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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 8 de juny de 2021.
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 8 de juny de 2021
Hora d'inici: 13:10
Hora de finalització: 13:22
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (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:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)

Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
D’acord amb l’establert a l’article 83 del RD 2568/1986 es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat dels assistents la declaració d’urgència per al tractament del següent assumpte, el
qual s’incorpora a l’Ordre del dia de la sessió:
Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, del
subministrament i instal·lació de mobiliari per a diversos espais i edificis de la Diputació
de Tarragona, amb un pressupost màxim de licitació de 147.341 10 € (IVA inclòs).

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.
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ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 1 DE JUNY DE 2021.
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Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 1 de juny de 2021.

Patrimoni
2. APROVAR L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT DEL LOCAL DE LA UNITAT
DE FORMACIÓ DEL SAM, UBICAT AL CARRER CARLES RIBA, NÚMERO 6-BAIXOS, DE
TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. Actualment, la Unitat de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona, està ubicada al
carrer Carles Riba, número 6-baixos, de Tarragona. Aquest local està arrendat des de l'1 de
març de 2016 a Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A, per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 18 de desembre de 2015.
2. La durada del contracte es va estipular pel termini de 3 mesos, comptats a partir de l'1 de
març de 2016, prorrogables, potestativament per l'arrendatària i obligatòriament per
l'arrendadora, per períodes de tres mesos, fins un màxim, incloses totes les possibles
pròrrogues, de 4 anys.
3. En data de 17 de març de 2021, la directora d'Àrea de Serveis Interns informa de la previsió
de traslladar el personal de la Unitat de Formació del SAM al centre Boca de la Mina, de Reus,
abans del 31 d'agost de 2021, no sent necessària, a partir d'aquella data, el local arrendat,
esmentat en el fet numero 1.
4. La clàusula 2a del contracte estableix que s'ha de comunicar amb 2 mesos d'antelació la
decisió de no prorrogar el contracte. El termini actual de pròrroga va des de l'1 de juny de 2021
fins el 31 d'agost de 2021, per tant la comunicació de la voluntat de no prorrogar el contracte
s'ha d'efectuar abans del 30 de juny de 2021.

Fonaments de dret
1. El contracte de lloguer entre la Diputació de Tarragona i l'empresa Inversions i Promocions
Urbanístiques Tarraco, S.A, al carrer Carles Riba, número 6-baixos, de Tarragona, per ubicar-hi
les dependències Unitat de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona, signat el 22 de
desembre de 2015.
2. La denúncia del contracte d'arrendament li correspon a la Junta de Govern, que és el mateix
òrgan que va adjudicar el contracte, d'acord amb la delegació de competències de la
presidenta efectuada per Decret núm. 2019-0003370, del 14 d'agost de 2019.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Denunciar el contracte d'arrendament del local carrer del Carles Riba, número 6baixos, de Tarragona, que quedarà extingit el dia 31 d'agost de 2021.
Segon. Fer efectiva la devolució en bon estat del local, les seves instal·lacions i els seus
serveis a Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A, el 31 d'agost de 2021.
Tercer. Actualitzar l'inventari General de la Diputació de Tarragona i proposar la seva
rectificació anual com a conseqüència d'aquesta resolució.
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Quart. Notificar aquesta resolució a Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a Serveis Interns, al SAM i a Intervenció.

Règim de recursos:
Acte ferm en via administrativa contra el qual queda oberta la via civil
3. APROVAR EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'ESPAIS AMB EL PATRONAT ESCOLAR
OBRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA PER L'ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA
DIPUTACIÓ A TORTOSA.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 28 de desembre de 2018 es va signar contracte d'arrendament d'espais entre la
Diputació de Tarragona, el Bisbat de Tortosa i el Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família,
al c. Mercaders núm. 2, de Tortosa, mitjançant el qual, s'utilitzaven per part de la Diputació,
concretament, la Sala d’actes i 3 aules, per al desenvolupament de les seves funcions
acadèmiques, en determinats períodes, per una renda màxima de 12700 € més IVA per curs
acadèmic.
2. En data 13 de febrer de 2021, la cap de l'Area del Servei d'Assistència al ciutadà (en
endavant SAC) informa:

"1.-SOBRE EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT ACTUALMENT VIGENT

En data 28 de desembre de 2018 es va signar un contracte d’arrendament d’espais del
Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família de Tortosa i la Diputació de Tarragona.
L’esmentat contracte està signat per la Diputació i pel representant del BISBAT de
TORTOSA, amb NIF R430002E i pel representant del PATRONAT ESCOLAR OBRER DE
LA SAGRADA FAMÍLIA, sense personalitat fiscal pròpia.
La durada de l’esmentat contracte és des de gener a juny de 2019, per al curs 2019-2020 i
potestativament per a la Diputació de Tarragona per als cursos 2020-2021 i 2021-2022.
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El preu del contracte es preveu, a partir del curs 2020-2021, a la clàusula segona apartat c)
segons els usos mínims i màxims. Així segons els usos d’espais mínims el preu del contracte
és de 4.200 € més IVA per curs acadèmic. I per als usos màxims d’espai es preveu la renda
de 12.700 € més IVA.
Els usos màxims d’espai a arrendar a partir del curs 2020-2021, fixats a l’esmentada clàusula
segona (objecte) del citat contracte de lloguer són:
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Aula 4(ús exclusiu) i Sala d’actes (ús exclusiu), garantint com a màxim 524,30 m2. De
dilluns a divendres; i 30 usos per a curs escolar entre els dos espais (Aula 4 i Sala d’
actes) en cap de setmana.

Durant el curs escolar 2019-2020 s’han utilitzat, d’acord a la clàusula segona (objecte) apartat
b) del contracte, els espais següents:

Curs 2019/2020
Aula

M2 Usos

Horari

1

19

Dues tardes a la setmana de dilluns a divendres

De 15 a 21
hores

4

85

Totes les tardes de dilluns a divendres

Ocupació
exclusiva

14

23

Una tarda a la setmana de dilluns a divendres

De 15 a 21
hores

Sala Actes

270 De dilluns a divendres

Vestíbul i accessos

58

Entre l’aula 4 i la sala
Actes
TOTAL M2.

Ocupació
exclusiva

30 usos per curs escolar per actes en cap de setmana a
concretar de mutu acord
455

2.- SOBRE LA NECESSITAT PERMANENT D’USOS D’ESPAI PER AL CURS 2020-2021 I
TAMBÉ PER ALS PROPERS CURSOS.

2.1. La necessitat d’espais per al curs 2020-2021 continua sent la mateixa que en el curs
passat 2019-2020 en total aproximat de m2. per poder atendre l’alumnat matriculat al centre.
Malgrat que la Sala d’actes de l’Escola i Conservatori situat al C/ de la Rosa, Palaus Oriol i
Despuig, ja ha entrat en funcionament perquè s’han conclòs les obres de restauració de l’
enteixinat, només s’hi poden realitzar algunes classes d’agrupacions musicals petites i no s’hi
poden dur a terme ni audicions ni tampoc actes per a tot l’alumnat ja que te unes mides prou
reduïdes.
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La insuficiència d’espai dels Palaus Oriol i Despuig fa que es continuïn precisant els espais
del Patronat Obrer ja que disposa de dues aules grans una que és l’aula 4 amb 85 m2, que es
destina a percussió, i l’altra que és la Sala d’Actes amb 270 m2., que es destina a classes i
assaigs de les agrupacions i concerts i audicions; així com d’altres aules que permeten
impartir la docència adequada pel nombre d’alumnat que hi ha al centre.
En realitat l’actual espai de l’Escola i Conservatori de Música del Carrer de la Rosa és
insuficient per acollir els ensenyaments dels prop de 330 alumnes que te el Centre i la
necessitat de lloguer dels espais del Patronat Obrer, és ara per ara, estructural.
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Per això es fa necessari disposar per al curs 2020-2021 i ens els propers cursos també dels
espais actuals del Patronat Obrer.
A més a més, amb motiu de la pandèmia COVID-19, sorgida des d’inicis de 2020; i de les
mesures higiènico-sanitàries que s'han d'adoptar per part dels centres d'ensenyament, les
estipulacions del contracte esmentat en el punt primer d’aquest informe, han quedat obsoletes i
superades per les noves necessitats d'espais, ventilació i neteja.
Així els serveis tècnics de la Diputació varen realitzar durant el mes de juny de 2020 un estudi
dels espais tant de l’Escola i Conservatori com del Patronat Obrer per tal de verificar el
compliment de les mesures sanitàries actuals per combatre la COVID-19, tenint en compte la
distància entre persones, la ventilació, i altres mesures sanitàries segons marquen les
autoritats competents.
Així i pel que fa als espais del Patronat Obrer s’ha vist necessari substituir l’aula 1 de 19 m2.
Per l’aula 11 de 19,20 m2, ja que aquesta darrera disposa de ventilació natural amb finestres i l’
aula 1 no.
Per altra part, es fa necessari també disposar d’una nova aula amb ventilació . Que serà l’aula
15, a la segona planta, que te 55,50 m2., per poder tenir espai adequat en funció de les
matèries a impartir i el nombre d’alumnat a acollir.

D’acord a tot l’anterior i a l’organització acadèmica, a primers de juliol de 2020, el director de l’
Escola i Conservatori de Música de Tortosa informà a la Diputació de les necessitats d’usos per
al curs 2020-2021.
La Diputació a través de la direcció de l’Àrea del SAC, va comunicar al Patronat Obrer abans
del 15 de juliol de 2020 la necessitat d’usos dels espais del Patronat Obrer per al curs 20202021, d’acord al que s’indica a la clàusula segona, apartat c) del contracte de lloguer subscrit el
28 de desembre de 2018.
Després de diverses converses i reunions entre els responsables tècnics de la Diputació i del
Patronat Obrer, els usos per al curs 2020-2021 són els que es concreten en el punt 5 d’aquest
informe.

2.2. Necessitat d’espai per als propers cursos 2021-2022 i com a mínim fins a poder disposar
de més espai de propietat de la Diputació de Tarragona.
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En conclusió, aquests espais són necessaris no de forma puntual sinó permanent per
donar els ensenyaments adequats al nombre d’alumnat de que disposa el centre des
de fa diversos cursos.
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Les necessitats estructurals són de manca d’espai suficient a les instal·lacions del
Palau Oriol i del Palau Despuig, ja que al centre no es disposa d’aules amb suficients
nombre de metres quadrats, per a realitzar les classes de les agrupacions de Banda,
Orquestra i percussió

3.- SOBRE LA NECESSITAT DE CONTINUAR LLOGANT ELS ESPAIS DEL PATRONAT
OBRER

Cal indicar que tot i que s’han estudiat diverses opcions de lloguer d’espais diferents al
Patronat Obrer com per exemple l’Auditori Felip Pedrell, aquest es troba a molta distància de l’
edifici del Conservatori (amb el risc que comporta per l’alumnat el desplaçament d’un edifici a
un altre), i a més té una ocupació cultural amb programació estable d’arts escèniques per part
de l’Ajuntament, fet que impossibilita l’ús docent a banda de ser un espai excessivament gran.

Per altra part, el curs 2019-2020 ja va ser necessari ocupar una aula de l’Escola d’Art de la
Diputació a Tortosa, per destinar-la a classes col·lectives d’harmonia, ampliació d’harmonia,
història de la música, introducció a la pedagogia, i classes de clarinet, ocupant 2 aules .
Aquest curs 2020-2021, finalment, amb l’adequació de les claraboies de l’aula de noves
tecnologies del Conservatori, només caldrà disposar d'una aula a l’escola d’art. Les classes
col·lectives d’harmonia, història... que es duien a terme a l’Escola d’Art, aquest curs per ràtio d’
alumnat, no es podran utilitzar i per això es fa necessària l’aula 15 del Patronat Obrer que si és
prou àmplia com per atendre per aquests usos amb les ràtios corresponents.

Per tot l’anterior la única opció viable en aquests moments per disposar de més aules a part
del propi edifici de l’Escola i Conservatori del Carrer de la Rosa, continua sent arrendar els
espais al Patronat Obrer. Aquests espais són els únics que compleixen el requisit
imprescindible de disposar de la llicència per impartir activitats educatives i són els més prop
que és possible cercar.

4.- PREU I TITULARITAT DEL CONTRACTE
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El preu del contracte per al curs 2020-2021 i fins al curs 2023-2024, serà concretat, d’acord als
usos necessaris mínims i màxims, seguint els paràmetres del contracte actualment vigent,
quant a relació m2 i preu de lloguer, per part del Servei de Patrimoni de la Diputació de
Tarragona.
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Per decret de Presidència núm. 2020-0004877, de data 24 de desembre de 2020, es va
aprovar la despesa del contracte d'arrendament d'espais del Patronat Obrer de la Sagrada
Família a Tortosa per al curs 2020/2021 per un import de 15.367 € IVA inclòs, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2020/2033/324/20200/01 (AD 2020029432). Aquest import correspon
a la pròrroga tàcita del contracte de lloguer signat en data 28 de desembre de 2018, i vigent en
l’actualitat.

Pel que fa a la titularitat del contracte, el Patronat Obrer, a mitjans de juny de 2020, comunica a
la Diputació que ha obtingut el NIF G-43028349 i demana que a partir del curs 2020-2021 el
contracte sigui a nom del Patronat Obrer així com també els pagaments del contracte.

5.- ESPAIS NECESSARIS PER AL CURS 2020-2021
5.1. Explicació de les precisions i canvis dels espais del Patronat del curs 2019-2020 respecte
al curs 2020-2021 i en endavant
En el decurs de les reunions de coordinació entre la Diputació i el Patronat Obrer, i amb l’
objectiu de precisar millor els usos dels espais per aquests propers 4 cursos, tant els que en fa
a la Diputació com el propi Patronat, aquest proposa els següents aspectes:
Aula 4. Queda tot igual .
Espai magatzem de l’Aula 4. El Patronat ofereix un espai de magatzem del voltant de 34 m2,
que es pot tancar en clau, d’us compartit entre el Conservatori i el Patronat, al que només hi
tindrà accés per part del Patronat la persona responsable o autoritzada. El Patronat disposarà d’
un espai de 10 m2 usat com a prestatges. La resta de l’espai 24 m2 està a disposició del
Conservatori per a ser usat com a magatzem. El centre i l’Àrea del SAC consideren que és
beneficiós poder disposar per al Conservatori d’un espai tancat de magatzem on s’hi poden
guardar els instruments i tot el que sigui necessari.

Sala d’actes. L’ús de la Sala d’actes inclou lògicament l’escenari, però no inclou un espai de
magatzem obert que hi ha darrera l’escenari de la sala d’actes.
El Patronat demana demana també poder disposar d’un màxim de 5 cops durant el curs
escolar en dijous, a concretar les dates amb la direcció del conservatori, de la Sala d’Actes a
partir de les 19 hores en endavant per a actes del Bisbat; tot i que es concreta que per al curs
2020-2021 aquests usos no se sap si seran possibles a causa de la Covid. I per tant no es
precisen per aquest curs.
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Per altra banda es disposa precisar que l’ocupació passa a ser de dilluns a divendres de les 0 a
les 21’30 hores per part del Conservatori. I que de les 21’30 a les 24 hores serà d’ús del
Patronat Obrer. La direcció del centre i la direcció de l’àrea del SAC consideren que no existeix
cap impediment en permetre i acordar aquesta disponibilitat per a tota la durada del contracte.
Ús dels camerinos. A més es proposa precisar que es podrà fer us dels camerinos per part del
Conservatori quan hi hagi audicions o actuacions, sigui a la Sala d’actes i/ o a l’aula 4.
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Piano de cua. El piano de cua que hi a la Sala d’actes, propietat del Conservatori de la
Diputació, és d’ús exclusiu del conservatori.
Sistema de renovació d’aire. Com a mesura de prevenció de la COVID, el Patronat Obrer
activarà el mecanisme de programació automàtic per posar en funcionament el sistema de
renovació de l’aire existent a la Sala d’actes i l’aula 4 per activar-lo en funció de la programació
d’hores de classe, i facilitar-ne la renovació de l’aire, durant 10 – 15 minuts a cada hora
coincidint amb l’entrada / sortida d’alumnes.
Adaptacions a l’espai amb motiu de la Covid a fer pel Patronat Obrer. D’acord amb l’informe
efectuat pels serveis tècnics de la Diputació “la propietat instal.larà un passamà a les escales
interiors del Patronat”, que estarà a principis del curs 2020-2021.
Neteja. L’empresa de neteja contractada per la Diputació disposarà de l’espai de la primera
planta habilitat a tal efecte per guardar els estris de neteja així com per tenir accés a l’aigua
corrent de la primera planta. Igualment disposa d’aigua corrent a la planta baixa. El Patronat
Obrer netejarà després dels usos que en faci els espais que utilitzi, incorporant els protocols
COVID que en cada moment siguin vigents. La Diputació, per la seva banda, netejarà també
tots els espais contractats d’acord amb els protocols COVID vigents en cada moment.

Subministraments inclosos en el preu de lloguer. El preu de lloguer pactat inclou aigua, llum,
calefacció, sistema de ventilació i renovació de l’aire i punts d’accés internet per a usos docents
actuals amb un màxim de 2 usos simultanis en streaming.
5.2. Quadre de concreció d’usos per al curs 2020-2021

Curs 2020/2021
Aula

M2
85

4

Usos

Horari

De dilluns a divendres.

De 0 a 24 hores

De 0 a 24 hores durant el curs
escolar. Es donarà accés a 10 m2
Espai Magatzem de l’ 34 m2. Aprox., dels
24 m2. Per al conservatori per al Patronat que usarà com a
aula 4
quals 24 m2. Són d’
i 10 m2. d’us del Patronat. prestatges
ús del Conservatori.
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19,20

15
Noves necessitats

55,50

Totes les tardes de dilluns De 15 a 21’30 hores
a divendres

14

23

1 tarda a la setmana. Els
De 15 a 21 hores
dimecres (2)

Sala

Dues tardes a la setmana . de 15 a 21 hores.
Dimecres i dijous
(1)

De dilluns a divendres
270

De 0 a 21’30 hores.

Actes
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Accessos, vestíbul i 58
wc

De dilluns a divendres

De 0 a 24 hores

Escales i WC planta 14
+
escales
De dilluns a divendres
1.
primer pis

De 0 a 24 hores

Entre l’aula 4 i la sala
Actes
Comporta l’ús del
camerino com a
màxim en 30 caps de
setmana
Camerinos

30 usos per curs escolar
per actes en cap de
Caps de setmana
setmana a concretar de
mutu acord
30 usos màxim de
dilluns a divendres

Ús per a les audicions quan hi hagi
actuacions musicals o audicions.

1. Per al curs 2020-2021 s’estableix els dimecres i dijous. Per a la resta de cursos del
present contracte podrà variar els dies de la setmana, en funció de la programació
acadèmica, comunicant-ho i acordant-ho amb antel.lació prevista en el contracte i amb el
Patronat Obrer.

2. Per al curs 2020-2021 s’estableix els dimecres. Per a la resta de cursos del present
contracte podrà variar el dia de la setmana, en funció de la programació acadèmica,
comunicant-ho i acordant-ho amb antel.lació prevista en el contracte i amb el Patronat
Obrer

6.- PROPOSTA DE CONTRACTE
Per formalitzar aquesta situació, resoldre a mig termini la problemàtica dels espais, i precisar
millor els termes del contracte es fa necessari rescindir el contracte de lloguer actual en data
actual i subscriure’n un de nou amb efectes des de la data de la signatura del nou contracte
durant el curs escolar 2020-2021 i fins al 30 de juny de 2024.

6.1. Objecte del contracte
Arrendament de les instal.lacions del Patronat Obrer de la Sagrada Família, al C/ Mercaders
núm. 2 de Tortosa per al desenvolupament de les funcions acadèmiques de l’Escola i
Conservatori de Música
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Els usos necessaris per al curs 2020-2021 són els indicats en el quadre del punt 5.2. d’aquest
informe.

Per als següents cursos 2021-2022, 2022-2023 i i 2023-2024
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Es defineixen els usos mínims, que són els pactats per al curs 2020-2021.

Els usos màxims que es podran utilitzar per al cursos indicats són els mínims més els
següents addicionals: Aula 11: cada setmana fins a 3 usos més de 15 a 21 hores. I
aula 14: cada setmana fins a 4 usos més, de 15 a 21 hores.

Aquests usos mínims/màxims són necessaris de forma estructural ja que són destinats a les
classes de les grans agrupacions del centre com la Banda, l’Orquestra i el grup de percussió
que no tenen cabuda als espais de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tortosa, tal com s’indica en l’apartat 1 d’aquest informe.

6.2. Pel que fa a la comunicació de les necessitats d’usos per a la resta de cursos, és a dir
per al curs 2021-2022 i fins el curs 2023-2024, s’establiran i es comunicaran al Patronat
Obrer, els seus usos abans del 15 de juliol de 2021, i el 15 de juliol de 2022 i el 15 de juliol
de 2023, respectivament, en funció de les necessitats concretes i l’evolució real de l’
escolarització de l’alumnat i les classes de les agrupacions, tenint en compte els usos
mínims i màxims que es defineixin per a cada curs escolar.

6.3. Import del contracte.

L’import del contracte per al curs 2020-201, serà fixat d’acord als càlculs que realitzi l’Àrea de
Patrimoni a partir dels usos i import del contracte vigent actualment.
També en determinarà els imports per als possibles usos addicionals."

3. En data 26 d'abril de 2021, el cap del Servei de Patrimoni ha redactat Informe de Patrimoni
sobre la valoració de preus del lloguer a partir dels usos i import del contracte esmentat en el
fet número 1 i vigent actualment.
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4. En data 26 d'abril de 2021, la Unitat de Patrimoni ha redactat la memòria justificativa de la
contractació directa de l'arrendament d'espais amb el Patronat Escolar Obrer de la Sagrada
Família, al c. Mercaders núm. 2, de Tortosa.

5. En data 27 d'abril de 2021, Secretaria General ha emès informe favorable.
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Fonaments de dret
1. L’article 9.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic determina
que queden exclosos d’aquesta Llei els contractes de compravenda, donació, permuta,
arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, que tenen sempre el
caràcter de contractes privats i es regeixen per la legislació patrimonial.
2. L'article 206.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (en endavant TRLMRLC), estableix que els ens locals
tenen capacitat jurídica plena per a adquirir tota classe de béns i drets i per a posseir-los. En el
mateix sentit es pronuncien els articles 28 i 29 del Reglament del Patrimoni dels ens locals,
aprovat pel decret 336/1988, de 17 d’octubre.
3. L’article 206.3.b del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu l'adquisició directa onerosa de béns immobles si
ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei que es vol satisfer o les
limitacions del mercat immobiliari.
4. La competència per a aquesta contractació correspon a la Presidenta de la Diputació, per no
superar el seu import ni els tres milions d'euros ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
de la Corporació, d'acord amb la disposició addicional segona, apartat 9, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic. La presidenta de la Diputació de Tarragona va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern, per Decret número 3370 de 14 d’agost de
2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Resoldre per mutu acord entre la Diputació de Tarragona, el Bisbat de Tortosa i el
Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família, el contracte d'arrendament d'espais situats al c.
Mercaders núm. 2, de Tortosa, de data 28 de desembre de 2018.

Segon. Aprovar la memòria justificativa de la contractació directa de l'arrendament d'espais
amb el Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família, al c. Mercaders núm. 2, de Tortosa.
Tercer. Contractar l'arrendament dels espais del Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família,
al c. Mercaders núm. 2, de Tortosa, que es determinen en el fet núm.2, apartat 5, pel preu de
12.362,44 €, IVA exclòs, que será pagat al finalitzar cada curs amb la revisió corresponent,
sense perjudici que es pugui incrementar pels usos addicionals previstos en el contracte, per
un import màxim total de 12397 €, IVA exclòs.
Quart. Establir que la resolució del contracte esmentat en el punt primer i la nova contractació
esmentada en el punt anterior són simultànies, es a dir, sense solució de continuïtat en l'ús dels
espais.
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Cinquè. Determinar que la durada del contracte serà des de la signatura del contracte fins al
30 de juny de 2021 i de l'1 de setembre de 2021 al 30 de juny de 2022, prorrogable,
potestativament per l'arrendatària i obligatòriament per l'arrendadora, fins a dos cursos
acadèmics més.
Sisè. Aprovar la proforma del contracte d'arrendament redactat per la Unitat de Patrimoni, que
consta en l'expedient.
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Setè. Autoritzar i disposar la despesa del contracte d'arrendament esmentat en el punt tercer,
amb les següents dades:

Lloguer curs 2021 - 2022
Partida 2021 / 2033 / 324 / 20200 / 01
Import: 14.959,62
Número d’operació: 2021018536

Vuité. Notificar aquesta resolució al Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família i al Bisbat de
Tortosa.
Nové. Comunicar aquesta resolució a la Unitat de Gestió de Centres d'Educació del Servei
d'Atenció al Ciutadà i a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Comunicació
4. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
DE CARÀCTER LOCAL I COMARCAL PUBLICADES EL 2020.
De conformitat amb la proposta de Comunicació, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
La Diputació de Tarragona, en el marc del seu àmbit competencial de l’article 36 de la Llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, manté l’interès de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament les demandes socials i econòmiques dels ens locals
de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre i també de les persones i les entitats
públiques i privades, per a la qual cosa estableix una sèrie de línies de subvencions en el
pressupost anual.
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Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de subvencions i ajuts
econòmics públics de les línies de foment pressupostades, es van definir els termes de les
respectives convocatòries, en el marc de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions i de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, aprovades en el marc d’un procés general de
racionalització, millora i simplificació de la tramitació i la gestió. I en aquest sentit, per acord de
Junta de Govern d'1 de desembre de 2020, es va aprovar la convocatòria que havia de regir la
concessió de subvencions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal
publicades l'any 2020, escrites en català, per consolidar-les com a mitjans d’informació de
proximitat, i contribuir a la seva pervivència atès que la digitalització dels mitjans de
comunicació en general posen en perill la seva existència.
Vistes les sol·licituds presentades per diferents entitats de les comarques de Tarragona en les
quals es demana ajut econòmic per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal,
tot acollint-se a la convocatòria publicada al BOPT de 9 de desembre de 2020, la unitat de
Comunicació informa que s'han presentat un total de 24 sol·licituds i que totes compleixen amb
els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es
disposa. Totes les sol·licituds han estat presentades dins de termini.
La unitat de Comunicació de la Diputació ha examinat i analitzat aquestes peticions i, amb data
27 de maig de 2021, ha emès informe tècnic, el qual consta a l'expedient, sobre les
subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal publicades durant
2020. I la Comissió d’Avaluació d'aquesta convocatòria, en base a l'informe tècnic de la unitat
de Comunicació, en data 28 de maig de 2021, ha emès el corresponent informe d’avaluació,
favorable, on es quantifica la subvenció que correspon a cada sol·licitud i el qual, també, consta
a l’expedient, d'acord amb l’article 24, punt 3, apartat b) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions i conforme amb els criteris establerts a la convocatòria i amb la base
13 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Totes les entitats sol·licitants de subvenció han acreditat documentalment que estan al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o que n'estan
exemptes, segons el cas, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent.
En data 17 de maig de 2021 s’ha comprovat que cap de les entitats peticionàries de subvenció
no és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la 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, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla en cada
cas, amb càrrec a la partida 2021-5020-4912-48900-01 del pressupost ordinari vigent, projecte
202052005:

Beneficiari: Associació Cultural Lo Rafal
Municipi: Alcanar
Concepte: Revista Lo Rafal
Pressupost Elegible: 2.898,38 euros
% concedit: 26,25%
Import concedit: 760,90 euros
Beneficiari: Patronat Pro Batea
Municipi: Batea
Concepte: Revisa Jorn Nou
Pressupost Elegible: 4.600,00 euros
% concedit: 25,22%
Import concedit: 1.160,22 euros
Beneficiari: Associació Cultural Revista Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Revista Cambrils
Pressupost Elegible: 36.700,00 euros
% concedit: 9,45%
Import concedit: 3.467,99 euros
Beneficiari: Centre Cultural de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Revista Lo Collet
Pressupost Elegible: 4.603,04 euros
% concedit: 26,50%
Import concedit: 1.219,91 euros
Beneficiari: Associacio Cultural Dosmesdos
Municipi: El Perelló
Concepte: Revista l'Abeurador
Pressupost Elegible: 7.332,00 euros
% concedit: 27,02%
Import concedit: 1.980,82 euros
Beneficiari: Associació Cultural Pi del Broi
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Revista Fatumer
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Pressupost Elegible: 5.295,63 euros
% concedit: 25,89%
Import concedit: 1.370,86 euros
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Beneficiari: Casal de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Revista El Francolí
Pressupost Elegible: 21.880,00 euros
% concedit: 14,47%
Import concedit: 3.166,10 euros
Beneficiari: Grup de Premsa Local
Municipi: La Fatarella
Concepte: Revista La Cabana
Pressupost Elegible: 6.959,32 euros
% concedit: 16,08%
Import concedit: 1.119,32 euros
Beneficiari: Associació Cultural El Pi
Municipi: La Palma d'Ebre
Concepte: Revista Lo Mussol
Pressupost Elegible: 2.465,00 euros
% concedit: 22,92%
Import concedit: 565,00 euros
Beneficiari: Grup de Joves Verge de Paret-Delgada
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Revista El Pont Alt
Pressupost Elegible: 1.700,00 euros
% concedit: 43,65%
Import concedit: 742,04 euros
Beneficiari: Agrupació Local de Publicacions Informatives i Cíviques ALPIC
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Revista La Borja
Pressupost Elegible: 6.619,00 euros
% concedit: 16,75%
Import concedit: 1.109,00 euros
Beneficiari: Associacio Bim Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Revista Butlletí Informatiu Masdenverge
Pressupost Elegible: 2.233,01 euros
% concedit: 38,38%
Import concedit: 857,01 euros
Beneficiari: Associació Maspujols.cat
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Municipi: Maspujols
Concepte: Revista Maspujols.cat
Pressupost Elegible: 3.144,93 euros
% concedit: 21,14%
Import concedit: 664,93 euros
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Beneficiari: Associació Cultural Els Porxos
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: Revista Els Porxos
Pressupost Elegible: 6.856,61 euros
% concedit: 14,99%
Import concedit: 1.028,14 euros
Beneficiari: A.V. i Amics de Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte: Revista Belltall
Pressupost Elegible: 1.600,00 euros
% concedit: 75,07%
Import concedit: 1.201,05 euros
Beneficiari: Centre d'Amics de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Revista Lo Nunci
Pressupost Elegible: 5.240,00 euros
% concedit: 29,40%
Import concedit: 1.540,67 euros
Beneficiari: Centre D'estudis Riudomencs Arnau de Palomar
Municipi: Riudoms
Concepte: Revista Lo Floc
Pressupost Elegible: 7.800,00 euros
% concedit: 18,06%
Import concedit: 1.408,60 euros
Beneficiari: Associacio Cultural Amics de L'om
Municipi: Riudoms
Concepte: Revista L'Om
Pressupost Elegible: 25.142,75 euros
% concedit: 5,74%
Import concedit: 1.444,25 euros
Beneficiari: Associació Cultural Revista La Segarra
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Revista La Segarra
Pressupost Elegible: 25.214,18 euros
% concedit: 13,08%
Import concedit: 3.298,17 euros
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Beneficiari: Associació Alumnes i Exalumnes de l'Escola del Treball
Municipi: Valls
Concepte: Revista Cultura
Pressupost Elegible: 16.200,00 euros
% concedit: 20,36%
Import concedit: 3.298,17 euros
Beneficiari: Casal de Vila-rodona
Municipi: Vila-rodona
Concepte: Revista Caliu
Pressupost Elegible: 4.844,55 euros
% concedit: 23,95%
Import concedit: 1.160,22 euros
Beneficiari: Agrupació Cultural de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Revista El Codony
Pressupost Elegible: 3.013,62 euros
% concedit: 38,50%
Import concedit: 1.160,22 euros
Beneficiari: Associació Cultural Lo Pedrís
Municipi: Vilaplana
Concepte: Revista Lo Pedrís
Pressupost Elegible: 6.550,00 euros
% concedit: 21,22%
Import concedit: 1.389,73 euros
Beneficiari: Associació Cultural El Replà
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Revista El Replà
Pressupost Elegible: 8.250,00 euros
% concedit: 17,07%
Import concedit: 1.408,60 euros
Total: 36.521,92 euros
2.- El pressupost elegible indicat per a cada beneficiari no inclou l'IVA. No obstant això, l'IVA
deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions. Per tant, en el moment de la justificació, si els beneficiaris aporten factures amb
imports que incloguin l'IVA, hauran de declarar el règim d'IVA de l'actuació subvencionada als
efectes de considerar aquesta despesa com a subvencionable. En cas que sigui deduïble, el
beneficiari haurà d'especificar el tant per cent d'IVA a deduïr de cada factura que presenta com
a part de la justificació i si, un cop descomptat el tant per cent corresponent d'IVA, no s'arriba a
l'import del pressupost elegible a justificar, s'haurà d'aplicar una reducció proporcional a l'import
de subvenció a pagar.
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L’import de la subvenció concedida en cada cas té el caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu
final de l’actuació subvencionada resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho
manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan competent a l’examinar la documentació
justificativa, s’abonarà parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons el tant per
cent de subvenció establert en aquest acord.
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3.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria de la concessió de
subvencions, la subvenció s’entén acceptada si no manifesten el contrari en el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
4.- Atès que és una convocatòria anticipada i que l’actuació que se subvenciona és la
realitzada durant l’any 2020 però el pagament s'ha de realitzar abans del 31 de desembre de
2021, d'acord amb el que estableix la convocatòria, el termini màxim per a la presentació de la
justificació és de tres mesos a comptar des de la data de la concessió.
5.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de les subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
6.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
7.- Publicar aquest acord a la Seu Electrònica 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 D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
5. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS, ENTITATS
MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS PER A
ESCOLES DE MÚSICA, ESCOLES DE DANSA I ESCOLES D’ART I DISSENY, DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, CURS 2020-2021
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit competencial de l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament les demandes socials i econòmiques dels ens locals
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de la demarcació de Tarragona i també de les persones i de les entitats públiques i privades,
per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de línies de subvencions
orientades a objectius que incorporen a més polítiques socials inclusives.
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2. En compliment dels mandats legals s’han adaptat els procediments administratius vinculats a
les subvencions que concedeix la Diputació, i es van aprovar les Bases generals de
subvencions que introdueixen elements de tramitació electrònica que han de contribuir a
simplificar i facilitar els tràmits i la interrelació amb els beneficiaris, així doncs, la normativa
pròpia i específica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat
a les necessitats administratives actuals.

3. Les Bases generals de Subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.
4. Pel que fa a les escoles municipals de música, dansa o art i disseny, la incidència de la
COVID-19 encara és present en el curs 2020-2021, objecte d'aquesta convocatòria. En aquest
sentit, els ajuntaments, que en són els titulars, han hagut d'adoptar les ratios d'alumnat segons
normativa vigent en cada moment, adequades d'acord als espais i a la ventilació i continuar
amb les mesures de protecció de la pandèmia per a tota la comunitat educativa. A la vegada
i en alguns casos, s'ha experimentat una reducció d'alumnat de les escoles. Durant aquest curs
les escoles també han estat afectades per períodes de tancament, en ser ensenyament no
reglat; i/o reducció dels ingressos per matrícula o mensualitats. Tot plegat incideix en que els
ajuntaments hagin hagut de realitzar una major aportació de recursos per mantenir els
ensenyaments i la seva qualitat. Per això en aquesta convocatòria es destina també una part
de la subvenció a cobrir el balanç econòmic del servei subvencionat .

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2021, per part de la Diputació de Tarragona.
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Subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i
disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021
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1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD
i organismes autònoms municipals de la demarcació de Tarragona destinades a les escoles de
música, a les escoles de dansa i a les escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, amb la
finalitat de contribuir al finançament parcial de les despeses de funcionament dels centres,
incloses les derivades de la incidència de la crisi sanitària de la COVID 19.
La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar als ens locals en el manteniment dels
ensenyaments musicals i artístics en els seus municipis, incloses les despeses que puguin tenir
aquests centres per la crisi derivada de la pandèmia de la COVID 19, per tal que l’afectació
soferta tingui el menor impacte possible en la qualitat dels ensenyaments i el seu normal
funcionament durant el curs 2020-2021.
És subvencionable, també, el finançament que l’ens local destina a entitats col·laboradores, per
la gestió de les escoles, establerta mitjançant un contracte o un conveni.

2) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona, aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic :
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a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
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b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se sanciona
d'acord amb la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c) En cas d’activitats amb menors d’edat, el beneficiari ha de complir amb la normativa de
protecció jurídica del menor, per la qual cosa en la sol·licitud de la subvenció ha de declarar
responsablement que el centre pel qual es demana subvenció disposa dels certificats negatius
de tot el personal propi, voluntari o subcontractat del centre.
La Diputació de Tarragona podrà requerir-lo en qualsevol moment del procediment per tal que
aporti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades.

3) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva.
4) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a: https://seuelectronica.dipta.cat,
seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a la mateixa seu.
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOPT i finalitza al cap d’un mes des de la data de publicació.

5) Criteris de valoració de les sol·licituds
La unitat instructora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i és prioritzen en funció dels
criteris de valoració i distribució següents:
* El 70% de l'import de la convocatòria es distribuirà proporcionalment per cada municipi, en
funció de la població per tram d'habitants. L’assignació d’imports màxim a cada tram d’
habitants, és el resultat de multiplicar el nombre de sol·licituds de cada tram per la puntuació
que s’estableix més avall, i es divideix pel 70% del crèdit existent a la convocatòria:
* Fins a 500 habitants: 50 punts
* De 501 a 2.000 habitants: 45 punts
* De 2.001 a 5.000 habitants: 35 punts
* De 5.001 a 10.000 habitants: 25 punts
* De 10.001 a 50.000 habitants: 10 punts
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* Més de 50.000 habitants: 5 punts
Per aplicar els criteris de població es tindrà compte el nombre d’habitants que consti en l’últim
cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística.
El restant 30% de l'import de la convocatòria es distribuirà proporcionalment en funció de la
despesa elegible que és :
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- El balanç econòmic del servei subvencionat (és a dir, el total de les despeses de capítol 1 ,
més el capítol 2, -excloses les inversions de qualsevol tipus-, menys els ingressos totals del
servei per al curs objecte de la subvenció, llevat de l'aportació municipal).
En cap cas la suma dels imports de l'aprtat del 70 % més del 30 % d'un mateix beneficiari pot
superar la seva despesa elegible.

6) Quantia individualitzada de la subvenció
En aquestes subvencions no s’estableix import màxim ni mínim per beneficiari.

7) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació pressupostària: 2010-33446210 del pressupost de l’any 2021.
Quantia total màxima de les subvencions convocades: 900.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries.

8) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de la
subvenció.
Òrgan competent per a la instrucció del procediment : Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment : Junta de Govern, d’acord al vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.

9) Termini de resolució i de notificació.
Sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds i en tot cas abans
del 30 de novembre de 2021.

10) Mitjà de notificació de la resolució
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Publicació a la seu electrònica : https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.

11) Acceptació.
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.
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12) Caràcter de la resolució i règim de recursos.
La resolució dictada en execució de la convocatòria exhaureix la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l'endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la
Diputació.
13) Termini per executar les actuacions subvencionades.
El termini d’execució de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s’inicia el 1 de
setembre de 2020 i finalitza el 31 d’agost de 2021, sense possibilitat d’ampliació.

14) Forma i termini de justificació
La justificació de la subvenció s’ha d’acreditar mitjançant:

Expedient únic de justificació que es troba a la seu electrònica de la Diputació i que
consta de: memòria explicativa, relació de la totalitat de les despeses pagades o en fase
de reconeixement de l’obligació, balanç econòmic de l’activitat o activitats
subvencionades i declaracions responsables d’estar al corrent de les seves obligacions
amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la declarada en la
sol·licitud té més de sis mesos d'antiguitat. I, si escau, la declaració de disposar dels
certificats negatius de tot el personal propi, voluntari o subcontractat del centre, en
compliment de la normativa referent a la protecció jurídica del menor, així com també, si
escau, declaració responsable que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons
el cas, en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3
de la Llei general de subvencions.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 23/06/2021 a les 11:52:08

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 39DA8CC1DF3749D69783631BB1F12FD1 i data d'emissió 23/06/2021 a les 13:05:37

Un exemplar de material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’acte subvencionat. En el cas que la difusió de la concessió de la
subvenció es realitzi mitjançant les seus electròniques o pàgines web dels beneficiaris s’
haurà de fer de manera clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19
/2014. Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà
de mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.

Quan l’import justificat sigui inferior al pressupost elegible, cal que l’ajuntament indiqui si
es tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de la
despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.

No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció.

La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció els
justificants acreditatius de les despeses produïdes corresponents als conceptes pels
quals s’hagi rebut l’ajut o subvenció.

Termini
Una vegada realitzada l’actuació subvencionada, el termini màxim per justificar l’actuació
subvencionada finalitza el 30 de novembre de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
15) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.

16) Pagaments de la subvenció concedida
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La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com
el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
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El beneficiari pot demanar pagaments parcials de la subvenció, justificant la despesa
corresponent, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. Aquesta
justificació parcial es farà mitjançant l’expedient únic de justificació, però en aquest cas anirà
acompanyat de còpia de les factures de les despeses a justificar, amb acreditació del seu
pagament o del reconeixement de l’obligació
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
17) Canvi de destí.
El beneficiari no pot demanar, un canvi de destí de les actuacions subvencionades .

18) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa
finalitat .
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no podran excedir
el cost total de l’actuació.
19) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part del
beneficiari.

20) Criteris de graduació d’incompliments
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.

21) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al
BOPT.
Es registrarà la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre d'Ajuts i
Subvencions de Catalunya.
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El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms
municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs
2020-2021, per un import total de 900.000 euros a càrrec de l’ aplicació pressupostària següent:
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Aplicació pressupostària: 2010-334-46210 del pressupost de l’any 2021.

Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
Quart .- Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Cinquè.- Comunicar l’acord 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.
6. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS, PER AL PROJECTE DE TANCAMENT PERIMETRAL DEL
POBLAT IBER MASIES DE SANT MIQUEL, ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. En data 9 de desembre de 2020, RE 1-2020-034469-2, l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès sol·licita una subvenció a la Diputació de Tarragona per al projecte de tancament
perimetral del Poblat Iber Masies de Sant Miquel, any 2021, per al qual presenta un pressupost
d’actuació per import de 45.339,63 euros.

2. El projecte esmentat consisteix en el tancament perimetral del jaciment arqueològic
mitjançant una tanca de fusta ja que, donada la riquesa cultural i arqueològica de l'espai, és
necessària una delimitació de la zona per a la seva protecció i per evitar l'accés indiscriminat.
L'objectiu final del projecte és apropar al públic un jaciment emblemàtic i fer-lo comprensible a
tots els nivells (especialistes, escolars, públic en general, etc.)
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3. Per les seves característiques aquesta petició no s’ajusta a les convocatòries públiques que
té establertes la Diputació de Tarragona; això no obstant, la Diputació té la voluntat, d’acord
amb la normativa vigent, d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de
Tarragona que per les seves característiques suposin un desenvolupament cultural, esportiu,
lingüístic, educatiu o d’interès social, o imprevistes i urgents i que corresponguin a necessitats
extraordinàries i sobrevingudes fora de la programació habitual, a les quals els sol·licitants no
puguin fer front amb el pressupost anual de què disposen.

4. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2021, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2021/2010/336/76230-02 amb un import de 40.000 euros per aquest beneficiari
i per aquesta actuació. D'acord amb la base 47 de les Bases d'execució del pressupost vigent,
respecte als criteris d'atorgament i determinació del crèdit, en cas de subvencions adreçades a
finançar inversions el crèdit pressupostari assignat a la petició serà, com a màxim, el 80 % del
pressupost elegible.

5. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha presentat la documentació requerida per la
Diputació, la qual servirà de base per concretar les condicions de concessió, execució i
justificació de la subvenció. La unitat gestora ha revisat la documentació presentada i ha emès
informe favorable sobre la subvencionalitat de l’actuació.

6. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès compleix tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari; així mateix, els seus representants han
declarat de forma expressa que està al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent.

7. Els serveis tècnics de la Diputació han informat favorablement el projecte presentat pel
sol·licitant.

8. L’IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l’article 31.8 de la Llei general de
subvencions. Per tant, no són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan
aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció.

9. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès manifesta que, per la seva naturalesa, té un IVA no
deduïble.

10. En data 8 d'abril de 2021, la Tresoreria ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la
Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret

1.
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1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions i que disposa que la resolució de
concessió establirà les condicions i compromisos aplicables, d’acord amb el què la
mateixa Llei preveu.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que regula el procediment de
concessió de les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
3. Base 19ena de les Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, així com, en tractar-se d’inversions, la Base 26.3 en relació
a la presentació de certificacions d’obra en el moment de la justificació.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a l'exercici vigent .
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 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:
Primer.- Concedir a una subvenció a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès en els termes
següents:
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Tancament perimetral del Poblat Iber Masies de Sant Miquel
Pressupost Elegible: 45.339,63 euros
% concedit: 80 %
Import concedit: 36.271,70 euros
Aplicació pressupostària: 2021/2010/336/76230-02

Total: 36.271,70 euros
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta expressament el
contrari en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Tercer.- Terminis d’execució i justificació:

- El termini d’execució finalitza el 31 de juliol de 2021. El beneficiari pot sol·licitar una ampliació
tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms.
- El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 d'octubre de 2021. El
beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini de justificació, en els termes previstos a l’
article 70 del Reglament de la LGS.
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Quart.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, el
beneficiari ha de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
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- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.

- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.

- Certificació de l'obra signada pel tècnic competent i aprovada per l'ajuntament, consell o
òrgan decisori competent de l'entitat o associació beneficiària, d’acord amb la Base 26.3 de les
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.

- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.

- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació).

- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
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- Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas,
en compliment de la Base 23.2 de les generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de subvencions.
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- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.

- La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.

Cinquè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions sobre transparència i accés a la
informació pública. L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb
la legislació sobre transparència.

El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.

Sisè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi la
documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’import
del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de base per
a valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4

Setè.- El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació
de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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Vuitè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.

Novè.- 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 i en el BOPT.
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Desè. - Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Gestió Administrativa dels Centres Educatius
7. CONCEDIR SUBVENCIÓ A L'INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS PER AL FINANÇAMENT
DE LES ACTIVITATS DE SUPORT AL TALLER D'ART DE VALLS I DE LES ACTIVITATS
EDUCATIVES CULTURALS ADREÇADES ALS ESCOLARS DE L'ALT CAMP I DEL
TERRITORI, DURANT L'ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L'Institut d'Estudis Vallencs (IEV) ha presentat la sol·licitud (RE núm.8004330008-1-2021015731-2, de 5 de maig de 2021), on demana una col·laboració econòmica de la Diputació per
al finançament de les activitats de suport al Taller d'Art de Valls i de les activitats educatives
culturals adreçades als escolars de l'Alt Camp i de tot el territori, durant l'any 2021, següents:
- 33è Premi de Natura Maria Murtra
- V Premi Josefina Cardó a treballs de recerca de batxillerat
- Beca de fotografia "Ciutat de Valls"
- XXI Espai de l’Estudiant
2. Per les seves característiques aquesta petició no s'ajusta a les convocatòries públiques que
té establertes la Diputació de Tarragona, però la Corporació té la voluntat d'acord amb la
normativa vigent d'atendre aquesta sol·licitud ja que permet el desenvolupament d'activitats de
caràcter cultural i educatiu.
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3. Per atendre aquesta despesa, a l'execici pressupostari 2021 s'ha consignat l'aplicació
pressupostària nominativa "SN IEV Activitats educatives i suport Taller Art Valls" – 2020/334
/48901.
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4. La Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius ha revisat l’expedient i ha
comprovat els aspectes següents:
- Que l’entitat ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent, i que no està sotmesa a les prohibicions per obtenir aquesta
condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
- Que no és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, article 22, apartat 2c).
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 pressupostària, Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, 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:
Primer. Concedir una subvenció al beneficiari següent amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2021 2020 334 48901:

Beneficiari: Institut d'Estudis Vallencs
Municipi: Valls
Concepte: Activitats de suport al Taller d'Art de Valls i educatives culturals
Pressupost Elegible: 39.950,00 euros
% concedit: 25,03%
Import concedit: 10.000,00 euros
Total: 10.000,00 euros
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon. La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari, en el termini d'un mes, comptat a
partir del dia següent a la recepció de la notificació, no manifesta el contrari.
Tercer. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 23/06/2021 a les 11:52:08

subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
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Quart. Quan l’Institut d’Estudis Vallencs justifiqui, abans del 30 de setembre de 2021, els
pagaments fets per import del 50% de les despeses per a les activitats de suport al Taller d'Art
de Valls (1r semestre) i les corresponents al XXI Espai de l’Estudiant de Valls, li serà lliurada la
quantitat de 5.000 euros.
La resta de l'aportació concedida li serà lliurada quan presenti, com a màxim fins el 31 de març
de 2022, la justificació corresponent a l’altre 50% de despeses per activitats de suport al Taller
de Valls (2n semestre) i per les activitats educatives culturals corresponents al 33è Premi de
Natura Maria Murtra, al V Premi Josefina Cardó i a la Beca de fotografia "Ciutat de Valls".
Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per poder obtenir
la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:
- Certificat del gerent de l’Institut d’Estudis Vallencs detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació
de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les despeses,
amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Certificat del gerent de l’Institut d’Estudis Vallencs detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2021. El
termini de justificació és, per una banda, fins al 30 de setembre de 2021 per al primer 50% de
la subvenció concedida i, per l'altra, fins al 31 de març de 2022 per l'altre 50%.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre la subvenció concedida i el seu
beneficiari, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
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Cinquè. El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar
compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
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Sisè. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.
Setè. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Novè. Notificar-ho a l'Institut d'Estudis Vallencs.
Desè. Comunicar-ho al Taller d'Art de Valls, a l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa i a
Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
8. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL XVII PREMI INICIATIVA MEDI AMBIENT, EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER L'EXERCICI 2021.
De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori , la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, dins el Pla estratègic de subvencions vigents, porta a terme
diverses accions de foment, adreçades als ens locals dels Camp de Tarragona, les Terres de l’
Ebre i el Baix Penedès, amb l’objectiu de reconèixer anualment projectes innovadors i
capdavanters orientats a potenciar la protecció i millora del medi ambient del territori de les
comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme,
paisatge, energia, aigua, entre d’altres. Mitjançant la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, la Diputació de Tarragona convoca el XVII Premi
Iniciativa Medi Ambient.
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2. La Diputació de Tarragona té la voluntat de treballar transversalment en la mitigació i l’
adaptació als efectes del canvi climàtic, la implantació dels ODS (Objectius de
Desenvolupament Sostenible) i l’Agenda 2030 com a marc de referència dels programes i
accions impulsats des del món local, integrant i assumint l’Agenda 2030 i els ODS dins les
línies estratègiques de la Diputació amb l’objectiu de transformar el territori i a fer de la transició
energètica i ecològica una prioritat. En el context actual, es fa necessari evolucionar d’un
model d’economia lineal a un model circular, implementant estratègies d’economia circular i
verda als municipis de la demarcació de Tarragona, en els àmbits de l’energia, aigua, residus,
urbanisme, entre d’altres.
3. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 21 de desembre de 2018, es van
aprovar inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat el text
íntegre, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, en data 27 de febrer de 2019.
4. La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’
Assistència Municipal, té encomanats en l’àmbit de les subvencions, projectes innovadors i
capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori, en els diversos
àmbits dels residus, medi natural, urbanisme, paisatge, energia, aigua, entre d’altres.
5. Mitjançant la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM,
la Diputació de Tarragona convoca el XVII Premi Iniciativa Medi Ambient.
6. La convocatòria del Premi Iniciativa Medi Ambient és única, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva i l’aplicació pressupostària es declara ampliable en la seva totalitat i
se sotmet a informe de Secretaria i Intervenció.
7. Ha estat emès informe de la Unitat Gestora, el qual s’ha incorporat a l’expedient electrònic
8004330008-2021-0006968.
Fonaments de dret
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per:
Els articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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 pressupostària.
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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com la
resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 23/06/2021 a les 11:52:08

2. Els procediments administratius corresponents a l’aprovació de la convocatòria per a la
concessió de subvencions corresponents a les línies de foment previstes en el projecte de
pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2021 s’han de tramitar, de conformitat
amb les prescripcions normatives esmentades.
3. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia d’ofici amb l’aprovació de la
convocatòria per part de la presidenta de la Diputació o òrgan en qui delegui, amb el contingut
mínim preceptiu que determina l’article 17.3 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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4. La convocatòria del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva conté la definició i concreció de tots aquells elements substantius que determinen l’
objecte i les característiques de les subvencions a concedir.
5. De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de
la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans). I el text complet estarà disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria del XVII Premi Iniciativa Medi Ambient, en règim de
concurrència competitiva, per l'exercici 2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20211200-172-46201-01. El text de l'esmentada convocatòria és el següent:

1. Objecte, condicions i finalitat del Premi
L’objecte i finalitat és regular la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació
de Tarragona. Aquest premi té la finalitat de reconèixer anualment projectes, actuacions i/o
iniciatives de protecció i millora del medi ambient del territori del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, en àmbits diversos com:

L’adaptació i mitigació al canvi climàtic.
La restauració ambiental i/o paisatgística associada a pertorbacions d’emergència
climàtica (inundacions i incendis, entre altres).
L’economia circular i verda i la reducció de la petjada de carboni en el marc de l’aplicació
de projectes per frenar la situació d’emergència sanitària i social a conseqüència del
covid19.
La protecció, conservació, restauració i/o gestió de la natura.
Residus, energia, aigua, atmosfera, soroll, medi natural, urbanisme.

El Premi Medi Ambient està alineat amb els objectius 4, 6, 7, 11, 12 13 ,15 dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Condicions
El Premi Iniciativa Medi Ambient s’atorga en una única categoria, per un projecte, actuació o
iniciativa:
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a. Executat o en procés d’execució, que afavoreixi el desenvolupament sostenible.
b. Redactat, que afavoreixi el desenvolupament sostenible i pendent d’execució.
c. Que es vulgui impulsar des del món local.

Als efectes d’aquesta convocatòria, es defineix com a projecte, actuació i/o iniciativa el conjunt
de documents explicatius elaborats amb un objecte concret, amb les dades tècniques i
pressupostàries per executar-lo o si ja s’ha executat i l’impacte de la seva execució.
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Cada projecte, actuació i/o iniciativa ha d’estar centrat en una única temàtica. Totes les
actuacions que s’hi incloguin han d’estar referides al mateix tema central o objecte.

2. Requisits dels beneficiaris per obtenir la subvenció: requisits generals i requisits
particulars en funció de la subvenció i forma d’acreditar-los
2.1 Requisits Generals
Pel que fa als requisits generals dels beneficiaris, s’ha de complir les bases 6, 7 i 8 del Capítol
II Beneficiaris i la base 23.2 de despeses subvencionables de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2.2 Requisits específics
Poden ser beneficiaris tots els ens locals de les comarques de Tarragona.

3. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència
competitiva
Règim de la convocatòria: concurrència competitiva.

4. Forma i termini de presentació de sol·licituds
4.1 Forma de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar d’acord amb els models normalitzats,
disponibles a https://seuelectronica.dipta.cat/, i amb la documentació específica que determina
la convocatòria, en els termes establerts en la base 11 de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Cada ens local pot presentar més d'un projecte, amb una sol·licitud diferent per cada projecte
que presentin.
S’ha de presentar electrònicament pels ens locals.

4.2 Termini de presentació de sol·licituds
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Es poden presentar sol·licituds electrònicament des de l'endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPT i fins el 30 de setembre de 2021.
5. Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds
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5.1 Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:

1. Sol·licitud i declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2. Breu resum del projecte, actuació i/o iniciativa amb la seva descripció.
3. Pressupost desglossat o resum econòmic de la participació de l’ens en el projecte,
actuació o iniciativa.

5.2 Documentació específica

1. Document tècnic del projecte, actuació i/o iniciativa, amb les dades tècniques i l’impacte
de la seva execució, incloent-hi la justificació de l’objecte i finalitat d’aquesta
convocatòria i fent explícit si es tracta d’un projecte, actuació o iniciativa en execució o ja
executat, redactat i pendent d’execució, o bé, un projecte que es vulgui impulsar.
2. Si s’escau, material gràfic i/o audiovisual editat en el marc del projecte, actuació i/o
iniciativa.

6. Criteris de valoració i ponderació
La subvenció es distribueix mitjançant l’assignació total de l’aplicació pressupostària en funció
del percentatge previst en l’apartat següent.
El jurat premiarà aquell projecte o projectes que s’hagin distingit d’acord amb els següents
criteris de valoració:

1. Contingut aplicable. Es valora la viabilitat del projecte, actuació i/o iniciativa, el seu grau
de definició i l’adequació a la realitat local, a la situació canviant de canvi climàtic, les
necessitats socials i de promoció de l’economia local.

2. Accions en l’àmbit local per fomentar l’arrelament territorial. Es valoren les accions que
contribueixen a fixar població, evitar el despoblament i l’envelliment del món rural,
fomentar l’economia local, dinamitzar el territori i posar en valor el patrimoni natural i
cultural.
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3. Acció innovadora i capacitat de replicabilitat. Es valoren aquells aspectes que comportin
actuacions originals i de referència per a altres entitats. Es valoren aquells aspectes que
comportin capacitat de replicabilitat, de reproducció de la iniciativa en altres
localitzacions i amb possibilitat d’efecte multiplicador.
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4. Accions adreçades a la millora ambiental i/o socioeconòmica. Es valora l’abast de millora
del projecte (àmbit ambiental, social i/o econòmic) i del benefici que se’n deriva. Es
valora també el grau de l’impacte territorial i social del projecte i de les seves actuacions:
des d’una millora puntual i localitzada fins una millora d’un ampli abast territorial i amb
múltiples agents socials implicats.

5. Accions de comunicació, educació i participació ciutadana cap a la sostenibilitat
ambiental, socioeconòmica i territorial. Es valoren les accions incloses en el projecte
adreçades a la sensibilització cap a la sostenibilitat: accions de comunicació i/o difusió, d’
educació de la ciutadania i de participació ciutadana, com la creació de TICs.

6. Accions en espais naturals d’ús públic. Es valoren les actuacions adreçades a la
preservació i gestió d’espais d’interès natural.

7. Accions adreçades a la millora de la gestió de l’aigua, energia, residus, atmosfera i
soroll, la reducció de la petjada de carboni i/o hídrica, entre d’altres.

8. Accions adreçades cap a la gestió sostenible del territori i/o del paisatge. Es valoren les
intervencions adreçades a la recuperació d’espais degradats i/o de recuperació, millora i
gestió del paisatge, prevenció d’incendis forestals, intervencions específiques d’
urbanisme sostenible, actuacions de restauració derivats d’efectes de grans
pertorbacions climàtiques (inundacions i temporals de gran envergadura i grans incendis
forestals).

9. Accions que promoguin implícitament l’economia circular i verda en el marc territorial del
/s municipi/s. Es valora l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la seva execució.

10. Accions impulsades per la coordinació de dos o més ens locals o d’abast
supramunicipal. En el cas d’ajuntaments i entitats municipals descentralitzades es
valoren les actuacions impulsades per dos o més ens locals i/o aquelles on l’àmbit del
projecte, actuació o iniciativa és supramunicipal. En el cas de Consells Comarcals,
accions executades en un àmbit major que la comarca.
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7. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima dins
dels crèdits disponibles o la quantia estimada de les subvencions
Crèdit pressupostari al qual s’imputa el premi:
Aplicació pressupostària 2021-1200-172-46201-01.
La quantia total màxima del guanyador del XVII Premi és de 5.000,00 euros.
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La quantia total màxima de l’accèssit del XVII Premi és de 1.000,00 euros.
Aquest import màxim podrà ser ampliat i/o redistribuït d’acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostaries.

8. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern, d’acord amb el
veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte i prèvia instrucció de l’expedient, entre totes
aquelles sol·licituds presentades i de les quals no s’hagi declarat el desestiment.
El jurat del XVII Premi Iniciativa Medi Ambient està format per:

Il·lma. Sra. Presidenta de la Diputació de Tarragona o Diputat/da en qui designi.
Cap de l’Àrea del SAM o tècnic/a en qui delegui.
Un tècnic/a de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori que es
designi.
Un representant del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
Un representant de la Universitat Rovira i Virgili.
Actua com a secretari, el cap de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria Municipal i
Territori.

El Jurat és l’encarregat d’avaluar les sol·licituds presentades, deliberar i proposar el guanyador
del Premi, d’acord amb els criteris establerts en aquesta convocatòria. Addicionalment es pot
concedir un accèssit.

9. Termini de resolució i de notificació
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El termini de resolució i notificació serà de 6 mesos a partir de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.

10. Mitjà de notificació o publicació
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El mitjà de publicació de la resolució, tal com s’indica en la base 14 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, aquesta serà a la
seu electrònica de la Diputació de Tarragona, https://seuelectronica.dipta.cat/.
Pel que fa a l'acceptació del Premi, aquest s’entén acceptat si el beneficiari no manifesta
expressament el contrari en el termini d’un mes, a comptar a partir a partir de l'endemà al de la
publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió, o de la notificació individual
si escau, segons preveu la base 15 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.

11. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan
davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa. El
règim de recursos s’indica a la base 17 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

12. Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, amb el règim de
garanties que, si escau, hagin d’aportar els beneficiaris

12.1 Forma de pagament
La quantia del Premi i de l’accèssit es lliura un cop concedits.
Segons es determina en la base 29.4, de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, la publicació de les resolucions per les quals s’
aprovi el reconeixement de l’obligació de pagament de subvencions concedides en
procediments de concurrència competitiva, aquesta serà a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona que substitueix la notificació individual a tots els efectes https://seuelectronica.dipta.
cat/.
12.2 Pagaments a compte
No es preveuen per aquesta línia de foment.

13. Criteris de graduació particulars dels possibles incompliments de condicions
imposades en la concessió de les subvencions, que serviran per a determinar l’import
definitiu a rebre pel beneficiari o l’import final a reintegrar
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Les bases 24 i 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms determinen els criteris aplicables en aquest sentit.
D’acord amb la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donat el cas,
realitzi la Diputació. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la
subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts.
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14. Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que s’estableixi en la legislació autonòmica aplicable
Tal com estableix la base 10.3 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En compliment de la normativa autonòmica, es registrarà la informació que derivi d'aquesta
convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
15. Qüestions en matèria de propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual dels treballs premiats correspon en tot cas als seus autors. En cas que
se’n faci difusió, comunicació pública o es publiquin, en qualsevol mitjà o suport, l’autor es
compromet a fer constar expressament i degudament que el projecte ha estat premiat per la
Diputació de Tarragona. La Diputació de Tarragona disposa d’un segell del Premi, que l’
ajuntament podrà aplicar seguint les indicacions de la Unitat de Relacions Institucionals i
Protocol.
La Diputació de Tarragona es reserva el dret de comunicació pública, a la seva pàgina web i en
qualsevol altra modalitat, suport i format, dels projectes premiats. La cessió dels projectes, en
relació amb el dret de comunicació pública, s’estableix per un període de cinc anys. Aquesta
difusió no exclou la que puguin fer els premiats per la seva banda.

16. Acte públic del lliurament del premi
El lliurament del premi es du a terme en el transcurs d’un acte públic, la data del qual es dóna a
conèixer oportunament. Es realitza difusió del projecte premiat a través dels canals de
comunicació de la Diputació de Tarragona.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
6.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021-1200-172-46201-01 del pressupost
vigent.

Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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Quart. Comunicar aquest acord 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.
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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.

Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
9. CONCEDIR AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS LES SUBVENCIONS
CORRESPONENTS A L'ANUALITAT 2021, DEL CONVENI PER A LA COORDINACIÓ,
COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS
CONSELLS COMARCALS PER OPTIMITZAR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS
(2020-2023), I APROVAR LA PLANIFICACIÓ PRESENTADA.
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 28 de febrer de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells
Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023), posteriorment, en
data 8 de maig de 2020 el Ple va aprovar una addenda, ambdós documents es van signar el 30
de juliol de 2020.
2. D'acord amb la clàusula 6.2 del conveni, les aplicacions pressupostàries, que determinen els
imports màxims de les subvencions per a l'any 2021, són 1010/943/46500 i 1010/943/76500.
Respecte a la resta d'anualitats els imports màxims es condicionen al crèdit que s'autoritzi en el
respectiu pressupost.
3. Els imports màxims per a l’any 2021, estan consignats en les aplicacions pressupostàries
1010.943.76500 i 1010.943.46500 del pressupost vigent de la Diputació de Tarragona. L’import
total pel Programa d’assistència i serveis és de 4.096.543,50 € i pel Programa d’inversions
supramunicipals és de 585.220,20 €.
4. D’acord amb la clàusula 9.5 del Conveni, per a cada exercici, la Diputació de Tarragona
aprova la planificació presentada i concedeix les subvencions per a les actuacions
corresponents d’aquella anualitat tenint en compte la seva disponibilitat pressupostària.
5 . D’acord amb la clàusula 9.6. la modificació de les actuacions incloses al Pla d'acció i
cooperació comarcal 2020-2023 (PACC) pendents de concedir pot efectuar-se en el termini
anual obert a tal efecte, el qual finalitzarà com a màxim el 31 de gener de cada exercici,
acompanyat de les sol·licituds corresponents a les actuacions incloses a l'anualitat
corresponent.
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6. La Diputació ha revisat el PACC i les sol·licituds de les actuacions incloses en l’exercici 2021
del Consell Comarcal del Baix Penedès. S’ha comprovat que la documentació és la que regula
el Conveni i que aquestes han estat aportades dins de termini.
7. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat l'expedient que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pel consell
comarcal.
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8. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
9. El 25 de maig de 2021 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment de
concessió directa.

2. El capítol III 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 el procediment
de concessió directa.

3. De la base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la base 46 a la 54 de Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023), aprovat
pel Ple de la Diputació de Tarragona 28 de febrer de 2020 i l'addenda aprovada pel Ple el 8 de
maig de 2020.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la planificació presentada pel Consell Comarcal del Baix Penedès, la qual
consta a l'Annex 1 d'aquesta resolució.
Segon. Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-1010-943-46500-01 i 2021-1010-943-76500-01 del
pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Penedès
Municipi: El Vendrell
Concepte: Assistències i serveis
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Pressupost Elegible: 1.882.562,20 euros
% concedit: 18,91%
Import concedit: 355.931,10 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-943-46500-01
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Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Penedès
Municipi: El Vendrell
Concepte: Inversió material informàtic i telecomunicacions
Pressupost Elegible: 50.847,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.847,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-943-76500-01
Total: 406.778,10 euros

Total capítol 7: 50.847,00 euros
Total capítol 4: 355.931,10 euros
Total: 406.778,10 euros

Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Quart. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Cinquè. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
10. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ORDENANÇA, ADSCRITA A L’ÀREA DE SERVEIS
INTERNS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN
LLIURE (CONVOCATÒRIA 18-044).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. A la plantilla de personal funcionari d'aquesta Diputació hi ha vacant una plaça de personal
funcionari de carrera d’ordenança, adscrita a la Unitat de Serveis Operatius -Serveis Generals
de l’Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona, plaça número 482, vinculada al lloc
de treball 482A.
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2. Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018,
aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2018 (BOPT núm. 234, de 7
de desembre de 2018).
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret d’aquesta Presidència de 14 d’agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2
b) de la LBRL en relació amb l’art. 63.2 i l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es
delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació
pel que fa a l'aprovació de les bases de les proves i les convocatòries de selecció de personal.
3. L’art. 76 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases.
L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar, també, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals reguladores dels processos
selectius de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn lliure, d’una plaça vacant de personal funcionari de carrera d’
ordenança, adscrita a la Unitat de Serveis Operatius - Serveis Generals de l’Àrea de Serveis
Interns de la Diputació de Tarragona, plaça número 482, vinculada al lloc de treball 482A.
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018,
aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2018 (BOPT núm. 234, de 7
de desembre de 2018).
Segon. Iniciar la convocatòria 18-044 de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn lliure.
Tercer. La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries corresponent al pressupost 2021:
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482 (dotació 100%): 4020/920/12 4020/920/16000 i per un import aproximat de 10.651,48 € i
3.301,95 €, respectivament.
Quart. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça.
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.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
11. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ
DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAES) DE 30
MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 4) DEL LOT 9.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 12 de febrer de 2018, l’empresa ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS, SL
(B60598323) va constituir la garantia definitiva per un import de 549,50 euros, per a respondre
del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima
(PAES) de 30 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 4) - Lot 9, del qual va resultar
adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 16 de març de 2018.
2. En data 13 de maig de 2020, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del contracte, en la que fan constar que els treballs contractats es van
lliurar i finalitzar d’acord amb les prescripcions establertes als plecs. A partir d’aquesta data es
va iniciar el termini de garantia establert en el contracte d’un (1) any.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juliol de 2020, es va aprovar la liquidació del
contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
4. En data 14 de maig de 2021, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM), responsable del contracte, va informar que,
una vegada esgotat el termini de garantia establert, no hi ha cap inconvenient en retornar la
garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
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2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per tornar les garanties d'aquest contracte correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Tornar a l’empresa ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS, SL (B60598323) la
garantia definitiva del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAES) de 30 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 4) Lot 9,
constituïda el dia 12 de febrer de 2018, per un import de CINC-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (549,50 €), mitjançant carta de Pagament núm.
20180000128, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar
al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
12. APROVAR LA CERTIFICACIÓ ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL LOT 1 DEL
CONTRACTE DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE CALOR AMB CALDERES
DE BIOMASSA PELS DIFERENTS MUNICIPIS DEL PROJECTE “XARXA DE CALOR DE
PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA”, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU
DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL
PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, OBJECTIU D'INVERSIÓ EN
CREIXEMENT I OCUPACIÓ, EIX 4.
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. 2019-0003467, de 22 d’agost de 2019, es va adjudicar el lot
1 del contracte de les obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels
diferents municipis del Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en
el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en
creixement i ocupació, eix 4, a l'empresa SURIS, SL (B08988149) per la quantitat total de SISCENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU euros amb UN cèntim (636.989,01€)
IVA inclòs. Aquest contracte es va formalitzar el 8 d'octubre de 2019.
2. Per acord de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2020 es van aprovar els projectes
modificats corresponents al Lot 1 (municipis de La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa) de les
obres esmentades, amb uns pressupostos d'execució per contracte de 261.013,42 € (IVA
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exclòs), 225.476,55 € (IVA exclòs) i 218.071,70 € (IVA exclòs), respectivament i la modificació
del contracte del lot 1 de les obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de biomassa
pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de
Tarragona, subscrit amb l'empresa amb SURIS, SL, amb un major cost de CENT CATORZE
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (114.562,78 €)
IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte de 751.551,79 € (IVA inclòs), una vegada
aplicat el coeficient de baixa d’adjudicació del 11,84%. En data 27 d’agost de 2020 es va
formalitzar la modificació d’aquestes obres.
3. En data 28 d’abril de 2021, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van signar l’Acta de recepció de les esmentades obres, 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 signatura de l'Acta de recepció
de les obres determina l’inici del termini de garantia de dos (2) anys.
4. L'Àrea del Servei d'Assistència Municipal ha presentat per a la seva tramitació, les
certificacions finals de les obres que formen el lot 1, la certificació núm. 8 i final de l'obra de La
Sénia per un import de 27.734,68 euros, IVA inclòs; la certificació núm. 7 i final d'obra de l'Horta
de Sant Joan per un import de 20.722,81 euros, IVA inclòs i la certificació núm. 10 i final d'obra
de Gandesa per un import de 17.574,95 euros, IVA inclòs, emesa pel tècnic director de les
obres. L’import total de les obres executades és de 747.447,41 euros (IVA inclòs), la diferència
entre l’import de l’obra executada respecte al de l’obra adjudicada puja la quantitat de 4.104,36
euros, que suposa un increment d’un 0,55% respecte a l’import 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 (d'ara 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 del contracte de les
obres executades.
2. D’acord amb el que disposa l’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideració de
modificacions del contracte l’excés d’amidaments que suposi un increment de la despesa
menor a un 10% del preu del contracte inicial.
3. 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 públiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d'octubre.
4. La competència per aprovar la certificació final d'aquest contracte correspon a la Junta de
Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm.
2019-0003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les certificacions últimes (certificacions finals) del lot 1 del contracte de les
obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents
municipis del Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”, cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i
ocupació, eix 4, formats per la certificació núm. 8 i final de l'obra de La Sénia per un import de
27.734,68 euros, IVA inclòs, la certificació núm. 7 i final d'obra de l'Horta de Sant Joan per un
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import de 20.722,81 euros, IVA inclòs i la certificació núm. 10 i final d'obra de Gandesa per un
import de 17.574,95 euros, IVA inclòs.
SEGON. Imputar les despeses derivades d’aquestes certificacions final amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1200 / 425 / 65000 del pressupost de la Diputació.
TERCER. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, s’emeti amb l’antelació
prevista a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2) anys, i en els termes
previstos en l’article 243.3 de la LCSP, el corresponent informe sobre l’estat de les obres que
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.
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QUART. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
CINQUÈ. Comunicar-ho al director facultatiu de les obres, a l'Àrea del Servei d'Assistència
Municipal, a la Intervenció General 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.

13. APROVAR LA CERTIFICACIÓ ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL LOT 3 DEL
CONTRACTE DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE CALOR AMB CALDERES
DE BIOMASSA PELS DIFERENTS MUNICIPIS DEL PROJECTE “XARXA DE CALOR DE
PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA”, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU
DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL
PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, OBJECTIU D'INVERSIÓ EN
CREIXEMENT I OCUPACIÓ, EIX 4.
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. 2019-0003467, de 22 d’agost de 2019, es va adjudicar el lot
3 del contracte de les obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels
diferents municipis del Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en
el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en
creixement i ocupació, eix 4, a l'empresa VISIÓ SOLAR, SL (B64431422) per la quantitat total
de CINC-CENTS TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES euros amb VINT-I-NOU
cèntims (532.943,29 €), IVA inclòs. Aquest contracte es va formalitzar el 29 d'octubre de 2019.
2.Per acord de Junta de Govern de data 13 d’octubre de 2020, es va aprovar l’Acta de preus
contradictoris núm. 1 (PC001) de l'esmentat contracte.
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3. En data 3 de novembre de 2020, es van aprovar per Junta de Govern les Actes de preus
contradictoris núm. 2 (PC002, PC003, PC004, PC005) i núm. 3 (PC006 i PC007), signades pel
tècnic director de les obres, per a la implantació del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la
Diputació de Tarragona” (Lot 3: La Fatarella, Rasquera, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet de l’
Infant), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d' inversió en creixement i
ocupació, eix 4, i el representant de l’empresa adjudicatària VISIÓ SOLAR S.L. (NIF núm.
B64431422).
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4. Per decret de Presidència núm. 2020-000313, de data 1 de setembre de 2020, es va
concedir una ampliació del termini d’execució a l’empresa VISIÓ SOLAR, S.L. (NIF
B64431422), de l'esmentat contracte fins el dia 31 de desembre de 2020.
5. En data 27 d'abril de 2021, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van signar l’Acta de recepció de les esmentades obres, 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 signatura de l'Acta de recepció
de les obres determina l’inici del termini de garantia de vuit (8) anys.
6. L'Àrea del Servei d'Assistència Municipal ha presentat per a la seva tramitació, les
certificacions finals de les obres que formen el lot 3, la certificació núm. 9 i final de l'obra de
Tivissa, per un import de 5.137,74 €, IVA inclòs; la certificació núm. 8 i final de l'obra de La
Fatarella, per un import de 19.255,65 €, IVA inclòs; la certificació núm. 8 i final de l'obra de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, per un import de 2.764,52 €, IVA inclòs, i la certificació núm.
6 i final d'obra de Rasquera, per un import de 33.322,72 €, IVA inclòs, emesa pel tècnic director
de les obres. L’import total de les obres executades és de 574.690,51 euros (IVA inclòs), la
diferència entre l’import de l’obra executada respecte al de l’obra adjudicada puja la quantitat
de 41.746,22 euros, que suposa un increment d’un 7,26% respecte a l’import 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 (d'ara 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 del contracte de les
obres executades.
2. D’acord amb el que disposa l’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideració de
modificacions del contracte l’excés d’amidaments que suposi un increment de la despesa
menor a un 10% del preu del contracte inicial.
3. 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 públiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d'octubre.
4. La competència per aprovar la certificació final d'aquest contracte correspon a la Junta de
Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm.
2019-0003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les certificacions últimes (certificacions finals) del lot 3 del contracte de les
obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 23/06/2021 a les 11:52:08

municipis del Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”, cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i
ocupació, eix 4, formats per la certificació núm. 9 i final de l'obra de Tivissa, per un import de
5.137,74 €, IVA inclòs; la certificació núm. 8 i final de l'obra de La Fatarella, per un import de
19.255,65 €, IVA inclòs; la certificació núm. 8 i final de l'obra de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant, per un import de 2.764,52 €, IVA inclòs, i la certificació núm. 6 i final d'obra de
Rasquera, per un import de 33.322,72 €, IVA inclòs.
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SEGON. Imputar les despeses derivades d’aquestes certificacions final amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1200 / 425 / 65000 del pressupost de la Diputació.
TERCER. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, s’emeti amb l’antelació
prevista a la finalització del termini de garantia, que és de vuit (8) anys, i en els termes
previstos en l’article 243.3 de la LCSP, el corresponent informe sobre l’estat de les obres que
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 al director facultatiu de les obres, a l'Àrea del Servei d'Assistència
Municipal, a la Intervenció General 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.

14. ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL
SUBMINISTRAMENT DE LA RENOVACIÓ DE LES LLICÈNCIES I SUPORT DEL
PROGRAMARI ZIMBRA, LOTS 1 I 2.
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 30 de març de 2021, es va aprovar l’expedient de
contractació, del subministrament de la renovació de les llicències i suport del programari
Zimbra, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost màxim de despesa de
79.551,45 € (IVA inclòs) amb el següent desglossament:

Lot 1

Import màxim de despesa
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable ( 21 %) Import
IVA

Pressupost màxim de
despesa
(IVA inclòs)

52.320,00 €

10.987,20 €

63.307,20 €

Import base de licitació
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Pressupost base de
licitació

(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable ( 21 %) Import
IVA

(IVA inclòs)

Lot 2

13.425,00 €

2.819,25 €

16.244,25 €

TOTAL

65.745,00 €

13.806,45 €

79.551,45 €
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I pels preus unitaris del Lot 1 següents:
Preu màxim de
despesa 24
mesos

Preu mensual
per llicència
(IVA exclòs)
de licitació

llicències
màximes
previstes

Professional
Edition

1,11 €

250,00 €

6.660,00 €

1.398,60 €

8.058,60 €

Standard
Edition

0,81 €

250,00 €

4.860,00 €

1.020,60 €

5.880,60 €

Business Email
Plus Edition

0,43 €

2.000,00 €

20.640,00 €

4.334,40 €

24.974,40 €

Business Email
Edition

0,14 €

6.000,00 €

20.160,00 €

4.233,60 €

24.393,60 €

52.320,00 €

10.987,20 €

63.307,20 €

IVA 21%

(IVA exclòs)

Preu màxim de
despesa 24 mesos
(IVA inclòs)

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 28 d'abril de 2021, es va constituir la
Mesa de Contractació d’aquesta licitació, per procedir a l’obertura del sobre electrònic únic que
conté la documentació administrativa i la proposició econòmica, aportada per l'únic licitador
presentat.
La Mesa va comprovar que l'empresa estava inscrita, o havia iniciat el procés d'inscripció, en el
Registre oficial de licitadors i Empreses classificades del sector públic (ROLECSP) o en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i va acordar
admetre-la a la licitació. A continuació es va realitzar la lectura de l'oferta, amb el resultat
següent:

LOT 1

Núm.
LICITADOR
Plica

1

Criteri
1.
Oferta
econòmica
(IVA Exclòs)
(fins a 85
punts)

LOT 2

Criteri 2.
Jornada de
formació (15
punts)

QUER
SYSTEM
Preus
INFORMÁTICA unitaris
SL

Si

Lot1
Amb els preus unitaris següents:
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Criteri 1.
Oferta
econòmica
(IVA Exclòs)
(fins a 85
punts)

13.130,00€

Criteri 2. Nivell
de
suport
Inscrita
Premier (fins a
RELI/ ROLECSP
15 punts).

No

ROLECSP
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Preu
mensual per
llicéncia (IVA
exclós
ofertat )

Llicéncies
máximes
previstes

Professional
Edition

0,76 €

250

Standard
Edition

0,56 €

250

Bussiness
Email
Pus
Edition

0,33 €

2000

Business
Email Edition

0,12 €

6000

La Mesa va demanar al responsable del contracte que examinés i valorés la documentació del
sobre únic, d’acord amb els criteris establerts en l'annex XII del Plec de clàusules
administratives particulars.
L' Acta de la Mesa es va publicar en el Perfil de contractant el 10 de maig de 2021.
3. En data 29 d’abril de 2021, el cap de Projecte de Sistemes, va emetre l’informe de valoració
de les ofertes, el qual es transcriu literalment a continuació:
"Un cop revisades les ofertes presentades per cada lot, i verificat que no hi ha cap valor
anormalment baix, valorarem la puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertes.
LOT 1
Els criteris de valoració del lot 1 són els següents:
C1. Oferta econòmica (màxim 85 punts)
La contractació es decidirà per puntuació segons l’import de les ofertes sense IVA.
L'avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la següent fórmula,
ponderant cadascun dels preus unitaris amb el pes específic respecte del volum total estimat
del contracte expressats a la TAULA 1: RESUM DELS FACTORS DE PONDERACIÓ PER
LLICÊNCIA
Valor de l'oferta = ( preu unitari llicència * factor de ponderació de la llicència)
Un cop s'ha calculat el valor de les ofertes de tots els licitadors, s'ha d'aplicar la fórmula
següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:
Puntuació oferta = 85 * valor oferta més baixa / valor oferta
TAULA 1: RESUM DELS FACTORS DE PONDERACIÓ PER LLICÊNCIA
Índex

Llicència

1

Zimbra Collaboration Professional Edition
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Punts per llicència
(sobre 85 punts totals)
40

2

Zimbra Collaboration Standard Edition

25

3

Zimbra Collaboration Business Email Plus
Edition

15

4

Zimbra Collaboration Business Email
Edition

5

C2. Jornada de formació (15 punts)
Proporcionar una jornada de formació de 4 hores d'administració de la suite ZCS . Els
continguts de la formació es pactaran amb l'àrea TIC dies abans de realitzar-se per tal
d'adaptar-se a les necessitats de formació concretes del producte en aquell moment.
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Valorem l’única oferta presentada, per QUER SYSTEM INFORMÁTICA:
L’oferta econòmica és la següent:
Preu
mensual
p e r
llicència
(IVA
exclòs) de
licitació

Preu
mensual
Llicències
p e r
màximes
llicència
previstes
(IVA exclòs
ofertat )

Preu ofertat
24
meses IVA 21%
(IVA exclòs)

Preu ofertat
24
mesos
(IVA inclòs)

Professional
Edition

1,11 €

0,76 €

250

5.517,50 €

1.158,68 €

6.676,18 €

Standard Edition

0,81 €

0,56 €

250

4.065,00 €

853,65 €

4.918,65 €

Bussiness Email
0,43 €
Plus Edition

0,33 €

2000

19.160,00 €

4.023,60 €

23.183,60 €

Business
Edition

0,12 €

6000

20.880,00 €

43.84,80€

25.264,80 €

Email

0,14 €

Podem observar a la taula que el preu màxim indicat per 24 mesos té un error de càlcul i no es
correspon al preu unitari multiplicat pel número de llicències màximes previst per 24 mesos. De
totes formes el que es valora pel criteri C1 són els preus unitaris mensuals, i per tant procedim
a valorar l’oferta.
Criteri C1:
Valor oferta = 0,76*40 + 0,56*25 + 0,33*15 +0,12*5 = 49,95
Puntuació oferta = 85*(49,5 / 49,5) = 85 punts
Criteri C2: El licitador indica que sí oferirà la jornada de formació: 15 punts
TOTAL: 100 punts
D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació del lot 1 a l’oferta presentada per QUER SYSTEM
INFORMÁTICA .
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LOT 2
Els criteris de valoració del lot 2 són els següents:
C1. Oferta econòmica (màxim 85 punts)
Puntuació obtinguda = ((Import base de licitació - Oferta que es valora) / (Import base de
licitació - Oferta més econòmica)) x 85
Les ofertes amb preu igual al de licitació tindran zero punts, l’oferta més baixa tindrà 85 punts.
Tots els imports són sense IVA.
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Baixa 0 -> 0 punts
Baixa major -> 85 punts
On: import base licitació = 13.425,00 €.
C2. Nivell de suport Premier (màxim 15 punts)
S'assignaran 15 punts si el nivell de suport ofertat per les llicències actives és Premier enlloc de
Standard.
Valorem l’única oferta presentada, per QUER SYSTEM INFORMÁTICA:
Criteri C1- L’oferta econòmica és de 13.130,00€ + IVA. Si apliquem la fórmula obtenim:
Puntuació = ((13.425,00 – 13.130,00) / (13.425,00 – 13.130,00)) *85 = 85 punts
Criteri C2 – S’indica que no s’oferta el nivell Premier de suport: 0 punts
TOTAL: 85 punts
D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació del lot 2 a l’oferta presentada per QUER SYSTEM
INFORMÁTICA "
4. En data 5 de maig de 2021, es va reunir la Mesa de contractació per estudiar l’informe de
valoració dels criteris automàtics emès pel responsable del contracte el dia 29 d'abril de 2021,
va assumir-lo i va acordar proposar a l’òrgan de contractació:
- l’adjudicació del lot 1 del contracte de subministrament de la renovació de les llicències i
suport del programari Zimbra a l’empresa QUER SYSTEM INFORMÁTICA, S.L. (plica núm. 1),
per un import màxim de 63.307,20 € (IVA inclòs) pels preus unitaris ofertats, prèvia acreditació
del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del
sector públic .
- l’adjudicació del lot 2 del contracte subministrament de la renovació de les llicències i suport
del programari Zimbra a l’empresa QUER SYSTEM INFORMÁTICA, S.L. (plica núm. 1), per un
import de 15.887,30 € (IVA inclòs), prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es
refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic .
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L'Acta d’aquesta Mesa, es va publicar en el Perfil de contractant en data 25 de maig de 2021.
5. En data 18 de maig de 2021, l’empresa QUER SYSTEM INFORMATICA, S.L., ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.616,00 € pel lot 1 (carta de
pagament núm. 2021000309) i 656,50 € (carta de pagament núm. 2021000310) pel lot 2 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 LCSP, estableixen la classificació de les ofertes, l’
adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització dels contractes.
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2. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
3. A la clàusula 2.3.2 del Plec de clàusules administratives particulars consta la obligatorietat d’
estar degudament inscrits en el Registre oficial de licitadors i Empreses classificades del sector
públic (ROLECSP) o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya per poder participar en aquest procediment.
4. 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.
5. La competència per adjudicar l’expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per
delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 20190003370 de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de contractació en la sessió del dia 5 de maig de 2021.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de la renovació de les llicències i suport del
programari Zimbra (Lots 1 i 2) a l’empresa QUER SYSTEM INFORMÁTICA, S.L. (NIF
B73105231), per un import màxim de 63.307,20 € (IVA inclòs) pels preus unitaris ofertats,
pel lot 1 i, per import de 15.887,30 € (IVA inclòs), pel lot 2, amb el desglossament següent:

Lot 1

Lot 2

Import màxim de despesa
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable ( 21 %) Import
IVA

Pressupost màxim de
despesa
(IVA inclòs)

52.320,00 €

10.987,20 €

63.307,20 €

Import base de licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable ( 21 %) Import
IVA

Pressupost base de
licitació
(IVA inclòs)

13.130,00€

2.757,30 €

15.887,30 €

I pels preus unitaris del Lot 1 següents:
Preu
mensual per
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llicéncia (IVA
exclós
ofertat )

Llicéncies
máximes
previstes

Professional
Edition

0,76 €

250

Standard
Edition

0,56 €

250

Bussiness
Email
Pus
Edition

0,33 €

2000

Business
Email Edition

0,12 €

6000

Tercer. Disposar la despesa derivada de l’obligació d’aquest contracte amb càrrec l'aplicació
pressupostària següent:

Any

2021

2022

2023

Lot

Aplicació pressupostària

Import (IVA inclòs)

Lot 1 i 2

9021 / 920 / 21600

23.948,92 €

Lot 1 i 2

9021 / 920 / 21600

39.418,78 €

Lot 1 i 2

9021 / 920 / 21600

15.826,80 €

Quart. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.

Cinquè. Notificar aquesta resolució al licitadors i publicar-la en el Perfil de contractant d’
aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu el punt 2.3.5 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Comunicar a l’empresa adjudicataria que, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorri a la signatura de les
formalitzacions dels contractes administratius corresponents. En el cas que no compleixi l’
esmentat requeriment s’estarà al que disposa l’article 153 de la LCSP.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni i a l’Àrea TIC.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos a comptar 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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15. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ
DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAES) DE 30
MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 4) DELS LOTS 2, 3 I 4.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 21 de febrer de 2018, l’empresa ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL
(B90020348) va constituir tres garanties definitives per un import de 499,20, 499,20 i 480,00
euros, per a respondre respectivament dels tres contractes corresponents als lots 2, 3 i 4 del
servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAES) de 30
municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 4), dels quals va resultar adjudicatària per
acord de la Junta de Govern de data 16 de març de 2018.
2. Els tres contractes es va recepcionar el dia 23 de març de 2020, d'acord amb l'acta de
recepció que consta a l'expedient. A partir d’aquesta data es va iniciar el termini de garantia
establert en els contractes d’un (1) any.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2020, es va aprovar la liquidació dels
contractes per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
4. En data 14 de maig de 2021, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM), responsable del contracte, va informar que,
una vegada esgotat el termini de garantia establert, no hi ha cap inconvenient en retornar les
garanties definitives constituïdes.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per tornar les garanties d'aquest contracte correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Tornar a l’empresa ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL (B90020348) les
garanties definitives dels contractes corresponents als lots 2, 3 i 4 del servei de redacció dels
Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAES) de 30 municipis de la demarcació de
Tarragona (Fase 4), constituïdes el dia 21 de febrer de 2018, per un import de QUATRECENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (499,20 €), QUATRE-CENTS
NORANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (499,20 €) i QUATRE-CENTS VUITANTA
EUROS (480,00 €) pels lots 2, 3 i 4, respectivament, mitjançant cartes de Pagament núm.
20180000170 (lot 2), 20180000171 (lot 3) i 20180000172 (lot 4), prèvia acreditació davant de la
Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social.
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SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària dels contractes.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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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.
16. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE “ROTONDA DE CONNEXIÓ AMB EL VIAL D’
ACCÉS AL CENTRE PENITENCIARI DEL MAS D’ENRIC, CARRETERA TP-2031".
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 2 d’octubre de 2014, l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (A-85058618) va
constituir la garantia definitiva per import de 7.244,00 euros, per a respondre del contracte de
les obres del Projecte “Rotonda de connexió amb el vial d’accés al Centre Penitenciari del Mas
d'Enric, carretera TP-2031", del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern
de data 24 d’octubre de 2014.
2. En data 5 de maig de 2015, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar el
termini de garantia del contracte de sis (6) anys.
3. En data 29 d’abril de 2021, el cap de secció de Projectes i Obres, informa que les obres
estan en bon estat i no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista
adjudicatari de les obres, que no queden obligacions pendents d’abonar al contractista
adjudicatari relacionades amb les obres, i que es pot procedir a la liquidació del contracte per
un import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres del Projecte “Rotonda de connexió amb
el vial d’accés al Centre Penitenciari del Mas d'Enric, carretera TP-2031", per un import de
ZERO EUROS (0,00 €)
Segon. Retornar a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (A85058618) la garantia
definitiva de l’esmentat contracte, constituïda el dia 2 d’octubre de 2014, mitjançant carta de
pagament núm. 2014000295, per un import total de SET MIL DOS-CENTS QUARANTAQUATRE EUROS (7.244,00 €), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
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Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’Àrea dels Serveis 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.
17. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DELS CONTRACTES DEL SERVEI DE REDACCIÓ
DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAES) DE 30
MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 4) DELS LOTS 1, 7 I 8.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 22 de febrer de 2018, l’empresa LA VOLA 1981, SA (A58635269) va constituir les
garanties definitives per un import de 796,70, 508,00 i 505,60 euros, per a respondre dels
contractes corresponents als lots 1, 7 i 8del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAES) de 30 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 4), dels
quals va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 16 de març de 2018.
2. En data 25 de febrer de 2020, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta d'acreditació de prestació de serveis (recepció final), en la que fan constar que els
treballs contractats es van lliurar i finalitzar d’acord amb les prescripcions establertes als plecs i
que el contracte es va recepcionar el dia 9 de gener de 2020. A partir d’aquesta data es va
iniciar el termini de garantia establert en el contracte d’un (1) any, per cadascun dels contractes
esmentats.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2020, es va aprovar la liquidació dels
contractes per un import de ZERO EUROS (0,00 €), pels respectius lots 1, 7 i 8.
4. En data 17 de març de 2021, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM), responsable dels contractes, va informar
que, una vegada esgotat el termini de garantia establert, no hi ha cap inconvenient en retornar
les garanties definitives constituïdes.
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Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
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2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per tornar les garanties d'aquests contractes correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Tornar a l’empresa LA VOLA 1981, SA (A58635269) les garanties definitives dels
contractes corresponents als lots 1, 7 i 8 del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAES) de 30 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 4),
constituïdes el dia 22 de febrer de 2018, per un import de SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS
AMB SETANTA CÈNTIMS (796,70 €), CINC-CENTS VUIT EUROS (508,00 €) i CINC-CENTS
CINC EUROS AMB SEIXANTA-CÈNTIMS (505,60 €) pels lots 1, 7 i 8, respectivament,
mitjançant cartes de Pagament núm. 20180000167 (lot 1), 20180000168 (lot 7) i 20180000169
(lot 8), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent
del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària dels contractes.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
18. INICIAR L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’ADQUISICIÓ D’
EQUIPAMENT INFORMÀTIC ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (LOT 3), PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 26 d’octubre 2018, es va adjudicar el lot 3 del
contracte de subministrament d’equipament informàtic per als centres educatius de la Diputació
de Tarragona a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. (SEMIC), per import de set
mil cinc-cents tres euros amb cinquanta-quatre cèntims (7.503,54 €) IVA inclòs. Aquest
contracte es va formalitzar en data 16 de novembre de 2018 i tenia un termini de lliurament d’1
mes des de la formalització.
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Prèviament a l'adjudicació, en data 8 d’octubre de 2018, l’empresa SERVICIOS
MICROINFORMATICA, S.A. va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per
un import de 310,06€, segons cartes de pagament núm. 2018000714 i 2018000715.
2. En data 20 de gener de 2021 la cap de secció de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius-Àrea del SAC, amb el vist-i-plau de la cap d’Àrea del SAC, informa el següent:
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“FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, es va aprobar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, així com l’inici dels tràmits licitatoris del
subministrament d’equipament informàtic per als centres educatius de la Diputació de
Tarragona amb un pressupost base de licitació de 69.750,45 euros (IVA inclòs). Expedient
núm. 2018-0002442.
El contracte constava d'un total de 3 lots que es van valorar de forma separada i que estaven
diferenciats de la manera següent:
Lot 1: Consistent en l’adquisició de 31 equips per dissenyadors, per a les Escoles d’Art i
Disseny de Reus, Tarragona i Tortosa (en endavant, EADReus, EADTarragona i EADTortosa,
respectivament).
Lot 2: Consistent en l’adquisició de 47 subscripcions del producte Adobe CC, per a les Escoles
d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.
Lot 3: Consistent en l’adquisició de 9 ordinadors per usos administratius, per l'Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa, Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona i Escola d'Art de la Diputació a Tortosa.
2. Per Decret de Presidència núm. 2018-0002553, de data 17 d’agost 2018, es va adjudicar el
contracte de subministrament d’equipament informàtic per als centres educatius de la Diputació
de Tarragona dels següents lots:
Lot 1: Adquisició de 31 equips per dissenyadors, per a les Escoles d’Art i Disseny de Reus,
Tarragona i Tortosa a l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, per un import de
50.474,21 € (IVA inclòs).
Lot 2: Adquisició de 47 subscripcions del producte Adobe CC, per a les Escoles d’Art i Disseny
de la Diputació de Tarragona a l'empresa INFORDISA, S.A. per un import de 3.240,16 € (IVA
inclòs).
3. Per acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2018 es va adjudicar el contracte de
subministrament d’equipament informàtic per als centres educatius de la Diputació de
Tarragona del LOT 3 a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, per un import de
7.503,54 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària - 2018 2020/320/62600, Núm.
Operació 2018041393D
L’esmentat LOT 3 incloïa el material que es relaciona a continuació :
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9 unitats del model de PC HP EliteDesk 800 G3 DM 65W (Y3A18AV), o equivalent, amb la
següent configuració:
· Processador: Intel Core i5-7500 (3.4 Ghz / 6 Mb / 4 Cores)
· Xipset: Intel Q270
· Memòria: 8 Gb de ram DDR4
· Disc dur: 128 Gb SSD 2.5 SATA
· Xarxa: Intel I219LM Gigabit integrada
· Ports davanters: (2) USB 3.1, (1) USB Type-C, (1) auricular / micròfon
· Ports darrera: (4) USB 3.1, (2) DisplayPort), (1) HDMI, (1) RJ45
· Format: Desktop mini
· Teclat + Ratolí
· Suport pertinent per penjar el PC a la part posterior del monitor, permetent d’aquesta manera
la seva integració.
· Certificacions mediambientals: Energy Star, EPEAT Gold
· Sistema Operatiu: Windows 10 Pro 64 bits
9 unitats Monitor de 21.5 polsades, amb una resolució de 1920 x 1080, HP EliteDisplay E222
(M1N96AA), o equivalent.
Lloc i termini de lliurament
5 equips per l’ECMTortosa, C/ de la Rosa, 6 43500 Tortosa
2 equips per l’EADTarragona, Crta. de Valls, s/núm., de Tarragona.
2 equips per l’EADTortosa, Plaça Sant Joan, 5 de Tortosa
1 mes des de la formalització del contracte.
En data 16 de novembre de 2018, es va formalitzar el CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (Lot 3)
De conformitat amb l’esmentat contracte, el material informàtic s’havia d’haver lliurat en els
llocs que constaven en el Plec de Condicions Tècniques i en el termini d’un mes a comptar a
partir de la data de formalització del contracte.
Durant aquest temps l’empresa va comunicar a la Diputació que preparaven el material per al
seu subministrament als respectius centres educatius.
Ateses les dates de finalització d’any, properes al tancament dels centres educatius, no es va
realitzar l’entrega dels 9 ordinadors encarregats, ni es va comunicar per part dels centres
educatius afectats la falta d’aquest material informàtic, donant-se per fet que això ja s’havia
produït.
Així mateix, es van donar una sèrie de circumstàncies excepcionals que van impedir conèixer la
falta d’entrega del material :
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- Va coincidir que l’adjudicatari del Lot 1 relatiu al subministrament de 31 equips per
dissenyadors, per a les Escoles d’Art i Disseny de Reus, Tarragona i Tortosa, era el mateix que
per al Lot 3: SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA. I el material que es referia l’empresa al
comunicar l’entrega era el relatiu al Lot 1 i no al Lot 3, aquest fet va provocar
certa confusió a l’hora de fer el seguiment del lliurament.
- A la Unitat de Gestió Administrativa de Centres Educatius es va produir la baixa per malaltia
de llarga durada de la responsable de la Unitat que coincidia amb la responsable d’aquest
contracte juntament amb les direccions dels centres educatius d’art de la Diputació.
- Als centres educatius es van donar canvis en els equips directius que havien sol·licitat els
ordinadors per a les seves oficines.
- El termini per al subministrament dels 9 ordinadors acabava el 17 de desembre de 2019, data
propera del tancament dels centres educatius i d’acabament del primer trimestre del curs 20192020.
- A l’aplicació de l’Econtracta no es va activar la tasca d’Acta de recepció de servei de l’
expedient 2018-002442, fins a l’any 2020, motiu pel qual es va detectar que els esmentats
ordinadors no s’havien entregat en el termini previst en el contracte del Lot 3.
Un cop detectada la incidència, la Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius ha
contactat amb els centres educatius que havien d’haver rebut els ordinadors: 5 per a
ECMTortosa, 2 per a l’EADTarragona i 2 per a l’EADTortosa i cap d’aquests centres ha
confirmat l’entrega del material demanat.
També s’ha contactat amb l’empresa adjudicatària de l’esmentat Lot 3 i s’ha verificat que no es
va produir el subministrament del material informàtic contractat, sense motiu explícit aparent.
Alhora, la Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius ha comprovat que no s’ha
abonat cap factura pel material del Lot 3, a càrrec de l’operació comptable D-2018041393.
Amb relació a la possibilitat d’entrega del material contractat en el moment actual, s’ha
demanat informe al departament d'Infraestructures de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i
Comunicació, en el qual es conclou el següent :
«Donat el període de temps transcorregut des de la data de formalització del contracte,
INFORMO que avui per avui les característiques tècniques sol·licitades en el seu dia estan
desfasades i fora de mercat, així com l’import econòmic pel qual es van adjudicar, pel qual
resulta tècnicament inviable sol·licitar el subministrament de l’equipament amb les mateixes
especificacions tècniques que es van determinar en el seu dia.»
CONCLUSIÓ :
Per tot l’exposat, INFORMO I PROPOSO :
Primer : La necessitat de resoldre el contracte, signat en data 16 de novembre de 2018,
DOCUMENT ADMINISTRATIU DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER ALS CENTRES EDUCATIUS DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (Lot 3) , entre el Sr. Josep Poblet i Tous, president de la
Diputació de Tarragona i el Sr. XXX en nom i representació de l'empresa SERVICIOS
MICROINFORMATICA,S.A. (SEMIC), per al subministrament de 9 ordinadors a diferents
centres educatius de la Diputació, amb motiu que el material informàtic contractat no es va
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arribar a subministrar i atès el període de temps transcorregut fins a la data, tant el preu del
contracte com les característiques tècniques de l’equipament informàtic contractat han quedat
obsoletes o desfasades.
Segon : Donar de baixa el document comptable 2018041393D, per un import de 7.503,54€, de l’
aplicació pressupostària 2020/320/62600»
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3. En data 21 de maig de 2021, la Unitat de Secretaria informa favorablement la proposta de
l'inici del procediment de resolució del contracte de subministrament d'equipament informàtic
als centres educatius de la Diputació de Tarragona (lot 3), per incompliment del contractista,
formalitzat el dia 16 de novembre de 2018 amb l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA,
S.A. (SEMIC).
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. Al punt 25 del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(en endavant PCAP) que regeixen el contracte, fixa que “Són causes de resolució del contracte
a) L’incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat i salut en el
treball. b) L’incompliment del subministrament en les condicions estipulades en el contracte o la
reiterada deficiència en la realització dels treballs. c)L'incompliment de les garanties recollides
a l’article 29 del RGPD»
D'acord amb l'informe de la cap de secció de Gestió Administrativa dels Centres EducatiusÀrea del SAC de dia 20 de gener de 2021, la Diputació no ha rebut el material objecte del
contracte del lot 3, i per tant, l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA va incomplir el
contracte adjudicat per la Diputació.
2. El procediment per a la resolució del contracte requereix donar audiència al contractista, i
una sèrie de tràmits previstos en els articles 191 LCSP i 109 del RGLCAP, entre els quals es
troben la incorporació a l’expedient dels informes preceptius corresponents, de la Secretaria
General i de la Intervenció.
3. La resolució del contracte pot anar acompanyada de l’acord de forma motivada de les
mesures cautelars que es consideri oportunes per assegurar l'eficàcia de la resolució que es
pugui dictar, si hi ha elements de judici suficients per a això, d'acord amb els principis de
proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat, d’acord amb el que estableix l’article 56 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Segons l’article 213 del LCSP, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del
contractista, aquest ha d’indemnitzar l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats. La
indemnització s’ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista pel que fa a l’
import que excedeixi de la garantia confiscada.
En compliment d’aquesta disposició, es proposa iniciar els tràmits corresponents per a valorar
econòmicament els possibles danys i perjudicis que la resolució d'aquest contracte puguin
ocasionar a la Diputació de Tarragona, dels quals respondrà, en el seu cas, el contractista.
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En el seu cas, la indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda
pel contractista en data 8 d’octubre de 2018 (cartes de pagament núm. 2018000714 i
2018000715) per import de 310,06€ (Lot 3), sens perjudici de la subsistència de la
responsabilitat del contractista pel que fa a l’import que excedeixi de la garantia confiscada.
Fonaments de dret
1. Els articles 110, 130, 191, 211, 212.1 i 4, 213, 311 de la LCSP, i els articles 109 i 113
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (en endavant RGLCAP).
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2. Els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen
aquest contracte, aprovats per acord de la Junt de Govern de 6 de juliol de 2018.
3. L’article 56 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
4. La competència per iniciar el procediment per a resoldre aquest contracte, d’acord amb la
disposició addicional segona apartat 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), 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. Iniciar el procediment per resoldre el contracte d’adquisició d’equipament informàtic als
centres educatius de la Diputació de Tarragona (lot 3), per incompliment del contractista, pels
motius exposats en les consideracions jurídiques i en els fonaments de dret d'aquest acord
Segon. Iniciar els tràmits corresponents per a valorar econòmicament els possibles danys i
perjudicis que la resolució d'aquest contracte puguin ocasionar a la Diputació de Tarragona,
dels quals respondrà, en el seu cas, el contractista, amb càrrec, en primer terme, a la garantia
constituïda per import de 310,06 euros, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat
del contractista pel que fa a l’import que excedeixi de la garantia incautada, en el seu cas.
Tercer. Notificar a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, concedint-li un termini
de 10 dies naturals a partir de l’endemà de rebre la notificació de la resolució per a què formuli
les al·legacions que estimin oportunes.
Quart. Notificar-ho a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA i comunicar-ho a l’Àrea
del Servei d’Atenció al Ciutadà.
Règim de recursos:
Acte de tràmit no qualificat no susceptible de recurs
19. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DELS PILARS DEL
CLAUSTRE DEL PALAU DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 14 de juny de 2018, l’empresa FULGENCIO VILLAR, SL (B43522332) va constituir
la garantia definitiva per import de 2.620,36 euros, per a respondre del contracte de les obres
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del Projecte de reparació dels pilars del claustre del Palau de la Diputació de Tarragona, del
qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 22 de juny de 2018.
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2. En data 19 de desembre de 2018, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar
el termini de garantia del contracte de dos (2) anys.
3. En data 3 de maig de 2021, l’arquitecte tècnic de la Unitat d’Arquitectura, informa que les
obres estan en bon estat i no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista
adjudicatari de les obres, i que es pot procedir a la liquidació del contracte per un import de
ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres del Projecte de reparació dels pilars del
claustre del Palau de la Diputació de Tarragona, per un import de ZERO EUROS (0,00 €)
Segon. Retornar a l’empresa FULGENCIO VILLAR, SL (B43522332) la garantia definitiva de l’
esmentat contracte, constituïda el dia 14 de juny de 2018, mitjançant carta de pagament núm.
2018000474, per un import total de DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS (2.620,36 €), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació,
d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’Àrea del Servei d’
Assistència Municipal.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
-De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’
endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
20. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT D’UN TRAM DE LA TRAVESSERA
DE MONTBRIÓ DEL CAMP, CARRETERA T-313.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. En data 21 d’octubre de 2014, l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (A-85058618) va
constituir la garantia definitiva per import de 1.494,00 euros, per a respondre del contracte de
les obres de condicionament d'un tram de la travessera de Montbrió del Camp, carretera T-313
del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de
2014.
2. En data 8 de maig de 2015, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar el
termini de garantia del contracte de sis (6) anys.
3. En data 29 d’abril de 2021, el cap de servei de Projectes i Obres e.f., informa que les obres
estan en bon estat i no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista
adjudicatari de les obres, que no queden obligacions pendents d’abonar al contractista
adjudicatari relacionades amb les obres, i que es pot procedir a la liquidació del contracte per
un import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de condicionament d'un tram de la
travessera de Montbrió del Camp, carretera T-313 , per un import de ZERO EUROS (0,00 €)
Segon. Retornar a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (A85058618) la garantia
definitiva de l’esmentat contracte, constituïda el dia 21 d’octubre de 2014, mitjançant carta de
pagament núm. 2014000309, per un import total de MIL QUATRE-CENTS NORANTAQUATRE EUROS (1.494,00 €), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.
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 de la presidenta de la Diputació.
21. APROVAR LA 1A PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE COEDICIÓ DE LA
COL·LECCIÓ DE LLIBRES D'ART TAMARIT.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 24 de novembre de 2017, es va adjudicar el
contracte del servei de coedició de la col·lecció de llibres d'art Tamarit, a l’empresa VIENA
SERVEIS EDITORIALS, SL (B59902767), per un import màxim de 132.000,00€ (IVA inclòs) i
pels preus unitaris ofertats següents:
Concepte

PVP sense IVA

4% IVA

Total

Llibre en tapa dura

61,538 €

2,461 €

63,999 €

Llibre en tapa rústica

33,653 €

1,346 €

34,999 €

Llibre en tapa dura amb un plec més

63,461 €

2,538 €

65,999 €

Llibre en rústica amb un plec més

34,615 €

1,384 €

35,999 €

2. El contracte es va formalitzar el dia 19 de desembre de 2017 amb una vigència inicial de
quatre (4) anys a comptar des del dia següent a la formalització, amb la possibilitat de dues
pròrrogues d'un (1) any.
3. En data 19 de febrer de 2021, el director del Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT),
com a responsable del contracte, va informar favorablement la 1a pròrroga del contracte, per
un import màxim de 33.00,00 € (IVA inclòs). A l’expedient consta l’escrit de consentiment i
conformitat del contractista.
4. En data 21 de maig de 2021 la Secretaria General informa favorablement la primera pròrroga
del contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 23.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011
de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la possibilitat de prorrogar els contractes.
2. La clàusula 6a del Plec de clàusules administratives particulars i l'apartat f) del quadre de
característiques del seu Annex 1 preveuen, respectivament, la durada del contracte i la
possibilitat de pròrroga.
3. La competència per aprovar de la 1a pròrroga del contracte correspon a la Junta de Govern
per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 20190003370 de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar la 1a pròrroga del contracte del servei de coedició de la col·lecció de llibres
d'art Tamarit, subscrit amb l’empresa VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL, (B59902767), per un
import màxim de 33.000,00 € (IVA inclòs) i pels preus unitaris ofertats, per un (1) any més, des
del 20 de desembre de 2021 fins el 19 de desembre de 2022.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa derivada la 1a pròrroga d’aquest contracte per un
import màxim de TRENTA-TRES MIL EUROS (33.000,00 €) IVA inclòs, amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2021 / 2011 / 334 / 24000 / 01 – núm. operació 2021005559.
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TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
QUART. Comunicar-ho a la Intervenció General, al director del MAMT 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 de la presidenta de la Diputació.
22. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE FORMACIÓ EN HABILITATS D’INTERNET ALS CIUTADANS DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 2 de juny de 2017, la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’
EDUCACIÓ EN L'ESPLAI (Fundació Pere Tarrés (R5800395E) va constituir la garantia
definitiva per import de 3.944,40 euros, per respondre del contracte del servei de formació en
habilitats d’Internet als ciutadans de les comarques de Tarragona, del qual va resultar
adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2017.
2. En data 26 de maig de 2021, el responsable del contracte ha informat que el contracte es va
dur a terme correctament amb subjecció a les condicions establertes en els plecs i que el
contracte va finalitzar el dia 6 de desembre de 2019, data que s’inicià el termini de garantia d’1
any. En el mateix informe fa constar que el contracte es va liquidar el dia 2 de desembre de
2020 amb el pagament de l’última factura emesa per un import total de 3.944,00 euros (IVA
exempt), que no queden obligacions pendents d’abonar al contractista relacionades amb el
servei, i que transcorregut el termini de garantia es va comprovar que no existien vicis o
defectes en els treballs executats atribuïbles al contractista. Per tot l’exposat informa
favorablement l’aprovació de la liquidació del contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €)
i la devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
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2. A aquest contracte li és d’aplicació l’article 102.5 del TRLCSP, segons el qual, transcorregut
un any des de la data de finalització del contracte, i vençut el termini de garantia sense que la
recepció formal i la liquidació s’haguessin produït, per causes no imputable al contractista, es
procedirà, sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties, una vegada
depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 100.
3. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
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4. L’article 222.4 del TRLCSP, regula la recepció i la liquidació dels contractes.
5. La competència per aprovar la liquidació i tornar la garantia d'aquest contracte correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per
decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte de servei de formació en habilitats d’Internet als
ciutadans de les comarques de Tarragona, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
SEGON. Tornar a la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ
EN L’ESPLAI (Fundació Pere Tarrés (R5800395E) la garantia definitiva de l’esmentat
contracte, per un import de TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (3.944,40 €), constituïda el dia 2 de juny de 2017 mitjançant carta de
Pagament núm. 2017000353, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
QUART. Comunicar-ho a la Unitat de Comunicació de l’Àrea del Gabinet de Presidència i
Planificació, a la Tresoreria General i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
23. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA DE LES TERRES DE
L’EBRE, ANY 2017.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 20 de setembre de 2017, l’entitat UTE BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U. – BECSA, S.
A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, abreujadament “UTE TERRES DEL
EBRE 2017” (NIF U12995007) va constituir la garantia definitiva per import de 26.885,00 € per
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a respondre del contracte de les obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en
calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de l’Ebre, any 2017, del qual va resultar
adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2017.
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2. En data 31 d’octubre de 2018, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar el
termini de garantia del contracte de dos (2) anys.
3. El cap de servei de Projectes i Obres e.f., informa que les obres estan en bon estat i no s’
observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari de les obres, que no
queden obligacions pendents d’abonar al contractista adjudicatari relacionades amb les obres, i
que es pot procedir a la liquidació del contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la
devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de reparació del paviment amb mescla
bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de l’Ebre, any 2017, per un
import de ZERO EUROS (0,00 €)
Segon. Retornar a l’empresa UTE BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U. – BECSA, S.A.U. UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, abreujadament “UTE TERRES DEL EBRE 2017”
(NIF U12995007) la garantia definitiva de l’esmentat contracte, constituïda el dia 20 de
setembre de 2017, mitjançant dues cartes de pagament núm. 2017000664 i 2017000665, per
un import de 13.442,50 € cadascuna i per un import total de VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS (26.885,00 €), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’
aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’Àrea dels Serveis d’
Assistència al Territori.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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-De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’
endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
24. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE 15 EQUIPS INFORMÀTICS
PER A L’ESCOLA D'ART I DISSENY DE TARRAGONA.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 9 de març de 2018, l’empresa GESTIOMATICA, S.L. (NIF B43049949) va constituir
la garantia definitiva per un import de 929,22 €, per a respondre del contracte del
subministrament per a l’adquisició de 15 equips informàtics per a l'Escola d’Art i Disseny de
Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 23 de
març de 2018.
2. En data 24 de juliol de 2018, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del contracte iniciant-se el termini de garantia d’un (1) any.
3. En data 28 d’abril de 2021, el director de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, informa que
el contracte es va liquidar en la seva totalitat, sense que resti cap obligació pendent d’abonar
amb el contractista i, es pot retornar la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties.
2. L'article 222 del TRLCSP regula la liquidació dels contractes.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del subministrament per a l’adquisició de 15 equips
informàtics per a l'Escola d’Art i Disseny de Tarragona per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l’empresa GESTIOMATICA, S.L. (B43049949) la garantia definitiva del
contracte, per import de NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
(929,22 €) constituïda el dia 8 de març de 2018, mitjançant carta de Pagament núm.
2018000213, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al
corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAC.
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.
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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.

TRÀMIT D'URGÈNCIA
25. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER A DIVERSOS
ESPAIS I EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST MÀXIM
DE LICITACIÓ DE 147.341 10 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona està en procés de millora d'algunes zones de treball i altres
espais dels seus edificis, per actualitzar-los i adaptar-los a les noves necessitats. A més la
Diputació està finalitzant les obres del Centre de formació a l'edifici del Passeig Boca de la
Mina. Aquests espais s'han de dotar del mobiliari adient per als diferents usos assignats.
Així mateix, per al normal desenvolupament de les tasques administratives, es requereix
periòdicament de la reposició del mobiliari malmès o obsolet dels diferents llocs de treball. Per
aquest motiu, i amb la finalitat d'homogeneïtzar el mobiliari de zones de treball per a possibles
futures necessitats de la Diputació de Tarragona, s'homologaran els models i marques del
mobiliari que resulti de l'adjudicació dels lots 3 i 4, durant un període de 5 anys
A aquests efectes, la cap d'àrea de Serveis Interns, ha redactat la memòria justificativa de la
necessitat de la contractació d’aquest subministrament, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe, sobre les repercussions del contracte en el compliment
dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el tècnic de Gestió de
Seus Corporatives, ha redactat el corresponent 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, mitjançant procediment obert simplificat del
subministrament i instal·lació de mobiliari per a diversos espais, i edificis de la Diputació de
Tarragona. L'expedient es divideix en cinc lots que es valoraran de forma separada d'acord
amb el següent detall:

Pressupost base
licitació sense IVA
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Import IVA (21%)

Pressupost Base de
licitació amb IVA

Lot 1: MOBLES VESTÍBULS

9.441,00 €

1.982,61 €

11.423,61 €

Lot 2: CADIRES PLEGABLES

8.011,20 €

1.682,35 €

9.693,55 €

Lot 3: CADIRES LLOC DE TREBALL
I FORMACIÓ

41.988,64 €

8.817,61 €

50.806,25 €

Lot 4: MOBILIARI OFICINA

57.718,16 €

12.120,81 €

69.838,97 €

4.610,50 €

968,21 €

5.578,71 €

Lot 5: CORTINES

Els lots 3 i 4 es regiran pels preus unitaris detallats a continuació i per tant el tipus de
pressupost és un màxim de despesa.
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Lot 3: CADIRES LLOC DE TREBALL I FORMACIÓ
Quantitat
prevista

Descripció

Preu unitari
sense IVA

32

Cadira apilable, mod. URBAN BLOCK 20 de ACTIU o equivalent amb
protector d'apilament, SENSE braços , seient i respatller de polipropilè en
color Negre, de 5 mm de gruix, i perforacions de transpiració
ERGONOMICA, estructura metàl·lica amb tub d'acer laminat en calent de
2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de 90 micres en color a escollir ,
amb conteres i taps acabats amb gris grafit amb feltre antilliscant, pes
aproximat 5,4 kg aproximat

78,00 €

200

Cadira amb rodes autofrenades amb base de 5 radis de poliamida negra,
elevació a gas, carcassa perforada de polipropilé, sense braços, mod.
URBAN U13; Ref. UB130131B; de ACTIU o equivalent

192,50 €

4

Cadira Giratòria Ergonòmica Model SLAT C de DYNAMOBEL o
equivalent, dotada de base 5 radis en poliamida color Negre resistent,
rodes Standard, alçada de seient ajustable per pistó de gas, mecanisme
sincro Atom. de seient i respatller, ajust de profunditat de seient, suport i
regulació lumbar, seient entapissat en teixit Color Negre Ref. 1520,
respatller en malla en color negre, SENSE Braços.

248,16 €

LOT 4: MOBILIARI D'OFICINA
Quantitat
prevista

Descripció

Preu unitari
sense IVA

16

Taula de 140x67 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de gruix
acabat en melamina en color Gris, abatible 90º mitjançant accionament de
fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga central i peus de
columna amb rodes i dispositiu de fre. Taules equipades amb dispositiu d’
unió entre les taules mod. TRAMA TM683 de ACTIU o equivalent

369,50 €

100

Taula de 160x67 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de gruix
acabat en melamina en color GRIS, abatible 90º mitjançant accionament
de fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga central i peus de
columna amb rodes i dispositiu de fre. Taules equipades amb dispositiu d’
unió entre les taules, mod. TRAMA 80; Ref. TM842; de ACTIU o
equivalent

259,00 €

1

Sofà 2 places. Sobre una estructura interior metàl·lica amb bastidor
perimetral entapissat fabricada en tauler d'aglomerat de gruix 19 y 40 mm.
Engalzat i encolat entre sí formant una estructura sòlida i estable. Tot
recobert en espuma flexible de poliuretà de 80 mm d'espessor i 30 kg de
densitat conformant un cos fix de seient, posterior i braços entapissats.
Amplada 120 cm. mod. CUBIK 2P de DELAOLIVA o equivalent

405,00 €
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3

Butaca 1 plaça. Sobre una estructura interior metàl·lica amb bastidor
perimetral entapissat fabricada en tauler d'aglomerat de gruix 19 y 40 mm.
Engalzat i encolat entre sí formant una estructura sòlida i estable. Tot
recobert en espuma flexible de poliuretà de 80 mm d'espessor y 30 kg de
densitat conformant un cos fix de seient, posterior i braços entapissats.
Amplada 590mm. mod. CUBIK 1P de DELAOLIVA o equivalent

301,00 €

6

Carros penja-robes mòbil Ref. PMMOBI; de ALBA o equivalent.
Estructura robusta gràcies a la seva construcció en filferro de metall
cromat. Gran mobilitat gràcies a les seves 4 rodes, 2 d'elles amb fre.
Capacitat molt gran, barra per 26 penjadors, pot suportar fins 70kg de roba
penjant. Facilita emmagatzemar bosses o accessoris gràcies als seus 2
prestatges, situats a la part superior i inferior del penja-robes. Llargada 890
mm, amplada 350 mm, alçada 1680 mm.

140,00 €

10

Taula de 140x50 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de gruix
acabat en melamina en color GRIS. Estructura metàl·lica tubular amb biga
central i peus de columna mod. COLECTIVA; Ref. TM842; de ACTIU o
equivalent

133,00 €

1

Taula de despatx REGULABLE EN ALÇADA mod. VITAL ST de ACTIU o
equivalent, 160x80 cm amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix de
color ACACIA, cantell de PVC de 2 mm del mateix color , estructura
metàl·lica amb peus en forma de pont de 50x50, amb bigues estructurals i
sistema integrat de toma terra, peus amb anivelladors estructura pintada
pintura epòxid antifosfatats en color aluminitzat, amb canal d’electrificació.

414,06 €

6

Armari metàl·lic de 80x200x45 cm amb porta de persiana de lamel·les de
PVC amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic acabats
amb pintura epòxid electrostàtica color alumini texturitzat. de GAPSA o
equivalent

395,10 €

36,2

M2 Armari sistema de partició modular desmuntable i reutilitzable a cobrir
en dues zones: Zona 1: 5,78 m x 3,13 m; Zona 2: 5,80 m x 3,13 m
(dimensions aproximades). Format per panells d'aglomerat i acabat en
melamina en color a escollir segons carta d'acabats Les portes porten tots
els elements necessaris per al seu muntatge i tancament amb clau. En el
seu interior portarà 4 prestatges regulables en altura, gràcies a un sistema
de trepants en els seus laterals, estarà format per portes batents i dobles.
mod. Tabique Armario de IBERPERFIL o equivalent.

480,00 €

Per als lots 1, 2 i 5 el tipus de pressupost és pressupost base de licitació.
3. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’article
159 de la LCSP.
3. La competència per a l’aprovació de la contractació, correspon a la Junta de Govern, per
delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019000370, de 14 d’agost de 2019
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document ed9be72f-1061-4255a413-4adcd96d6a83 ) i l’inici de l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de
mobiliari per a diversos espais i edificis de la Diputació de Tarragona .
Segon. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del
subministrament i instal·lació de mobiliari per a diversos espais i edificis de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 147.341,10 € (IVA inclòs) i regit per preus
unitaris establerts al Plec de clàusules administratives particulars (lots 3 i 4), amb el següent
desglossament:
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Pressupost base
licitació sense IVA

Import IVA (21%)

Pressupost Base de
licitació amb IVA

Lot 1: MOBLES VESTÍBULS

9.441,00 €

1.982,61 €

11.423,61 €

Lot 2: CADIRES PLEGABLES

8.011,20 €

1.682,35 €

9.693,55 €

Lot 3: CADIRES LLOC DE TREBALL
I FORMACIÓ

41.988,64 €

8.817,61 €

50.806,25 €

Lot 4: MOBILIARI OFICINA

57.718,16 €

12.120,81 €

69.838,97 €

4.610,50 €

968,21 €

5.578,71 €

Lot 5: CORTINES

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID b62ffcff-0cc4-4d35-81d88e479cfa0a88), que juntament amb el Plec de prescripcions tècniques (ID cd97d55a-17564650-94fe-70d416a8894a), han de regir l’esmentada contractació.
Quart. Autoritzar la despesa de 147.341,10€ (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021-4040-920-63500-01 amb la següent distribució
per lots:
LOT
Lot 1: MOBLES VESTÍBULS
Lot 2: CADIRES PLEGABLES

IMPORT
11.423,61 €
9.693,55 €

Lot 3: CADIRES LLOC DE TREBALL I
FORMACIÓ

50.806,25 €

Lot 4: MOBILIARI OFICINA

69.838,97 €

Lot 5: CORTINES

5.578,71 €

Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 i 159 del LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Gestió de Seus Corporatives i a l’
Àrea de Serveis interns
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el
Perfil de contractant.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de contractant.

TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)
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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 08 de juny de 2021 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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