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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 9 de febrer de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Joaquim Nin Borreda
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 9 de febrer de 2021
Hora d'inici: 13:05
Hora de finalització: 13:12
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·lma. Sra. Noemi Llaurado Sans (ERC)

Sota la presidència del Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà per absència de la Il·lma. Noemí
LLauradó Sans presidenta de la Corporació.
En el punt 9 de l’Ordre del dia, l’Il·ltre. Sr. Adam Tomàs Roiget essent les 13:10 hores s’
incorpora a la sessió.
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 als article 83 del RD 2568/1986 es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat dels assitents la declaració d’urgència per al tractament de l’assumpte “ aprovar la
personació al Tribunal Suprem en el recurs de cassació derivat del recurs d’apel·lació núm. 76
/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ”, el qual s’incorpora a l’Ordre del dia de la
sessió.
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Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

ACORDS
SECRETARIA
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Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 2 de febrer de 2021.

Serveis Jurídics
2. INADMETRE UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL CONTRA LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (RP 2021-289).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. En data 29 de desembre de 2020 va tenir entrada al Registre General de la Diputació de
Tarragona una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora XXX en
representació de la companyia Allianz Seguros i Reaseguros, SA, contra la Diputació de
Tarragona, per danys ocorreguts el dia 28 d'octubre de 2020, quan el vehicle amb matrícula
núm. XXX circulava per la carretera T-323 i a l'alçada del punt quilomètric 2,5 (terme municipal
de Mont-roig del Camp) va patir uns danys a causa de la irrupció a la calçada d'un porc senglar.
2. En data 15 de gener de 2021 se sol·licita informe al Servei d'Assistència al Territori en
relació amb la reclamació presentada.
3. Segons informa el Servei d'Assistència al Territori en data 21 de gener de 2021:
"1. La carretera T-323 no forma part de la Xarxa local de carreteres de la Diputació de
Tarragona.
2.La titularitat d’aquesta carretera pertany als Serveis Territorials de la Generalitat de
Catalunya segons el seu catàleg de carreteres actual."
Fonaments de dret
Manca de titularitat del servei públic
Un dels requisits imprescindibles perquè pugui ser apreciada la responsabilitat patrimonial d’
una administració pública és que s’acrediti que el servei públic que suposadament ha provocat
el dany l’hagi de prestar l’Administració a qui es reclama per la lesió soferta.
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D’acord amb l’informe del Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la Diputació de Tarragona
emès en data 21 de gener de 2021, el tram de via per on circulava el vehicle amb matrícula
núm XXX, no forma part de la xarxa viària de la qual és titular aquesta Diputació.
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Per tant, l’Administració a la qual es reclama no és la titular del servei públic suposadament
causant del dany i, en conseqüència, aquesta no en pot ser la responsable.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora XXX en
representació de la companyia Allianz Seguros i Reaseguros, SA, contra la Diputació de
Tarragona, per manca de titularitat del servei públic, al no pertànyer el tram de via on va ocórrer
l’accident a la xarxa viària provincial.
2.- Trametre la reclamació als Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS,OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
3. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE TÈCNIC/A MITJÀ
/ANA, ADSCRITES A L'ÀREA DE SECRETARIA GENERAL – PATRIMONI, MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA. (CONV. 17/050 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacants dues places de
tècnic/a mitjà/ana, d'administració especial, adscrites a l'Àrea de Secretaria General –
Patrimoni, grup professional A, subgrup A2, torn promoció interna, i que són les següents:
Plaça número: 765
Adscripció: Àrea de Secretaria General – Patrimoni
Plaça número: 776
Adscripció: Àrea de Secretaria General – Patrimoni
Aquestes places es troben incloses:
- la plaça núm. 765 en l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 (BOPT de data
12 d'agost de 2019)
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- la plaça 776 en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 (BOPT de data 4 d’abril de 2017)
ampliada l’execució de l’esmentada oferta d’acord amb l’establert a l’article 11 del Reial Decretlllei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproves mesures urgents en matèria d’energia i en
altres àmbits per a la reactivació econòmica.
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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 de la 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. 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 de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 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. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna, de dues places de personal
funcionari, de tècnic/a mitjà/ana, d'administració especial, adscrites a l'Àrea de Secretaria
General – Patrimoni, grup professional A, subgrup A2, places núms. 765 i 776, incloses en l’
ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 i l’oferta pública d’ocupació de l’any
2017, mitjançant concurs oposició, torn promoció interna.
Segon,- Iniciar la convocatòria 17/050 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.

Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries i pels següents imports aproximats per a cada plaça:
Núm. plaça

Denominació plaça

% dotació

765

Tècnic/a mitjà/ana

100
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Imports aproximats
42.063,04

13.081,61

Aplicacions pressupostàries
org/prog/12 i 16000
6012

933
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776

Tècnic/a mitjà/ana

100

43.696,34

13.589,56

6012

933

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquestes places de personal funcionari.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
4. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ
DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS
FORESTALS EN 26 MUNICIPIS.
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 2 de març de 2018, es va adjudicar el contracte del
servei de redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en
26 municipis (Lot 1) a l’empresa DV SERVEIS TÈCNICS, SL (B17337817), per un import de
CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(5.384,50 euros) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 23 de març de 2018.
2. D'acord amb l'Acta de recepció del contracte que consta en l'expedient, el servei va finalitzar
el 29 de setembre de 2020, iniciant-se el termini de garantia establert en el contracte d’un (1)
any.
3. En data 5 de gener de 2021, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal (SAM), com a responsable del
contracte, ha emès informe favorable a la liquidació del contracte amb un percentatge
d'execució dels treballs del 100%, per un import de 5.384,50€, en el que fa constar que no
queden obligacions pendents amb l'empresa DV SERVEIS TÈCNICS, SL amb CIF B17337817.

Fonaments de dret
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1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació dels
contractes.
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2. La competència per aprovar la liquidació d’aquest contracte correspon a la Junta de Govern
per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte del servei de redacció del plànol de delimitació de
mesures de prevenció dels incendis forestals en 26 municipis (Lot 1), per un import de ZERO
EUROS (0,00 €).
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
5. APROVAR EL CONVENI D’ADQUISICIÓ DE BÉNS PER MUTU ACORD SIGNAT AMB
PROPIETÀRIA AFECTADA PEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE SEGA I ESBROSSADA
DE CUNETES I MARGES I PODA D’ARBRAT A LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. LOTS 1 I 2.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada en data 9 de febrer
de 2018, va acordar l’adjudicació del contracte dels serveis de sega i esbrossada de cunetes i
marges i poda d'arbrat a les carreteres de la Diputació de Tarragona Lots 1 i 2.
2. El 20 d’octubre de 2020, els responsables del Servei d’Assistència al Territori han informat
que, durant les tasques d’inspecció de la carretera TV-7223 que va des de la Selva del Camp a
Vilallonga, s’ha detectat uns arbres que, per la seva proximitat a la carretera esmentada, limiten
la visibilitat al PK 1+700 i que són perillosos per a la seguretat viària, per la qual cosa és
necessari la seva tala.
Les finques afectades i els seus titulars són les següents:

Titulars

Polígon

Parcel·la

Terme
municipal

XXX (nua propietat) i XXX (usdefruit)

XXX

XXX

La Selva del
Camp

35 ml. d’avellaners en filera

XXX (nua propietat) i XXX (usdefruit)

XXX

XXX

La Selva del
Camp

7 avellaners
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Afectacions
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3. S’ha signat, amb els titulars de les finques afectades per l’execució d’aquestes actuacions,
convenis d’adquisició de béns per mutu acord, en els quals es determina la quantia de la
indemnització considerada justa per la Diputació.
Aquests convenis figuren al present expedient.
Fonaments de dret
1. La Llei 33/2003, de Patrimoni de les administracions públiques (en endavant, LPAP), en el
seu article 116, regula el procediment per a l'adquisició d'immobles per part de les
Administracions Públiques, indicant que l'adquisició directa és possible quan sigui necessària
per les peculiaritats de la necessitat de satisfer i la urgència de l'adquisició resultant
d'esdeveniments imprevisibles.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar els convenis d’adquisició de béns per mutu acord signats amb els titulars de
les finques que es relacionen, de conformitat amb les dades que figuren al present expedient:
Propietari

Domicili

NIF

XXX (90%)

Carrer XXX
43202 Reus

XXX

XXX (10%)

Carrer XXX
43470 La Selva del Camp

Import
724,50

XXX
TOTAL

80,50
805,00

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament de l'esmentat import de VUIT-CENTS CINC
EUROS (805,00), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. Transferir els imports esmentats als números de compte autoritzats pels titulars de
les finques a aquests efectes.
QUART. Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció General i
a la Tresoreria general.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
6. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL A LA XARXA DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, AMB UN
PRESSUPOST MÀXIM DE DESPESA DE 435.600,00 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per tal de mantenir en bon estat la senyalització horitzontal i per millorar la seguretat i la
comoditat de la circulació en tota la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona, es
realitzen anualment les operacions de millora i repintat de les marques viàries a la xarxa local.
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També es realitza la reposició de la senyalització horitzontal en les carreteres en les que s’
hagin realitzat tasques de reforç del ferm i puntualment es presta assistència en la millora i
conservació de la senyalització horitzontal de vials municipals.
A aquests efectes, el cap d’àrea del Servei d’Assistència al Territori ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de contractar aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir, la idoneïtat de l’objecte del contracte i ha
emès l'informe sobre les repercussions del contracte en el compliment dels principis d’
estabilitat pressupostària.
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Per la naturalesa del contracte es considera la divisió en lots següent:
Lot 1: Xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i vials de titularitat municipal
de les comarques de la Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès.
Lot 2: Xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i vials de titularitat municipal
de les comarques del Priorat, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta.
2. Per part de la Unitat de Contractació i Expropiacions es va procedir a l’enviament de l’anunci
d’informació prèvia al Diari Oficial de la Unió Europea amb data d’enviament 22 de desembre
de 2020, d’acord amb l’art. 134 de l’article de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
3. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el cap del Servei d’Assistència al
Territori, 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, ha de regir la contractació del servei esmentat, mitjançant procediment obert
harmonitzat. El contracte es divideix en dos lots que es valoraran de forma separada:

Import màxim licitació
(IVA exclòs)

Import IVA (21%)

Pressupost màxim de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

252.000,00 €

52.920,00 €

304.920,00 €

Lot 2

108.000,00 €

22.680,00 €

130.680,00 €

TOTAL

360.000,00 €

75.600,00 €

435.600,00 €

El pressupost màxim de licitació és de 435.600,00 € (IVA inclòs) i es regeix pels preus que es
detallen en els plecs reguladors.
4. En l'expedient hi consta l'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 de la mateixa Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
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2. L’article 134 de la LCSP, permet reduir els terminis de presentació de les proposicions en els
procediments oberts sotmesos a regulació harmonitzada en la forma que en aquests preceptes
es determina.
3. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (harmonitzat),
en aplicació dels articles 22 i 156 a 158 de la LCSP..
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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 a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació 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 la memòria justificativa de la necessitat (ID document: a28554a3-a157-45ff8c65-958d8e70c90c) i l’inici de l’expedient de la contractació del servei de senyalització
horitzontal a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona i camins de titularitat municipal
de la provincia de Tarragona.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació del servei de senyalització horitzontal a la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona i camins de titularitat municipal de la província de
Tarragona, mitjançant procediment obert harmonitzat, amb un pressupost màxim de despesa
de 435.600,00 € (IVA inclòs), regit pels preus unitaris que es detallen en els plecs reguladors.

Import màxim licitació
(IVA exclòs)

Import IVA (21%)

Pressupost màxim de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

252.000,00 €

52.920,00 €

304.920,00 €

Lot 2

108.000,00 €

22.680,00 €

130.680,00 €

TOTAL

360.000,00 €

75.600,00 €

435.600,00 €

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document: 32f028e8-4b3346e0-8195-383d132f6ef0) i el Plec de prescripcions tècniques (Id document: 799e3af1-21c64775-bfa9-350bbc4de213) que han de regir la contractació.
Quart. Autoritzar la despesa màxima de 435.600,00 (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3060/453/21001/01. La part de la despesa
corresponents als exercicis futurs, any 2022, se subordina al crèdit adequat i suficient que
autoritzin els pressupostos que s’aprovin per a cada exercici. La distribució de la despesa per
anualitats és la següent:
Exercici
2021
2022

Import
326.700,00 €
108.900,00 €
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Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació amb publicitat al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil
de Contractant de la Diputació d’acord amb l’article 135 del LCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori.
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.

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 15496F7872034857BF96655109A8B067 i data d'emissió 23/02/2021 a les 11:54:46

- 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 del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant.
7. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES COBERTES
DE L’EDIFICI DE LA NOVA SEU DE SERVEIS 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 13 d’agost de 2015, l’empresa GARCIA RIERA, SL (NIF B43029305) va constituir la
garantia definitiva per import de 3.243,57 euros, per a respondre del contracte de les obres del
Projecte de rehabilitació de les cobertes de l'edifici de la Nova Seu de Serveis de la Diputació
de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per Decret de Presidència núm. 800433000800-2015-002804 de data 31 d’agost de 2015.
2. En data 23 de desembre de 2015, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar
el termini de garantia del contracte de quatre (4) anys.
3. En data 2 de desembre de 2020, l’enginyer tècnic de Serveis Generals, 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
relacionades amb les obres i que, per tant, 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.
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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 rehabilitació de les
cobertes de l'edifici de la Nova Seu de Serveis de la Diputació de Tarragona, per un import de
ZERO EUROS (0,00 €)
Segon. Retornar a l’empresa GARCIA RIERA, SL (NIF B43029305) la garantia definitiva de l’
esmentat contracte, constituïda el dia 13 d’agost de 2015, mitjançant carta de pagament núm.
2015000507, per import de TRES-MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (3.243,57 euros), 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 la Unitat de Serveis
Generals.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’
endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
8. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS PLANS
D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE 27 MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA (FASE III) (LOT 3: COMARQUES BAIX PENEDÈS).
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 22 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte
del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de 27 municipis de la
demarcació de Tarragona ( Fase III) (Lot 3: Comarques Baix Penedès) a l’empresa SM,
SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL (NIF núm. B61461810), per l’import d'11.228,80 € IVA
inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 9 d’agost de 2016.
2. En data 3 de desembre de 2020 representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció del servei en la que es fa constar que la prestació del servei ha
satisfet les necessitats exigides en el plec de prescripcions tècniques, tot i que s’ha produït un
retard en el termini de finalització dels treballs degut a la demora en la fase inicial d’obtenció
de les dades necessàries per a la correcta execució dels serveis. Aquesta demora en la fase
inicial es justifica per la falta de recursos materials dels ajuntaments per cercar aquestes dades
o bé per ajudar i acompanyar a un representant de l’empresa adjudicatària a fer aquesta
recerca in situ a l’ajuntament. Així mateix s'indica que el contracte va finalitzar en el 17 de
setembre de 2020 iniciant-se el termini de garantia establert d’un (1) any.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 23/02/2021 a les 09:48:08

3. En data 22 de desembre de 2020, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM) informa que el contracte s'ha
liquidat per un import d'11.228,00 €, que hi ha una diferència amb l'import adjudicat i executat
de 0,80 € a favor de l'empresa adjudicatària, qui ha manifestat la seva decisió de no facturar, i
que, per tant, no queden obligacions pendents amb l'empresa
SM SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES, SL.
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Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del TRLCSP, preveu la liquidació dels contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació dels contractes correspon a la Junta de Govern, d’
acord amb la delegació de competències 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 servei de redacció dels Plans d’Acció per l’
Energia Sostenible (PAES) de 27 municipis de la demarcació de Tarragona ( Fase III) (Lot 3:
Comarques Baix Penedès) per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
9. APROVAR FULLS D’APREUAMENT DE FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LA CARRETERA T-314 I EL CAMÍ
DE SANT JOAN, VINYOLS I ELS ARCS.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En la tramitació legal de les expropiacions del Projecte de rotonda a la intersecció entre la
carretera T-314 i el Camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, no s’ha pogut arribar al mutu acord
amb els propietaris de les finques del parcel·lari de l’esmentat Projecte números 1, 2, 3, 5, 6 i 7,
en relació a la quantia del preu just ofert per la Diputació per l'afectació de les seves finques.
2. Els expedients individuals de les esmentades finques s’han tramitat pel procediment d’
urgència, de conformitat amb l’acord del Ple de la Corporació de data 30 d’abril de 2019,
d'aprovació definitiva del Projecte de rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí
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de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, de declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel
projecte, d'inici de l'expedient d'expropiació forçosa i d'aprovació inicial de la relació de béns i
drets afectats (BOP de Tarragona de 22/05/2019 amb CVE 2019-04615).
3. El 30 de gener de 2020 es van aixecar actes prèvies a l’ocupació de les finques 1, 2, 5, 6 i 7,
segons l’acord de Junta de Govern en data 17 de desembre de 2019.
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Posteriorment, i de conformitat amb l’acord de Junta de Govern de data 16 de juny de 2020, es
va consignar, en data 30 de juny de 2020 i en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la
Corporació, els dipòsits previs a l’ocupació d’aquestes finques, i es van aixecar actes d’
ocupació en data 9 de juliol de 2020.
4. Pel que fa a la finca núm. 3, en tràmit d’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de les
finques, la Sra. XXX, apoderada de la Sra. XXX i propietària de la finca esmentada, va
autoritzar a la Diputació per ocupar la finca i realitzar els treballs corresponents per a l’execució
del Projecte d’obres, previ cobrament de la totalitat de l'import ofert per la Diputació com a preu
just, en el benentès que el cobrament de l’esmentat import no implicava la conformitat amb el
preu just ofert per Diputació respecte el valor del sòl afectat a la finca, i que les parts es
reserven totes les accions legals pertinents en defensa dels seus drets i interessos. Així es
detalla a l’acta de preu just i autorització d’ocupació de data 30 de novembre de 2019.
Mitjançant l’acord de Junta de Govern de data 16 de juny de 2020, es va aprovar l’acta de preu
just i autorització d’ocupació de la finca núm 3 i el pagament de l’import de 3.422,64 €,
pagament que no suposava la conformitat dels propietaris amb el preu just ofert per Diputació
respecte el valor del sòl afectat a la finca, que és l’objecte de discòrdia en la valoració de l’
esmentada finca, ja que sobre el vol no hi havia disputa i va ser indemnitzat amb l’import
esmentat.
5. En data 18 d’octubre de 2020, de Registres d'entrada núm. 8004330008-1-2020-027542-2 i
núm. 8004330008-1-2020-027543-2 d’aquesta Corporació, els senyors XXX, XXX i XXX , pel
que fa a la finca núm. 1, i les senyores XXX i XXX, pel que fa a les finques 2, 5, 6 i 7, i
prèviament la Sra. XXX, apoderada de la Sra. XXX, en l’acte d’aixecament de l’acta de preu
just i autorització d’ocupació de data 30 de novembre de 2019, pel que fa a la finca núm. 3 i
només respecte del sòl afectat per l’expropiació (ja que no valora el vol, i tampoc el sòl afectat
per ocupació temporal), van presentar els seus fulls d'apreuament amb la seva valoració
fonamentada de l’afectació a les seves finques, totes elles del terme municipal de Vinyols i els
Arcs, amb els següents imports:

Finca

Titular

Polígon i parcel·la o
referència cadastral

Import

1

XXX, XXX i XXX

XXX

22.161,75 €

2

XXX i XXX

XXX

19.908,72 €

XXX

10.149,00 €

3

XXX

5

XXXX i XXX

XXX

XXX

8.586,08 €

6

XXX i XXX

XXX

XXX

2.095,02 €

7

XXX i XXX

XXX

XXX

1.130,94 €
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6. En dates 19 i 22 de juliol de 2019, el Sr. XXX, arquitecte, ha redactat en nom de la Diputació
els fulls d’apreuament de les finques ressenyades com a números 1, 2 i 3, pel que fa al sòl
afectat, i en data 2 de març de 2020 i 27 de maig de 2020, el senyor XXX, enginyer agrònom,
han redactat també en nom de la Diputació els fulls d’apreuament de les finques ressenyades
com a 2 i 3, pel que fa al vol, i 5, 6 i 7, pel que fa al sòl afectat, amb els imports següents:
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Finca

Titular

Polígon i parcel·la o
referència cadastral

Import

1

XXX, XXX i XXX

XXX

8.546,20 €

2

XXX i XXX

XXX

8.432,80 €

XXX

3.277,92 €

3

XXX

5

XXX i XXX

XXX

XXX

2.375,94 €

6

XXX i XXX

XXX

XXX

804,86 €

7

XXX i XXX

XXX

XXX

567,43 €

Fonaments de dret
1. L’article 30 de la LEF estableix que l’Administració ha d’estendre un full d’apreuament
fonamentat del valor objecte de l’expropiació, que s’ha de notificar al propietari, el qual, dins
dels deu dies següents, pot acceptar-lo simplement o bé rebutjar-lo. En aquest segon cas té
dret a fer al·legacions.
2. L’article 31 de la LEF diu que si el propietari rebutja el preu fonamentat ofert per l’
Administració, s’ha de passar l’expedient de preu just al jurat provincial d’expropiació.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Rebutjar els fulls d'apreuament presentats a la Diputació de Tarragona pels senyors
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX i XXX, amb el valor fonamentat de les seves finques números 1, 2,
3, 5, 6 i 7 afectades per l'execució de les obres del Projecte de rotonda a la intersecció entre la
carretera T-314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, amb els següents imports:

Finca

Titular

Polígon i parcel·la o
referència cadastral

Import

1

XXX, XXX i XXX

XXX

22.161,75 €

2

XXX i XXX

XXX

19.908,72 €

XXX

10.149,00 €

3

XXX

5

XXX i XXX

XXX

XXX

8.586,08 €

6

XXX i XXX

XXX

XXX

2.095,02 €

7

XXX i XXX

XXX

XXX

1.130,94 €

SEGON. Aprovar els fulls d’apreuament realitzats per l’arquitecte XXX i l'enginyer agrònom
senyor XXX, en nom de la Diputació de Tarragona, de les finques números 1, 2, 3, 5, 6 i 7
afectades per l'execució de les obres del Projecte de rotonda a la intersecció entre la carretera
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T-314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, que ascendeixen a la quantitat total de VINT-IQUATRE MIL CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (24.005,15), amb el següent
desglossament:

Finca

Polígon i parcel·la o
referència cadastral

Import

1

XXX, XXX i XXX

XXX

8.546,20 €

2

XXX i XXX

XXX

8.432,80 €

XXX

3.277,92 €

3
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Titular

XXX

5

XXX i XXX

XXX

XXX

2.375,94 €

6

XXX i XXX

XXX

XXX

804,86 €

7

XXX i XXX

XXX

XXX

567,43 €

TERCER. Traslladar els fulls d’apreuament de la Diputació de Tarragona als propietaris de les
finques esmentades, per tal que pugui acceptar-los o rebutjar-los, i presentar les al·legacions
que jutgi pertinents, tot en el termini de 10 dies hàbils.
QUART. En el cas que es rebutgin els fulls d’apreuament aprovats per la Diputació, i en tot cas
transcorregut l’esmentat termini de 10 dies hàbils, trametre els corresponents expedients al
Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè resolgui el que s’escaigui sobre el preu just de les
esmentades finques.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
10. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL LOT 6 DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL – DUPROCIM, PER DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE
TARRAGONA.
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 22 de juny de 2018, es va adjudicar el contracte
del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona (Lot 6) a l’
empresa PUNT ECO AGROAMBIENTAL, SL (B25723800), per un import de QUINZE MIL
QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (15.046,66 euros) IVA inclòs. El
contracte es va formalitzar el dia 31 de juliol de 2018.
2. D'acord amb l’Acta de recepció del servei que consta en l'expedient, la data de finalització
del servei va ser el 17 de novembre de 2020, data que determina l’inici del termini de garantia
establert en el contracte d’un (1) any.
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3. En data 12 de gener de 2021, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal (SAM), com a responsable del
contracte, ha emès el següent informe:
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«1. Per Decret de Presidència núm. 2018-0000639, de data 2 de març de 2018, es va aprovar l’
inici de l’expedient de contractació 2017-0004986 presentat per la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal, corresponent a la contractació del
servei d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per a diversos
municipis de la província de Tarragona, distribuïts en 8 lots.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 22 de juny de 2018, es va adjudicar el contracte
del servei d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per a
diversos municipis de la província de Tarragona, lot 6, a l’empresa PUNT ECO
AGROAMBIENTAL, SL amb CIF B-25723800, per la quantitat total de 15.046,66 euros IVA
inclòs. Exp. Contractació 2017-0004986.
3. El termini d’execució del contracte era de 6 mesos des de la data d’adjudicació. S’ha
demorat la realització dels treballs per la manca de dedicació per part d’algun dels ens locals
així com la paralització dels mateixos durant la Pandèmia per la COVID-19.

Data de finalització del contracte: 17 de novembre de 2020.
4. L’import total del servei corresponent al lot 6 és de 15.046,66 € (IVA 21% inclòs).
L’empresa PUNT ECO AGROAMBIENTAL, SL amb CIF B-25723800, ha prestat correctament i
adequadament els serveis contractats i s’ha liquidat el contracte per un import 15.046,66 € (IVA
21% inclòs), entenen-se lliurats i finalitzats els treballs contractats al 100%.
5. La factura emesa per part del proveïdor que està pagada és la següent:
Factura

Import

% IVA aplicable

Total

% execució

PE 11101-20

12.435,26 €

21 %

15.046,66 €

100,00

Total executat

15.046,66 €

100,00

CONCLUSIONS
Per tant, S’INFORMA favorablement: la liquidació del contracte de la prestació del servei de
d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per a diversos
municipis de la província de Tarragona, lot 6, amb un percentatge d'execució dels treballs del
100%, per un import de 15.046,66 €, no quedant obligacions pendents amb l'empresa PUNT
ECO AGROAMBIENTAL, SL amb CIF B-25723800.»

Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació dels
contractes.
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2. La competència per aprovar la liquidació d’aquest contracte correspon a la Junta de Govern
per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració
del Document Únic de Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la
província de Tarragona (Lot 6), per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
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SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

TRÀMIT D'URGÈNCIA
11. APROVAR LA PERSONACIÓ AL TRIBUNAL SUPREM EN EL RECURS DE CASSACIÓ
DERIVAT DEL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. XXX/2018 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
El senyor XXX va interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona un
recurs contenciós administratiu, amb núm. XXX/2015, contra l’acord del Ple de data 27 de
febrer de 2015, d’aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms per a l’any 2015.
Contra la sentència dictada en l’esmentat procediment, el Sr. XXX va interposar recurs d’
apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recurs que fou desestimat
mitjançant sentència núm. XXX/2019, de data 26 de novembre de 2019, dictada en el recurs d’
apel·lació núm. XXX/2018.
En data 13 de febrer de 2020 el Tribunal ha dictat una interlocutòria per la qual es té per
preparat recurs de cassació per part del Sr. XXX contra la sentència esmentada, i mitjançant la
corresponent cèdula emplaça a les parts a comparèixer davant el Tribunal Suprem.
En conseqüència, cal adoptar un acord per tal de poder comparèixer davant el Tribunal Suprem
i encarregar la representació de la Diputació a un procurador que exerceixi la seva professió en
el corresponent partit judicial, i en concret a la procuradora Sra. XXX, que ja disposa de poders
a l’efecte.
Fonaments de dret
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1. Els articles 33 i 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’
acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 2 d’agost de 2019.
2. L’article 89.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Comparèixer davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en el recurs de
cassació derivat del recurs d’apel·lació núm. XXX/2018 del TSJC.
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2. Encarregar la representació de la Diputació de Tarragona a la procuradora dels Tribunals
Sra. XXX, que ja disposa de poders a tal efecte.
Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 9 de febrer 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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