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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 15 de setembre de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 15 de setembre de 2020
Hora d'inici: 13:09
Hora de finalització: 13:13
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)

Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

ACORDS
SECRETARIA
Secretaria general
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 8 de setembre de 2020.
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Serveis jurídics
2. INADMETRE A TRÀMIT UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
PRESENTADA CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E648945E26974CC39575F38890EE00C1 i data d'emissió 25/09/2020 a les 12:44:21

Fets
1. En data 6 de juliol de 2020 va tenir entrada al Registre General de la Diputació de
Tarragona una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX en
representació del senyor XXX contra la Diputació de Tarragona, per danys ocorreguts el
dia 14 de setembre de 2019 arran d’un accident sofert pel reclamant quan circulava amb
bicicleta per la carretera TP-3311, que imputa al deficient estat d’un reflector de la via.
2. En data 10 d’agost de 2020 es va sol·licitar informe al Servei d'Assistència al Territori de
la Diputació de Tarragona en relació amb la reclamació presentada.
3. En data 4 de setembre de 2020 el Servei d’Assistència al Territori ha emès informe amb
el contingut literal següent:
“En relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial que el Sr. XXX ha
presentat contra la Diputació de Tarragona per danys ocorreguts el dia 14 de setembre
de 2019 quan el representat XXX circulava amb bicicleta pel voral de la carretera TP3311, punt quilomètric 13+200, i que segons manifesta va sofrir un accident a causa
d'un ull de gat en mal estat, l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori informa:
1. La carretera TP-3311 no és una carretera de la Xarxa local de carreteres de la
Diputació de Tarragona.
2. Aquesta carretera va ser cedida als Serveis Territorials de la Generalitat de
Catalunya el 02-01-2007 segons conveni del 16-08-2006 i acta de traspàs del 21-152006.”
Fonaments de dret
1.- Manca de titularitat del servei públic
Un dels requisits imprescindibles perquè pugui ser apreciada la responsabilitat patrimonial d’
una administració pública és que s’acrediti que el servei públic que suposadament ha provocat
el dany l’hagi de prestar l’Administració a qui es reclama per la lesió soferta. Així, l’article 32.1
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, però només quan la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics.
D’acord amb l’informe del Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la Diputació de Tarragona
emès en data 3 de setembre de 2020, el tram de via per on circulava el reclamant amb bicicleta
no forma part de la xarxa viària de la qual és titular aquesta Diputació.
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Per tant, l’Administració a la qual es reclama no és la titular del servei públic suposadament
causant del dany i, en conseqüència, aquesta no en pot ser la responsable.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX en
representació del senyor XXX contra la Diputació de Tarragona, per manca de titularitat del
servei públic, al no pertànyer el tram de via on va ocórrer l’accident a la xarxa provincial.
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2. Notificar-ho a l’interessat.
3. Trametre la reclamació a l’Administració titular de la via, la Generalitat de Catalunya.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ AL CLUB BÀSQUET AMPOSTA,
DERIVADA DE L'ESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA
L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 22 D'OCTUBRE DE 2019, AMB RELACIÓ A
LA CONVOCATÒRIA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. ANY
2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. El Club Bàsquet Amposta, en data 18 d’abril de 2019, va presentar sol·licitud per a la
convocatòria 2019 de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de
Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular, per l’activitat “Dinamització del
bàsquet escolar al carrer“. En data 22 d’octubre de 2019 per acord de la Junta de Govern es va
desestimar aquesta sol·licitud per considerar-se que no es tractava d’una activitat singular, sinó
de foment de la pràctica de l’esport.
2. L'esmentada entitat en data 21 de novembre de 2019 va interposar recurs de reposició, RE
núm.1-2019-039226-2, contra l’acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2019,
al·legant que l’activitat per la qual es va sol·licitar la subvenció era una activitat singular.
3. D’acord amb les al·legacions presentades, per decret número 0005323 de data 23 de
desembre de 2019, es va estimar el recurs de reposició on es disposava que en el moment en
què s’aprovés la modificació de crèdit corresponent, es tramitaria la concessió de la subvenció,
d’acord amb els criteris que es van aplicar al referit acord de concessió i desestimació de
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subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats
esportives de caràcter singular, que va ser publicat al taulell d'anuncis de la Seu electrònica de
la Diputació de Tarragona en data 24 d'octubre de 2019.
4. En data 23 de juliol de 2020, el Ple de la Corporació va aprovar la modificació de crèdit
número 5, en la que s'hi inclou l'import de 5.752,80 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2010-341-48000-02, per a poder atendre aquesta sol·licitud.
Fonaments de dret
1. Article 22, apartat 2 c) de la 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, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic i el Reglament d'obres, activitts i serveis delsens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al següent beneficiari una subvenció pel concepte i import que es detalla, d’
acord amb els criteris que es van aplicar a l’acord de 22 d’octubre de 2019 de concessió i
desestimació de subvencions d'acord amb la convocatòria destinada als ens locals i entitats
esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular. Any
2019.

Beneficiari: Club Basquet Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Jornades de dinamització del bàsquet al carrer inclusiu
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 19.176,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Total: 5.752,80 euros
Segon.- 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.
Tercer.-. Notificar aquest acord a l'interessat.
Quart.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 25/09/2020 a les 09:26:10

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

SERVEIS INTERNS
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Contractació i Expropiacions
4. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 13 I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-2401 DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS A LA C- 51. TRAM: LA JONCOSA DEL MONTMELL - MIRADOR DEL
PENEDÈS.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per Decret de Presidència núm. 2018-0003810, de 10 de desembre de 2018, es va adjudicar
el contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès
a la C- 51. tram: la Joncosa del Montmell - Mirador del Penedès, a l’empresa TECNOLOGÍA
DE FIRMES, S.A., per un import d'1.390.144,80 €, IVA Inclòs. Aquest contracte es va
formalitzar el dia 21 de desembre de 2018.
2. Per acord de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2019 es va aprovar el projecte
modificat de les obres de condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la
C-51, tram: la Joncosa del Montmell – Mirador del Penedès, així com la modificació del
contracte subscrit amb l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA , amb un major cost de
180.718,76 euros, IVA inclòs, resultant un import total del preu del contracte d'1.570.863,56
euros € (IVA inclòs). La modificació del contracte es va formalitzar el dia 6 de març de 2020.
3. Les obres es van recepcionar el dia 25 de febrer de 2020, segons consta en l’Acta de
recepció final, signada per representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte. En l'acta es fa constar que les obres es troben en bon estat i que s’
han executat conforme a les prescripcions tècniques i administratives que regeixen el
contracte. La data de l'acta de recepció de les obres determina l’inici del termini de garantia del
contracte de dos (2) anys.
4. El cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori va presentar en data 24 de juliol de 2020,
per a la seva tramitació, la certificació núm. 13 i final d’obra, per un import de 113.420,60 euros
(IVA inclòs). L’import de les obres executades és d’ 1.684.284,16 euros (IVA inclòs). La
diferencia entre l’import de l’obra executada respecte al de l’obra adjudicada puja la quantitat
de 113.420,60 euros, que suposa un increment d’un 7,22% respecte al pressupost d’
adjudicació.

Fonaments de dret
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1. D’acord amb el que disposa l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan
de contractació ha d'aprovar la certificació final del contracte de les obres executades, que serà
abonada al contractista a compte de la liquidació final del contracte.
2. La medició general i la certificació final de les obres es regulen en l'article 166 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d'octubre.
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3. La competència per a l’aprovació de la certificació núm. 13 i última del contracte correspon a
la Junta de Govern per delegació de la Presidència de la Diputació de Tarragona, efectuada
per decret núm. 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 13 i última (certificat final d’obra) del contracte de les obres
de condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C- 51. tram: la
Joncosa del Montmell - Mirador del Penedès, signada en data 24 de juliol de 2020, per l’equip
director de les obres i l’empresa adjudicatària TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., per un import
de CENT TRETZE MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
(113.420,60 €), IVA inclòs.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2020-3020-453-61901-02 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que, de conformitat amb el que disposa l’article 243 LCSP, dins dels quinze
dies anteriors a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2) anys, la direcció
facultativa de les obres emeti el corresponent informe sobre l’estat de les obres, el qual, de ser
favorable,determinarà la devolució o cancel·lació de la garantia, la liquidació del contracte, i en
el seu cas la tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori i a
la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
5. ADJUDICAR EL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I
SENSE CONCURRÈNCIA, AMB UN ÚNIC EMPRESARI DE LES OBRES DE MODIFICACIÓ
DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AFECTADES AL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA T-3231 D’ALMOSTER A LA SELVA DEL CAMP. VARIANT D’ALMOSTER.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per acord de Junta de Govern de 30 de juny de 2020, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i amb un únic empresari, de les
obres de modificació de les línies elèctriques afectades al Projecte de condicionament de la
carretera T-3231 d’Almoster a La Selva del Camp. Variant d’Almoster, amb un pressupost base
de licitació de 101.151,66 € (IVA inclòs).

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 E648945E26974CC39575F38890EE00C1 i data d'emissió 25/09/2020 a les 12:44:21

2. A fi d’efectuar aquesta contractació, s’ha sol·licitat oferta únicament a l’empresa
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SLU (B 82846817) ja que és l'única capacitada per
realitzar l'objecte del contracte, d'acord amb l'informe de no concurrència que consta a
l'expedient. Dins del termini atorgat, l'empresa ha presentat una oferta per a aquesta
contractació de 81.982,91 € més 17.216,41 € d'IVA.
3. En data de signatura electrònica 29 de juliol de 2020, el cap d’Àrea del SAT, ha emès
informe de valoració de l’oferta rebuda, el qual es transcriu parcialment a continuació:
"L’empresa EDISTRIBUCIÓN Redes digitales, S.L. Unipersonal ha presentat oferta amb un
pressupost d’execució de 81.982,91 € (IVA exclòs), inferior al pressupost de licitació.
Atès que l’oferta presentada per EDISTRIBUCIÓN Redes digitales, S.L. Unipersonal compleix
amb els requisits exigits per efectuar els treballs, es proposa adjudicar-li el contracte de les
obres de modificació de les línies elèctriques afectades al projecte de “Condicionament de la
carretera T-3231 d Almoster a La Selva del Camp. Variant d Almoster".
4. En data 14 d'agost de 2020, l’empresa EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SLU ha
aportat la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 4.099,14 €, segons
carta de pagament núm. 2020000511, i la documentació requerida que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
1. L’article 168 a) 2 de la LCSP que regula el supòsits d’aplicació del procediment negociat
sense publicitat.
2. La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon a la presidenta de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’agost de
2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada pel cap de Servei del SAT, de 29 de juliol de 2020.
Segon. Adjudicar les obres de modificació de les línies elèctriques afectades al Projecte de
condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a La Selva del Camp a l’empresa
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SLU (B 82846817), per la quantitat total de NORANTANOU MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (99.199,32 €), amb
el desglossament següent:
Preu sense IVA: 81.982,91 €
Import IVA (21%): 17.216,41 €
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Preu del contracte 99.199,32 €
Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020/3020/453/60967/02, per un import de 99.199,32 €.
Quart. Notificar aquesta resolució i formalitzar el contracte administratiu amb l’adjudicatari en el
termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació de l’adjudicació,
en els termes previstos en l'article 153 LCSP.
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Cinquè. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu
la clàusula 2.3.4 el Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la unitat de Patrimoni i a l’Àrea del SAT.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
6. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 12 I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I DRENATGE A
DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern
amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 7 dels diputats membres dels grups polítics Junts i ERC
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític Junts, Il·ltre. Sr. Pere Segura
Xatruch per motius d'un passat vincle professional amb l'empresa.
Fets
1. Per Decret de Presidència núm. 2019-0004097, de 28 de desembre de 2018, es va adjudicar
el contracte de les obres de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de
la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2018, a l'empresa AUXILIAR DE FIRMES Y
CARRETERAS, SA, per un import d’1.400.080,11 € (IVA inclòs). Aquest contracte es va
formalitzar el dia 21 de gener de 2019.
2. Per acord de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2019 es va aprovar el projecte
modificat de les obres de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la
xarxa local del Camp de Tarragona, any 2018, així com la modificació del contracte subscrit
amb l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA, amb un major cost de
209.675,94 €, IVA inclòs, resultant un import total del preu del contracte d'1.609.756,05 € (IVA
inclòs). La modificació del contracte es va formalitzar el dia 18 de febrer de 2020.
3. Les obres es van recepcionar el dia 6 de juliol de 2020, segons consta en l’Acta de recepció
final, signada per representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa adjudicatària del
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contracte, en la que es fa constar que es troben en bon estat i que s’han executat conforme a
les prescripcions tècniques i administratives que regeixen el contracte. La data de l'acta de
recepció de les obres determina l’inici del termini de garantia del contracte de dos (2) anys.
4. El cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori va presentar en data 7 de juliol de 2019,
per a la seva tramitació, la certificació núm. 12 i final d’obra, per un import de 139.864,63 euros
(IVA inclòs). L’import de les obres executades és d’ 1.749.620,68 € (IVA inclòs). La diferencia
entre l’import de l’obra executada respecte al de l’obra adjudicada puja la quantitat de
139.864,63 €, que suposa un increment d’un 8,69% respecte al pressupost d’adjudicació.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic (en endavant LCSP), en el termini de tres mesos comptats a partir de la
recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la Certificació final de les obres executades, que
serà abonada al contractista a compte de la liquidació final del contracte.
2. La medició general i la certificació final de les obres es regulen en l'article 166 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d'octubre.
3. La competència per a l’aprovació de la certificació núm. 12 i última del contracte correspon a
la Junta de Govern per delegació de la Presidència de la Diputació de Tarragona, efectuada
per decret núm. 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 12 i última (certificat final d’obra) del contracte de les obres
de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp
de Tarragona, per un import de CENT TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (139.864,63 €), IVA inclòs.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2020-3020-453-61961-02 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que, de conformitat amb el que disposa l’article 243 LCSP, dins dels quinze
dies anteriors a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2) anys, la direcció
facultativa de les obres emeti el corresponent informe sobre l’estat de les obres, el qual, de ser
favorable,determinarà la devolució o cancel·lació de la garantia, la liquidació del contracte, i en
el seu cas la tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori i a
la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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7. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL INFORMÀTIC PELS
CENTRES EDUCATIUS, LOTS 1, 2 I 3 AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE
97.693,27 EUROS (IVA INCLÒS).
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius de l’Àrea del Servei d’Assistència
al Ciutadà té la necessitat de contractar el subministrament de divers material informàtic pels
centres educatius. Atesa la naturalesa dels subministraments necessaris, s'ha dividit l'objecte
de contracte en els següent tres lots:
Lot 1: Ordinadors personals i monitors, Equips tècnics de treball, Ordinadors portàtils i Tauletes
tàctils.
Lot 2: Solucions audiovisuals i Accessoris videoconferències.
Lot 3: Subscripcions Cinema 4D, Subscripcions Adobe i Llicències de programari divers.
A aquests efectes, el cap d'Unitat Operativa de Centre d'Atenció a l'Usuari de l’Àrea de TIC ha
redactat la memòria justificativa de la necessitat de 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.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el compliment
dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. El cap d'Unitat Operativa de Centre d'Atenció a l'Usuari de l’Àrea de TIC ha redactat el Plec
de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars
redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions han de regir la contractació del
subministrament esmentat que es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat. El
pressupost base de licitació és de 97.693,27 euros (IVA inclòs) amb el següent desglossament:

Pressupost base de licitació
sense IVA

IVA (21%)

Pressupost base de licitació
amb IVA inclòs

Lot 1

53.024,59 €

11.135,17 €

64.159,76 €

Lot 2

8.644,45 €

1.815,33 €

10.459,78 €

Lot 3

19.069,20 €

4.004,53 €

23.073,73 €

Total

80.738,24 €

16.955,03 €

97.693,27 €

Lots

3. En data 25 d’agost de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
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1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (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 simplificat, en aplicació de l'article
159 LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat signada, en data 7 d’agost de 2020,
pel cap d'Unitat Operativa de Centre d'Atenció a l'Usuari de l’Àrea de TIC, i l’inici de l’expedient
de contractació del subministrament de divers material informàtic pels centres educatius amb
un pressupost base de licitació de 97.693,27 euros (IVA inclòs), amb la següent distribució per
lots:

Pressupost
base de
licitació
sense IVA

Lots Descripció lots

IVA (21%)

Pressupost
base de
licitació
amb IVA
inclòs

Lot
1

Ordinadors personals i monitors, Equips tècnics
de treball, Ordinadors portàtils i Tauletes tàctils.

53.024,59 €

11.135,17
€

64.159,76 €

Lot
2

Solucions
audiovisuals
videoconferències.

8.644,45 €

1.815,33 €

10.459,78 €

Lot
3

Subscripcions Cinema 4D, Subscripcions Adobe
i Llicències de programari divers.

19.069,20 €

4.004,53 €

23.073,73
€

80.738,24 €

16.955,03
€

97.693,27
€

i

Accessoris

Total

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert simplificat.
Tercer. Autoritzar la despesa total de 97.693,27 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària

Import

2032 324 63600 01

4.239,48

2032 324 63600 02

2.499,86

2043 324 62600 01

2.850,00

2042 324 63600 02

4.560,05

2042 324 63600 01

2.202,54

2042 324 64100 02

13.334,20

2031 324 63600 01

5.933,01

2033 324 63600 02

7.399,89
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2033 324 63600 01

16.689,82

2041 324 62600 01

32.899,40

2041 324 62300 01

1.509,99

2020 320 22699 01

3.575,03

Quart. Iniciar els tràmits de licitació amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació, d’
acord amb els articles 135 i 159 LCSP.
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Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Gestió Administrativa dels
Centres Educatius del SAC, a la Unitat de Patrimoni i a l’Àrea de Tecnologia de la Informació i
de la Comunicació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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 setembre de 2020 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
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