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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 22 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: 22 de setembre de 2020
Hora d'inici: 13:09
Hora de finalització: 13:13
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)

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 15 DE SETEMBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 15 de setembre de 2020.

Serveis jurídics
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2. DECLARAR EL DESISTIMENT D'UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (EXP. 2020-4154).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. En data 23 d’abril de 2020 té entrada al Registre General de la Diputació un escrit de
reclamació de responsabilitat patrimonial presentat per l’advocada XXX en nom de l’
empresa Santalucía, en el qual manifesta que actua en representació de la seva
assegurada, la senyora XXX, la qual exposa patir danys al seu habitatge situat al carrer
Llobera núm. 17, de Reus, causats per filtracions d’aigua pluvial amb origen a la coberta
de l’edificació confrontant, el Palau Bofarull, titularitat de la Diputació de Tarragona.
Aquest escrit només va ser signat per la senyora XXX, es quantifiquen els danys en
203,11 euros però no aporta cap document per tal d’acreditar-los.

2. D’acord amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitaria ocasionada pel
COVID-19, a la data d’interposició de l’escrit de reclamació patrimonial els procediments
administratius es trobaven suspesos. D'acord amb l'establert al RD 537/2020, de 22 de
maig, es va reprendre el còmput dels terminis administratius suspesos pel RD 463/2020
en data 1 de juny de 2020.

3. Com que es va apreciar l’existència de defectes en l’escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial presentat, es va concedir a l’advocada XXX un termini de 10
dies hàbils per a esmenar-los, mitjançant l’informe de deficiències a esmenar, de data 1
de juny de 2020, notificat electrònicament en la mateixa data. Entre les deficiències
detectades hi figurava la manca d’acreditació de la representació conferida per la
senyora XXX a favor de la companyia d’assegurances o bé a favor de l’advocada, amb
l'advertència que si no s'esmenaven els defectes se la tindria per desistida en la seva
reclamació.

4. Transcorregut el termini sense haver esmenat les deficiències detectades, es va
concedir un segon termini d’esmena de defectes mitjançant l’informe de deficiències a
esmenar de data 27 de juliol de 2020, notificat electrònicament en la mateixa data.

5. A data d’avui no consta que s'hagi atès, per part de l’advocada de la companyia
Santalucía, cap de les dues sol·licituds d'esmena.

Fonaments de dret
1.
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1. L’article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, disposa que en el cas que la sol·licitud d'inici no reuneixi els
requisits necessaris i establerts als articles 66, o, en el seu cas, 67 de la mateixa Llei, o
d'altres exigits a la legislació aplicable, s’ha de requerir a l’interessat que, en el termini
de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi la documentació que manca, amb indicació que
si no ho efectua se’l tindrà per desistit de la seva petició, disposant també que caldrà
resolució expressa que ho declari.
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2. L’article 21.1 de la Llei 39/2015 preveu que l’administració està obligada a dictar
resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol que sigui la forma d’
inici.

3. L'article 5.3 de la Llei 39/2015 estableix que per presentar sol·licituds en nom d'una altra
persona s'haurà d'acreditar la representació.

4. L'article 5.4 de la Llei 39/2015, al seu torn, preveu que la representació podrà acreditarse per mitjà de qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva
existència.

5. L'article 5.6 de la mateixa Llei disposa que la falta o insuficient acreditació de la
representació no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de què es tracti, sempre que
la representació s'aporti o bé s'esmeni el defecte en un termini de deu dies que l'òrgan
administratiu ha de concedir a tal efecte, o d'un termini superior quan les circumstàncies
del cas ho requereixin.

6. En el supòsit de fet s'ha notificat dos cops a l’advocada de la companyia Santalucía el
requeriment d'esmena de defectes. En relació amb la deficient acreditació de la
representació, s'indicà expressament que calia aportar:
“Poders notarials o bé poders “apud acta” atorgats davant la mateixa Administració
conforme el Gabinet Solà ostenta la representació legal de la reclamant”.

7. Per tant, havent transcorregut amb escreix el segon termini de 10 dies hàbils concedit, i
segons allò que disposen els articles 5.6, 21 i 68 de la Llei 39/2015, correspon tenir per
no acreditada la representació de l’advocada de la companyia d’assegurances
Santalucía, la senyora XXX del Gabinet Solà, per actuar en nom de la senyora XXX.
En conseqüència, S'ACORDA:
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1. No tenir per esmenat el defecte de manca d’acreditació de la representació i, per tant, no
tenir per efectuada la designació de la companyia d’assegurances Santalucía i de l’
advocada XXX com a representant de la senyora XXX.

2. Declarar el desistiment de la senyora XXX en la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per l’advocada XXX en el seu nom pels danys suposadament
soferts en el seu habitatge situat al carrer Llovera núm. 17 de Reus.
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3. Notificar aquesta resolució a l’advocada de la companyia d’assegurances Santalucía.
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.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
3. APROVAR L'APORTACIÓ, PER A L'ANY 2020 AL PARC NATURAL DE LA SERRA DEL
MONTSANT I APROVAR EL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ, PREVI A LA
JUSTIFICACIÓ, DEL 50% DE L'APORTACIÓ.
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. Un dels objectius de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla Estratègic vigent, és
realitzar actuacions per a la preservació de la natura. Per materialitzar aquest objectiu, la
Corporació manifesta la voluntat d’actuar, entre d’altres, en la conservació i millora d’espais
naturals protegits.
2. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra del
Montsant segons Decret 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del parc natural de la serra del
Montsant (DOGC 3636 15-05-2002).
3. La Diputació de Tarragona ha previst la quantitat de 35.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020-1200-172-48118, per a cobrir les despeses de diverses actuacions del
Parc Natural de la Serra del Montsant.
4. En data 16 de juliol de 2020, registre d'entrada 8004330008-1-2020-017576-2, el Parc
Natural de la Serra del Montsant ha tramès la sol·licitud d'aportació econòmica per a l’any
2020, per un import total de 35.000,00 €, que es distribueix de la següent manera:
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Actuació

Pressupost (€)

Projecte de la biodiversitat cultivada: Sector productiu.

13.000 €

Projecte de capacitat de càrrega del Parc (2a Fase).

10.000 €

Servei d’assistència tècnica per realitzar el procés de renovació de la Carta
Europea de Turisme.
Adquisició de material per projectes de seguiment i conservació d’espècies.
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TOTAL (IVA inclòs)

10.000 €

2.000 €
35.000 €

5. La Unitat Gestora ha emès informe favorable, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
El beneficiari declara, en la sol·licitud, que no es dedueix l’IVA de les despeses objecte de l’
aportació.

Fonaments de dret
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Decret 131/2002, de 30 d’abril, (DOGC 3636 15-05-2002), sobre la declaració del parc
natural de la serra del Montsant
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’aportació, per a l'any 2020, al Parc Natural de la Serra del Montsant per l’
import que es consigna:
Beneficiari: Parc Natural de la Serra del Montsant
Municipi: La Morera del Montsant
Concepte: 2020 - Aportació Parc Natural del Montsant
Pressupost Presentat: 35.000,00 €
Pressupost Elegible: 35.000,00 €
% concedit: 100%
Import concedit: 35.000 €
Aplicació pressupostària: 1200/172/48118/01

Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació, previ a la justificació, del 50% de l'aportació
per a l'any 2020 al Parc Natural de la Serra del Montsant, per import de 17.500,00 €, en el
termini d’un mes després de la data de l’aprovació per Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona.
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Tercer. El pagament de les despeses, es farà prèvia justificació de les actuacions realitzades
mitjançant la documentació següent:
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Memòria de les actuacions.
Certificació de la Junta Rectora d’execució de les actuacions.
Factures i altres documents justificatius degudament compulsats o relació classificada
de despeses amb identificació del concepte, creditor, document, import, data d’emissió i,
en el seu cas, data de pagament.
Justificació de què es fa constar la col·laboració de la Diputació.

Quart. Notificar aquest acord al Parc Natural de la Serra del Montsant, i 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.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
4. ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES DE
MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA
XARXA LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA (LOT 1) I DE LES TERRES DE L’EBRE (LOT 2).
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. 2020-0001487, data 6 de maig de 2020, es va aprovar l’
expedient de contractació, per procediment obert, de les obres de millores puntuals de
seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona (Lot 1) i de
les Terres de l’Ebre (Lot 2), amb el següent desglossament:

Pressupost
(sense IVA)

Pressupost base
de licitació
(IVA inclòs)

Lot
núm.

Objecte del contracte

1

Millores puntuals de seguretat i
drenatge a diverses carreteres de
la xarxa local del Camp de
Tarragona,

1.280.896,63 €

268.988,29 €

1.549.884,92 €

2

Millores puntuals de seguretat i
drenatge a diverses carreteres de
la xarxa local del Camp de
Tarragona,

962.530,98 €

202.131,51 €

1.164.662,49 €

Pressupost base de licitació

2.243.427,61 €

471.119,80 €

2.714-547,41 €
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Import IVA (21%)

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 17 de juny de 2020, es va constituir la
Mesa de Contractació, per a la qualificació de la documentació administrativa i l'obertura dels
sobres electrònics que contenien la proposició econòmica dels set (7) licitadors presentats,
amb el següent resultat:

Sobre núm. 3
Criteris avaluables de forma automàtica:
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Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1. Oferta econòmica (IVA exclòs), fins a 20
punts.
2. Equip tècnic amb dedicació plena a l obra,
fins a 5 punts
3. Viabilitat de l'obra, fins a 5 punts.
Lot 1

Lot 2

1

M. I J. GRUAS, SA (A25031576)

1. 1.040.728,51 €
2. a valorar
3. a valorar

1. 762.998,31 €
2. a valorar
3. a valorar

2

1. 1.126.548,59 €
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,
2. a valorar
SAU (A25012386)
3. a valorar

1. 779.168,83 €
2. a valorar
3. a valorar

3

AUXILIAR DE FIRMES Y
CARRETERAS, SAU (AFICSA)
(A43017854)

1. 1.099.766,06 €
2. a valorar
3. a valorar

1. 799.751,55 €
2. a valorar
3. a valorar

4

UTE SERVIDEL, SLU (B43387760)
- SEGUSENYAL, SL ( B25472515 )

1. 1.033.086,60 €
2. a valorar
3. a valorar

1. 721.030,81 €
2. a valorar
3. a valorar

5

TECNOLOGIA DE FIRMES SA
(A85058618)

1. 1.124.880,00 €
2. a valorar
3. a valorar

1. 888.880,00 €
2. a valorar
3. a valorar

6

UTE ARNÓ INFRAESTRUCTURAS,
1. 1.251.564,10 €
S.L.U. (B25303611) 2. a valorar
BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U. (A25.
3. a valorar
006.834)

1. 854.149,99 €
2. a valorar
3. a valorar

7

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
SAU (A41441122)

1. 1.227.029,59 €
2. a valorar
3. a valorar

1.
2.
3.

El resum de l'obertura i l’acta d’aquesta Mesa es van publicar al Perfil de contractant en dates
18 de juny i 27 de juliol de 2020 respectivament.
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3. En data 24 de juliol de 2020, el cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Territori va emetre
Informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, el qual es transcriu
parcialment a continuació:
“Xarxa local del Camp de Tarragona (Lot 1)
(...)
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D’acord amb els criteris previstos a l’Annex XII “Criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica”, apartat Criteris d’adjudicació, del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix per a aquest contracte, la puntuació obtinguda ha estat la següent:
OFERTA
ECONÓMICA
(IVA EXCLÒS)

OFERTA
ECONÓMICA 020

EQUIP
TÈCNIC
DEDICACIÓ
PLENA

VIABILITAT
DE L’OBRA 05

TOTAL

UTE SERVIDLESEGUSENYAL, SL

1.033.086,60

20,00

5,00

5,00

30,00

MIJ GRUAS, SA

1.040.728,51

19,38

5,00

5,00

29,38

AUXILIAR DE FIRMES I
CARRETERES SAU

1.099.766,06

14,62

5,00

5,00

24,62

TECNOLOGÍA DE
FIRMES, SA

1.124.880,00

12,59

5,00

5,00

22,59

ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU

1.126.548,59

12,46

5,00

4,00

21,46

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURES,
SAU

1.227.029,59

4,35

5,00

5,00

14,35

UTE ARNÓ
INFRAESTRUCTURAS,
SLU-BENITO ARNÓ E
HIJOS, SAU

1.251.564,10

2,37

5,00

5,00

12,37

EMPRESA

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de les obres de Millores puntuals de seguretat i drenatge
a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, a l’empresa Ute Servidel –
Segusenyal, SL, per haver obtingut la major puntuació dels criteris de valoració (30 punts).
Xarxa local de les Terres de l’Ebre (Lot 2)
(...)
D’acord amb els criteris previstos a l’Annex XII “Criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica”, apartat Criteris d’adjudicació, del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix per a aquest contracte, la puntuació obtinguda ha estat la següent:
EQUIP
TÈCNIC
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EMPRESA

OFERTA
ECONÓMICA
(IVA EXCLÒS)

OFERTA
ECONÓMICA
0-20

DEDICACIÓ
PLENA

VIABILITAT
DE L’OBRA 05

TOTAL

UTE SERVIDLESEGUSENYAL, SL

721.030,81

20,00

5,00

5,00

30,00

MIJ GRUAS, SA

762.998,31

16,52

5,00

5,00

26,52

ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU

779.168,83

15,19

5,00

4,00

24,19

AUXILIAR DE FIRMES I
CARRETERES SAU

799.751,55

13,48

5,00

5,00

23,48

UTE ARNÓ
INFRAESTRUCTURAS,
SLU-BENITO ARNÓ E
HIJOS, SAU

854.149,99

8,98

5,00

5,00

18,98

TECNOLOGÍA DE
FIRMES, SA

888.880,00

6,10

5,00

5,00

16,10

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de les obres de Millores puntuals de seguretat i drenatge
a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre, a l’empresa Ute Servidel –
Segusenyal, SL, per haver obtingut la major puntuació dels criteris de valoració (30 punts)”
L’Informe es va publicar al Perfil de Contractant en data 27 d’agost de 2020.
4. En data 29 de juliol de 2020, la Mesa de Contractació va estudiar i assumir l'informe de
valoració emès pel responsable del contracte, de data 24 de juliol de 2020, i va acordar
proposar a l’òrgan de contractació:
- Adjudicar el lots 1 i 2 del contracte de les obres de millores puntuals de seguretat i drenatge
a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre a la UTE
Servidel – Segusenyal, SL, per un import de 1.250.034,79 € (IVA inclòs) per al lot 1 i
872.447,28 € (IVA inclòs) per al lot 2, per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació
del compliment del requeriment a què es refereix l’article 150.2 de la Llei de contractes del
sector públic en endavant (LCSP).
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article
150.2 LCSP:
Lot 1
Núm.
ordre

Núm. plica- Empresa

Puntuació

1

4. UTE SERVIDEL, SLU - SEGUSENYAL, SL

30

2

1. M. I J. GRUAS, SA

29,38

3

3. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

24,62

4

5. TECNOLOGIA DE FIRMES SA

22,59

5

2. ROMÀINFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

21,46
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6

7. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU

14,35

7

6. UTE ARNÓINFRAESTRUCTURAS, S.L.U. - BENITO ARNÓ E
HIJOS, S.A.U.

12,37

Núm. plica- Empresa

Puntuació

Lot 2
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Núm.
ordre
1

4. UTE SERVIDEL, SLU - SEGUSENYAL, SL

30

2

1. M. I J. GRUAS, SA

26,52

3

2. ROMÀINFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

24,19

4

3. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

23,48

5

6. UTE ARNÓINFRAESTRUCTURAS, S.L.U. - BENITO ARNÓ E
HIJOS, S.A.U.

18,98

6

5. TECNOLOGIA DE FIRMES SA

16,10

L’acta d’aquesta Mesa es va publicar al Perfil de Contractant en data 27 d’agost de 2020.
5. En data 14 d'agost de 2020, la UTE SERVIDEL, SLU - SEGUSENYAL, SL, va aportar la
justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 51.654,33 € per al lot 1 i
36.051,54 per al lot 2, segons cartes de pagament núms. 2020000477, 2020000478,
2020000509 i 2020000510 i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la LSCP, 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 aprovar l’adjudicació del contracte de les obres de millores puntuals de
seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona (Lot 1) i de
les Terres de l’Ebre (Lot 2) 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. Adjudicar el lot 1 del contracte de les obres de millores puntuals de seguretat i
drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona i de les Terres de l’
Ebre a la UTE Servidel – Segusenyal, SL, per un import d’UN MILIÓ DOS-CENTS
CINQUANTA MIL TRENTA-QUATRE euros amb SETANTA-NOU cèntims (1.250.034,79 €),
IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:

1.033.086,60 €
216.948,19 €
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Preu del contracte

1.250.034,79 €
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Segon. Adjudicar el lot 2 del contracte de les obres de millores puntuals de seguretat i drenatge
a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre a la UTE
Servidel – Segusenyal, SL, per un import de VUIT-CENTS SETANTA-DOS MIL QUATRECENTS QUARANTA-SET euros amb VINT-I-VUIT cèntims (872.447,28 €), IVA inclòs, amb
el desglossament següent:
Preu sense IVA

721.030,81 €

Import 21% IVA:

151.416,47 €

Preu del contracte

872.447,28 €

Tercer. Establir que l’ordre de classificació de les ofertes, a efectes del que preveu l’article
150.2 LCSP és el següent:
Lot 1
Núm.
ordre

Núm. plica- Empresa

Puntuació

1

4. UTE SERVIDEL, SLU - SEGUSENYAL, SL

30

2

1. M. I J. GRUAS, SA

29,38

3

3. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

24,62

4

5. TECNOLOGIA DE FIRMES SA

22,59

5

2. ROMÀINFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

21,46

6

7. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU

14,35

7

6. UTE ARNÓINFRAESTRUCTURAS, S.L.U. - BENITO ARNÓ E
HIJOS, S.A.U.

12,37

Núm. plica- Empresa

Puntuació

Lot 2
Núm.
ordre
1

4. UTE SERVIDEL, SLU - SEGUSENYAL, SL

30

2

1. M. I J. GRUAS, SA

26,52

3

2. ROMÀINFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

24,19

4

3. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

23,48

5

6. UTE ARNÓINFRAESTRUCTURAS, S.L.U. - BENITO ARNÓ E
HIJOS, S.A.U.

18,98

6

5. TECNOLOGIA DE FIRMES SA

16,10

Quart. Nomenar el Sr. XXX com a director d’obra dels lots 1 i 2 de les obres de millores
puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona
i de les Terres de l’Ebre i als Srs. XXX (lot 1) i XXX (lot 2) coordinadors de seguretat i salut
d'aquestes obres.
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Cinquè. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries:
Lot 1
Aplicació pressupostària

Import

Exercici

3020 / 453 / 61911 / 02

368.385,25 €

2020

3020 / 453 / 61911 / 02

881.649,54 €

2021

Lot 2
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Aplicació pressupostària

Import

Exercici

3020 / 453 / 61912 / 02

257.110,21 €

2020

3020 / 453 / 61912 / 02

615.337,07 €

2021

Sisè. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi el
pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Setè. Notificar-ho a tots els licitadors i formalitzar els contractes administratius amb els
adjudicataris en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció
de la notificació de l’adjudicació, en els termes previstos en l'article 153 LCSP.
Vuitè. Publicar-ho en el Perfil de contractant de la Diputació, d'acord amb el que preveu la
clàusula 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particulars.
Nové. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la unitat de Patrimoni i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
5. NOMENAR EL DIRECTOR D’OBRES DE REPARACIÓ DE LES ESQUERDES EXISTENTS
A LES TORRES CIRCULARS DE L’EDIFICI DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA
DIPUTACIÓ A TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 26 de novembre de 2019 es va aprovar definitivament
el projecte de Reparació de les esquerdes existents a les torres de l’Escola d’Art i Disseny de
Tarragona amb un pressupost d'execució per contracta de 322.967,03 euros, que tenen la
consideració d’obres locals ordinàries.
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Per tal d’iniciar la tramitació de la llicència d’obres és necessari el nomenament del director de l’
obra.
2. Fetes les consultes pertinents, s’ha encomanat la direcció de l’esmentada obra al senyor
XXX, arquitecte, cap de servei de la Unitat d'Arquitectura Municipal del Servei d'Assistènica
Municipal de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. La competència per les qüestions relacionades amb l'execució i la contractació de les obres
de la Diputació, mitjançant procediment obert simplificat, correspon a la presidenta de la
Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019- 0003370,
de 14 d’agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Nomenar el Sr. XXX com a director de les obres de reparació de les esquerdes existents a
les torres de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
2. Notificar aquesta resolució al Sr. XXX.
3. Comunicar-ho a la unitat d'Arquitectura Municipal i a la unitat de Serveis Generals.

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 EL PREU JUST ACORDAT DE MUTU ACORD AMB PROPIETARI DE FINCA
AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA TV-2021, DE VESPELLA DE GAIÀ A LA NOU DE GAIÀ, TRAM : ELS MASOS
DE VESPELLA – LA NOU DE GAIÀ.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 d'octubre de 2019, va aprovar
definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TV-2021, de Vespella de Gaià a la
Nou de Gaià, tram : els Masos de Vespella – la Nou de Gaià (BOP de Tarragona CVE 201910071 de data 11/11/2019).
Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets
afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser aprovada
inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’informació
pública.
2. Pel Decret de Presidència núm. 2020-0002848, de data 7 d’agost de 2020, es van aprovar
les actes de preu just per mutu acord i el pagament de la majoria dels propietaris afectats per l’
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esmentat Projecte, respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i
preus considerats justos per aquesta Corporació.
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3. S’ha arribat al mutu acord amb el propietari de la finca núm. 28 del parcel·lari del Projecte,
respecte les afectacions a aquesta finca i a la quantia de la indemnització i preu considerat just
per la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acta de preu just per mutu acord de la finca que es relaciona, de conformitat
amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la carretera TV2021, de Vespella de Gaià a la Nou de Gaià, tram: els Masos de Vespella – la Nou de Gaià:
Finca
28

Propietari
XXX

Domicili

NIF

Import

XXX
43763 Vespella de Gaià

XXX

2.236,63

TOTAL

2.236,63

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos, per un import total de
DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (2.236,63),
amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2020.
TERCER. Transferir l'import del preu just al número de compte autoritzat pel propietari de la
finca a aquests efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament i ocupació:
- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap d'Àrea de Serveis Interns.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
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CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
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INTERVENCIÓ
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ECONOMIA
7. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ DEL 2N SEMESTRE DE 2019 DEL GRUP
POLÍTIC CIUTADANS, APROVAR L'APORTACIÓ DEL 2020 I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ
CORRESPONENT.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord de la Junta de Govern de 24.09.2019 va ser aprovada l’aportació pel funcionament
del grup polític Ciutadans, corresponent al segon semestre de l’exercici 2019, per un import
total de 3.900,00 € en concepte d’aportació i amb justificació diferida.
El Grup Ciutadans, en data 25 d'agost de 2020, presenta justificants per import de 181,90 €
corresponents a l’aportació del segon semestre de l’any 2019.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament dels Grups Polítics de la
Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de 16.07.2019, l’aportació pel funcionament dels
grups polítics de la Diputació de Tarragona consta d’un component fix per grup i per mes i d’un
component variable per diputat i per mes. L’import del component fix per grup i mes és de
350,00€ i l’import del component variable per diputat i mes és de 300,00€.
Aplicats aquests components, l’aportació pel funcionament que correspon al Grup Ciutadans,
per a l’any 2020, és de 7.800,00 € corresponent a l'aportació anual, de conformitat amb el
nombre de diputats derivat dels resultats electorals de les eleccions locals de 26 de maig de
2019 que els hi ha atorgat 1 diputat.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 0000-912-48900 per atendre aquesta
despesa.
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de l’aportació, que el beneficiari
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
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Per tal de donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de l’aportació esmentada
anteriorment, es posa de manifest que:
- El Grup polític Ciutadans ha presentat la justificació parcial de l’aportació concedida per al
funcionament del grup durant el segon semestre de l’exercici 2019, tal com preveu la seva
normativa reguladora.
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- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, cap retenció dels lliuraments de pagament o
de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
Els justificants presentats han estat revisats i tots ells s’adeqüen a la normativa reguladora.
Fonaments de dret
- Article 88.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
- Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de
Tarragona, aprovades pel Ple de 16.07.2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el compte justificatiu corresponents a les despeses del Grup Ciutadans de la
Diputació de Tarragona corresponent al segon semestre de l’any 2019, amb el detall següent:
Aportació segon semestre de l'any 2019, per bestreta: 3.900,00 €
Total justificat: 181,90 €
Saldo no justificat a 31/12/2019: 3.718,10 € en mans del grup
2. Aprovar l’aportació anual de 7.800,00 € al grup Ciutadans en concepte d’aportació amb
justificació diferida per a l’any 2020.
3. Autoritzar, disposar el crèdit corresponent a l’aportació de l’exercici 2020, per import de
7.800,00 €, i reconèixer l’obligació previ a la justificació, pel mateix import, amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 0000-912-48900 del pressupost vigent.
4. Aprovar el reintegrament a compensar dels 3.718,10 € pendents de justificar, amb càrrec de l’
aportació de l’exercici 2020.
5. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
als efectes de la seva remissió al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
6. Notificar aquest acord al Grup Ciutadans i comunicar a Intervenció i a Tresoreria per tal que
ordeni el pagament de l’obligació reconeguda.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
8. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ DEL 2N SEMESTRE DE 2019 DEL GRUP
POLÍTIC JUNTS, APROVAR L'APORTACIÓ DEL 2020 I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ
CORRESPONENT.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord de la Junta de Govern de 24 de setembre de 2019 va ser aprovada l’aportació pel
funcionament del grup polític Junts, corresponent al segon semestre de l’exercici 2019, per un
import total de 16.500,00 € en concepte d’aportació i amb justificació diferida.
El Grup Junts, en data 10 de juliol de 2020, presenta justificants per import de 10.606,30 €
corresponents a l’aportació del segon semestre de l’any 2019.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament dels Grups Polítics de la
Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de 16.07.2019, l’aportació pel funcionament dels
grups polítics de la Diputació de Tarragona consta d’un component fix per grup i per mes i d’un
component variable per diputat i per mes. L’import del component fix per grup i mes és de
350,00€ i l’import del component variable per diputat i mes és de 300,00€.
Aplicats aquests components, l’aportació pel funcionament que correspon al Grup Junts, per a l’
any 2020, és de 33.000,00 € corresponent a l'aportació anual, de conformitat amb el nombre de
diputats derivat dels resultats electorals de les eleccions locals de 26 de maig de 2019 que els
hi ha atorgat 8 diputats.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 0000-912-48900 per atendre aquesta
despesa.
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de l’aportació, que el beneficiari
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
Per tal de donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de l’aportació esmentada
anteriorment, es posa de manifest que:
- El Grup polític Junts ha presentat la justificació parcial de l’aportació concedida per al
funcionament del grup durant el segon semestre de l’exercici 2019, tal com preveu la seva
normativa reguladora.
- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
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- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, cap retenció dels lliuraments de pagament o
de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
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Els justificants presentats han estat revisats i tots ells s’adeqüen a la normativa reguladora.
Fonaments de dret
- Article 88.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
- Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de
Tarragona, aprovades pel Ple de 16.07.2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el compte justificatiu corresponents a les despeses del Grup Junts de la Diputació
de Tarragona corresponent al segon semestre de l'any 2019, amb el detall següent:
Aportació segon semestre de l'any 2019, per bestreta: 16.500,00 €
Total justificat: 10.606,30 €
Saldo no justificat a 31/12/2019: 5.893,70 € en mans del grup
2. Aprovar l’aportació anual de 33.000,00 € al grup Junts en concepte d’aportació amb
justificació diferida per a l’any 2020.
3. Autoritzar, disposar el crèdit corresponent a l’aportació de l’exercici 2020, per import de
33.000,00 €, i reconèixer l’obligació previ a la justificació, pel mateix import, amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 0000-912-48900 del pressupost vigent.
4. Aprovar el reintegrament a compensar dels 5.893,70 € pendents de justificar, amb càrrec de l’
aportació de l’exercici 2020.
5. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
als efectes de la seva remissió al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
6. Notificar aquest acord al Grup Junts i comunicar a Intervenció i a Tresoreria per tal que
ordeni el pagament de l’obligació reconeguda.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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 22 de setembre de 2020 convenientment anonimitzada, en compliment de la
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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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