Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 15 de febrer de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 15 de febrer de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:52
Lloc: Sala Julio Antonio
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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)

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

Assisteix també la Sra. Sandra Andreu Febas, cap de Serveis Econòmics per absència del
Sr. Tomàs Carbonell, 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 del 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 8 DE FEBRER DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 8 de febrer de 2019.

Serveis Jurídics
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2. COBRAMENT DE LES COSTES DEL RECURS DE DRETS FONAMENTALS NÚM. XXX
/XXX I DE LA SEVA PEÇA SEPARADA DE MESURES CAUTELARS, AMBDUES
TRAMITADES DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE
TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En el procediment de drets fonamentals núm. XXX/XXX que ha tramitat el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona s’ha dictat la Interlocutòria núm. XXX/XXX,
de data 9 d’agost de 2017, la part dispositiva de la qual estableix:
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“PARTE DISPOSITIVA
Debo acordar y ACUERDO LA INADMISIÓN del presente recurso contenciosoadministrativo de protección de los derechos fundamentales, por inadecuación
del procedimiento. Se condena en costas al actor.”

2. Així mateix, a la peça separada de mesures cautelars d’aquest recurs contenciós
administratiu núm. XXX/XXX el Jutjat també ha dictat la Interlocutòria núm. XXX/XXX, de
data 16 d’agost de 2017, la part dispositiva de la qual estableix:
"PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: DENEGAR la adopción de la medida cautelar interesada por la
representación de Don XXX. Se condena a la parte actora al pago de las
costas ocasionadas con motivo de la tramitación del presente incidente
cautelar.”

3. Efectuada la corresponent taxació de costes, el Jutjat amb data 12 de novembre de 2018
ha dictat un Decret mitjançant el qual s’ha aprovat la minuta d’honoraris del lletrat de la
Diputació per un import de 3.300 euros.
4. Les costes han esdevingut fermes i la Diputació de Tarragona és l’Administració
demandada i part beneficiada per dita condemna en costes.
5. La part obligada al pagament de les costes és la part demandant:
Sr.: XXX
NIF: XXX
Domicili: XXX
CP municipi: 43202 Reus
Fonaments de dret
1. L’article 139.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa estableix:
“Per a l'exacció de les costes imposades a particulars, l'Administració creditora ha
d'utilitzar el procediment de constrenyiment, a falta de pagament voluntari.”
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2. Per la seva banda, la Llei general tributària en el seu article 62.2 estableix:
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“Article 62 Terminis per al pagament
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per
l'Administració, el pagament en període voluntari s'ha de fer en els terminis
següents:
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil,fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. ·
3. Per analogia amb aquest precepte, es considera adient concedir a la part obligada al
pagament de les costes els mateixos terminis que la LGT concedeix per al pagament en
període voluntari dels deutes tributaris.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Requerir el Sr. XXX perquè pagui a la Tresoreria de la Diputació la quantitat de TRES
MIL TRES-CENTS EUROS (3.300 euros), import de la taxació de costes aprovada pel
Jutjat en el recurs de referència.
2. El pagament de la quantitat expressada pot efectuar-se en voluntària en els terminis
següents:
- Si la notificació de la present Resolució es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el
pagament es pot fer fins el dia 20 del mes següent.
- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim del mes, el pagament es pot fer
fins el dia 5 del segon mes posterior.
3. Transcorreguts els anteriors terminis sense haver-se efectuat el pagament de les costes,
es cobraran per la via de constrenyiment, per a la qual cosa es delega a BASE Gestió d’
Ingressos Locals la competència per realitzar tots els tràmits que corresponguin. BASE
comunicarà a la Intervenció General de la Diputació el cobrament de les costes, o els
obstacles que sorgeixin en el procediment de constrenyiment.
Forma de pagament: Personalment en aquestes oficines, mitjançant gir o per transferència
al c.c. ES58-0182-5634-1102-0151-6379 fent constar necessàriament el nom complert del
peticionari/ària i el núm.d'expedient a dalt indicat.
Règim de recursos:
Contra la present resolució no es pot interposar cap mena de recurs, per tractar-se de l’
execució d’una resolució judicial ferma, per la qual cosa si l’interessat estima que el seu
contingut no s’ajusta a allò resolt per l’òrgan judicial, pot posar-ho en el seu coneixement
mitjançant el corresponent incident d’execució de sentència, d’acord amb el que preveu l’
article 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
3. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. XXX/XXX, DE DATA 27 DE NOVEMBRE
DE 2018, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. XXX/XXX DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA
Els membres de la Junta de Govern queden assabentat del següent:
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Fets
1. El Sr. XXX, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos i el
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya van interposar un recurs contenciós
administratiu contra el Decret núm. 2017-0003891, de 29 de desembre de 2017, pel qual es
desestima el recurs de reposició interposat pel Sr. XXX per la seva exclusió de la
convocatòria de selecció d'una plaça de Tècnic Superior d'Administració Especial (Enginyer
Agrònom) per no tenir la titulació exigida.
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona
amb el núm. de procediment abreujat XXX/XXX.
2. En data 27 de novembre de 2018 l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. XXX/XXX
per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora. Aquesta sentència va
esdevenir ferma per la Diligència de data 31 de gener de 2019
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La part dispositiva de la Sentència estableix:
“FALLO
Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contenciosoadministrativo. Se condena en costas de manera solidaria a los actores, con
el límite de 100 euros, IVA incluido, a repartir por mitad entre los
demandados.”
Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa,
estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que en elles s’especifica.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentats de la Sentència núm. XXX/XXX dictada en data 27 de
novembre de 2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona
Règim de recursos:
Contra la present resolució no es pot interposar cap mena de recurs, per tractar-se de l’
execució d’una resolució judicial ferma, per la qual cosa si l’interessat estima que el seu
contingut no s’ajusta a allò resolt per l’òrgan judicial, pot posar-ho en el seu coneixement
mitjançant el corresponent incident d’execució de sentència, d’acord amb el que preveu l’
article 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS I BAIXA DE GRUPS CULTURALS I
/O PERSONES A L'ECÀTALEG.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de grups culturals, en les
que es demana la inscripció o l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions
Culturals als Ajuntaments -ecatàleg-.
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2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a
l'ecatàleg vigents.
Fonaments de dret
* 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 general de
subvencions.
* Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
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* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, 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:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i modificacions al catàleg vigent
de programacions culturals pels ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per
Internet:
Noves inscripcions:
chocolate sexy funk band
Música
Música/pop/rock
CIRC DE JOS
Espectacles Familiars
Animació Infantil
COLDDAY - a very special tribute to Coldplay
Música
Música/pop/rock
Gran Gabini Show
Espectacles Familiars
Circ
KURYOUS LINK
Música
Música/pop/rock
OLD HAPPY'S
Música
Música/pop/rock
THE WALKBAND - M80s REWIND
Música
Música/pop/rock

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 20/03/2019 a les 11:34:09

Actualitzacions:
Colla Gegantera Sant Antoni
Darío Proximity
Espectacles:
* Nom: TOUCHES La frontera de la percepción · Preu: 1200 euros
* Nom: MAGIA DE PROXIMIDAD · Preu: 560 euros
* Nom: MAGIA Y CANCIONES · Preu: 800 euros
* Nom: Rubinstein el inventor Mágico · Preu: 450 euros

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 27186AA47338442DA70E2DC0C8D90C71 i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:43:55

Els Passerells, Teatre-Estudi
Espectacles:
* Nom: L'Oncle Vània · Preu: 1000 euros
Factoria Bram
Espectacles:
* Nom: Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac · Preu: 350 euros
La Corriola Teatre
Espectacles:
* Nom: Mascles (d'Albert Llorens) · Preu: 1200 euros
* Nom: El malalt imaginari (de Molière) · Preu: 1200 euros
* Nom: Llir entre cards. L'amor de Tirant lo Blanc i Carmesina · Preu: 1200 euros
* Nom: A les fosques! · Preu: 1200 euros
L'Invisible titelles
Espectacles:
* Nom: "La veritable història del rei que tenia el nas vermell" · Preu: 400 euros
* Nom: La que escombrava l'escaleta · Preu: 400 euros
Mascarats
Mortelo & Manzani
Espectacles:
* Nom: Absurditties · Preu: 1089 euros
Orquestra Metropol
PopNRoll Cover Band.
Espectacles:
* Nom: Concert Prèmium · Preu: 3500 euros
* Nom: Concert Standard · Preu: 1200 euros
* Nom: Concert Gran · Preu: 1800 euros
Sonsin
Xaranga Tocabemolls
Espectacles:
* Nom: Tarifa 3 · Preu: 1573 euros
* Nom: Tarifa 4 · Preu: 1331 euros
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* Nom: Tarifa 5 · Preu: 1210 euros
* Nom: Tarifa 1 · Preu: 1936 euros
* Nom: Tarifa 2 · Preu: 1815 euros
ZAMBA SHOW
Espectacles:
* Nom: ZAMBA SHOW + LA TRIBU SHOW · Preu: 2100 euros
* Nom: FORMACIÓ SEXTET (6 COMPONENTS) · Preu: 2067 euros
* Nom: FORMACIÓ QUINTET (5 COMPONENTS) · Preu: 1790 euros
* Nom: FORMACIÓ QUARTET (4 COMPONENTS) · Preu: 1452 euros
* Nom: FORMACIO TRIO (3 COMPONENTS) · Preu: 1185 euros
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
5. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE VILABELLA DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES
PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I DEL
PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI 2018), PER A L'ACTUACIÓ "ANNEX AL
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS 'EMBRANCAMENT XARXA DE
DESGUASSOS DELS VESTIDORS', I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ "PROJECTE
EXECUTIU DE DESGUASSOS PLUVIALS DE LA PISTA POLIESPORTIVA'.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió de la subvenció del PEXI 2018.
2. A l’Ajuntament de Vilabella se li va concedir la subvenció del PEXI 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Annex al projecte de rehabilitació dels vestidors "embrancament xarxa
de desguassos dels vestidors"
Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 29.220,07 €
% concedit: PEXI 2018: 31,04 %
Import concedit PEXI 2018: 9.070,00 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76204-01
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3. El dia 13 de novembre de 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-12018-035705-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Vilabella ha presentat una
sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Projecte executiu de desguassos pluvials de la pista
poliesportiva
Pressupost de l'actuació: 16.028,74 €
Pressupost elegible: 13.246,89 € (6)
Recursos propis: 4.176,89 €
Subv. PEXI 2018: 9.070,00 €
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4. La base 11a de les Bases reguladores del PEXI 2018 de la Diputació deTarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un únic canvi per cadascuna de les actuciones
concedides. Es permet modificar l’objecte subvencionable, però no excedir l'import de la
subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada és la que
regulen les bases del PEXI 2018 i els serveis tècnics han emès informe favorable sobre la
subvencionalitat de la nova actuació.
6. L'Ajuntament de Vilabella ha certificat que es deduiran l'import de 2.781,85 €,
corresponent a l'IVA de l'actuació, i per tant, no es pot considerar com elegible. La
disminució del pressupost elegible no ha fet reduir l'import de la subvenció concedida.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 5 de febrer de 2019 s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la
Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 11a de les Bases reguladores del PEXI 2018 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció concedida del PEXI 2018, a l’
Ajuntament de Vilabella, per a l'actuació “Annex al projecte de rehabilitació dels vestidors
"embrancament xarxa de desguassos dels vestidors”, i destinar l'import a l'actuació
“Projecte executiu de desguassos pluvials de la pista poliesportiva", actualment amb càrrec
a la partida 1010-942-76204.
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Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilabella
que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Projecte executiu de desguassos pluvials de la pista
poliesportiva
Pressupost elegible: 13.246,89 €
% concedit: 68,47 %
Subv. PEXI 2018: 9.070,00 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
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Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES
REGULADORES DE PRÀCTIQUES A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DE
PARTICIPACIÓ DE JOVES EN PROJECTES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL I
PROJECTES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
El 21 de març de 2014 la Junta de Govern va aprovar les Normes reguladores de
pràctiques a la Diputació de Tarragona, les quals van ser modificades per Junta de Govern
de 27 de maig de 2016, per tal d’acollir estudiants en pràctiques provinents de diferents
ensenyaments universitaris i excepcionalment de cicles formatius de grau superior o
batxillerat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació
acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que preparin als estudiants per a
l'exercici d'activitats professionals.
L’1 de juliol de 2016 la Junta de Govern va aprovar la modificació de les Normes
reguladores de pràctiques a la Diputació de Tarragona i de participació de joves en
projectes del Programa de Garantia Juvenil i l’aprovació del text refós de les mateixes, per
tal d’incloure la tipologia de persones que participen en els projectes executats dins el
Programa de Garantia Juvenil i establir el seu corresponent ajut econòmic.
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D’acord amb l’informe-proposta del responsable d’unitat gestora Suport a les persones de
la Unitat Assistència Tècnica, de data 4 d’octubre de 2018, actualment la Diputació de
Tarragona executa diferents projectes de Formació Ocupacional, dirigits a persones que es
troben en situació d’atur i que no estan incloses en el Sistema de Garantia Juvenil, l’
objectiu dels quals és millorar l’ocupabilitat de les persones destinatàries, dotant-les d’una
major capacitació competencial, tant a nivell personal com professional, i proporcionar
recursos per a la seva inserció laboral en el teixit empresarial del territori.
Les persones destinatàries dels projectes de Formació Ocupacional i el seu corresponent
ajut econòmic tenen unes característiques diferents a les establertes per les persones
incloses dins el Sistema de Garantia Juvenil; per aquest motiu, manifesten la necessitat d’
incloure un tercer capítol, per tal de recollir aquestes peculiaritats, així com dels seus
corresponents ajuts econòmics.
Respecte l’ajut econòmic, s’ha pres com a referència l’establert a l’Ordre PRA/37/2018, de
16 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del
Fons Social Europeu previstos en el Programa operatiu d’ocupació, formació i educació,
destinats als ens locals per a la inserció de les persones més vulnerables.
En concret, es modifica el redactat del preàmbul i l’article 1, i s’introdueix el capítol 3
“Projectes de Formació Ocupacional”.
Per altra banda, cal modificar el nom del projecte Programa de Garantia Juvenil de la
Generalitat de Catalunya pel nom de Programa de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de que
puguin ser beneficiaris tots els joves que participin en aquest programa, ja siguin a través
de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altra ens.
Per últim, respecte els convenis d’estudiants en pràctiques, s’ha considerat adient modificar
el procediment a seguir per a la seva sol·licitud i actualitzar l’import de l’ajut econòmic i el
número d’hores diàries corresponents, així com actualitzar els diferents noms de les àrees i
unitats del text refós.
Fonaments de dret
1. Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.
2. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de formació en centres de treball.
3. Normativa relacionada amb el Programa de Garantia Juvenil i les convocatòries
específiques dels diferents programes.
4. Normativa relacionada amb els projectes de Formació Ocupacional i les seves
convocatòries específiques.
5. Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, que regula els termes i les condicions d’inclusió
en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes
de formació.
6. Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions
públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les modificacions del Text refós de les Normes reguladores de pràctiques a la
Diputació de Tarragona i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia
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Juvenil i projectes de Formació Ocupacional, que consta com annex, en el sentit que s’ha
detallat en l’apartat de fets d’aquest acord.
2.
Comunicar aquest acord a les diferents àrees i organismes, Junta de Personal
Funcionari, Comitè d’Empresa, Secció Sindical UGT, Secció Sindical CCOO i Secció
Sindical USTEC.
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3.
Publicar el Text refós de les Normes reguladores de pràctiques a la Diputació de
Tarragona i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia Juvenil i
projectes de Formació Ocupacional, a la Intranet de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
En el cas del personal funcionari:
- 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.
En el cas del personal laboral:
- Demanda laboral davant del Jutjat Social de Tarragona, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
7. ACCEPTACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA SECCIÓ DE TARRAGONA DEL
JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, QUE FIXA EL PREU JUST DE LA FINCA
NÚM. 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:
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.

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
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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 €

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 27186AA47338442DA70E2DC0C8D90C71 i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:43:55

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 €

Fonaments de dret
1. L’article 5 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que quan no
compareguin a l’expedient els propietaris o titulars de les finques afectades s’han d’
entendre les diligències amb el Ministeri Fiscal.

2. L’article 34 de la LEF disposa que el Jurat d’Expropiació Forçosa ha de decidir
executòriament sobre el preu just que correspongui als béns i drets objecte de l’expropiació.

3. D’acord amb l’art. 2 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya,
correspon al Jurat d’Expropiació de Catalunya les funcions de la taxació, el peritatge i la
fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de
Catalunya.

4. L’article 50.1 de la LEF diu que quan hi hagi qualsevol litigi o qüestió entre l’interessat i l’
Administració, s’ha de consignar el preu just per la quantitat que sigui objecte de discòrdia.
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5. L’art. 51 de la LEF determina que, una vegada fet efectiu el pagament o consignat en la
forma prevista en l’article anterior podrà ocupar-se la finca per via administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar 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 el preu just de la
finca núm. 20 del Projecte “Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T214. La Riera de Gaià”, amb el següent detall:

Finca
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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 €

SEGON. Consignar, en 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. L’esmentada quantitat aniran amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del
pressupost de l'exercici 2019.

QUART. Demanar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Riera de Gaià que designi
un representant per la signatura de l’acta d’ocupació de la finca núm. 20 de l’esmentat
Projecte, el dia 14 de març de 2019, a les 10 hores, a l'Ajuntament de la Riera de Gaià.
A l’esmentat acte es convocarà al Ministeri Fiscal en representació i defensa dels
interessos dels titulars registrals desconeguts.

CINQUÈ. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’esmentat acte:
- XXX, cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions o XXX, cap de
secció de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.

SISÈ. Notificar aquest acord al Ministeri Fiscal i 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:
- Actes administratiu definitiu no recorrible.
8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT DEL MAQUINARI I
PROGRAMARI DEL FABRICANT EMC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
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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 Decret de presidència núm. 2018-0003823 de data 10 de desembre de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, el plec
de prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits licitatoris per a l'adjudicació,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del servei de suport del maquinari i
programari del fabricant EMC de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 37.510,00 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica, prevista en el Plec de
clàusules administratives particulars, va procedir a l'obertura del sobre únic presentat
electrònicament per l’únic licitador que ha concorregut a la licitació:
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Núm. oferta
1

Licitador
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, SLU

La Unitat va examinar la documentació inclosa en el sobre i va constatar que era correcta.
El resum de l’oferta econòmica presentada és la següent:
Licitador

Oferta económica
(IVA inclòs)

INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y
MEMORIAS ESPAÑA, SLU

37.185,50 €

3. En data 17 de gener de 2018, el cap de secció de Sistemes, responsable del contracte i
membre de la Unitat tècnica informa el següent:
“Un cop revisada l’única oferta presentada a la contractació de la renovació del
manteniment del maquinari i programari EMC del que disposa la Diputació de Tarragona, i
comprovat que la oferta presentada compleix els requeriments tècnics i condicions
especificats als plecs tècnics de contractació, valorarem la puntuació obtinguda per aquesta
oferta.
Segons els criteris de valoració del plec, la puntuació obtinguda la calcularem amb la
següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import base licitació –
oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de tots els
licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta puntuació són
sense IVA.
D’aquesta forma obtenim:
Licitador

Oferta económica
(IVA inclòs)

Puntuació

INTERNACIONAL PERIFÉRICOS
Y MEMORIAS ESPAÑA, SLU

37.185,50 €

10,00
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D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a la oferta presentada per l’empresa
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.U per un import de
37.185.50 € (IVA inclòs)."
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4. En compliment de l’article 159.4 de la Llei de contractes del sector públic i, dins el termini
establert en el requeriment, en data 23 de gener de 2019, l’empresa INTERNACIONAL
PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, SLU, proposada com adjudicatària, va presentar
la documentació acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions.
5. En data 1 de febrer de 2019, en la fase d’adjudicació de l’expedient, la Intervenció
General ha emès informe de fiscalització limitada prèvia de conformitat.
Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, preveuen la classificació de les ofertes i l'adjudicació dels contractes dels
procediments oberts i oberts simplificats respectivament.
2. L'article 159.6 de la mateixa norma preveu que la formalització del contracte, en el
procediment obert simplificat amb tramitació abreujada, es pot fer mitjançant la signatura d’
acceptació pel contractista de la resolució de l’adjudicació.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al president de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol
de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir l'informe tècnic
de data 17 de gener de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte del servei de suport del maquinari i programari del fabricant
EMC de la Diputació de Tarragona a l’empresa INTERNACIONAL PERIFERICOS Y
MEMORIAS ESPAÑA, SLU, amb NIF B62758602, per un import de TRENTA-SET MIL
CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 37.185,50 € (IVA inclòs),
amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
30.731,82 €
Tipus IVA (21%).
6.453,68 €
Preu màxim del contracte: 37.185,50 €
Tercer. Imputar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 9020
/ 920 / 21600 / 01 i número d'operació 2019001342.
Quart. Publicar la resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació.
Cinquè. Notificar-ho a l'adjudicatari amb l'advertiment de que la formalització del contracte
es realitzarà amb la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació mitjançant sobre
electrònic al qual podrà accedir a través de la plataforma de contractació electrònica de la
Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l'ha dictat.
9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE
REFORMA DE LES PLANTES BAIXA I PRIMERA DE L'ESCOLA D'ART I DISSENY A
TARRAGONA DE LA DIPUTACIÓ.
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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 núm. 2018-0000326, de data 9 de novembre de 2018,
es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert de les obres de
reforma de les plantes baixa i primera de l’Escola d’Art i Dissent a Tarragona de la
Diputació, amb un pressupost base de licitació de 514.818,71euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Mesa de Contractació, en data 9 de
gener de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels 3 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

VORACYS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SL

2

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

3

IBERLAND MUEBLES Y REFORMAS, SL

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 dels sobres B dels licitadors
acceptats, amb el resultat següent:
Sobre B:
Núm.
Plica

LICITADOR

1

VORACYS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SL

2

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

3

IBERLAND MUEBLES Y REFORMAS, SL

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

1............... 420.364,37 €
1................ 358.690,00 €
1................ 361.224,03 €

A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió va procedir a valorar l’oferta econòmica
d’acord amb els criteris de valoració avaluables de forma automàtica establerts a l’apartat
n) de l’annex I del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es
transcriu tot seguit:
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"n) Criteris de valoració.
Únic: El criteri que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest procediment obert és el
següent:
1. Proposta econòmica, fins a 10 punts:
Es puntuarà l'import de l'oferta econòmica presentada pel licitador, aplicant la fórmula
següent:
preu de l'oferta més baixa
10 x ---------------------------------------------------preu de l’oferta que es puntua”
De l’aplicació dels esmentats criteris va resultar la següent puntuació:
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Núm.
plica

Puntuació
sobre B

Empresa

1

VORACYS
CONSTRUCCIONES
SERVICIOS, SL

2

ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS, SL

3

IBERLAND, INMUEBLES Y
REFORMAS, SL

Y

8,53

10
9,93

En el mateix acte, la Mesa de Contractació va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’
adjudicació del contracte d’obres per a la reforma de les plantes baixa i primera de l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, a l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS,
SL (plica 2), per un import de 434.014,90 (IVA inclòs), per resultar ser l’empresa que ha
obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es
refereix a l’article 150.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Així com,
establir l'ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix el mateix article.
L’acta de la mesa es va publicar el dia 29 de gener de 2019 al Perfil de Contractant.
4. En data 22 de gener, l’empresa Artífex Infraestructuras, SL ha aportat la justificació
d'haver constituït la garantia definitiva per un import total de 17.934,50 euros, segons carta
de pagament núm. 2019000023 i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
5. En data 7 de febrer de 2019, la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
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. 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:
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Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 9 de gener de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte de les obres de reforma de les plantes baixa i primera de l’
escola d’Art i Disseny a Tarragona de la Diputació, a l'empresa ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS, SL per un import de QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE MIL
CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (434.014,90 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA

358.690,00 €

Import 21% IVA:

75.324,90 €
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Preu final del contracte

434.014,90 €

Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019 / 2020 / 320 / 63200 / 01 del pressupost de la Diputació, per import de
434.014,90 euros, amb número d'operació 2019002141, i donar de baixa l'import de
514.818,71 euros de l'autorització amb núm. operació 2018028462-A i aplicació
pressupostària 2018 / 2020 / 933 / 63201 / 02.
Quart. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes:
Núm. Núm.
Ordre plica

Puntuació
sobre B

Empresa

1

2

ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS,
SL

2

3

IBERLAND, INMUEBLES
Y REFORMAS, SL

9,93

3

1

VORACYS
CONSTRUCCIONES
SERVICIOS, SL

8,53

10

Y

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu en la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. 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.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Ciutadà.
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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10. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT I SENSE CONCURRÈNCIA, AMB UN ÚNIC EMPRESARI DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES D' E-CONTRACTA (PLYCA)
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència número 2018-00041000 de 28 de desembre de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
sense concurrència, amb un únic empresari del servei de manteniment de les llicències d’ econtracta (Plyca), amb un pressupost base de licitació de 61.704,87 euros (IVA inclòs).
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2. A fi d’efectuar aquesta contractació, s’ha sol·licitat una única oferta a l’empresa NEXUS
INFORMATION TECHNOLOGY SAU (NIF núm. A81727810) ja que ha acreditat ser l'únic
distribuïdor a Espanya que pot lliurar en aquestes condicions les llicències que necessitem.
3. En data de signatura electrònica 22 de gener de 2019, el Cap de Servei de Tecnologies
de la Informació, ha emès informe de valoració de l’oferta rebuda, en el que fa constar que
es considera correcta i ajustada als preus de mercat.
4. En data 5 de febrer de 2019, l’empresa NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU ha
aportat la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.549,79
euros, segons carta de pagament núm. 2019000050 i la documentació requerida, que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
5. En data 12 de febrer de 2019, la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. L’article 168 a) 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que
regula el supòsits d’aplicació del procediment negociat sense publicitat.
3. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d’acord
amb la delegació efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb
núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada pel cap de l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
Segon. Adjudicar l’esmentat servei a l’empresa NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY
SAU (NIF núm. A81727810), per la quantitat total de SEIXANTA-UN MIL SET CENTS
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (61.704,87 euros), amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA: 50.995,76 €
Import IVA (21%): 10.709,11 €
Preu del contracte 61.704,87 €
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Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a la partida 2019/9030
/920/21600/01 per import de 46.967,07€ i número d’operació 2019002806D i a la partida
2019/9030/920/64101/01 per import de 14.737,80€ i número d’operació 2019002807D.
Quart. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
preveu la clàusula 11a del Plec de clàusules administratives particulars.
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Cinquè. 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.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
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
11. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS ( PRÉSTECS GENER 2019).
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- S'han calculat els imports a liquidar en concepte d'amortització i interessos dels diversos
prèstecs de la Diputació de Tarragona amb el venciment durant el mes de gener de 2019.
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.- Reconèixer les obligacions en concepte d'amortització i interessos de prèstecs amb
venciment del mes de gener de 2019 d'acord amb la relació adjunta:
Relació num. 00171 ................................

397.957,20 €.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
12. APROVACIÓ DE LA DESPESA A FAVOR DE BASE- GESTIÓ D'INGRESSOS PER LA
RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA DE LES LIQUIDACIONS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ VOLUNTÀRIA
DE DESEMBRE I REGULARITZACIÓ DE L'ANY 2018.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
Primer. Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE- Gestió d'
Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
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Segon. Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les condicions
d'aquesta funció administrativa, BASE - Gestió d'Ingressos ha de percebre com a
compensació econòmica per les despeses derivades de la realització de les tasques
encomanades una compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Tercer. Segons la liquidació voluntària liquidable de desembre, amb número (2018/7043),
l'import de la compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per part
de BASE – Gestió d'Ingressos és de 861,58 euros, atès que la recaptació total
corresponent al període transcorregut entre l'1 de desembre fins el 12 de desembre ha
estat de 43.078,96 euros.
Quart. Així mateix, en la liquidació executiva del mes de maig (2018/2500) hi figura una
compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per part de BASE –
Gestió d'ingressos per import de 3,70 euros referents a un principal recaptat de 16.737,22
euros durant el període de 01/05/2018 a 31/05/2018. Aquest import correspon a
liquidacions emeses per la Diputació de Tarragona cobrades erròniament per BASE –
Gestió d'ingressos en període voluntari, que haurien d’haver-se tramitat en període executiu.
Pel motiu anterior, en la liquidació executiva del mes de juny (2018/3110) BASE va abonar
la quantitat de 3,70 euros corresponents a l’import erròniament aplicat com a compensació
econòmica en la liquidació executiva del mes de juny (2018/3110).
No obstant això, l'esmentada compensació econòmica de 3,70 euros va ser erròniament
tramitada i aprovada per mitjà del decret del president de la Diputació núm. 2601-2018 i,
per tant, aquest import ha de ser regulartizat a efectes del tancament de l'exercici 2018.
Cinquè. D'altra banda, en la liquidació voluntària del mes d'octubre (2018/5749) figura un
interès a favor de BASE- Gestió d'Ingressos de 0,08 euros corresponents a una liquidació
fraccionada en període voluntari. L'esmentat import va ser tramitat i aprovat erròniament
per mitjà de l'acord de la Junta de Govern de 21 de desembre com a compensació
econòmica a favor de l'organisme BASE. Ara bé, aquest organisme no va aplicar aquest
import al premi de compensació econòmica referent a la liquidació voluntària del mes
d'octubre (2018/5749) i, per tant, aquest import ha de ser regulartizat a efectes del
tancament de l'exercici 2018.
Sisè- El principi comptable públic de no compensació de les partides d'ingressos i despeses
obliga a registrar els descomptes com a despesa i els ingressos per l'import brut.
Setè- D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona
vigents cal aprovar la despesa corresponent.
Fonaments de dret
Primer- Acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar
la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE – Gestió
d'Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segon- Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de 857,80 euros a favor de BASE
– Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica per la gestió de la
recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona detallats a la liquidació
voluntària liquidable de desembre (núm. 2018/7043) una vegada deduïts els imports de
3,70 i de 0,08 corresponents a les regularitzacions de la compensació econòmica de la
liquidació executiva de juny (2018/3110) i de la liquidació voluntària d'octubre (2018/5749)
que s'han relacionat anteriorment, a càrrec de l'aplicació pressupostària de la Diputació de
Tarragona 2019/6020/932/22708.
2. Comunicar-ho a Tresoreria i a la Unitat de Fiscalització.
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
13. APROVACIÓ D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ DE L'ENDEUTAMENT.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- S'han calculat els imports a liquidar en concepte d'amortització i interessos dels diversos
prèstecs de la Diputació de Tarragona amb el venciment durant el mes de febrer de 2019.
2.- S'ha emès informe d'Intervenció favorable.
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.- Reconèixer les obligacions en concepte d'amortització i interessos de prèstecs amb
venciment del mes de febrer de 2019 d'acord amb la relació adjunta:
Relació num. 00175 ....................................................... 127.785,89 €.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
14. PROPOSTA D'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 Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relació/ns
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
Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
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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
EUROS 967,12 (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ .............................................................. 967,12 €
Núm. 00138 (Conservatori Reus)..................................... 483,29 €
Núm. 00146 ( EADT )..................................................... 483,83 €
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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.
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.
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 47.929,20 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència................................................................... 72,60 €
Núm. 00134.................................................................... 72,60 €
Secretaria................................................................. 3.900,79 €
Núm. 00141............................................................... 3.900,79 €
Serveis interns...................................................... 14.763,40 €
Núm. 00130............................................................... 3.083,32 €
Núm. 00131............................................................... 9.236,88 €
Núm. 00163............................................................... 2.443,20 €
Recursos Humans.................................................. 1.405,00 €
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Núm. 00166............................................................... 1.405,00 €
Coneixement i Qualitat.............................................. 874,05 €
Núm. 00150.................................................................. 874,05 €
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SAM.......................................................................... 5.886,65 €
Núm. 00132............................................................... 3.012,90 €
Núm. 00133............................................................... 2.873,75 €
SAC......................................................................... 21.026,71 €
Núm. 00126............................................................... 2.730,40 €
Núm. 00128............................................................... 2.628,13 €
Núm. 00129............................................................... 2.075,03 €
Núm. 00136............................................................... 1.258,40 €
Núm. 00137.................................................................. 849,85 €
Núm. 00155............................................................... 1.911,44 €
Núm. 00165............................................................... 9.573,46 €

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 1.562,12 €, ja que es disposa
de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAC........................................................................... 1.562,12 €
Núm. 00117............................................................... 1.562,12 €

3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 49.491,32 €.

4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 15 de febrer de 2019 convenientment anonimitzada, en compliment de
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària General
Pilar Sanchez Peña

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 20/03/2019 a les 11:34:09

