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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 12 de gener de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 12 de gener de 2021
Hora d'inici: 13:06
Hora de finalització: 13:09
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)
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. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (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.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria general
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 22 de desembre de 2020.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
2. APROVAR DEFINITIVAMENT EL “PROJECTE INTEGRAT DE LA RESTAURACIÓ DEL
CASTELL- MONESTIR DE SANT MIQUEL D’ESCORNALBOU PER A USOS CULTURALS.
FASE 2.2”, PER A PROCEDIR A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL
CASTELL.
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. El Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, situat al terme municipal de
Riudecanyes, està considerat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de
monument històric, d'acord amb el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català. Així mateix el Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou va ser declarat
monument històric artístic, núm. Registre: R-I-51-6701, pel Decret del 22 d’abril de 1949, amb
data de publicació al BOE de 5 de maig de 1949. Per Resolució MAH/2419/2006 de juliol es
declara d’utilitat pública la forest anomenada Boscos del Castell d’Escornalbou. Per ACORD
GOV/8/2016, de 2 de febrer, es delimita l'entorn de protecció del Castell Monestir de Sant
Miquel d'Escornalbou.
2. El 23 de febrer de 1983, es va crear el Patronat del Castell Monestir d’Escornalbou, constituït
per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i tres
dels ajuntaments de la Baronia (Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou i l’Argentera), amb la
finalitat de coordinar les accions de les diferents administracions públiques, vetllar per la seva
conservació i promoure i canalitzar iniciatives a favor del monument, entre d’altres. Aquest
model de gestió ha estat vigent fins l’any 2013. A partir d’aquesta data la Diputació i el
Departament de Cultura han gestionat de manera compartida el monument.
3. Una de les missions de la Diputació de Tarragona és afavorir el desenvolupament equilibrat i
sostenible del territori, igualant-lo en oportunitats, contribuint a la millora de la qualitat de vida i
benestar de les persones, especialment en els petits municipis. I així està recollit en el seu Pla
estratègic vigent.
4. En data 16 de gener de 2020 el BOE número 14, publica l'extracte de l'ORDRE per la qual el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca ajudes per a finançar treballs
de conservació o enriquiment de béns immobles del patrimoni històric espanyol, dins del
"Programa 1,5 % Cultural."
5. En data 10 de març de 2020, amb número de registre d’entrada 202050000347951 al
registre electrònic del Ministeri competent, la Diputació de Tarragona va sol·licitar ajuda per a la
realització de l'actuació "Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou per a
usos culturals. Fase 2.2."
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6. Per procedir a l’execució de les obres de restauració integral del Castell Fase 2.2 s’ha
procedit a la redacció d’un projecte executiu que s’ha incorporat a l’expedient 80043300082020-002572. L’objectiu general del projecte és la restauració de diverses parts del CastellMonestir, concretament són les següents actuacions:
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Consolidació de l’Església.
Restauració de les torres del Castell-Monastir.
Millora de l'accessibilitat al monument, oficina de Gestió Cultural.
Restauració de la pèrgola i millora de l'accessibilitat del Camí dels Frares.
Rehabilitació de la zona d’acollida.
Restauració de l’ermita de Santa Bàrbara.

7. Per acord de Junta de Govern de 20 d’octubre de 2020, s'ha aprovat inicialment el “Projecte
integrat de la Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou per a usos
culturals. Fase 2.2" i s’ha exposat a informació pública en el termini comprès entre el dia 26
d'octubre i 7 de desembre de 2020 (ambdós inclosos), al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica
de la Diputació de Tarragona. En data 14 de desembre de 2020, el Registre General informa
que no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
8. Per procedir a l’execució de les obres de restauració del Castell-Monestir és procedent l’
aprovació definitiva del “Projecte integrat de la Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou per a usos culturals. Fase 2.2”.
9. És necessari que la Diputació de Tarragona, com a promotora de les obres i copropietària
del Castell-Monestir d’Escornalbou, prèviament a l’execució de les obres, sol·liciti a les
administracions competents l’autorització de les obres de caràcter urbanístic, així com les de
caràcter sectorial que escaiguin. Les actuacions es localitzen al terme municipal de
Riudecanyes.
10. El Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, és el
servei responsable de desenvolupar aquest programa en l'àmbit tècnic.
Fonaments de dret
1. Marc legal del conjunt del Castell d’Escornalbou
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. DOGC d'11 d'octubre de
1993.
Decret 267/1991, de 25 de novembre, sobre la declaració dels béns d'interès cultural i
l'inventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. DOGC de 20 de desembre de 1991.
Decret 102/1994, de 3 de maig, sobre la composició i el funcionament del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Català DOGC d'11 de maig de 1994.
Per Resolució MAH/2419/2006 de juliol es declara d’utilitat pública la forest anomenada
Boscos del Castell d’Escornalbou.
Per ACORD GOV/8/2016, de 2 de febrer, es delimita l'entorn de protecció del Castell
Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, a Riudecanyes.

2. El procediment d’aprovació del projecte és el previst al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i el previst al Decret
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legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
3. Pel que fa als aspectes sobre procediment general són aplicables:
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques.
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre i altres disposicions concordants.

4. Aprovació per la Diputació de Tarragona:
L’òrgan competent per acordar l’aprovació és la Presidenta de la Diputació de Tarragona
qui l'ha delegada a la Junta de Govern (Decret de la Presidència núm. 2019-0003370 de
14 d'agost de 2019) de conformitat amb l’article 34 i 35 de la Llei de Bases Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Així mateix s’emmarca dins de la competència d’assistència i cooperació als municipis,
de l’article 36.1 lletra b) de la Llei de Bases Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament el “Projecte integrat de la Restauració del Castell- Monestir de
Sant Miquel d’Escornalbou per a usos culturals. Fase 2.2”, amb número d'expedient de la
Diputació de Tarragona 8004330008-2018-007617, per a procedir a l’execució de les obres de
restauració del Castell.
Segon. Sol·licitar i realitzar els tràmits necessaris per a la presentació del “Projecte integrat de
la Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou per a usos culturals. Fase
2.2” per a obtenir la llicència d’obres corresponent, de Diputació de Tarragona com a promotor i
copropietari davant de l’Ajuntament de Riudecanyes i l'autorització de la Comissió Territorial de
Cultura de Tarragona, mitjançant l’Ajuntament de Riudecanyes.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riudecanyes juntament amb el projecte i
comunicar-ho a l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
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3. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL LOT 3 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.
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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 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 3) a l’
empresa ECOSTUDI SIMA, SLP (B64642325), per un import de DISSET MIL SET-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (17.724,16 €), IVA inclòs. El contracte es va
formalitzar el dia 25 de juliol de 2018.
2. En l'expedient consta l'acta de recepció del servei signada en data 3 de novembre de 2020.
3. En data 16 de desembre de 2020, 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:
"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 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
diversos municipis de la província de Tarragona, lot 3, a l’empresa ECOSTUDI SIMA, SLP amb
CIF B64642325 , per la quantitat total de 17.724,16 € (IVA 21% inclòs). Exp. Contractació 20170004986.
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: 31 d’agost del 2020.
4. L’import total del servei corresponent al lot 3 és de 17.724,16 € (IVA 21% inclòs). L’'empresa
ECOSTUDI SIMA, SLP amb CIF B64642325, ha prestat correctament i adequadament els
serveis contractats i s’ha liquidat el contracte per un import 17.724,16 € (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

11001-20

14.648,07 €

21 %

17.724,16 €

100,00

17.724,16 €

100,00

Total executat
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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 diversos
municipis de la província de Tarragona, lot 3, amb un percentatge d'execució dels treballs del
100%, per un import de 17.724,16 €, no quedant obligacions pendents amb l'empresa
ECOSTUDI SIMA, SLP amb CIF B64642325."
4. La data de finalització del servei, 31 d'agost de 2020, determina l'inici del termini de garantia
establert en el contracte d'un (1) any.
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.
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 3), 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.

4. APROVAR L’ADHESIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LA CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS QUE ESTÀ TRAMITANT
LOCALRET.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya junt amb les entitats
municipalistes, amb la finalitat, entre d’altres de donar suport tècnic als municipis en el
desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d'interlocutor amb els operadors i, també
promoure i coordinar accions que facilitin als ens consorciats reduir el volum de facturació i
millorar les condicions tècniques de prestació dels serveis de telecomunicacions corporatives.
D’acord amb els seus estatuts, entre les seves funcions es troben les d’assessorar sobre la
prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure acords marc i impulsar i portar
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a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d’altres serveis en l’
àmbit de les TIC, d’acord amb els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no
discriminació.
La Diputació ha participat durant els darrers 4 anys en el contracte de la demanda agregada
dels serveis de veu i de dades amb el Consorci Localret, mitjançant el corresponent conveni.
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2. Durant el primer semestre de 2021, el Consorci Localret preveu iniciar un nou procediment
de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu i dades per a les
diputacions, els consells comarcals, els ens locals i les seves entitats dependents de la
demarcació de Tarragona, que s’hi adhereixin voluntàriament, i que tindrà una durada inicial de
dos anys.
3. La Diputació de Tarragona està interessada en participar en aquest procediment, per tal de
minimitzar els costos de les seves comunicacions corporatives. Per aquest motiu el cap d’Àrea
de Tecnologies de la Informació i la Comunicació proposa l'adhesió expressa a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que està tramitant el
Consorci Localret.
4. La despesa màxima anual que la Diputació té previst destinar per a aquests serveis, d’acord
amb l’informe del cap d’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, és de
123.035,55 € (IVA exclòs), desglossat en els següents lots:

Lot 1 - Serveis de comunicacions de telefonia fixa (dades i veu): 92.622,33 € (IVA
exclòs),
Lot 2 - Serveis de comunicacions en mòbil (dades i veu): 30.413,22 € (IVA exclòs).

5. En l'expedient consta informe jurídic favorable de la Secretaria General.
Fonaments de dret
1. L'article 227 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LSCP) pel
qual les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d’obres, serveis i
subministraments, i atribuir-la a serveis especialitzats.
2. La disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, preveu que les associacions d'entitats locals poden crear centrals de
contractació, i que les entitats locals associades s'hi puguin adherir.
3. La competència per a aquesta aprovació, correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost
de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'adhesió de la Diputació de Tarragona a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions de la demarcació de Tarragona que el Consorci Localret té
previst tramitar durant el primer semestre de 2021, atribuint, en concret, al Consorci Localret, la
contractació dels serveis de telecomunicacions següents:
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Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades,
Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.
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Aquesta adhesió es fa amb sotmetiment a les següents obligacions:

Facilitar al consorci Localret la informació que li sigui requerida, en relació als serveis de
telecomunicacions de veu i dades d’aquesta Diputació.
La contractació dels serveis de telecomunicacions de veu i dades inclosos es realitzarà a
través de la contractació centralitzada del Consorci Localret. La contractació d’aquests
serveis podrà ser realitzada al marge d’aquesta contractació centralitzada quan els
serveis establerts no reuneixin les característiques indispensables per satisfer les
concretes necessitats de la Diputació de Tarragona.
Comunicar al consorci Localret qualsevol incidència que sorgeixi en relació amb l’
execució del contracte de serveis, per tal que, si és el cas, procedeixi a exigir les
responsabilitats que preveu la LSCP.
Realitzar la recepció dels serveis contractats i efectuar el seu pagament de conformitat
amb el que estableix la normativa vigent.
Designar com a persona de contacte per mantenir les comunicacions que procedeixi
amb el Consorci Localret el Sr. XXX, cap de secció d’Infrastructures Informàtiques de l’
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Segon. Establir que la despesa anual prevista de serveis de telecomunicacions de la Diputació
de Tarragona és d’un import de 123.035,55 euros, exclòs l’IVA:

Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades: 92.622,33 €, exclòs l’IVA.
Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades: 30.413,22 €, exclòs l’IVA

Tercer. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a principis de 2021, i tindrà una durada inicial de
dos anys) en el pressupost d’aquesta Diputació.
Quart. Comunicar-ho a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i a la
Intervenció General.
Cinquè. Comunicar-ho, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Localret.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 21/01/2021 a les 09:09:10

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 12 de gener 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

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 26E3762782274E0E9C0F41944CBA136F i data d'emissió 21/01/2021 a les 09:29:52

Pilar Sanchez Peña
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