquetes presentades. Es valoren positivament els materials
pedagògics amb el conjunt de les activitats, si bé el llenguatge i l’adaptació
comunicativa amb l’edat dels alumnes és força millorable, així com la integració dels
elements que es volen comunicar respecte els objectius de la promoció de la
biomassa forestal i el canvi climàtic adaptat a les característiques dels alumnes de
secundària. En referència al criteri 2, el disseny de l’activitat L.2.1 presentat en les
memòries i refrendat en la demostració compleixen amb els requisits bàsics
esmentats en la licitació, però no aporten elements destacats de cara al compliment
dels objectius amb els alumnes de secundària. De fet, el kit presentat així com el
desenvolupament és molt semblant al presentat per als alumnes de primària. Falta
en certs aspectes una concordància entre el projecte educatiu presentat a la
memòria i els materials i disseny del kit que el desenvolupa.
Per tant, el disseny i desenvolupament de l’activitat presentada s’adequa als
paràmetres i finalitats descrites en el plec tècnic i que es pretenen aconseguir amb l’
activitat d’educació ambiental, però no aporten elements destacats de cara al
compliment dels objectius amb els alumnes de secundària, fet que es veu reflectit en
la puntuació.
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El licitador SM SISTEMES MEDIAMBIENTALS, SL presenta:
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Memòria de les actuacions previstes.
En la demostració del dia 12, i en referència al criteri 1, no presenten cap maqueta
del Kit de demostració, i descriuen breument, de forma verbal i genèrica, l’activitat L.
2.1 a realitzar davant dels alumnes. S’observa una manca de concreció i de detall
respecte l’estructura i els continguts de l’activitat en relació als materials pedagògics i
al compliment dels objectius. En referència al criteri 2, el disseny de l’activitat L.2.1
presentat en la memòria, s’observa una manca de concreció i definició de les
maquetes o elements de demostració.
Per tant, de la memòria i exposició realitzada es conclou que el disseny i
desenvolupament de l’activitat presentada no s’adequa als paràmetres i finalitats
descrites en el plec tècnic. No s’aporten elements destacats de cara al compliment
dels objectius amb els alumnes de secundària i dels requisits esmentats en els plec
tècnic referent a la descripció de les activitats.

El licitador Cel Rogent Educació Ambiental, SL presenta:
Memòria de les actuacions previstes.
En la demostració del dia 12, i en referència al criteri 1, no presenten cap maqueta
del Kit de demostració, i descriuen breument, de forma verbal i genèrica, l’activitat L.
2.1 a realitzar davant dels alumnes. S’observa una manca de concreció i de detall
respecte l’estructura i els continguts de l’activitat en relació als materials pedagògics i
al compliment dels objectius. En referència al criteri 2, el disseny de l’activitat L.2.1
presentat en la memòria, s’observa una manca de concreció i definició de les
maquetes o elements de demostració.
Per tant, de la memòria i exposició realitzada es conclou que el disseny i
desenvolupament de l’activitat presentada no s’adequa als paràmetres i finalitats
descrites en el plec tècnic. No s’aporten elements destacats de cara al compliment
dels objectius amb els alumnes de secundària i dels requisits esmentats en els plec
tècnic referent a la descripció de les activitats.

El licitador Petits Enginyers SL, presenta:
Memòria de les actuacions previstes.
En la demostració del dia 12, presenten la maqueta del Kit de demostració, i en
referència al criteri 1, descriuen l’activitat L.2.1 a realitzar davant dels alumnes a
partir de les diverses maquetes presentades. Es valoren positivament els materials
pedagògics amb el conjunt de les activitats. Es considera aconseguit el llenguatge i l’
adaptació comunicativa amb el públic objectiu de l’activitat, alumnes 3er i 4rt d’ESO,
així com la integració dels elements que es volen comunicar respecte els objectius
de la promoció de l’energia i biomassa forestal i el canvi climàtic. En referència al
criteri 2, el disseny de l’activitat L.2.1 presentat en les memòries i refrendat en la
demostració compleixen de forma destacada amb els requisits bàsics esmentats en
la licitació, i aporten unes activitats originals i novedoses de cara al compliment dels
objectius amb els alumnes de secundària.
Per tant, el disseny i desenvolupament de l’activitat presentada s’adequa als
paràmetres i finalitats descrites en el plec tècnic i que es pretenen aconseguir amb l’
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activitat d’educació ambiental, i s’aporten elements destacats de cara al compliment
dels objectius amb els alumnes de secundària, molt adaptat a aquesta edat, fet que
es veu reflectit positivament en la puntuació.

Les puntuacions obtingudes en el LOT 2 són les següents:
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Total

Total
2.1.A 2.1.B

2.1.
C

2.1.
D

2.1.E Total

0,3 0,4 0,1 0,15 1

0,2

0,6

0

0

0,2

1,95

0

Empresa

CRITERI 1

1A 1B 1C 1D 1E

1.- Limonium

0,95

0

2.- Sistemas
0,1
Medioambientales

0

3.- Cel Rogent

0,1 0,3 0

0,4

4.Petits
1,5
enginyers

0

CRITERI 2

0,1 0

1

0,2

0,6

0

0

0,2

1,1

0

0,6

0

0,6

0

0

0

1,0

1,75

0,2

0,6

0,25

0,5

0,2

3,25

0

0,1 0,6 0,4 0,1 0,3

En conseqüència, informo:
Primer.- Un cop revisada i puntuada la documentació tècnica i un cop realitzada la
demostració el dia 12 de desembre, atenent la valoració dels criteris quantificables
mitjançant judicis de valor de les pliques presentades per contractar el servei de disseny i
realització d’activitats del programa d’educació ambiental del projecte “Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona” cofinançat pel PO FEDER Catalunya 2014-2020,
les ofertes dels licitadors han obtingut les següents puntuacions sobre un total de 3,5 punts
per al Lot 1:
Empresa

Puntuació

Limonium SL

3,25

Sistemas Medioambientales SL

1,45

Segon.- Un cop revisada i puntuada la documentació tècnica i un cop realitzada la
demostració el dia 12 de desembre, atenent la valoració dels criteris quantificables
mitjançant judicis de valor de les pliques presentades per contractar el servei de disseny i
realització d’activitats del programa d’educació ambiental del projecte “Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona” cofinançat pel PO FEDER Catalunya 2014-2020,
les ofertes dels licitadors han obtingut les següents puntuacions sobre un total de 3,5 punts
per al Lot 2:
Empresa

Puntuació

Limonium SL

1,95

Sistemas Medioambientales SL

1,1

Cel Rogent, SCP

1,0

Petits Enginyers SL

3,25

"
6. En data 9 de gener de 2018, la Mesa de Contractació es va reunir per estudiar i assumir
l'informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor.
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7. A continuació la Mesa en acte públic, va procedir a l'obertura del sobre C dels licitadors,
que contenen la proposició econòmica i altra documentació tècnica avaluable de forma
automàtica, amb el resultat següent:

LOT 1

Import
unitari
licitació
(IVA
exclòs)

Import unitari (IVA Import
exclòs)
exclòs)

unitari

(IVA Import unitari Import unitari
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)

LIMONIUM,
SOCIETAT
SM
SISTEMAS
D'ACTUACIONS MEDIOAMBIENTALES,
AMBIENTALS, S. S.L.
L.
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Puntuació sobre B +
Demo

3,25

L1.1 Taller / xerrada d’
educació ambiental de
biomassa forestal i 262,58€
xarxes de calor a
població adulta

1,45

371,74 €

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

286,65 €

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

318,01 €

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

Si

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

Si

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

No
ha
presentat
oferta pel Lot
1

280 €

L1.4
Activitat
d’
educació
ambiental
“Biomassa forestal i 369,78€
instal·lacions
tèrmiques”

315 €

Execució d’un opuscle
de la biomassa forestal
i els seus usos per
energia tèrmica

Si

Elaboració
d’un
document resum en
format vídeo de les
activitats
d’educació
ambiental

Si

LIMONIUM,
SOCIETAT
SM
SISTEMAS
D'ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALES,
AMBIENTALS, S. S.L.
L.
Execució de 9
cartelleres
temàtiques en
A1
Educador amb
titulació
d’
Enginyeria
Tècnica Forestal
i/o
equivalent

Si

Oferta: Si
Quants: 1

Si

Oferta: Si
Quants:
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--

225,58 €

365 €

L1.3
Activitat
d’
educació
ambiental
“Incendis,
biomassa 333,31€
forestal i gestió forestal
sostenible “

--

No
ha
No
ha
presentat
presentat
oferta pel Lot
oferta pel Lot
1
1

223 €

L1.2 Activitat “Portes
obertes a les calderes 432,25€
de biomassa”

C E L
ROGENT
PETITS
EDUCACIÓ ENGINYERS,
AMBIENTAL, S.L.
S.L.

CEL ROGENT
EDUCACIÓ
PETITS
AMBIENTAL, S. ENGINYERS,S.L.
L.

No ha presentat No ha presentat
oferta pel Lot 1 oferta pel Lot 1

No ha presentat No ha presentat
oferta pel Lot 1 oferta pel Lot 1
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(sense
considerar
responsable)

Acreditació: Si

Acreditació: No

Equip format per
més
de
3
educadors
ambientals amb
formació mínima
de grau mig

Oferta: Si
Quants: 5
Acreditació: Si

Oferta: Si
Quants:
Acreditació: No

No ha presentat No ha presentat
oferta pel Lot 1 oferta pel Lot 1

Educadors amb
possessió
de
títol
de
llicenciatura
o
de diplomatura
o equivalent a l’
equip (fora del
responsable i el
tècnic
amb
titulació
d’
enginyeria
tècnica forestal)
amb orientació
específica
(forestal,
agronomia,
biologia
o
ciències
ambientals)

Oferta: Si
Quants: 3
Acreditació: Si

Oferta: Si
Quants:
Acreditació: No

No ha presentat No ha presentat
oferta pel Lot 1 oferta pel Lot 1

Educadors amb
Certificat
d’
Aptitud
Pedagògica
o
equivalent
(Màster
en
formació
del
professorat)

Oferta: Si
Quants: 2
Acreditació: Si

Oferta: Si
Quants:
Acreditació: No

No ha presentat No ha presentat
oferta pel Lot 1 oferta pel Lot 1

Acreditació de
formació
complementària
de caire forestal
o energètic en l’
àmbit de la
biomassa,
eficiència
energètica,
energies
renovables
o
aprofitaments
energètics amb
biomassa
forestal
(es
comptabilitzen
cursos
d’
especialització i
no diplomatures
o llicenciatures
addicionals)

Oferta: Si
Quants: 2
Acreditació: Si

Oferta: Si
Quants:
Acreditació: No

No ha presentat No ha presentat
oferta pel Lot 1 oferta pel Lot 1

el

Lot 2

LOT 2

Import
unitari
licitació
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(IVA
exclòs)

Import
unitari Import
(IVA exclòs)
exclòs)

unitari

(IVA Import unitari Import
unitari
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)

LIMONIUM,
SOCIETAT
SM
SISTEMAS
D'ACTUACIONS MEDIOAMBIENTALES,
AMBIENTALS, S. S.L.
L.
Puntuació sobre B
+ Demo

1,95

1,1

1,0

3,25

365,00 €

361,65 €

420,75 €

387,48

Elaboració dossier
per estudiants d’
educació
secundària .

Si

Si

Si

Si

Elaboració dossier
per professorat d’
estudiants
d’
educació
secundària

Si

Si

Si

Si

Activitat
d’
educació
ambiental
“Energia,
biomassa forestal i
canvi climàtic”
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CEL ROGENT
PETITS
EDUCACIÓ
ENGINYERS,S.
AMBIENTAL,
L.
S.L.

430,53€

Educador
amb
titulació
d’
Enginyeria Tècnic
Industrial
i/o
equivalent
o
Enginyeria de l’
Energia
i
Sostenibilitat
(sense considerar
el responsable)

Oferta: No
Quants:
Acreditació:

Oferta: Si
Quants:
Acreditació: No

Oferta: Si
Oferta: Si
Quants:
Quants:
Acreditació: No Acreditació: No

Equip format per
més
de
3
educadors
ambientals

Oferta: Si
Quants: 5
Acreditació: Si

Oferta: Si
Quants:
Acreditació: No

Oferta: Si
Oferta: No
Quants: 5
Quants:
Acreditació: No Acreditació:

Educadors
amb
possessió de títol
de llicenciatura o
de diplomatura o
equivalent a l’
equip (fora del
responsable i el
tècnic amb titulació
d’Enginyeria
Tècnic Industrial i
/o equivalent o
Enginyeria de l’
Energia
i
Sostenibilitat) amb
orientació
específica
(forestal,
agronomia,
biologia o ciències
ambientals)

Oferta: Si
Quants: 4
Acreditació: Si

Oferta: Si
Quants:
Acreditació: No

Oferta: Si
Oferta: Si
Quants: 4
Quants:
Acreditació: No Acreditació: No

Oferta: Si
Quants: 2

Oferta: Si
Quants:

Oferta: Si
Quants: 2

Educadors
amb
Certificat d’Aptitud
Pedagògica
o
equivalent (Màster
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Oferta: Si
Quants:
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en formació
professorat)

del

Acreditació: Si

Acreditació: No

Acreditació: No Acreditació: No

Acreditació
de
formació
complementària de
caire forestal o
energètic en l’
àmbit
de
la
biomassa,
eficiència
energètica,
energies
renovables
o
aprofitaments
energètics
amb
biomassa forestal
(es comptabilitzen
cursos
d’
especialització i no
diplomatures
o
llicenciatures
addicionals).

Oferta: Si
Acreditació: Si

Oferta: Si
Acreditació: No

Oferta: No
Acreditació:

Oferta: No
Acreditació:

El Sr. President va demanar que es passés la documentació dels sobres C al responsable
del contracte per a què els examinés i valorés d’acord amb els criteris establerts a l’apartat
8 del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars.
8. En data 28 de gener de 2019 un tècnic de la Unitat de Medi Ambient de la Diputació de
Tarragona va emetre l'informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, el
qual es transcriu a continuació:
" INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
EN ELS LOTS 1 I 2 DE LES PLIQUES (DOCUMENTACIÓ SOBRE C) PRESENTADES
PER CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT, EL SERVEI DE DISSENY I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL
PROJECTE “XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA” COFINANÇAT PEL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020. OBJETIU D’
INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ, EIX 4.
De conformitat amb allò que s’estableix a la base setzena del plec de clàusules
administratives particulars i en relació a l’apartat vuitè del quadre de característiques
(criteris d’adjudicació), s’ha valorat i puntuat la documentació del sobre C, que inclou les
ofertes relacionades amb els criteris associats a materials complementaris a les activitats,
les ofertes econòmiques, i la formació dels equips de les empreses per a cada lot,
corresponents als criteris avaluables de forma automàtica, per tal d’emetre l’informe de
valoració de les pliques presentades al procediment obert.
El tècnic que subscriu emet el següent informe:
Primer.- Licitadors
S'han valorat i puntuat les ofertes presentades i acceptades d'acord amb el plec de
clàusules administratives, a l’apartat vuitè del quadre de característiques “Criteris d’
adjudicació, desempat i ofertes anormals”, segons els criteris avaluables de forma
automàtica.
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Per al Lot 1 són les següents:
LIMONIUM SOCIETAT D’ACTUACIONS AMBIENTALS SL
SM SISTEMES MEDIAMBIENTALS, SL.
Per al Lot 2 són les següents:
LIMONIUM SOCIETAT D’ACTUACIONS AMBIENTALS SL
SM SISTEMES MEDIAMBIENTALS SL.
CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL SCP
PETITS ENGINYERS SL
Segon.- Criteris avaluables de forma automàtica en el lot 1.

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

La puntuació de cada criteri, segons el plec, és la següent:
Criteris avaluables de forma automàtica

0- 6,50

Criteri 3. Criteris associats a materials complementaris a les activitats

0 – 1,5

3.1. Execució d’un opuscle de la biomassa forestal i els seus usos per energia tèrmica.

0 - 0,3

3.2. Elaboració d’un document resum en format vídeo de les activitats d’educació
0 - 0,2
ambiental.
3.3. Execució de 9 cartelleres temàtiques en A1.

1

Criteri 4. Condicions econòmiques

0-3

La puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma:
P= MP * [1 – (POx – POb) / (PL – POb)]
on
P = puntuació obtinguda
MP = màxima puntuació del criteri (3)
POx = suma dels preus unitaris pel núm. d’activitats o sessions ofertats per l’empresa que es valora (IVA exclòs)
POb = suma dels preus unitaris pel núm. d’activitats o sessions de l’oferta més baixa (IVA exclòs);
PL = suma dels preus unitaris de licitació pel núm. d’activitats o sessions (IVA exclòs)
Criteri 5. Formació equips de les empreses

0-2

Educador amb titulació d’Enginyeria Tècnica Forestal o equivalent (sense considerar
0- 0,5
el responsable).
Equip format per més de 3 educadors ambientals amb formació mínima de grau mig.

0- 0,25

Educadors amb possessió de títol de llicenciatura o de diplomatura o equivalent a l’
equip (fora del responsable i el tècnic amb titulació d’enginyeria tècnica forestal) 0- 0,5
amb orientació específica (forestal, agronomia, biologia o ciències ambientals).
Educadors amb Certificat d’Aptitud Pedagògica o equivalent (Màster en formació del
0- 0,5
professorat).
Acreditació de formació complementària de caire forestal o energètic en l’àmbit de la
biomassa, eficiència energètica, energies renovables o aprofitaments energètics
0- 0,25
amb biomassa forestal (es comptabilitzen cursos d’especialització i no diplomatures
o llicenciatures addicionals).

Tercer.- Criteris avaluables de forma automàtica en el lot 2.
La puntuació de cada criteri, segons el plec, és la següent:
Criteris avaluables de forma automàtica

0 - 6,50

Criteri 3. Criteris associats a materials complementaris a les activitats

0 - 1,00

3.1.Elaboració d’un dossier per estudiants d’educació secundària de nivell ESO (3er –4rt)
tematitzat a l’entorn de la biomassa, la gestió forestal sostenible, els incendis i el canvi 0 - 0,75
climàtic.
3.2.Elaboració d’un dossier per professorat d’estudiants d’educació secundària de nivell
ESO (3er –4rt) tematitzat a l’entorn de la biomassa, la gestió forestal sostenible, els 0 - 0,25
incendis i el canvi climàtic.
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Criteri 4. Condicions econòmiques

0 - 3,50

La puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma:
P= MP * [1 – (POx – POb) / (PL – POb)]
on
P = puntuació obtinguda
MP = màxima puntuació del criteri (3,5)
POx = pressupost de l’oferta en qüestió (IVA exclòs)
POb = pressupost de l’oferta més baixa (IVA exclòs)
PL = pressupost de licitació del lot (IVA exclòs)
Criteri 5. Formació equips de les empreses

0 - 2,00

Educador amb titulació d’Enginyeria Tècnic Industrial i/o equivalent o Enginyeria de l’
0- 0,5
Energia i Sostenibilitat (sense considerar el responsable).
Equip format per més de 3 educadors ambientals.

0- 0,25

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Educadors amb possessió de títol de llicenciatura o de diplomatura o equivalent a l’
equip (fora del responsable i el tècnic amb titulació d’Enginyeria Tècnic Industrial i/o
0- 0,5
equivalent o Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat) amb orientació específica
(forestal, agronomia, biologia o ciències ambientals).
Educadors amb Certificat d’Aptitud Pedagògica o equivalent (Màster en formació del
0- 0,5
professorat).
Acreditació de formació complementària de caire forestal o energètic en l’àmbit de la
biomassa, eficiència energètica, energies renovables o aprofitaments energètics
0- 0,25
amb biomassa forestal (es comptabilitzen cursos d’especialització i no diplomatures
o llicenciatures addicionals).

Quart.- Aplicació dels criteris avaluables de forma automàtica en els lots 1 i 2.
Els pressupostos de licitació són els següents per a cada lot:

LOT

Pressupost
exclòs)

Lot 1
Lot 2

màxim

(IVA

IVA (21%)

Pressupost màxim de licitació

19.200,85

4.032,18

23.233,03

10.763,25

2.260,28

13.023,53

29.964,10

6.292,46

36.256,56

Contracte amb preus unitaris:
El pressupost s’ha descomposat per les 5 activitats/tasques que preveuen els dos lots del
plec. Cada activitat té assignat un preu unitari que contempla la previsió econòmica per:
disseny de l’activitat i materials, preparació prèvia, execució (personal empresa
adjudicatària), gestió i material específic (inclou Kit).
Preu unitari1 (€)
TIPUS DE LICITACIÓ: A la baixa sobre: Preu unitari de la “Xerrada,
activitat a poblacions i a centres educatius”.
(En les activitats d’educació ambiental a centres educatius, cada preu
unitari és un grup/classe)

Nº unitats
(activitats
a Import parcial
replicar
per (€) sense IVA
activitat tipus)

LOT 1
L 1.1

262,58

9

2.363,22

L 1.2

432,25

9

3.890,25

L 1.3

333,31

10

3.333,10

L 1.4

369,78

26

9.614,28

snrzl. lot 1 (sense IVA) 19.200,85
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LOT 2
L 2.1

430,53

10.763,25

25

snrzl. lot 2 (sense IVA)
Total contracte

29.964,10

1 Segons els mínims exigibles que determina el plec en el seu apartat 4.
Cinquè.- Valoració del LOT 1
Puntuació amb els criteris avaluables de forma automàtica en el lot 1.
A partir de la documentació presentada al sobre C per part dels licitadors en les ofertes per
a la valoració del Lot 1, es realitza la següent valoració del lot 1.:
Criteri 3: Criteris associats a materials complementaris a les activitats
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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Criteri / oferta

Empresa
Limonium Societat d’Actuacions
SM Sistemas medioambientales SL
Ambientals SL
Oferta

Puntuació

Oferta

Puntuació

3.1. Execució d’un opuscle de
la biomassa forestal i els seus Si
usos per energia tèrmica.

0,3

Si

0,3

3.2. Elaboració d’un document
resum en format vídeo de les Si
activitats d’educació ambiental.

0,2

Si

0,2

3.3. Execució de 9 cartelleres
Si
temàtiques en A1.

1,0

Si

1,0

TOTAL
CRITERI 3

1,5

PUNTUACIÓ

1,5

Criteri 4:
Ofertes sobre l’import unitari de la licitació, i puntuació resultant segons criteri 4,
condicions econòmiques:
La puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma:
P= MP * [1 – (POx – POb) / (PL – POb)]
El valor de MP (màxima puntuació) és de 3,0
Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL
LOT 1

Import
licitació
exclòs)

unitari Oferta Import unitari (IVA
Número
(IVA exclòs)
unitats
Limonium SL

L.1.1

262,58

223

9

2.007

L.1.2

432,25

365

9

3.285

L.1.3

333,31

280

10

2.800

L.1.4

369,78

315

26

8.190

d’ Import parcial
(€) sense IVA

TOTAL

16.282

TOTAL
PUNTUACIÓ
CRITERI 4

3,00
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SM Sistemas Medioambientales, SL
Oferta Import unitari (IVA
unitari
exclòs)
Número
(IVA
SM
S i s t e m a s unitats
Medioambientales SL

LOT 1

Import
licitació
exclòs)

L.1.1

262,58

225,58

9

2.030,22

L.1.2

432,25

371,74

9

3.345,66

L.1.3

333,31

286,65

10

2.866,5

L.1.4

369,78

318,01

26

8.268,26

d’ Import parcial
(€) sense IVA

TOTAL

16.510,64

TOTAL
PUNTUACIÓ
CRITERI 4

2,77

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Criteri 5. Formació equips de les empreses
Criteri / oferta

Empresa
Limonium

Societat

d’Actuacions

Ambientals SL

Oferta

Puntuació

Educador amb titulació d’Enginyeria Oferta: Si
Tècnica Forestal o equivalent (sense Quants: 1
considerar el responsable).

Puntuació

Quants:

0

Acreditació: No

Equip format per més de 3 educadors Oferta: Si
grau mig.

Oferta
Oferta: Si

0,5

Acreditació: Si

ambientals amb formació mínima de Quants: 5

SM Sistemas medioambientales SL

Oferta: Si

0,25

Acreditació: Si

Quants:

0

Acreditació: No

Educadors amb possessió de títol de
llicenciatura
equivalent

o
a

de

diplomatura

l’equip

(fora

o
del

responsable i el tècnic amb titulació d’
enginyeria

tècnica

forestal)

orientació

específica

agronomia,

biologia

amb

(forestal,
o

Oferta: Si
Quants: 3
Acreditació: Si

0,375
(0,125x3)

Oferta: Si
Quants:

0

Acreditació: No

ciències

ambientals).
Educadors amb Certificat d’Aptitud Si Oferta: Si
Pedagògica o equivalent (Màster en Quants: 2
formació del professorat).
Acreditació

de

Si Oferta: Si

0,2

Acreditació: Si

Quants:

0

Acreditació: No

formació

complementària de caire forestal o
energètic en l’àmbit de la biomassa,
eficiència

energètica,

energies Oferta: Si

renovables o aprofitaments energètics Quants: 2
amb

biomassa

forestal

(es Acreditació: Si

0,1
(2x0,05)

Si Oferta: Si
Quants:

0

Acreditació: No

comptabilitzen cursos d’especialització
i no diplomatures o llicenciatures
addicionals).

1,425

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERI 5

0

TOTAL PUNTUACIÓ amb els criteris avaluables de forma automàtica en el lot 1.
Criteri

Empresa
Limonium Societat d’Actuacions SM Sistemas medioambientales
Ambientals SL
SL
Puntuació
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Puntuació

CRITERI 3

1,5

1,5

CRITERI 4

3,0

2,77

CRITERI 5

1,425

0,0

TOTAL PUNTUACIÓ

5,925

4,27

Sisè.- Valoració del LOT 2
Puntuació amb els criteris avaluables de forma automàtica en el lot 2.
A partir de la documentació presentada al sobre C per part dels licitadors en les ofertes per
a la valoració del Lot 1, es realitza la següent valoració del lot 2.:
Criteri 3: Criteris associats a materials complementaris a les activitats

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Criteri / oferta

Empresa
Limonium
Societat
Actuacions
Ambientals
Oferta

d’

SM
Sistemas Cel
Rogent
Petits
Medioambientales E d u c a c i ó
SL
SL
Ambiental SL

Enginyers

Puntuació Oferta

Puntuació Oferta

Puntuació Oferta

Puntuació

3.1.Elaboració
d’un
dossier per estudiants d’
educació secundària de
nivell ESO (3er –4rt)
tematitzat a l’entorn de la Si
biomassa,
la
gestió
forestal sostenible, els
incendis i el canvi
climàtic.

0,75

Si

0,75

Si

0,75

Si

0,75

3.2.Elaboració
d’un
dossier per professorat d’
estudiants
d’educació
secundària de nivell ESO
(3er –4rt) tematitzat a l’ Si
entorn de la biomassa, la
gestió forestal sostenible,
els incendis i el canvi
climàtic.

0,25

Si

0,25

Si

0,25

Si

0,25

TOTAL
PUNTUACIÓ
CRITERI 3

1,0

1,0

1,0

1,0

Criteri 4:
Ofertes sobre l’import unitari de la licitació, i puntuació resultant segons criteri 4,
condicions econòmiques:
La puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma:
P= MP * [1 – (POx – POb) / (PL – POb)]
El valor de MP (màxima puntuació) és de 3,5
Empresa

LOT 2

Import
licitació
exclòs)

L.2.1

430,53

Oferta
Import
Import Oferta Import Oferta
Import
unitari Oferta
unitari
unitari
unitari
(IVA unitari
Petits
Limonium
SM
Cel Rogent
Enginyers
365,00
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361,65

420,75

387,48

TOTAL
PUNTUACIÓ
CRITERI 4

3,33

3,45

0,50

2,19

Criteri 5. Formació equips de les empreses
Criteri / oferta

Empresa
Limonium

Societat

Actuacions Ambientals

Oferta
Educador

d’ S M

S i s t e m a s Cel

Medioambientales SL

Puntuació Oferta

Rogent

Educació

Ambiental SL

Puntuació Oferta

Petits Enginyers SL

Puntuació Oferta

Puntuació

amb

titulació

d’

Enginyeria
Tècnic Industrial
i/o equivalent o Oferta: No
Enginyeria de l’ Quants:

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Energia

0

i Acreditació:

Oferta: Si

Oferta: Si

Quants:

Quants:

Acreditació:

0

Acreditació:

No

No

Equip format per Oferta: Si

Oferta: Si

Oferta: Si

més

Quants:

Sostenibilitat

Oferta: Si

0

Quants:
Acreditació:

0

Noi

(sense
considerar

el

responsable).

de

3 Quants: 5

0,25

Acreditació:

0

Quants: 5

educadors

Acreditació:

Acreditació:

ambientals.

Si

No

No

Oferta: Si

Oferta: Si

Oferta: Si

Quants: 4

Quants:

Quants: 4

Oferta: No

0

Quants:

0

Acreditació:

Educadors amb
possessió

de

títol

de

llicenciatura

o

de diplomatura o
equivalent

a

l’

equip (fora del
responsable i el
tècnic

amb

titulació

d’

Enginyeria
Tècnic Industrial
i/o equivalent o
Enginyeria de l’
Energia

Acreditació:

0,5

Acreditació:

0

Acreditació:

Oferta: Si

0

Quants:
Acreditació:

Si

No

No

No

Si Oferta: Si

Si Oferta: Si

Si Oferta: Si

Si Oferta: Si

Quants:

Quants: 2

0

i

Sostenibilitat)
amb

orientació

específica
(forestal,
agronomia,
biologia

o

ciències
ambientals).
Educadors amb
Certificat

d’

Aptitud
Pedagògica

o Quants: 2

equivalent

Acreditació:

(Màster

en Si

formació

del

0,2

Acreditació:

0

No

professorat).
Acreditació

de

formació
complementària
de caire forestal
o energètic en l’
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Acreditació:
No

0

Quants:
Acreditació:
No

0

àmbit

de

la

biomassa,
eficiència
energètica,
Oferta: Si

energies
renovables

o

0,1

Si

aprofitaments
energètics

Acreditació:

Oferta: Si
Acreditació:

0

No

Oferta: No
Acreditació:

0

Oferta: No

0

Acreditació:

amb

biomassa
forestal

(es

comptabilitzen
cursos

d’

especialització i
no diplomatures
o

llicenciatures

addicionals).
TOTAL
PUNTUACIÓ

1,05

0,0

0,0

0,0

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

CRITERI 5

TOTAL PUNTUACIÓ amb els criteris avaluables de forma automàtica en el lot 2.
Criteri

Empresa
Limonium
SM
Sistemas Cel
Rogent
Societat
d’
Petits
medioambientales E d u c a c i ó
Actuacions
SL
SL
Ambiental SL
Ambientals SL
Puntuació

Enginyers

Puntuació

CRITERI 3

1,0

1,0

1,0

1,0

CRITERI 4

3,33

3,45

0,50

2,19

CRITERI 5

1,05

0,0

0,0

0,0

TOTAL PUNTUACIÓ

5,38

4,45

1,5

3,19

En conseqüència, informo:
Primer.- Un cop revisada i puntuada la documentació tècnica, atenent la valoració dels
criteris avaluables de forma automàtica de les pliques presentades per contractar el servei
de disseny i realització d’activitats del programa d’educació ambiental del projecte “Xarxa
de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” cofinançat pel PO FEDER Catalunya
2014-2020, les ofertes dels licitadors han obtingut les següents puntuacions sobre un total
de 6,5 punts per al Lot 1:
Empresa

Puntuació

Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL

5,925

SM Sistemas medioambientales SL

4,27

Segon.- Un cop revisada i puntuada la documentació tècnica, atenent la valoració dels
criteris avaluables de forma automàtica de les pliques presentades per contractar el servei
de disseny i realització d’activitats del programa d’educació ambiental del projecte “Xarxa
de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” cofinançat pel PO FEDER Catalunya
2014-2020, les ofertes dels licitadors han obtingut les següents puntuacions sobre un total
de 6,5 punts per al Lot 2:
Empresa

Puntuació

Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL

5,38
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SM Sistemas medioambientales SL

4,45

Cel Rogent Educació Ambiental SL

1,50

Petits Enginyers SL

3,19
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Tercer.- Per tant, respecte al Lot 1, la puntuació total és el resultat de la suma dels criteris
quantificables mitjançant judicis de valor i els criteris avaluables de forma automàtica. Les
ofertes dels licitadors han obtingut les següents puntuacions sobre un total de 10,0 punts
per al Lot 1:

Empresa

Puntuació
Puntuació
criteris
criteris segons avaluables
judicis de valor f o r m a
automàtica

Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL

3,25

5,925

SM Sistemas medioambientales SL

1,45

4,27

de Puntuació total

9,175
5,72

En conseqüència, l’empresa Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL ha obtingut
la puntuació més alta amb 9,175 punts en el procediment de contractació del servei de
disseny i realització d’activitats del programa d’educació ambiental del projecte “Xarxa de
calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” cofinançat pel PO FEDER Catalunya
2014-2020, Objectiu d’inversió en creixement i ocupació, Eix 4.
Quart.- Pel que fa referència al Lot 2, la puntuació total és el resultat de la suma dels
criteris quantificables mitjançant judicis de valor i els criteris avaluables de forma
automàtica. Les ofertes dels licitadors han obtingut les següents puntuacions sobre un total
de 10,0 punts per al Lot 2:

Empresa

Puntuació
Puntuació
criteris
criteris segons avaluables
judicis de valor f o r m a
automàtica

Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL

1,95

5,38

SM Sistemas medioambientales SL

1,10

4,45

5,55

Cel Rogent Educació Ambiental SL

1,00

1,50

2,50

Petits Enginyers SL

3,25

3,19

6,44

de Puntuació total

7,33

L’empresa Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL és la que ha obtingut més
puntuació en el lot 2, amb 7,33 punts.
No obstant, tal com s’esmenta en el plec:
Es podrà adjudicar a cada empresa UN LOT com a màxim.
En el cas que una empresa obtingui la major puntuació de les ofertes presentades en més
d’un lot, l’adjudicació serà de forma ordinal seguint la relació numerada dels lots.
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Per tant, a l’empresa Limonium SL li correspon adjudicar el Lot 1, mentre que el Lot 2
correspon adjudicar a la segona empresa que ha obtingut més puntuació, és a dir a l’
empresa Petits Enginyers SL, que ha obtingut la segona puntuació més alta, amb 6,44
punts.
En conseqüència, correspon l’adjudicació del Lot 2 del servei de disseny i realització d’
activitats del programa d’educació ambiental del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la
Diputació de Tarragona” cofinançat pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, Objectiu d’
inversió en creixement i ocupació, Eix 4, a l’empresa Petits Enginyers SL. "
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9. En data 30 de gener de 2019, es va reunir la Mesa de Contractació per estudiar i assumir
l'informe de valoració que havia emés la Unitat de Medi Ambient, de data 28 de gener de
2019, i va acordar:
- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del lot 1 del servei de disseny i
realització d'activitats del programa d' educació ambiental del projecte "Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020.
Objectiu d' inversió en creixement i ocupació, eix 4 a l’empresa Limonium Societat d’
Actuacions Ambientals SL (plica 1), per un import màxim de 23.233,03 € (IVA inclòs), per
resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del
requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes del lot 1 a efectes del que estableix
l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic:

Núm. ordre

Núm. plica – Empresa

1

1- Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL

2

2-SM Sistemas medioambientales SL

Puntuació total
9,175
5,72

- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del lot 2 del servei de disseny i
realització d' activitats del programa d' educació ambiental del projecte "Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020.
Objectiu d' inversió en creixement i ocupació, eix 4 a l’empresa Petits Enginyers SL (plica
4), per un import màxim de 13.023,53 € (IVA inclòs), amb una puntuació de 6,44 , prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes del lot 2 a efectes del que estableix
l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
Núm. ordre

Núm. plica – Empresa

--

1- Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL*

1

4- Petits Enginyers SL

6,44

2

2-SM Sistemas medioambientales SL

5,55
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Puntuació total
7,33

3

3- Cel Rogent Educació Ambiental SL

2,50

*L'empresa Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL ha arribat al màxim de lots
adjudicats permès, per tant, no es considera i es proposa al següent classificat.
10. En data 12 de febrer de 2019, l’empresa PETITS ENGINYERS, S.L. ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva pel lot 2 per un import total de 538,16
euros amb carta de pagament número 2019000072 i la resta de documentació requerida,
que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
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11. En data 15 de febrer de 2019, l’empresa LIMONIUM, S.L. ha aportat la justificació
d'haver constituït la garantia definitiva pel lot 1 per un import total de 960,04 euros amb
carta de pagament número 2019000079 i la resta de documentació requerida, que ha estat
trobada conforme per la secretària de la Mesa.
12. En data 26 de març de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 150 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 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 la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 30 de gener de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte del servei de disseny i realització d’activitats del programa d’
educació ambiental del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea
en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i
ocupació (eix 4) del lot 1 de Disseny, definició i execució del programa d’educació
ambiental del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” adreçat
a població i a alumnes d’educació primària, a l’empresa Limonium Societat d’Actuacions
Ambientals SL, per un import màxim de VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES
EUROS I TRES CÈNTIMS (23.233,03 €) (IVA inclòs) amb el desglossament següent:
Preu màxim sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

19.200,85 €
4.032,18 €
23.233,03 €

I amb el preus unitaris ofertats següents:
Import unitari (IVA EXCLÒS)
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L1.1. Taller/xerrada d'educació ambiental de biomassa forestal
i xarxes de calor a població adulta

223,00

L1.2. Activitat "Portes obertes a les calderes de biomassa"

365,00

L1.3. Activitat d'educació ambiental "incendis, biomassa
forestal i gestió forestal sostenible"·

280

L1.4. Activitat d'educació ambiental "biomassa forestal i
instal·lacions tèrmiques"

315

Tercer. Adjudicar el contracte del servei de disseny i realització d’activitats del programa d’
educació ambiental del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea
en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i
ocupació (eix 4) del lot 2 Disseny, definició i execució d’un programa d’educació ambiental
del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” adreçat a alumnes
d’educació secundària, a l’empresa PETITS ENGINYERS, S.L per un import màxim de
TRETZE MIL VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (13.023,53 €) IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Preu màxim sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

10.763,25€
2.260,28€
13.023,53 €

I amb el preus unitaris ofertats següents:
Import unitari (IVA EXCLÒS)
Activitat d'educació ambiental "Energia, biomassa forestal
i canvi climàtic"

430,53 €

Quart. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 151.2 del TRLCSP:
Lot 1
Núm. ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

1- Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL

2

2-SM Sistemas medioambientales SL

5,72

Núm. ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

--

1- Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL*

1

4- Petits Enginyers SL

6,44

2

2-SM Sistemas medioambientales SL

5,55

3

3- Cel Rogent Educació Ambiental SL

2,50

9,175

Lot 2

7,33

*L'empresa Limonium Societat d’Actuacions Ambientals SL ha arribat al màxim de lots
adjudicats permès, per tant, no es considera i es proposa al següent classificat.
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Cinquè. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Import

Any

Lot 1

1200/425/22602
(2019008754D)

3.922,85 €

2019

Lot 1

1200/425/22602
(2019008783D)

14.010,45 €

2019

Lot 1

1200/425/22602

5.299,73 €

2020

Lot 2

1200/425/22602
(2019008763D)

10.418,83 €

2019

Lot 2

1200/425/22602

2.604,70 €

2020
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La despesa de l'exercici 2020 resta subordinada a l’aprovació del corresponent pressupost.
Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu la clàusula 15.7 del Plec de clàusules administratives particulars.
Setè. Notificar aquesta resolució i emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura
de formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas
que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal.
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.
10. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE SUBSCRIPCIONS DE LLICÈNCIES
AUTOCAD, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 77.926,11 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El programari AutoCAD, disseny assistit per ordinador, és utilitzat en diversos
departaments tècnics de la corporació amb la finalitat de realitzar plànols. Per tal de
continuar disposant de la utilització d’aquest programari es proposa l’adquisició de 21
subscripcions d’AutoCAD en xarxa i de 13 subscripcions d’AutoCAD LT.
A aquests efectes, el cap de la unitat de Centre d’Atenció a l’Usuari ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de la contractació d'aquest subministrament, amb la
determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat
de l’objecte del contracte.
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També consta a l’expedient l’informe del cap de la unitat de Centre d’Atenció a l’Usuari
sobre les repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària.
2. El tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions
tècniques que, juntament també amb el Plec de clàusules administratives particulars
redactat per la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, han de regir la
contractació del subministrament esmentat, mitjançant procediment obert simplificat. El
contracte té un pressupost base de licitació de 77.926,11 € (IVA inclòs).
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3. En data 13 de març de 2019, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
4. En data 27 de març de 2019, la Intervenció General ha emès informe de conformitat, de
fiscalització limitada prèvia a l’aprovació de l’expedient.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en
el Perfil de contractant.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’
article 159 LCSP.
3. D’acord amb el que disposa l’article 174.1 del 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.
4. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament per l’adquisició de
subscripcions de llicències AutoCAD, amb un pressupost base de licitació de 77.926,11 €
(IVA inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert
simplifica.
Tercer. Autoritzar la despesa de 77.926,11 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2019 / 9020 / 920 / 64101 / 01,
2020 / 9020 / 920 / 64101 / 01 i 2021 / 9020 / 920 / 64101 / 01 del pressupost de la
Diputació, amb números d’operació 2019003049, 2019004020 i 2019004021, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient pels exercicis 2020 i 2021.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 i 159 del LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
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Règim de recursos:

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

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del
president de la Diputació.
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11. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 DEL CONTRACTE
DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ACABAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'UN
MUNTACÀRREGUES EXTERIOR A LA TARRACO ARENA PLAÇA (TAP).
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 20 d'abril de 2018, es va adjudicar el contracte de
les obres del projecte d'acabament de la instal·lació d'un muntacàrregues exterior a la
Tarraco Arena Plaça (TAP), a l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (NIF
A46146387).
2. L'equip director de les obres ha presentat l’Acta de preus contradictoris núm 1 d’aquest
contracte, signada el dia 25 de març de 2019, amb conformitat del representant del
contractista.
Amb la mateixa data informen que el pressupost d'execució material estimat que suposaran
els preus contradictoris núm. 1 inclosos en l'acta serà de 4.497,76 euros.
3. En data 28 de març de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 234.2 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), és
procedent acceptar les modificacions consistents en la introducció d’unitats d'obra no
compreses en el projecte, mitjançant l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris.
2. L’art. 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP ), estableix que:
"1. Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el
projecte, la proposta del director de l'obra sobre els nous preus a fixar es basaran en quant
resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris
Integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data
en que va tenir lloc l'adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es consideraran
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici del que
estableix l'article 146.2 de la Llei."
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3. La competència per a l’aprovació de l'Acta de preus contradictoris 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. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 del contracte de les obres del
projecte d'acabament de la instal·lació d'un muntacàrregues exterior a la Tarraco Arena
Plaça (TAP), signada el dia 25 de març de 2019 per l'equip tècnic de l’obra i el representant
de l’empresa adjudicatària COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (NIF A46146387).
Segon. Imputar la despesa derivada dels preus contradictoris d’aquest contracte (Acta
núm. 1) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4150 / 337 / 62700 del pressupost de la
Diputació.
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Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a la Unitat de Serveis Generals 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.
12. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA
SUBSCRIPCIÓ I SUPORT DE RED HAT ENTERPRISE LINUX PER A LA PLATAFORMA
DE SERVIDORS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE
DE LICITACIÓ DE 8.005,19 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Unitat d’infraestructures informàtiques de l’Àrea de Coneixement i Qualitat de la
Diputació de Tarragona té la necessitat de contractar el servei per a la subscripció i suport
de Red Hat Enterprise Linux per a la plataforma de servidors de la Diputació de Tarragona.
Es requereix la contractació d’aquest servei ja que la Diputació de Tarragona ha de
desplegar noves maquines virtuals amb sistema operatiu Red Hat Enterprise Linux.
A aquests efectes, el cap de secció de Sistemes, ha redactat la memòria justificativa de la
necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. El tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació del servei per a la subscripció i suport de Red Hat
Enterprise Linux per a la plataforma de servidors de la Diputació de Tarragona, per
procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació de 8.005,19
euros (IVA inclòs), que, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars
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redactat per la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la
contractació esmentada.
3. Secretaria General en data 26 de març de 2019 informa favorablement sobre l’expedient
que ha de regir el contracte i se sol·licita a la Intervenció General informe de fiscalització
prèvia a l'aprovació de l’expedient.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el
Perfil de contractant.
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2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert abreujat, en aplicació de l’
article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del servei per a la subscripció i suport de Red
Hat Enterprise Linux per a la plataforma de servidors de la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost base de licitació de 8.005,19 euros (IVA inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec
de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment
obert.
Tercer. Autoritzar la despesa de 8.005,19 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 9020 / 920 / 21600 del pressupost 2019 de la Diputació,
amb núm. d’operació 2019000378-A, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient
per l’exercici 2019.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert abreujat, d’acord amb l’article
135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de
contractant.
- 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. DESAFECTACIÓ DE LA FINCA NÚMERO 20 DEL PARCEL·LARI DEL PROJECTE “
ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LES CARRETERES T-202, T-203 I T-214. LA
RIERA DE GAIÀ ".
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. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 28 d’abril de 2017, va
acordar aprovar definitivament el Projecte “Rotonda a la intersecció entre les carreteres T202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià” (BOP de Tarragona núm. 95 de data 18 de maig de
2017), i es va iniciar l’expedient expropiatori.
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats.
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2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va ser publicada
al BOP de Tarragona núm. 100 de data 25 de maig de 2017, i al Diari de Tarragona de data
27 de maig de 2017, i es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de
l'Ajuntament de la Riera de Gaià.
3. Atès que no va comparèixer a l’expedient el titular de la finca núm. 20 de l’esmentat
Projecte, en data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
acordar l’aprovació del full d’apreuament de la finca núm. 20 del parcel·lari de l’esmentat
Projecte que va redactar, en nom de la Diputació de Tarragona, l’enginyer agrònom Sr.
XXX, amb el següent detall:

Finca

20

Titular cadastral i domicili

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

Terme
municipal

Polígon i
parcel·la

Import full apreuament

La Riera de
Gaià

4 - 77

75,60 €

El titular registral d’aquesta finca era i és desconegut, 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 25 de maig de 2018 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 15 de juny de 2018.
4. En data 29 de gener de 2019 s’ha rebut la certificació de l’acord adoptat per la Secció de
Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya, en la seva sessió celebrada en data 5 de
novembre de 2018, en els expedients de fixació del preu just de la finca núm. 20 de l’
esmentat Projecte, amb el següent detall:

Finca

20

Titular cadastral i domicili

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

Terme
municipal

Polígon i
parcel·la

Preu just fixat pel Jurat d’
Expropiació

La Riera de
Gaià

4 - 77

75,60 €

5. En data 15 de febrer de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
acceptar l’acord adoptat per la Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya,
en sessió celebrada en data 5 de novembre de 2018, que fixa en 75,60 euros el preu just
de la finca núm. 20 de l’esmentat Projecte. La Riera de Gaià”, i consignar, en la Caixa de
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Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació de Tarragona, l’esmentada quantitat per l’
expressat concepte.
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6. El Servei d'Assistència al Territori (en endavant SAT) comunica, en data 20 de març de
2019, que durant el procés de construcció de les obres de l’esmentat Projecte s’han produït
unes modificacions en relació a les expropiacions, i els serveis tècnics del SAT consideren
que no és necessari l’expropiació de la finca núm. 20 de l’esmentat Projecte al no quedar
finalment afectada per les obres.
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 15 de la LEF estableix que l’Administració ha de resoldre sobre la necessitat d’
ocupar els béns o adquirir els drets que siguin estrictament indispensables per al fi de l’
expropiació.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Desafectar la finca núm. 20 del Projecte “Rotonda a la intersecció entre les
carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià”, en base a l’informe del SAT de data 20
de març de 2019, amb el següent detall:

Finca

20

Terme municipal

Polígon

Pärcel·la

Ocupació temporal

Servituds
elèctric aeri

La Riera de Gaià

4

77

42 m2

14 ml.

SEGON. Desconsignar, de la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació de
Tarragona, la quantitat de SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (75,60),
en concepte de preu just de la finca núm. 20 del parcel·lari de l’esmentat Projecte, de
propietari desconegut.
TERCER. Notificar aquest acord al Ministeri Fiscal i a l’Ajuntament de la la Riera de Gaià, 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 recorrible

Serveis Generals
14. APROVACIÓ DEL PROJECTE "SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS DE
L'ESCOLA D'ART I DISSENY DE TORTOSA".
De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el projecte Substitució de les
fusteries exteriors de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa (exp. 8004330008-2019-0002383),
signat electrònicament el dia 11 de març de 2019, amb un pressupost d'execució per
contracta de 113.308,41 euros, que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
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2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és la substitució de les
actuals fusteries existents de fusta per una de majors prestacions d'alumini a l'Escola d'Art
de Tortosa.
3. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha indicat que es tracta d’obres que no
afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra i, per tant, l’informe de supervisió
no és preceptiu.
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4. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, la unitat d’Arquitectura Municipal del SAM
ha assenyalat que es tracta d'obres de conservació i manteniment.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
2. És suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació per a aquests tipus d’obres,
de conformitat amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el projecte Substitució de les fusteries exteriors de l'Escola d'Art i Disseny de
Tortosa, amb un pressupost d'execució per contracta de 113.308,41 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent llicència municipal a l’Ajuntament de
Tortosa.
3. Aprovar la despesa no pressupostària de 150,00 euros en concepte de dipòsit per a
garantir la correcta gestió dels residus.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 842,79 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 3.202,60 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres –operació 2019002800-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/4020/920
/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què
es presenti la liquidació de la llicència.
5. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
6. Traslladar aquest acord a l’interventor general, a la unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions i a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius.
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.

INTERVENCIÓ
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15. 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.
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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 479.567,43 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència............................................................ 37.783,81 €
Núm. 00482............................................................. 11.130,79 €
Núm. 00549............................................................... 5.457,46 €
Núm. 00556............................................................... 5.023,11 €
Núm. 00561............................................................. 14.835,61 €
Núm. 00581............................................................... 1.336,84 €
Serveis interns...................................................... 35.551,85 €
Núm. 00480.................................................................. 483,13 €
Núm. 00507............................................................... 1.323,74 €
Núm. 00508............................................................. 17.569,27 €
Núm. 00510............................................................. 14.767,37 €
Núm. 00574............................................................... 1.408,34 €
Recursos Humans................................................ 46.233,51 €
Núm. 00520............................................................. 22.136,01 €
Núm. 00605............................................................. 24.097,50 €

Coneixement i Qualitat......................................... 30.488,01 €
Núm. 00602............................................................. 19.647,86 €
Núm. 00608............................................................. 10.840,15 €
SAM........................................................................ 56.007,55 €
Núm. 00481............................................................. 19.770,93 €
Núm. 00514............................................................... 9.448,36 €
Núm. 00515............................................................. 12.328,88 €
Núm. 00517............................................................... 2.521,64 €
Núm. 00518.................................................................. 655,80 €
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Núm. 00559............................................................... 5.292,44 €
Núm. 00572............................................................... 5.989,50 €

SAC......................................................................... 53.797,40 €
Núm. 00483............................................................... 5.189,52 €
Núm. 00484.................................................................... 58,00 €
Núm. 00492............................................................... 7.793,46 €
Núm. 00503.................................................................. 334,62 €
Núm. 00505.................................................................. 158,57 €
Núm. 00509............................................................... 3.248,23 €
Núm. 00512............................................................. 21.170,92 €
Núm. 00542............................................................... 1.227,50 €
Núm. 00543............................................................... 2.855,53 €
Núm. 00565............................................................... 1.026,82 €
Núm. 00567............................................................... 5.767,14 €
Núm. 00573............................................................... 2.342,48 €
Núm. 00595............................................................... 1.328,70 €
Núm. 00610............................................................... 1.295,91 €
SAT....................................................................... 219.705,30 €
Núm. 00504........................................................... 167.042,66 €
Núm. 00603............................................................. 34.772,29 €
Núm. 00604............................................................. 17.890,35 €

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 33.689,19 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència.............................................................. 2.805,00 €
Núm. 00457............................................................... 2.805,00 €
Recursos Humans................................................ 24.477,63 €
Núm. 00521............................................................. 24.370,00 €
Núm. 00523.................................................................. 107,63 €
Coneixement i Qualitat........................................... 2.307,08 €
Núm. 00611............................................................... 2.307,08 €
SAM.......................................................................... 4.099,48 €
Núm. 00516............................................................... 3.100,02 €
Núm. 00558.................................................................. 999,46 €

3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 513.256,62 €.

4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
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- Acte administratiu no recurrible.
16. APROVACIÓ DE PAGAMENTS AMB APLICACIÓ DIFERIDA AL PRESSUPOST DELS
MESOS DE DESEMBRE DE 2018, GENER I FEBRER DE 2019.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- En els mesos de desembre de 2018, gener i febrer de 2019 s'han efectuat una sèrie de
pagaments que d'acord amb la Base 37 d'execució del pressupost cal aplicar a aquest.

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

2.- Els òrgans responsables dels diversos pagaments han aportat la documentació
justificativa necessària i, en el cas de factures, les han conformat.
3.- Un cop revisada la documentació justificativa s'ha emès l'Informe d'intervenció favorable
per tal d'aprovar les factures i els justificants de despesa.
Fonaments de dret
1.- Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-0190 de delegació de competències.
2.- Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els justificants dels pagaments inclosos en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019 que es relacionen i s’annexen, per un import total de
15.311,05 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:

Núm. 0513........................................................................ 98,34 €
Núm. 0525.................................................................. 12.375,88 €
Núm. 0550........................................................................ 10,00 €
Núm. 0555................................................................... 2.826,83 €
2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 15.311,05 €.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
17. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
Fonaments de dret
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Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
1.547,77 EUROS (€) segons detall següent:
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CORPORACIÓ .......................................................... 1.547,77 €
Núm. 0566 (ECM Tarragona)......................................... 381,48 €
Núm. 0568 (CPEE Sant Jordi)....................................... 716,36 €
Núm. 0582 (EAD Tarragona)......................................... 449,93 €
2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
18. APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D'OBRA 2019.
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 que inclouen factures i
certificacions d’obra conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les certificacions i les relacions d’aprovació, s’ha emès l’
informe d'intervenció de conformitat.
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 i certificacions d’obra incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019 que es relacionen i s’annexen, per un import total de
111.167,41 € ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:

SAM......................................................................... 111.167,41 €
Núm. 00570.................................................................. 1.820,74 €
Núm. 00571.............................................................. 109.346,67 €

2. Aprovar les factures i certificacions d’obra procedents d’exercicis anteriors que es
relacionen i s’annexen, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de
29.693,00 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
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SAM......................................................................... 29.693,00 €
Núm. 00569.............................................................. 29.693,00 €

3. Reconèixer l’obligació en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 140.860,41 €.
4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
19. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE
MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS
AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES.
CONVOCATÒRIA 2018.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 24 de febrer de 2017 el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió
ordinària, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les
subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia
sostenibles (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses.
Aquestes bases, que estan gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori, es van sotmetre a informació pública durant trenta
dies hàbils. Durant aquest període, segons consta en l’informe emès pel Registre
General, no es van formular al·legacions ni es van presentar reclamacions de cap
tipus contra l’esmentat acord. Consegüentment, l'acord va esdevenir definitiu i es va
fer la preceptiva inserció dels anuncis en els següents mitjans: el tauler electrònic d’
anuncis de la corporació (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis); el Butlletí
oficial de la província de Tarragona (BOPT núm.83 de 2 de maig de 2017) i el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7368 de 12 de maig de 2017).

2. En data 5 d’octubre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
aprovar la convocatòria de subvencions per a la implantació de mesures recollides
als plans d’acció d’energia sostenibles (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’
alcaldes i alcaldesses, i es va publicar al BOPT núm. 202 de 22 d’octubre de 2018.

3. Les sol·licituds de subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’
acció d’energia sostenibles (PAES) es tramiten a l’empara de la convocatòria,
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3.

aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 5 d’octubre de
2018, i publicada el BOP de Tarragona, núm. 202 de 22 d’octubre de 2018, i de les
Bases Específiques, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de Tarragona, en
sessió ordinària de 24 de febrer de 2017 i que van esdevenir definitives i publicades
al BOP de Tarragona, núm. 83 de 2 de maig de 2017.
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4. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació
de sol·licituds va finalitzar el 30 de novembre de 2018.
5. Per atendre aquesta línia la Corporació ha consignat 500.000 € a l’aplicació
pressupostària 1200-425-76200 del pressupost per l’exercici 2019.

6. De conformitat amb la base tercera de les Bases específiques reguladores d’aquesta
convocatòria, les actuacions d’implantació de mesures incloses en el PAES es
financen en funció del pressupost de l’actuació, sent el percentatge màxim d’un 95%.
En tot cas, però, la quantitat de la subvenció no pot excedir de 15.000 euros.

7. S’ha revisat la documentació presentada, requerida per la base cinquena de les
Bases Especifiques, amb la finalitat de determinar l’objecte de la subvenció
sol·licitada, el pressupost elegible i els altres elements determinants per a la
concessió. Per aquells ens que han presentat dues o més sol·licituds sense que se’
ls hagi fet cap requeriment s’ha considerat que la sol·licitud correcta és l’última
presentada.

8. De conformitat amb la base segona, es consideren actuacions subvencionables les
següents tipologies:
Tipus 1. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions actuals de
bombeig i/o potabilització de l’abastament d’aigua potable o depuració d’
aigües residuals (adquisició / substitució de bombes, comptahores de les
bombes)
Tipus 2. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a l’enllumenat
interior o exterior: substitució de làmpades existents per unes altres de
millor rendiment energètic, mesures de correcció dels equips auxiliars i
sobre el funcionament de la instal·lació per tal de millorar el seu rendiment.
Tipus 3. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a la calefacció
o climatització: substitució o millora d’equipaments de calor i fred per uns
altres de millor rendiment energètic, substitució del sistema de climatització
per sistemes de distribució d’aire condicionat més eficient.
Tipus 4. Adquisició de tecnologies / aplicacions informàtiques de gestió del
consum energètic municipal (disseny, instal·lació i manteniment actualitzat
del sistema; programari de comptabilitat energètica municipal)
Tipus 5. Millora dels aïllaments d’edificacions i instal·lacions municipals.
Tipus 6. Instal·lacions d’energies renovables, com per exemple l’ús de la
biomassa forestal o la instal·lació de fanals solars amb reguladors de la
intensitat.
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Tipus 7. Altres modificacions tecnològiques per millorar l’eficiència en els
sistemes energètics o en la gestió dels consums, així com millores en l’
enllumenat decoratiu (enllumenat monumental, festiu, nadalenc)
9. S’han presentat un total de 87 sol·licituds de subvenció.

10. En conjunt s’han sol·licitat:

Convocatòria 2018 - Implantació de mesures recollides en els PAES
Aplicació pressupostària: 2019-1200-425-76200-02
Sol·licituds

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Nombre de sol·licituds presentades totals

87

Pressupost de les actuacions (IVA inclòs) (€)

2.272.546,38 €

Import sol·licitat (IVA inclòs) (€)

1.165.284,54 €

A tràmit per a la concessió
Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

87

Nombre de sol·licituds concedides

40

Nombre de sol·licituds desestimades

47

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs) (€)

595.244,90 €

Import total susceptible a ser concedit, és a dir, subvencionat (€)

499.949,04 €

Percentatge d’import concedit respecte el sol·licitat (%)

42,90 %

11. L’import sol·licitat és d'1.165.284,54 €, import superior a la quantia prevista en l’
aplicació pressupostària 2019-1200-425-76200-02, que és de 500.000,00 €. Degut a
la manca de suficient consignació pressupostària s’aplica el disposat a la base
sisena de les Bases específiques. En aquest sentit, es deixen excloses de subvenció
les sol·licituds que han obtingut una puntuació inferior a 75 punts i s’aplica un
prorrateig a tots els beneficiaris del 94,06 % de l’import màxim que se’ls podria
concedir.

12. Una vegada feta l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total concedit és
de 499.949,04 €. Aquest import ja incorpora el prorrateig, de conformitat amb la base
sisena de les Bases Especifiques, per tal d’atendre la totalitat de sol·licituds
concedides.
13. S’estableix, així mateix, el "pressupost mínim a executar" per a cada subvenció, que
és l'import mínim que haurà d'executar el beneficiari per poder rebre l'import de
subvenció màxima, i s’indica per a cadascuna de les subvencions concedides.

14. Si l'entitat justifica per sota de "pressupost mínim a executar" o, en el seu cas, el
"pressupost elegible" es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció
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14.
proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa un import
superior al “pressupost mínim a executar”, es mantindrà el pagament de la quantitat
concedida. En tot cas el beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la
despesa executada.
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15. Els beneficiaris, en la sol·licitud de subvenció, han declarat de manera expressa i
responsable que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries
i davant la Seguretat Social. S’ha comprovat també que no són deutors de la
Diputació de Tarragona i s’ha incorporat l’evidència dins l’expedient electrònic.
16. L’Òrgan d’avaluació ha revisat la documentació presentada, requerida per la base
cinquena, i ha observat que totes les peticions compleixen els requisits per
considerar-se subvencionables.

17. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, i s’ha incorporat a l’expedient
electrònic, de conformitat amb allò que determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Fonaments de dret
1.Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions; Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona, Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la
implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels
ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses; decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i Llei 26
/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
2.- De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text
complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir als ajuntaments que s’indiquen a continuació, i que reuneixen la condició
de beneficiaris, la subvenció per implantar mesures recollides als plans d’acció d’energia
sostenible amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 2019-1200-425-76200-02 i al número d’
operació 2018039132, repartit de la manera següent:
Beneficiari:
Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi:
Barberà de la Conca
Concepte:
Subvenció PAES tipus 5: millora dels tancaments de l’
ajuntament
Pressupost Elegible:
8.720,98 euros
Pressupost mínim a executar:
8.202,95 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
7.792,81 euros
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Puntuació obtinguda:

80 punts
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Beneficiari
Ajuntament de Blancafort
Municipi:
Blancafort
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
9.089,33 euros
Pressupost mínim a executar:
8.549,42 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
8.121,95 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Cabacés
Municipi:
Cabacés
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.594,12 euros
Pressupost mínim a executar:
14.667,83 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
13.934,43 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Colldejou
Municipi:
Colldejou
Concepte:
Subvenció PAES tipus 5: millora dels tancaments del Casal
municipal.
Pressupost Elegible:
15.679,77 euros
Pressupost mínim a executar:
14.748,39 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.010,97 euros
Puntuació obtinguda:
85 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Conesa
Municipi:
Conesa
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
14.235,96 euros
Pressupost mínim a executar:
13.390,33 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
12.720,82 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Deltebre
Municipi:
Deltebre
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat de l’Ajuntament
Pressupost Elegible:
11.675,07 euros
Pressupost mínim a executar:
10.981,57 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
10.432,50 euros
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Puntuació obtinguda:

75 punts
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Beneficiari:
Ajuntament de Duesaigües
Municipi:
Duesaigües
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.998,31 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament del Montmell
Municipi:
El Montmell
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
8.744,39 euros
Pressupost mínim a executar:
8.224,97 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
7.813,72 euros
Puntuació obtinguda:
77 punts

Beneficiari:
Ajuntament del Forés
Municipi:
Forés
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat del Casal Sant
Jordi
Pressupost Elegible:
15.790,23 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Gandesa
Municipi:
Gandesa
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de l’eficiència energètica de la
climatització de la Biblioteca
Pressupost Elegible:
16.270,87 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
95 punts

Beneficiari:
Ajuntament de l'Argentera
Municipi:
L'Argentera
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: instal·lació d’una caldera de biomassa
a la Societat Unió Argentera
Pressupost Elegible:
19.390,25 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
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% concedit:
Import concedit:
Puntuació:

95,00%
14.109,00 euros
75 punts
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Beneficiari:
Ajuntament de la Bisbal de Falset
Municipi:
La Bisbal de Falset
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.594,12 euros
Pressupost mínim a executar:
14.667,83 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
13.934,43 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de la Fatarella
Municipi:
La Fatarella
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de l’eficiència energètica de la
climatització de l’ajuntament
Pressupost presentat:
24.517,54 euros
Pressupost Elegible:
20.025,05 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
82 punts
Observacions:
La partida d’imprevistos no és subvencionable.

Beneficiari:
Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi:
La Morera de Montsant
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
16.734,30 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi:
La Nou de Gaià
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.789,53 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
77 punts

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
La Pobla de Massaluca
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Puntuació:

15.800,00 euros
14.851,58 euros
95,00%
14.109,00 euros
75 punts

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament de la Secuita
Municipi:
La Secuita
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
17.900,26 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
87 punts

Beneficiari:
Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi:
La Selva del Camp
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
20.299,35 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de la Vilella Alta
Municipi:
La Vilella Alta
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.046,96 euros
Pressupost mínim a executar:
14.153,17 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
13.445,51 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Maspujols
Municipi:
Maspujols
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
16.093,00 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
77 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi:
Mont-roig del Camp
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat de la casa de
cultura Agustí Sardà
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Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Puntuació obtinguda:

14.985,06 euros
14.094,95 euros
95,00%
13.390,20 euros
85 punts

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament de Montblanc
Municipi:
Montblanc
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat del pavelló
municipal
Pressupost Elegible:
15.859,47 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi:
Montbrió del Camp
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.115,26 euros
Pressupost mínim a executar:
14.217,41 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
13.506,55 euros
Puntuació obtinguda:
87 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Móra d’Ebre
Municipi:
Móra d’Ebre
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat del camp de
futbol
Pressupost Elegible:
26.786,16 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Móra la Nova
Municipi:
Móra la Nova
Concepte:
Subvenció PAES tipus 7: millora de l’equip de producció d’aigua
calenta sanitària.
Pressupost Elegible:
12.692,90 euros
Pressupost mínim a executar:
11.938,94 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
11.341,99 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall
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Municipi:
Passanant i Belltall
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de l’equip de calefacció a la
Casa de la Vila.
Pressupost Elegible:
17.502,17 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
80 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Pira
Municipi:
Pira
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.431,39 euros
Pressupost mínim a executar:
14.514,77 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
13.789,03 euros
Puntuació obtinguda:
87 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Pontils
Municipi:
Pontils
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
16.949,74 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Prat de Comte
Municipi:
Prat de Comte
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
16.488,96 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
80 punts

Beneficiari
Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi:
Rocafort de Queralt
Concepte:
Subvenció PAES tipus 1: millora de l’equip de bombament
Pressupost Elegible:
20.360,00 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Bàrbara
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Municipi:
Santa Bàrbara
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.800,00 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Senan
Municipi:
Senan
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora dels equips de calefacció de l’
ajuntament
Pressupost Elegible:
15.040,30 euros
Pressupost mínim a executar:
14.146,91 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
13.439,56 euros
Puntuació obtinguda:
85 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Solivella
Municipi:
Solivella
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
14.963,10 euros
Pressupost mínim a executar:
14.074,29 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
13.370,58 euros
Puntuació obtinguda:
77 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Tivissa
Municipi:
Tivissa
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat de l’ajuntament
Pressupost Elegible:
1.731,53 euros
Pressupost mínim a executar:
1.628,68 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
1.547,24 euros
Puntuació obtinguda:
97 punts

Beneficiari:
Ajuntament d’Ulldemolins
Municipi:
Ulldemolins
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
9.640,77 euros
Pressupost mínim a executar:
9.068,11 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
8.614,70 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:

Ajuntament de Vallclara
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Municipi:
Vallclara
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
10.462,82 euros
Pressupost mínim a executar:
9.841,33 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
9.349,26 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi:
Vallfogona de Riucorb
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
15.911,00 euros
Pressupost mínim a executar:
14.851,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
14.109,00 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Municipi:
Vilalba dels Arcs
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat del casal
Rossinyol
Pressupost Elegible:
13.053,47 euros
Pressupost mínim a executar:
12.278,09 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
11.664,19 euros
Puntuació obtinguda:
82 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi:
Vilanova de Prades
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
13.718,69 euros
Pressupost mínim a executar:
12.903,80 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
12.258,61 euros
Puntuació obtinguda:
80 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vilaverd
Municipi:
Vilaverd
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost Elegible:
8.280,26 euros
Pressupost mínim a executar:
7.788,41 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
7.398,99 euros
Puntuació obtinguda:
75 punts

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Segon.- Desestimar les següents sol·licituds pel fet de ser actuacions que, tot i ser
subvencionables, han obtingut una puntuació inferior a 75 punts.
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
67 punts
Observacions: Al tractar-se de millora en l’enllumenat públic, la disponibilitat
de Certificat d’Eficiència Energètica no és puntuable.

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament d'Alcover
Municipi:
Alcover
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
70 punts

Beneficiari:
Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi:
Alfara de Carles
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de l’eficiència energètica de l’
Ajuntament
Puntuació obtinguda:
70 punts

Beneficiari:
Ajuntament d'Almoster
Municipi:
Almoster
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora del’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Ajuntament d'Altafulla
Municipi:
Altafulla
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
65 punts

Beneficiari:
Ajuntament d’Amposta
Municipi:
Amposta
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
65 punts

Beneficiari:
Ajuntament d’Arbolí
Municipi:
Arbolí
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
65 punts

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
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Municipi:
Banyeres del Penedès
Concepte:
Subvenció PAES tipus 5: millora dels tancaments de l’edifici
centre cívic Ernest Lluch
Puntuació obtinguda:
55 punts

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament de Botarell
Municipi:
Botarell
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
62 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Cambrils
Municipi:
Cambrils
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat interior del
pavelló-2 i la piscina municipal
Puntuació obtinguda:
65 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Capafonts
Municipi:
Capafonts
Concepte:
Subvenció PAES tipus 5: millora dels tancaments de la Sala de
Plens.
Puntuació obtinguda:
60 punts
Observacions: La justificació del termini d’amortització requerit no es
fonamenta en l’estalvi energètic i econòmic previst per l’actuació. Per tant, es
pren com a termini de retorn vàlid a efectes de puntuació el que consta en l’
informe de la visita d’avaluació energètica.

Beneficiari:
Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi:
Castellvell del Camp
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
62 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi:
Cornudella de Montsant
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
72 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Creixell
Municipi:
Creixell
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat del Casal
Municipal
Puntuació obtinguda:
65 punts

Beneficiari:

Ajuntament de Cunit
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Municipi:
Cunit
Concepte:
Subvenció PAES tipus 4: Adquisició de software de gestió
energètica
Puntuació obtinguda:
70 punts
Observacions: La sol·licitud s’ha presentat amb el model de la convocatòria
2017. No s’ha requerit esmena de la sol·licitud ja que aquest model és igual al
model de la convocatòria 2018.

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament del Catllar
Municipi:
El Catllar
Concepte:
Subvenció PAES tipus 7: millora de l’enllumenat monumental
Puntuació obtinguda:
60 punts

Beneficiari:
Ajuntament del Perelló
Municipi:
El Perelló
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de l’eficiència energètica de la
climatització de la llar d’infants.
Puntuació obtinguda:
47 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi:
Pinell de Brai
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de l’eficiència energètica de la
climatització del Centre Polivalent
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi:
El Pla de Santa Maria
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
72 punts
Observacions: Al tractar-se de millora en l’enllumenat públic, la disponibilitat
de Certificat d’Eficiència Energètica no és puntuable.

Beneficiari:
Ajuntament de Flix
Municipi:
Flix
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat del Casal Sant
Jordi
Puntuació obtinguda:
65 punts
Observacions: No aporta la justificació del termini de retorn de l’actuació. Per
tant, per al càlcul de la puntuació obtinguda, es pren com a valor vàlid el que
consta en la visita d’avaluació energètica.

Beneficiari:
Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi:
Horta de Sant Joan
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
67 punts
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Beneficiari:
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi:
La Pobla de Mafumet
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
65 punts

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament de la Sénia
Municipi:
La Sénia
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
70 punts

Beneficiari:
Ajuntament de l’Albiol
Municipi:
L’Albiol
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat interior de les
dependències municipals de Masies Catalanes
Puntuació obtinguda:
65 punts

Beneficiari:
Ajuntament de l’Aldea
Municipi:
L’Aldea
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
70 punts

Beneficiari:
Ajuntament de l’Aleixar
Municipi:
L’Aleixar
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Ajuntament de les Piles
Municipi:
Les Piles
Concepte:
Subvenció PAES tipus 5: millora de dels tancaments del local
social
Puntuació obtinguda:
70 punts

Beneficiari:
Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Municipi:
L’Espluga de Francolí
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
70 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi:
Llorenç del Penedès
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
72 punts
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Beneficiari:
Ajuntament de Masdenverge
Municipi:
Masdenverge
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
67 punts

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament de Prades
Municipi:
Prades
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de la climatització de l’
Ajuntament
Puntuació obtinguda:
72 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Pratdip
Municipi:
Pratdip
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Puntuació obtinguda:
62 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Querol
Municipi:
Querol
Concepte:
Subvenció PAES tipus 5: millora dels aïllaments de l’ajuntament
Pressupost elegible:
4.780,48 euros
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Riudecols
Municipi:
Riudecols
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost elegible:
4.780,48 euros
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Roda de Berà
Municipi:
Roda de Berà
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora de l’equip de calefacció a l’
escola El Cucurull
Pressupost elegible:
16.769,11 euros
Puntuació obtinguda:
65 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi:
Sant Jaume dels Domenys
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost elegible:
31.821,37 euros
Puntuació obtinguda:
62 punts

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 25/04/2019 a les 09:01:26

Municipi:
Santa Coloma de Queralt
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat de la zona
esportiva
Pressupost elegible:
15.800,00 euros
Puntuació obtinguda:
62 punts
Observacions: S’accepta com a termini previst de retorn de la inversió el que
consta en la memòria aportada com a resposta al requeriment fet, ja que
aquest es justifica en base a l’estalvi energètic previst de l’actuació a executar.

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 016895DD8FC24C14808D472E17E044BD i data d'emissió 25/04/2019 a les 13:52:41

Beneficiari:
Ajuntament de Santa Oliva
Municipi:
Santa Oliva
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: millora dels equips de climatització del
local cultural
Pressupost elegible:
29.768,55 euros
Puntuació obtinguda:
70 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Tivenys
Municipi:
Tivenys
Concepte:
Subvenció PAES tipus 7: adquisició de vehicle híbrid
Pressupost elegible:
30.000,00 euros
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vallmoll
Municipi:
Vallmoll
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic
Pressupost elegible:
18.827,46 euros
Puntuació obtinguda:
72 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
Municipi:
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
Concepte:
Subvenció PAES tipus 3: xarxa de calor per a CEIP Valdelors i la
Llar d'infants Patufets.
Pressupost elegible:
85.776,28 euros
Puntuació obtinguda:
55 punts
Observacions: Es tracta d’una actuació tipus 3, d’adquisició i instal·lació de
tecnologies eficients per a la calefacció.

Beneficiari:
Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
Municipi:
Vilanova d’Escornalbou
Concepte:
Subvenció PAES tipus 6: instal·lació d’energia solar fotovoltaica
Pressupost elegible:
14.999,16 euros
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
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Concepte:
Subvenció PAES tipus 1: millora de l’equip de bombament del
dipòsit
Pressupost elegible:
20.073,90 euros
Puntuació obtinguda:
72 punts

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Beneficiari:
Ajuntament de Vila-rodona
Municipi:
Vila-Rodona
Concepte:
Subvenció PAES tipus 6: instal·lació d’energia solar fotovoltaica
Pressupost elegible:
31.161,13 euros
Puntuació obtinguda:
52 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Municipi:
Vimbodí i Poblet
Concepte:
Subvenció PAES tipus 5: millora dels tancaments de l’escola
Mare de Déu dels Torrents
Pressupost elegible:
31.161,13 euros
Puntuació obtinguda:
67 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi:
Vinyols i els Arcs
Concepte:
Subvenció PAES tipus 7: millora de l’enllumenat nadalenc
Pressupost elegible:
15.002,10 euros
Puntuació obtinguda:
52 punts

Beneficiari:
Ajuntament de Xerta
Municipi:
Xerta
Concepte:
Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat de l’ajuntament
Pressupost elegible:
8.807,88 euros
Puntuació obtinguda:
62 punts
Tercer.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la base vuitena de les bases
específiques reguladores de la subvenció, aquesta s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la
resolució de la seva concessió.
Quart. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Cinquè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i
comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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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.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 5 d’abril 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
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