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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 13 de juliol de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Joaquim Nin Borreda
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 13 de juliol de 2021
Hora d'inici: 13:19
Hora de finalització: 13:27
Lloc: Palau Diputació

Assistents:
Molt Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
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. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)

Excusen la seva assistència:
Il·lma. Sra. Noemi Llaurado Sans (ERC)

Sota la presidència del Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà per absència de la Il·lma. Sra.
Noemí Llauradó Sans, presidenta de la Corporació.
* Assisteix l'Il·tre Sr. Eduard Rovira Gual que per decret de Presidència 2021-0002895 de 7
juliol de 2021 va ser nomenat membre de la Junta de Govern.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
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.
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 6 DE JULIOL DE 2021.
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Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 6 de juliol de 2021.

Patrimoni
2. APROVAR EL PREU JUST PER MUTU ACORD DE L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA
PARCEL·LA 24, POLÍGON 10, LA GRASSA, AL TERME MUNICIPAL DE REUS, PROPOSAT
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent
Fets
1. La Diputació de Tarragona és propietària del següent l'immoble:
Número d'Inventari General de Béns de la Diputació: 309-bis
Naturalesa de l'immoble: rústica
Naturalesa del domini: patrimonial.
Ubicació: Polígon 10 parcel·la 24 La Grassa, terme municipal de Reus
Referència Cadastral: 43125A010000240000KF
Descripció: Terreny de forma rectangular
Superfície: 362 m2
Delimitants:
Nord: amb la resta de finca propietat de la Diputació
Sud: amb parcel·la 43 del polígon 11
Est: amb l’antic tram de la carretera TV-7211, que serveix d’accés
Oest: amb vèrtex amb la zona de domini públic de la carretera TV-7211
Inscripció registral: Registre de la Propietat de Reus 2, volum 1171, llibre 647 de Reus-2,
full 49, finca 36.892, inscripció 1a

2. En data 4 de març de 2005, per acord de ple de la Diputació de Tarragona es va desafectar i
declarar parcel·la sobrera l'immoble descrit en el fet anterior.
3. En data 26 de març de 2019, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del SAM va
emetre informe de valoració de l'immoble descrit en el fet número 1 per la quantitat de MIL
CINC-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1502,30 €).
4. En data 15 de juny de 2021, registre d'entrada número 2021-20562, la Secretaria General
del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Subdirecció General
de Projectes i Expropiacions ha notificat l'expropiació forçosa per procediment d'urgència en
relació a l'immoble descrit en el fet número 1, en relació al Projecte PC-CPT19032, expropiació
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forçosa. Procediment d’urgència. Adequació del gir a esquerra de l’accés a la TV-7211 al PK
3+280. Reus.
5. La Subdirecció General de Projectes i Expropiacions ha proposat com a preu just per mutu
acord la quantitat de DOS MIL CENT SETANTA-DOS EUROS (2172 €).
6. El preu just proposat és superior a la valoració que consta en el fet número 3, per tant es pot
acceptar el preu proposat per part de la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions.
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Fonaments de dret

1. L’article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa determina
que l’Administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació poden convenir l’
adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu acord, cas
en el qual, una vegada convinguts els termes de l’adquisició amistosa, s’ha de donar per
conclòs l’expedient iniciat.
2. La competència per a aquesta alienació correspon a la presidenta de la Diputació, per
no superar el valor dels immobles 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 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:

1. Aprovar com a preu just per mutu acord la quantitat de DOS MIL CENT SETANTA- DOS
EUROS (2172 €) proposat per la Secretaria General del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Subdirecció General de Projectes i
Expropiacions, per l'expropiació de la parcel·la 24 del Polígon 10, La Grassa, terme
municipal de Reus.
2. Fer avinent a l’Administració expropiant que el preu just s’haurà d’ingressar a qualsevol
dels següents comptes de titularitat de la Diputació de Tarragona:
Entitat

Compte IBAN

SWIFT

BBVA

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BBVA ES MM XXX

BBVA – Oficina TORTOSA

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BBVA ES MM XXX

CAIXABANK

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

CAIX ES BB XXX

BANKIA

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

CAHM ES MM XXX

BSCH

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BSCH ES MM XXX

BANC SABADELL

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BSAB ES BB XXX

BANKINTER

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BKBK ES MM XXX

IBERCAJA

ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

CAZR ES 2Z XXX

3. Notificar aquesta resolució a la Secretaria General del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Subdirecció General de Projectes i
Expropiacions.
4. Comunicar aquesta resolució a Intervenció, a Tresoreria i al SAT.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. APROVAR INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS I/O PERSONES A
L'ECATÀLEG. JULIOL 2021.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de grups culturals, en les
que es demana la inscripció o l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions
Culturals als Ajuntaments -ecatàleg-.
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a l'ecatàleg
vigents.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
* Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la 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 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:
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1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i modificacions al catàleg vigent de
programacions culturals pels ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per
Internet:
1.1 Noves inscripcions:
A.C.RECULL ESTUDIS HISTÒRICS
Conferències
Conferències de diverses temàtiques
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Alfonso Miguel Lacau Pueyo
Música
Altres Tipus de música
CIA VOLS
Balls i Danses
Danses del Món
Cor D'Arezzo de Reus
Música
Corals
DJ Albert Rayo
Música
Altres Tipus de música
Estació Klezmer
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Folkatr3s
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
IVÁN VERA
Música
Música/pop/rock
La Prole Band
Música
Música/pop/rock
Mortelo Manzani
Espectacles Familiars
Circ
PASTORETS DE MONTBLANC
Teatre
Obres teatrals en itinerància amb condicions específiques
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REMEMBER MUSIC SHOW
Música
Altres Tipus de música
XOOOF!
Espectacles Familiars
Animació Infantil
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1.2. Actualitzacions:
A NEW SHOW! EMOTIONS
Espectacles:
* Nom: Taller de Ball · Preu: 220 euros
* Nom: DISNEY DREAM · Preu: 900 euros
ASSOCIACIÓ ROSERET
Espectacles:
* Nom: CONCERT DE MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR · Preu: 600 euros
Bandarra Street Orkestra Sociomusical
BESTEBAT BATUKADA
Cimarron
Espectacles:
* Nom: Orquestra de Festa Major · Preu: 5000 euros
* Nom: " · Preu: 5500 euros
* Nom: " · Preu: 6000 euros
* Nom: " · Preu: 6500 euros
* Nom: " · Preu: 7000 euros
* Nom: " · Preu: 7500 euros
* Nom: " · Preu: 9000 euros
dBombo Bit
Espectacles:
* Nom: Cançons que ens agraden amb l'home orquestra del Camp de Tarragona · Preu: 350
euros
Dexaloc
DUO ACUARIO
Espectacles:
* Nom: Duo · Preu: 968 euros
* Nom: Format gran · Preu: 1452 euros
* Nom: Format festa major · Preu: 2178 euros
* Nom: Format festa major amb concert · Preu: 2783 euros
EL RINCON DE LA HABANA
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Espectacles:
* Nom: SHOW 4 balladors + presentador · Preu: 1331 euros
* Nom: ESPECTACLE DE CIRC · Preu: 1200 euros
* Nom: ACTIVITATS LÚDIQUES · Preu: 665,5 euros
* Nom: SHOW 6 balladors + presentador · Preu: 1694 euros
escola Crea't
Espectacles:
* Nom: animacions infantils · Preu: 477 euros
* Nom: taller de percussió · Preu: 371 euros
* Nom: taller de dansa · Preu: 371 euros
* Nom: taller de teatre creatiu · Preu: 371 euros
* Nom: L'Elmer viatger · Preu: 689 euros
* Nom: La fada Flor de neu · Preu: 689 euros
* Nom: animals marins · Preu: 689 euros
* Nom: Peumayen, el somni dels colors · Preu: 1007 euros
* Nom: Esperit viu (espctacle de foc) · Preu: 1484 euros
Festa Jove i...no tan jove
Espectacles:
* Nom: Festa Jove i no tan jove · Preu: 6050 euros
* Nom: Festa Jove i no tan jove · Preu: 8470 euros
* Nom: Festa Jove i no tan jove · Preu: 11495 euros
* Nom: Festa Jove i no tan jove · Preu: 14520 euros
FUTURA MUNDOMEDIA, S.L.U.
Espectacles:
* Nom: FESTA DJS BÀSICA · Preu: 2000 euros
* Nom: FESTA DJS BÀSICA · Preu: 2000 euros
GRALLERS DE LA TORRE
Espectacles:
* Nom: Acompanyament de ballets populars, bestiari, autoritats, processons, etc · Preu: 500
euros
* Nom: Concert o Ball de gralles · Preu: 500 euros

GRUP DE DIABLES DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ (FILLS DE SATANÀS DE L'SPELUNCA
DIABÒLICA)
HAVANERES SOPA DE PEIX
Joan Rovira
Jordi Carré Montseny (companyia escalivada)
Espectacles:
* Nom: El poble de la música · Preu: 484 euros
* Nom: La Caputxeta Boja · Preu: 726 euros
* Nom: Sol com un mussol · Preu: 484 euros
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* Nom: El Confinament de la Laura · Preu: 795 euros
Julivert
Espectacles:
* Nom: Cançons populars i de taverna · Preu: 1600 euros
* Nom: Cançons populars i de taverna XXL · Preu: 2700 euros
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L'ENRAMADA DEL CATLLAR
Los QUE!
Espectacles:
* Nom: QUE! Infierno de CABARET · Preu: 3696 euros
* Nom: ...AY DE VERDAD · Preu: 765,3 euros
* Nom: QUE! Café · Preu: 1322 euros
Los Sirgadors
Espectacles:
* Nom: Música tradicional de l'Ebre amb fusió amb el blues, el rock, el jazz i el pop. · Preu:
2800 euros
Mood
Espectacles:
Nom: Versions de temes actuals i clàssics en clau de jazz, funk, soul i bossa nova. · Preu:
1815 euros
Olga Pes
Espectacles:
* Nom: Olga Pes · Preu: 800 euros
Om&Prem
Espectacles:
* Nom: Coneixements teòrics i pràctics de Surya Namaskar (salutació al sol) · Preu: 220 euros
* Nom: Havan (Cerimònia del foc) · Preu: 250 euros
* Nom: Yoga Nidra (somni conscient) · Preu: 500 euros
* Nom: Classe oberta del clàssic i tradicional Hatha Yoga · Preu: 200 euros
* Nom: Element participatiu de Yoga · Preu: 100 euros
Societat Musical La Unió Filharmònica d'Amposta
Tàrraco Surfers
Espectacles:
* Nom: Concert Tàrraco Surfers - Hivern - SE · Preu: 2300 euros
* Nom: Concert Tàrraco Surfers - Hivern - AE · Preu: 3400 euros
* Nom: Concert Tàrraco Surfers - Estiu - SE · Preu: 2900 euros
* Nom: Concert Tàrraco Surfers - Estiu - AE · Preu: 4725 euros
Tres
Espectacles:
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* Nom: Concert duet · Preu: 500 euros
* Nom: Concert amb quartet (grup sencer) · Preu: 1200 euros

2.- Que es donin de baixa les següents peticions:
Anifestari
Atlètic Panxing Gim
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Caga tió
El Nadal al món
EL VESTIT NOU DE LA CAPUTXETA AMB BOTES
Fenòmens Xim Xim Barrals
L'aventura del Tòfol a la ciutat
Mortelo & Manzani
Ull de Teatre, Grup Escènic
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
4. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, D’
ADMINISTRATIU/VA, ADSCRITA A L’OA BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS - RECAPTACIÓ
EXECUTIVA – ALTRES EMBARGAMENTS I GESTIÓ DE DEUTES, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA (CONV. 20/02 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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A la plantilla de personal funcionari de l'Organisme Autònoms BASE, Gestió d'Ingressos hi ha
vacant una plaça d’administratiu/iva, grup C-C1, adscrita a l’OA BASE, Gestió d’Ingressos Recaptació Executiva – Altres embargaments i gestió de deutes (número de plaça BA224).
Aquesta plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona de data 13 de maig de 2020, i reservada al torn de
promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
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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 ha de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça d’administratiu/iva adscrita a l’OA
BASE, Gestió d’Ingressos - Recaptació Executiva – Altres embargaments i gestió de deutes
(número de plaça BA224).
Segon,- Iniciar la convocatòria (20/02 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
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Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 7030/932/12 i 16000, i per un import aproximat de
2.862,75€ i 890,32€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
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.
5. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, D'ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL PER A L'OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS – GESTIÓ TRIBUTÀRIA, TORN
PROMOCIÓ INTERNA (CONVOCATÒRIA 19/014 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 l'Organisme Autònom BASE, Gestió d'Ingressos hi ha
vacant una plaça de tècnic/a superior, grup A-A1, adscrita a l’OA BASE, Gestió d’Ingressos –
Gestió Tributària (número de plaça BA083).
Aquesta plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2019, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona de data 18 d’agost de 2019, i reservada al torn de
promoció interna.
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
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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.
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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 ha de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de tècnic/a superior, adscrita a l’
OA BASE, Gestió d’Ingressos – Gestió Tributària (número de plaça BA083).
Segon,- Iniciar la convocatòria (19/014 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 7030/932/12 i 16000, i per un import aproximat de
4.172,38€ i 1.297,61€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça 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.

Ocupació i Emprenedoria
6. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA GENIUS, DE CONCESSIÓ D’AJUTS A
PERSONES DESOCUPADES POSTGRADUADES PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES
PROFESSIONALS A L’ESTRANGER, ANY 2021.
De conformitat amb la proposta d’Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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La Diputació de Tarragona com a ens local supramunicipal té entre les seves funcions
col·laborar, cooperar, assessorar i potenciar els ens locals. La Diputació de Tarragona treballa
per implementar una política integral dirigida a la reorientació del model socioeconòmic dels
territoris de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès
mitjançant:
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L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat del
territori.
La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la
competitivitat dels municipis i les comarques.
El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes
ocupacionals determinats.

En els darrers anys la situació de l’emigració del nostre capital humà jove i amb una alta
qualificació –coneguda col·loquialment com a “fuga de cervells”– ha crescut de forma
sostinguda, una situació que fa necessària la posada en marxa de noves línies de suport que
permetin millorar les condicions econòmiques i socials determinants per a la consolidació del
capital humà en el nostre entorn i fer més competitives i innovadores les empreses i institucions
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
En el marc de la Línia estratègica número 1 del Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona pel
període 2020-2023, consistent en “definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l’
ecosistema Catsud” la Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria, vol promoure el programa GENIUS 2021.
Aquest programa, la primera convocatòria del qual es va iniciar el 2019 i va finalitzar el maig de
2021, s’articula a través d’una convocatòria d’ajuts i la selecció de persones participants amb l’
objectiu de potenciar, a través d’estades professionals a institucions i entitats vinculades a la
Unió Europea, la formació i la inserció laboral de persones desocupades amb titulació
universitària, amb titulació de Formació Professional, de Grau Superior o amb certificat de
professionalitat nivell 3.
Com és conegut, el Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona pel període 2020-2023 està
alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per al 2030 tant en els
reptes, com les línies estratègiques. Cal destacar, també, que el Pla Estratègic de la unitat d’
Ocupació i Emprenedoria, parla de: la reducció de les desigualtats (ODS 10) i el treball digne i
el creixement econòmic (ODS 8), impulsant iniciatives destinades a estimular l’activitat
econòmica, particularment les que posin en valor els elements diferencials del nostre territori,
dels nostres productes, tant en el sector primari com en la indústria i els serveis.
Les persones beneficiàries del programa GENIUS, un màxim de 10 per a la convocatòria del
2021, realitzaran una estada professional en entitats i institucions vinculades amb la Unió
Europea en les quals el seu àmbit d’actuació principal sigui el turisme, l’eficiència energètica i
sostenibilitat, i/o la gestió d’informació, agenda urbana i repoblament, contribució a la
transformació digital, educació i coneixement, projectes i xarxes de cooperació en l’àmbit de la
Unió Europea.
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Aquesta estada professional, tindrà una durada de 5 mesos a l’estranger i es completarà amb
2 mesos més en una entitat local (administració pública) de la demarcació de Tarragona,
incloent la pròpia corporació.
D’aquesta manera es pretén aconseguir una futura ocupabilitat, que suposi una major
professionalització i una major integració en els mercats laborals locals, i que es produeixi així
una transferència efectiva de coneixements a la demarcació de Tarragona per a reforçar-la
com a Regió del Coneixement.
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De forma complementària, per a la consecució d’aquests objectius i l’execució òptima i gestió
integral del programa GENIUS, es fa necessària la contractació del servei d’assistència tècnica
i suport en la gestió administrativa del programa.
En el pressupost 2021 de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi ha el projecte núm.
2021.840.08 amb la següent dotació pressupostària:

8040/241/22706 – 13.500,00 euros, destinats als treballs d’assistència tècnica del
programa.
8040/241/48003 – 93.000,00 euros, destinats als ajuts concedits en la convocatòria.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general d’ajuts.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028).
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021.
Normativa general aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i la Llei 40/2015 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. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu del programa GENIUS, de concessió d’
ajuts a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l’
estranger l’any 2021, per part de la Diputació de Tarragona - Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria següent:
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA GENIUS, D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ
D'ESTADES PROFESSIONALS PER A PERSONES DESOCUPADES POSTGRADUADES
A l'ESTRANGER, EN ENTITATS EUROPEES, ANY 2021.
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La concessió dels ajuts del programa GENIUS, organitzat per la Diputació de Tarragona es
regeix per les disposicions que s’inclouen en l’acord de convocatòria, atesa la seva especificitat
i singularitat.
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Primer. Objecte i finalitat de la convocatòria
Aquesta convocatòria té per objecte potenciar, a través d'estades professionals a l'estranger, la
formació i la inserció laboral de persones desocupades amb titulació universitària, Formació
Professional de Grau Superior o certificat de professionalitat nivell 3, en matèries relacionades
amb sectors d’activitat d’interès per al desenvolupament socioeconòmic de les comarques del
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, en especial, el turisme, l’eficiència
energètica i sostenibilitat, i/o la gestió d’informació, agenda urbana i repoblament, contribució a
la transformació digital, educació i coneixement, projectes i xarxes de cooperació en l’àmbit de
la Unió Europea. L’objectiu del programa és aconseguir un increment de l’ocupabilitat de les
persones participants que condueixi a una major professionalització i una major integració als
mercats laborals, de manera que es produeixi una transferència efectiva de coneixement a l’
entorn local.
Segon. Persones beneficiàries i requisits per participar en la convocatòria
Tenen la consideració de persones beneficiàries d'aquestes ajuts, les persones joves menors
de 35 anys, desocupades amb titulació universitària, amb titulació de Formació Professional de
Grau Superior o amb certificat de professionalitat nivell 3, que compleixin els següents requisits:

a. Persones demandants d’ocupació inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC).
b. Tenir menys de 35 anys a la data de la sol·licitud.
c. No haver estat una persona beneficiària en l’anterior convocatòria del Programa Genius.
d. Tenir una titulació de diplomatura, llicenciatura, grau d'alguna universitat espanyola o de
l'Espai Europeu d'Educació Superior, o de Formació Professional de Grau Superior o
Certificat de Professionalitat nivell 3, expedit per l'administració pública competent a
Espanya o de l'Espai Europeu d'Educació Superior. En cas que la/es titulació/ns hagi/n
estat obtinguda/des a l'estranger hauran o bé d’acreditar el suplement europeu del títol o
l'homologació pel Ministeri d'Educació conforme a la normativa vigent, Reial decret 967
/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a
l'homologació i declaració d'equivalència de la titulació i el nivell acadèmic universitari
oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior o normativa que la
substitueixi, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
e. Estar empadronat/da en algun municipi de la demarcació de Tarragona amb una
antiguitat ininterrompuda d’almenys 4 anys immediatament anteriors a la data de
presentació de sol·licituds.
f. Comptar amb una acreditació mínima de B2 de nivell dels idiomes anglès o francès,
segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).
S'exceptuarà d'aquest requisit a aquelles persones que es trobin en algun dels següents
casos:
Que tinguin una titulació de diplomatura, llicenciatura, o grau en Filologia,
Traductors i Intèrprets, o en Estudis d'anglès o francès d'alguna universitat
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espanyola, o l'homologació a Espanya d'un d'aquests títols en el cas d'haver-lo
obtingut a l'estranger;
Que puguin acreditar la realització d'un curs acadèmic complet que en cap cas
sigui de durada inferior a 8 mesos en una Universitat d'un país anglòfon o
francòfon, mitjançant certificat oficial de la Universitat corresponent, o de la
Universitat d'origen per al cas de programes de mobilitat internacional
d'estudiants entre Universitats;
Que puguin acreditar la residència en un país anglòfon o francòfon per període
mínim de 12 mesos, mitjançant document oficial d'un organisme públic del país
corresponent on es mostri expressament el període de residència.
g. Sens perjudici dels requisits establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de ajuts, les persones beneficiàries no poden ser deutores per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
h. Complir els requisits genèrics establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i en la base setena de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

Segons la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació 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. La no-observança d’
aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels
imports percebuts pel beneficiari.
Tercer. Finalitat dels ajuts
La finalitat d’aquests ajuts és que les persones beneficiàries rebin experiència complementària
a la seva formació, en matèries relacionades amb el turisme, l’eficiència energètica i
sostenibilitat, i/o la gestió d’informació, agenda urbana i repoblament, contribució a la
transformació digital, educació i coneixement, projectes i xarxes de cooperació en l’àmbit de la
Unió Europea d’interès per a la demarcació de Tarragona. Aquestes matèries han de potenciar
l’experiència de les persones beneficiàries de l’ajut en els següents àmbits de treball:

Les polítiques europees d’interès per a la demarcació de Tarragona vinculades al
turisme i l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
Les convocatòries comunitàries de finançament per a la seva adaptació a l’entorn
provincial.
Els projectes europeus i internacionals en els sectors del turisme i l’eficiència energètica
i la sostenibilitat, l’agenda urbana i repoblament, contribució a la transformació digital o l’
educació i coneixement.
La gestió administrativa de les xarxes europees.

Les persones beneficiàries realitzen una estada professional a l’estranger durant un període de
5 mesos i es completa amb 2 mesos més d'experiència formativa en una entitat local
(administració pública) inclosa la Diputació de Tarragona. D’aquesta manera es pretén
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aconseguir una futura ocupabilitat, que suposi una major professionalització i una major
integració en els mercats laborals locals i que es produeixi així una transferència efectiva de
coneixements a la demarcació de Tarragona per a reforçar-la com a Regió del Coneixement.
Quart. Nombre d’ajuts convocats i destinacions
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El nombre total d’ajuts previstos en aquesta convocatòria és de màxim 10. En cas que el
nombre de sol·licituds rebudes sigui superior a aquesta xifra, les 10 persones beneficiàries del
programa GENIUS seran aquelles que hagin obtingut una puntuació més alta en els criteris
generals de valoració de les sol·licituds, establerts en l’apartat onzè d’aquesta convocatòria.
Els organismes de destinació estan relacionats amb sectors d'activitat d'interès per al
desenvolupament socioeconòmic de la demarcació, especialment els que estiguin vinculats
amb el turisme; l’eficiència energètica i la sostenibilitat; l’agenda urbana i repoblament;
contribució a la transformació digital; l’educació i coneixement i/o la gestió d’informació,
projectes i xarxes de cooperació en l’àmbit de la Unió Europea.
Una vegada publicada la resolució de la convocatòria a la Seu Electrònica de la Diputació de
Tarragona, l'assignació de l’entitat de destinació de cada participant s’ha de realitzar tenint en
compte principalment les capacitats i aptituds de les persones beneficiàries i les exigències de
les entitats de destinació.
En el termini que s'estableixi en la resolució, i en tot cas previ al desplaçament a la ciutat d’
acollida, la persona beneficiària haurà d’aportar el justificant del pagament de l'assegurança
que s'estableix en l’apartat dotzè d’aquesta convocatòria i, si escau, document d'acceptació de
condicions que aporti l’entitat de destinació.
La no acceptació en el termini fixat a aquest efecte per la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de
la Diputació de Tarragona comporta la pèrdua del dret de la persona beneficiària.
La data d'incorporació concreta a cadascuna de les destinacions s’ha de realitzar per acord
entre la Diputació de Tarragona i l’entitat de destinació.
En cap cas, la persona beneficiària es podrà desplaçar a la ciutat on desenvoluparà l’estada
professional sense haver rebut una comunicació per part de la Unitat d’Ocupació i
Emprenedoria en què s’indiqui la data concreta d’inici de l’estada. Prèviament a l’inici de l’
estada professional la Diputació de Tarragona ha de formalitzar el pla de treball de l’estada
professional dels participants amb les entitats de destinació.
El gaudiment d'aquest ajut no comporta en cap cas relació laboral o de serveis ni amb la
Diputació de Tarragona ni amb l’entitat de destinació on es realitzin les pràctiques formatives.
Cinquè. Règim de concurrència de la concessió
El procediment de concessió de ajuts és el de concurrència competitiva, d'acord amb el que
estableix l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Sisè. Import i límit de l’ajut
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L’ajut compta amb una dotació bruta total de 9.300 per persona beneficiària, que es desglossa
de la manera següent:

1.500 € mensuals durant un període de 5 mesos, corresponents a l’estada professional a
l’estranger de cada persona participant del programa.
900 € durant un període de 2 mesos, corresponent a l’estada professional en una entitat
local (administració pública) de la demarcació de Tarragona de cada persona participant
del programa GENIUS en retornar de l’estranger.
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Aquest ajut, a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), restarà
subjecte a un 2% de retenció.
Si durant el període en què es rep l’ajut es donés la circumstància que algun mes no fos
complet s’ha de procedir a regularitzar l'import segons el temps efectivament realitzat.
El nombre d’ajuts que s’atorgaran és de 10, l’import màxim de la convocatòria és de 93.000
euros. Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Setè. Compatibilitat amb altres ajuts
L’ajut concedit en aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol altra subvenció, ajut o
beca per a la mateixa finalitat o similar.
Vuitè. Crèdit pressupostari al qual s’imputen les ajuts
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
8040.241.48003

PROJECTE COMPTABLE

IMPORT

2021.840.08

93.000,00 €

Novè. Sol·licitud i documentació a presentar
La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la que s’indica a
continuació. El formulari es pot trobar a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona
https://seuelectronica.dipta.cat:
a. Sol·licitud segons model normalitzat (formulari)
b. Document d’acreditació del compliment de les obligacions per a obtenir la condició de
persona beneficiària que inclou els següents apartats (formulari):
Declaració responsable de trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per
reintegrament d'ajuts concedits per aquesta Diputació, qualsevol dels seus
organismes autònoms o dels Consorcis adscrits.
Declaració responsable d'haver complert amb les condicions establertes en els
actes de concessió d'altres ajuts percebuts de la Unitat d’Ocupació i
Emprenedoria, si haguessin vençut els terminis establerts per a això.
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Declaració responsable de complir amb la resta de requisits necessaris per a
obtenir la condició de persona beneficiària de l’ajut conforme als termes de
l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions.
Declaració responsable que no ha obtingut ni sol·licitat altres beques o ajuts
públics o privats per a la mateixa o anàloga finalitat finançada amb fons públics o
privats espanyols o comunitaris.
Declaració responsable de no estar realitzant cap activitat laboral a la data de
sol·licitud.
Declaració responsable d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el SOC.
Declaració responsable de disposar de la titulació oficial del nivell de coneixement
de B2 o superior segons el MCERL d’anglès o francès.
Declaració responsable, si escau, de disposar del títol universitari de diplomatura,
llicenciatura, o grau en Filologia, Traductors i Intèrprets, o en Estudis d'anglès o
francès d'alguna universitat espanyola, o de l'homologació a Espanya d'aquest
títol en el cas d'haver-lo obtingut a l'estranger.
Declaració responsable en el cas d'haver realitzat un curs acadèmic complet en
una Universitat d'un país anglòfon o francòfon, de disposar del certificat oficial de
la Universitat que l'acrediti especificant la durada d'aquest.
Declaració responsable en el cas d'haver residit en un país anglòfon o francòfon
per un període mínim de 12 mesos, de disposar del certificat oficial d'un
organisme públic del país corresponent on es mostri expressament el període de
residència.
Declaració responsable de disposar de la titulació oficial del nivell de coneixement
segons el MCERL com a idioma complementari i valorable, de qualsevol altre
idioma oficial de la UE diferent al que aporta com a requisit per a ser persona
beneficiària.
c. Documentació acreditativa de requisits:
Currículum Vitae Europeu en anglès o francès, segons model normalitzat
Europass.

La Diputació de Tarragona farà consulta a través de la plataforma Via Oberta, de les dades
relatives a la identificació de les persones participants (DNI o NIE), amb la finalitat exclusiva de
comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció
que es sol·licita prèvia autorització de les persones participants.
La sol·licitud i tota la documentació requerida es podrà presentar electrònicament a través del
tràmit específic creat a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona a tal efecte, a través
de les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona mitjançant cita
prèvia i també es podrà presentar per qualsevol altre mitjà establert en la normativa vigent.
En el cas que els sol·licitants optin per presentar la documentació mitjançant les oficines
d'assistència en matèria de registre, la documentació exigida en la convocatòria s'haurà
d'aportar lliure de qualsevol suport, com grapes, espirals o qualsevol altre mitjà que pugui
dificultar la seva digitalització.
Si les persones sol·licitants no autoritzen la consulta de les dades susceptibles de ser
consultades a través de la plataforma de Via Oberta, hauran de presentar la documentació
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original de forma presencial a les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i
Tarragona, en els termes anteriorment exposats, una vegada se'ls notifiqui el requeriment.
En relació amb les dades declarades en la sol·licitud, la Diputació de Tarragona podrà
requerir al sol·licitant perquè en qualsevol moment del procediment aporti la documentació
original declarada responsablement en el formulari de sol·licitud de forma presencial a les
oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona tal i com en el cas anterior.
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En el supòsit que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la sol·licitud, es concedeix un termini
màxim de 10 dies hàbils per presentar la documentació, a partir de l’endemà de la notificació.
Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el termini legalment establert s’entén
que desisteixen de la seva petició.
Desè. Termini de presentació de sol·licituds
Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona fins al 20 d'agost de 2021.
Onzè. Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds es ponderen sobre un màxim de 78 punts en funció dels següents criteris de
valoració:

a. Idiomes comunitaris diferents al que presenta com a requisit per a ser persona
beneficiària, fins a un màxim de 30 punts.

Es valora el coneixement d'altres idiomes comunitaris, diferents al que presenta per a ser
persona beneficiària, mitjançant la corresponent acreditació. En el cas de comptar amb
l'acreditació del nivell B2 en tots dos idiomes, només es valora pel que no hagi definit com a
principal en la sol·licitud. La valoració és conforme al següent barem:
Nivell A

1 punt

Nivell A2

2 punts

Nivell B1

3 punts

Nivell B2

4 punts

Nivell C1

8 punts

Nivell C2

10 punts

Només es valora el nivell superior acreditat per una sola vegada d'un idioma.

b. Empadronament de la persona beneficiària, fins a 10 punts.

Municipis menors de 1.000 hab.

10 punts

Municipis entre 1.000 i 3.000 hab.

8 punts
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Municipis entre 3.001 i 5.000 hab.

6 punts

Municipis entre 5.001 i 10.000 hab.

4 punts

Municipis entre 10.001 i 20.000 hab.

2 punts

Municipis majors de 20.000 habitants.

1 punt
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c. Taxa d’atur registral del mes corresponent al període de sol·licitud segons el municipi on
s’està empadronat o empadronada, fins a 8 punts.

Més d’un 20%

8 punts

D’un 16% a 19,99% (inclòs)

6 punts

D’un 11% a un 15,99% (inclòs)

4 punts

Fins un 10,99% (inclòs)

2 punts

d. Situació de desocupació, fins a un màxim de 15 punts.

Persones demandants d’ocupació no ocupades durant més
d’1 any

15 punts

Persones demandants d’ocupació no ocupades durant
menys d’1 any

10 punts

Persones demandants de millora d’ocupació, fins a 2 punts.

5 punts

e. Titulació acadèmica relacionada amb l’àmbit d’actuació de la convocatòria, fins a 15
punts.

Una vegada valorades totes les sol·licituds, es realitza un llistat de sol·licitants per ordre de
puntuació. En cas d'empat entre puntuacions, s'han d’ordenar segons la major puntuació
obtinguda, per aquest ordre, en els apartats a), b), c) i d). De persistir l'empat, s’han d’ordenar
per edats, de menor a major, segons la data de naixement.
Dotzè. Obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut
Són obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts concedits per la Diputació de
Tarragona, les que disposa la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de
Tarragona, a més de les que s’estableixen a continuació:

a. Acceptació expressa del projecte a desenvolupar en l’entitat de destinació.
b. Acceptació dels reglaments interns de funcionament de les entitats de destinació, si
escau. A aquest efecte i amb anterioritat a l'acceptació de l’ajut comptarà amb la
documentació corresponent per a donar la seva conformitat.
c. Acceptació de les hores de dedicació a l’ajut així com del règim de permisos i llicències
de la corresponent entitat de destinació.
d.
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d. Fer les tasques que li siguin encomanades per l’entitat de destinació en el marc del
projecte prèviament establert o acordat, així com les que la Unitat d'Ocupació pogués
encomanar-li per considerar-les prioritàries o d'interès per a la demarcació de Tarragona.
e. Realització d'una memòria a la finalització de l'estada professional.
f. A l'efecte de fixar la residència i sempre que això sigui d'obligatori compliment atesa la
normativa aplicable en el lloc de destinació, registrar-se en el consolat o ambaixada a la
seva arribada a la destinació.
g. Realitzar les activitats i cursos que organitzi la Diputació de Tarragona abans i durant el
temps d'estada a l'estranger i sempre que això no impedeixi la realització de l'activitat en
l’entitat de destinació.
h. Subscriure una pòlissa d'assegurança combinada de responsabilitat civil, malaltia,
accidents, invalidesa, assistència i repatriació per a tota la durada de l'estada
professional.
i. Informar a la unitat d’Ocupació i Emprenedoria, persones responsables de coordinar el
projecte Genius, de qualsevol entrada o sortida del país, vacances, moviments, informe
de seguiment de l’estada professional mensual, així com qualsevol altre comunicació
rellevant.
j. Complir els requisits administratius en matèria de salut pública de les autoritats de cada
una de les zones geogràfiques en la que es dugui a terme l’estada professional en
relació a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.

Tretzè. Publicació de la convocatòria
L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la
qual la publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, al Registre d'Ajuts i
Subvencions de Catalunya (RAISC) i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT).
L'acord d'aprovació de la convocatòria es publica íntegrament en la Seu Electrònica de
la Diputació de Tarragona.
Catorzè. Acceptació de la convocatòria
El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió dels
ajuts suposa l’acceptació de l’esmentada convocatòria i de les Bases Generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Quinzè. Òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment
Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
Setzè. Òrgan competent per a la resolució del procediment
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el règim vigent de delegacions en
el moment d'aprovació de la convocatòria.
Dissetè. Resolució, termini i notificació
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El termini màxim per resoldre i publicar la resolució a la Seu Electrònica de la Diputació de
Tarragona és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en
el BOPT.
La resolució de la concessió dels ajuts es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de
Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb caràcter general.
L’ajut s’entén acceptat si la persona beneficiària no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu Electrònica de la resolució de la
seva concessió.
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Divuitè. Durada de l'estada professional
L’ajut té una durada de 7 mesos, iniciant-se en el moment en què la persona beneficiària
s'incorpori al projecte d'estada professional.
S’entén que l’estada professional s’inicia el primer dia d’assistència efectiva de la persona
beneficiària a l’entitat d’acollida i la signatura del programa de treball d’ambdues parts.
L'estada professional pot rescindir-se amb anterioritat al període màxim indicat per mutu acord
de les parts o bé a petició d'una d'elles, per causes justificades, posant-ho en coneixement de
l'altra part i prèvia autorització expressa i per escrit de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de
la Diputació de Tarragona.
Dinovè. Pagament dels ajuts
Un cop aprovada i publicada la resolució de la concessió dels ajuts de la convocatòria, es lliura
l’import d’acord amb el que disposa la base 29 de les bases de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, mitjançant transferència bancària i de la forma
següent:

1. Un primer pagament anticipat en el moment de l'acceptació de les condicions i
obligacions de l’ajut, que consisteix en 35% de la totalitat de l’import (3.255 euros).
2. Durant el tercer mes d'estada en la destinació es realitza un segon pagament de 3.255
euros (35%). Per a fer aquest pagament, la Unitat d’Ocupació ha de disposar d’un
document acreditatiu de l'inici de l'estada professional de cada persona participant signat
pel responsable de l'entitat de destinació.
3. Un últim pagament de 2.790 euros (30% restant). Pel pagament d’aquest darrer import
cal la presentació prèvia de la documentació justificativa establert en l’apartat vintè.

Vintè. Termini i forma de justificació de l’ajut
Per justificar el compliment de les condicions establertes en la concessió dels ajuts, la persona
beneficiària ha de presentar la següent documentació:

Informe emès pel tutor on es realitzi l'estada professional d'haver finalitzat i d'haver
realitzat l'activitat objecte de l’ajut amb uns nivells de dedicació i rendiment satisfactoris.
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Memòria realitzada per la persona beneficiària i aprovada pel tutor/a en el qual s'indiquin
les tasques realitzades i els resultats obtinguts. Pla de proposta de millora o de
desenvolupament d’un projecte per a l’entitat local en què realitzarà l’últim mes de l’
estada professional, vinculat amb els coneixements adquirits durant les pràctiques
formatives en l’entitat estrangera.
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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 incorporació en la memòria
“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.
El termini per a la presentació de la documentació justificativa és d'un mes a comptar des de
l'endemà de la finalització dels set mesos de l'estada professional.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat la justificació, s’ha d’aplicar l’article 70 del
Reglament de la Llei general de subvencions, llevat que se sol·liciti una pròrroga justificada de
com a màxim la meitat del termini inicial de justificació, petició que s’ha de resoldre a criteri de l’
Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona.
Vint-i-unè. Exigència d’aportació de recursos propis
No es preveu l’exigència d’aportació de recursos propis.
Vint-i-dosè. Graduació per incompliment
A més dels criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades en la
concessió dels ajuts que disposa la base 25.4 de les Bases Generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, s’estableixen els següents:

a. En el supòsit de finalització anticipada de l'estada professional, no es realitzaran els
pagaments pendents i podrà donar lloc a l'obligació de reintegrar alguna de les
quantitats percebudes fins al moment.
És procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de
demora des del moment del pagament fins el moment en què s'acordi l’obligació del
reintegrament en els següents casos:

Incompliment total o parcial de l'estada professional.
Obtenció de l’ajut falsejant les condicions requerides per a obtenir-lo, o ocultant
aquelles condicions que ho haguessin impedit.

b. Es pot produir la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de l’ajut concedit en el
supòsit de manca de justificació o d’incompliment total o parcial de les finalitats per les
quals es va concedir l’ajut tal com estableix la base 30 de les Bases Generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, així com en
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b.

el supòsit de concurrència de qualsevol altra de les causes previstes en l’article 37 de la
Llei general de subvencions.

Vint-i-tresè. Règim sancionador
Resulta d'aplicació el que es disposa en el capítol sisè de les Bases Generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, i en els articles 67 de la Llei 38
/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i 102 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.
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Vint-i-quatrè. Règim jurídic general aplicable
Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; 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; Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028); Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Llei 40/2015, d’
1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Vint-i-cinquè. Règim de recursos
Si es vol impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i actes dictats en execució d’aquesta
convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratius davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos des de l’endemà a la seva publicació, i amb caràcter potestatiu mitjançant recurs de
reposició davant de l’òrgan de la Diputació de Tarragona que els ha dictat (o bé davant de l’
òrgan delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per delegació), en el termini d’un
mes des la publicació.
2. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de 93.000,00
euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 8040/241/48003 del pressupost vigent.
3. 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 (BOPT).
4. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC).
5. Comunicar l’acord 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.
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7. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE LA 9A EDICIÓ DELS PREMIS EMPRÈN DIPTA.CAT.
De conformitat amb la proposta d’Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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La Diputació de Tarragona organitza la 9a edició dels Premis Emprèn dipta.cat per
fomentar l’esperit emprenedor i incentivar la presa de mesures que contribueixin a l’
aparició de noves iniciatives empresarials, així com reconèixer la consolidació
empresarial, donant suport a les persones emprenedores del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
En aquesta 9a edició del certamen es continua donant impuls especialment a l’
emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la
sostenibilitat en aquells sectors que la Diputació de Tarragona ha identificat com a
estratègics i són cabdals en el seu horitzó estratègic. Els Premis, en línia amb el Pla de
mandat 2020-2023 de la corporació, amb l’Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), persegueixen impulsar una economia territorial
basada en el coneixement, que sigui diversa en la seva distribució territorial –rural,
urbana, agrícola, industrial, turística i cultural–, i afavorir iniciatives amb un potencial d’
ocupabilitat de referència.
En el pressupost 2021 d’Ocupació i Emprenedoria hi ha el projecte 9a edició dels
Premis Emprèn (2021.840.01) amb la següent dotació pressupostària:

8040/241/47000 Premi per accions suport emprenedoria: 35.000,00 euros
8040/241/22606 Organització actes i cursos: 15.000,00 euros

Els premis que s’atorgaran en aquesta convocatòria, com a màxim, seran els següents,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/47000 (Premis per accions suport
emprenedoria)
GUANYADORS

IMPORT

Turisme, cultura i experiències

4.000,00 €

Salut i esport

4.000,00 €

Tecnologia i innovació

4.000,00 €

Eficiència energètica i sostenibilitat

4.000,00 €

Economia social

4.000,00 €
RECONEIXEMENTS

15 reconeixements de 1.000,00 € cadascun

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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IMPORT
15.000,00 €
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Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028).
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021.
Normativa general aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei 39/2015 d’1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i la Llei
40/2015 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. Aprovar la 9a edició de la convocatòria dels Premis Emprèn dipta.cat de l’any 2021 amb
el detall següent:

9a edició dels Premis Emprèn dipta.cat
La concessió dels Premis Emprèn dipta.cat, organitzats per la Diputació de Tarragona
es regeix per les disposicions que s’inclouen en l’acord de convocatòria, atesa la seva
especificitat i singularitat.

Primer. Objecte i finalitat de la concessió dels premis

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió en règim de concurrència
competitiva de la 9a. edició dels Premis Emprèn dipta.cat.
Amb aquests premis, la Diputació de Tarragona vol seguir fomentant l’esperit
emprenedor i també contribuir a l’aparició de noves iniciatives i generació d’ocupació
de qualitat al territori.
Els guardons pretenen incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la
innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells
sectors que la Diputació de Tarragona ha identificat com a estratègics i són cabdals
en el seu Pla Estratègic.
Els Premis, en línia amb el Pla de mandat 2020-2023 de la corporació, amb l’Agenda
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), persegueixen impulsar
una economia territorial basada en el coneixement, que sigui diversa en la seva
distribució territorial –rural, urbana, agrícola, industrial, turística i cultural–, i afavorir
iniciatives amb un potencial d’ocupabilitat de referència.
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Amb l’objectiu de donar resposta a la crisi econòmica derivada de la COVID-19 i
col·laborar amb l’esforç de mobilització dels autònoms i empreses, es reconeixerà l’
esforç d’adaptació d’aquests al nou context socioeconòmic derivat de la pandèmia.

Segon. Crèdit pressupostari i quantia total màxima
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Aplicació pressupostària: 8040/241/47000. Accions de suport a l’emprenedoria
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 35.000,00 euros.

Tercer. Principis informadors del procediment de concessió

El procediment per a la concessió dels premis objecte de regulació d’aquesta
convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

Quart. Categories

El certamen compta amb les següents categories:

1. Turisme, Cultura i experiències. Desenvolupament d’activitats en els camps de la
promoció o producció de serveis o productes vinculats als àmbits del turisme i la
cultura. També que contribueixin a què l’activitat turística aconsegueixi els
estàndards d'innovació, qualitat i eficiència necessaris per garantir el
desenvolupament sostenible en el sector.

2. Salut i esport. Promoció o producció de serveis o productes vinculats als àmbits
del foment i la millora de la salut i l’activitat esportiva.

3. Tecnologia i Innovació. Implementació d’innovacions amb criteris de R+D+I amb
valor afegit.

4. Eficiència energètica i sostenibilitat. Reducció en el consum de recursos
energètics, estalvi de la despesa, millora de la qualitat de vida de les persones,
que es contamini menys o que es prolongui la vida dels recursos utilitzats.
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5. Economia Social. Promoció de valors com l’equitat, la solidaritat, la participació, la
inclusió i el compromís amb la comunitat.

Cinquè. Dotació econòmica: guanyadors i reconeixements
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La Diputació de Tarragona pot atorgar, com a màxim, els següents premis:
GUANYADORS

IMPORT

Turisme, cultura i experiències

4.000,00 €

Salut i esport

4.000,00 €

Tecnologia i innovació

4.000,00 €

Eficiència energètica i sostenibilitat

4.000,00 €

Economia social

4.000,00 €

RECONEIXEMENTS

IMPORT

15 reconeixements de 1.000 € cadascun

15.000,00 €

Tant els projectes guanyadors com els que obtinguin reconeixement rebran
assessorament tècnic durant un any per part de la Diputació de Tarragona i/o les
seves entitats col·laboradores.
Només es pot participar en una de les categories establertes, la qual s’ha d’indicar
en el moment de presentar la sol·licitud.
El personal tècnic de la Diputació de Tarragona té la potestat de canviar la categoria
de premis que el participant ha escollit en l’imprès de sol·licitud, si considera que
aquesta nova categoria és més adient al projecte i, per tant, més beneficiosa per al
concursant.
Els premis es lliuren mitjançant transferència bancària a la persona titular o
responsable del projecte que consti en la sol·licitud de participació. En el cas que l’
empresa ja estigui constituïda en el moment de presentar la sol·licitud, el pagament
del premi es farà directament a l’empresa. Els premis resten subjectes a la retenció
establerta a la normativa fiscal vigent aplicable.

Sisè. Persones beneficiàries

El concurs està adreçat a les persones físiques, emprenedores del Camp de
Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès que posin en marxa un
projecte empresarial.
S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva, amb el benentès que cada
persona o equip només pot concursar amb un projecte.
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Queden excloses les associacions, les federacions i les fundacions.

Setè. Requisits per a participar en el concurs
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Les persones i projectes participants han de complir els requisits genèrics establerts
en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la
base setena de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
els seus organismes autònoms, i els requisits específics que es detallen a
continuació:

a. Edat de les persones participants. Tots els participants han de ser majors d’edat.

b. Àmbit territorial. El concurs està limitat als projectes empresarials que tinguin seu
social i s’hagin de desenvolupar a les comarques del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Es tindrà en compte l’adreça que figuri al
formulari-resum.

c. Inici de l’activitat. Poden participar en el concurs els projectes empresarials que
encara no hagin donat d'alta la seva activitat empresarial, però en cas de resultar
guanyadors d'algun premi o reconeixement hauran d'iniciar-la i aportar la
documetació especificada en l'apartat 13è de la convocatòria. En el cas de
projectes empresarials que ja estiguin en marxa, la participació al concurs
quedarà limitada als que hagin iniciat la seva activitat amb posterioritat a l’1 de
juliol de 2018. Aquesta data s’haurà d’acreditar mitjançat el model 036/037 en el
moment de la justificació en cas que sigui un projecte guanyador d'un premi o
reconeixement.

d. No podran participar al concurs totes aquelles persones relacionades de forma
institucional i/o contractual amb la institució convocant i/o amb el jurat.

e. No haver rebut cap dotació econòmica d’un premi o reconeixement dels premis
Emprèn en Femení o dels Premis Emprèn dipta.cat pel mateix projecte.

f. Sens perjudici dels requisits establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries no poden ser
deutores per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
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Vuitè. Sol·licituds de participació en el concurs:

La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la que
s’indica a continuació. Els formularis normalitzats es poden trobar a la Seu
Electrònica Diputació de Tarragona www.seuelectronica.dipta.cat.
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a. Sol·licitud, segons el model normalitzat.

b. Resum del projecte segons el model normalitzat.

c. Un pla d’empresa que desenvolupi tots els aspectes de l’activitat econòmica
projectada i d’un màxim 20 pàgines. El contingut serà el següent:

1. Resum del projecte empresarial. Aquest resum ha d’incloure la descripció
de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en
màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges
competitius que té el producte/servei. També s’ha d’aportar informació
rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador.
2. Presentació de la persona emprenedora o de l’equip de persones
emprenedores. Detallar aspectes com l’edat, la formació, l’experiència
professional en el sector de l’empresa, etc. Cal explicar les motivacions
principals que han donat origen al projecte empresarial.
3. Pla de màrqueting. Descriure les característiques més importants del
producte/servei i definir la necessitat o necessitats que cobrirà, així com l’
entorn general i el mercat on l’empresa mantindrà l’activitat principal, així
com la clientela potencial i la competència. Detallar des del punt de vista
comercial, quin producte/servei es vol vendre, com es donarà a conèixer,
com es farà arribar i a quin preu es vendrà. Indicar l’estratègia general de
màrqueting que es pretén seguir (combinació de les polítiques de producte,
de comunicació, de distribució, de preu i de serveis complementaris).
4. Pla de producció. Concretar els aspectes relacionats amb el procés de
producció. Descriure els recursos necessaris (locals i instal·lacions, equips
tècnics, mitjans humans, matèries primeres, etc.) per dur a terme l’activitat
de l’empresa, així com la política d’aprovisionament. Determinar el cost del
producte/servei. Indicar la tecnologia aplicada, la gestió de la qualitat, les
mesures de protecció en el treball i les qüestions mediambientals, en el cas
que sigui necessari.
5. Pla d’organització. Incloure l’estructura organitzativa i la planificació de
recursos humans.
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6. Pla juridicofiscal. Especificar la forma jurídica que tindrà el projecte
empresarial, així com tots aquells aspectes legals relatius a la seva
constitució i a la seva activitat diària.
7. Pla economicofinancer. Recollir els aspectes economicofinancers del
projecte empresarial. Concretar el pla d’inversions inicials, el pla de
finançament, l’avaluació del projecte, la previsió de tresoreria i del compte
de resultats i l’elaboració del balanç de situació.

d. En el cas que s’hagi dissenyat i posat en marxa accions innovadores per tal d’
adaptar el model de negoci davant l’oportunitat de disrupció de la COVID-19, es
podrà presentar un document d’un màxim de 5 pàgines amb la descripció de les
accions (modificació de la proposta de valor, segment de client, distribució o
altres).

e. Curriculum vitae de cada una de les persones promotores del projecte empresarial.
f. Enregistrament audiovisual de com a màxim 50 MB (formats: wmv, mpg, avi,
mov) d’una presentació del projecte empresarial o de l’empresa constituïda amb
una durada màxima de 2 minuts, amb possibilitat de visualització en plataforma
Windows. Totes les imatges i música hauran de ser de propietat, amb cessió
expressa o lliure de drets d’autor. En el cas que el trasllat d'aquest arxiu no es faci
electrònicament mitjançant el procediment creat a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona a tal efecte, s'haurà d'aportar presencialment en un USB
a través de les oficines d'assistència en matèria de registre.

La Diputació de Tarragona farà consulta a través de la plataforma Via Oberta, de les dades
relatives a la identificació de les persones participants (DNI o NIE) amb la finalitat exclusiva de
comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció
que es sol·licita prèvia autorització de les persones participants.

La sol·licitud i tota la documentació requerida es podrà presentar electrònicament a través del
tràmit específic creat a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona a tal efecte, a través
de les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona amb cita prèvia i
també es podrà presentar per qualsevol altre mitjà establert en la normativa vigent.
La documentació preceptiva que s’adjunti a la sol·licitud forma part de l’expedient de
convocatòria, amb la qual cosa la Diputació n’és la propietària a tots els efectes des del
moment de la seva recepció, sense que sigui possible reclamar-ne la devolució per cap motiu.
En el cas que els sol·licitants optin per presentar la documentació mitjançant les oficines
d'assistència en matèria de registre, la documentació exigida en la convocatòria s'haurà
d'aportar lliure de qualsevol suport, com grapes, espirals o qualsevol altre mitjà que pugui
dificultar la seva digitalització.
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Si les persones participants no autoritzen la consulta de les dades susceptibles de ser
consultades a través de la plataforma de Via Oberta o que per motius diversos no es
poguessin consultar les dades a través d'aquesta plataforma, hauran de presentar la
documentació original de forma presencial a les oficines d'assistència en matèria de registre
de Tortosa i Tarragona, en els termes anteriorment exposats, una vegada se'ls notifiqui el
requeriment.
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En relació amb les dades declarades en la sol·licitud, la Diputació de Tarragona podrà
requerir al sol·licitant en qualsevol moment del procediment per tal que aporti la documentació
que acrediti la realitat d'aquestes dades.
En el supòsit que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la sol·licitud, es concedeix un termini
màxim de 10 dies hàbils per presentar la documentació, a partir de l’endemà de la notificació.
Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el termini legalment establert s’entén
que desisteixen de la seva petició.

Novè. Termini de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona fins al 20 d'agost de 2021.

Desè. Criteris de valoració de les sol·licituds

Es tenen en compte els següents criteris generals i específics de valoració de les
sol·licituds:
Criteris generals (màxim 270 punts)

a. Grau de definició i maduració (màxim 20 punts)

En aquest apartat es valoren els projectes globalment, entesos com a
plans d’empresa estructurats en les parts establertes segons els
estàndards (pla de gerència, pla de producció, pla de recursos humans,
pla de màrqueting, pla economicofinancer, pla juridicofiscal, etc). Es
valora de forma positiva que hi constin tots els apartats, ben
estructurats i amb les dades que s’escauen en cada cas.

b. Presentació formal del projecte (màxim 10 punts)

Es valorarà una edició impresa i un enregistrament audiovisual de
qualitat.
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c. Viabilitat tècnica, comercial i organitzativa del projecte (màxim 30 punts)
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1. Viabilitat tècnica.

Es valora la condició que fa possible el funcionament del sistema,
projecte o idea, atenent a les seves característiques tecnològiques i a
les lleis de la natura involucrades. S’avalua si és possible portar-lo a
terme satisfactòriament i en condicions de seguretat amb la tecnologia
disponible, verificant factors diversos com la resistència estructural, la
durabilitat, l’operativitat, les implicacions energètiques, els
mecanismes de control, etc., segons el camp de què es tracti.

2. Viabilitat comercial.

Es valora el pla de màrqueting o comercial i la idea d’acord amb el
màrqueting mix (producte, preu, comunicació, distribució).

3. Viabilitat organitzativa.

Es valora el pla organitzatiu o de recursos humans, l’estructura
pensada per a l’empresa, els llocs de treball, etc.

d. Viabilitat econòmica i expectatives de rendibilitat del negoci (màxim 20 punts)

Es valora el fet que la idea del projecte aporti uns guanys i un valor
afegit als diners invertits, que tingui potencial de creixement i capacitat
d’expansió. Es valora de forma positiva que el projecte sigui viable.

e. Generació de llocs de treball (màxim 20 punts)

Es valora la creació de llocs de treball que generi el projecte empresarial:

1. Autoocupació dels socis sense contractar cap treballador (5 punts)

2. Autoocupació dels socis i la contractació d’un treballador (10 punts)
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3. Autoocupació dels socis i la contractació de dos treballadors (15 punts)

4. Autoocupació dels socis i la contractació de 3 o més treballadors (20 punts)
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f. Ubicació del projecte empresarial en municipi rural (màxim 20 punts)

En aquest criteri es valora el fet que el projecte empresarial s’ubiqui en
municipis que tinguin una població inferior als 5.000 habitants; o la
població compresa entre 5.001 i 10.000 habitants, sempre que aquests
darrers comprenguin un saldo negatiu en el període d’una dècada.

g. Sinergies amb altres activitats econòmiques (màxim 10 punts)

En aquest criteri es valora el fet que el projecte impliqui la creació i
generació de xarxes i aliances amb altres negocis o activitats
econòmiques.

h. Existència d’un pla d’igualtat o de mesures encaminades a conciliar els aspectes
personals i familiars amb el treball, no obligat per llei (màxim 20 punts)

i. Aplicació de criteris de seguretat a l’empresa i sistemes de control de qualitat, no
obligats per llei (màxim 10 punts)

j. Aplicació dels criteris de responsabilitat social corporativa o integració de les
característiques del model econòmic i productiu de l’economia circular (màxim 10
punts)

Es valora tot tipus d’actuació que signifiqui una contribució activa i
voluntària de l’activitat econòmica presentada a concurs en la gestió
ètica i responsable del projecte per a aconseguir millores en l’àmbit
social, econòmic i ambiental en el territori on s’estableixi la nova activitat

k. Aplicació de criteris d’innovació tecnològica i creativitat en el projecte (màxim 10
punts)
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l. Utilització de les TIC com a eina de presa de decisions (màxim 20 punts)
Es valora l’ús del màrqueting digital en la relació amb la clientela i l’entorn
empresarial, posicionament de producte, etc. Es tindrà en compte la
descripció dels instruments de comunicació digitals.
m. Perfil i idoneïtat de l’equip emprenedor (màxim 30 punts)
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Es valora la potencialitat de l’equip promotor d’acord amb la seva formació
i adequació al projecte empresarial i la complementarietat de l’equip en
relació al mateix.

n. Reorientació empresarial derivada de la COVID-19 (màxim 40 punts)

Es valora la posada en marxa d’estratègies de digitalització del negoci
derivada de la COVID-19, el manteniment de llocs de treball, les
adaptacions implementades als locals físics, les accions adoptades per
tal de donar resposta a nous segments de clients o a noves necessitats
d’aquests o les iniciatives destinades a la promoció del comerç local i de
proximitat.
Criteris específics (màxim 30 punts)
A més dels criteris generals, es tenen en compte els següents criteris específics
de cada una de les categories dels premis:
a) Categoria "Turisme, cultura i experiències" (màxim 30 punts)
Promoció de la destinació turística i cultural i desenvolupament del model de turisme familiar en
el projecte

20 punts

Afavoriment de la implicació social i ambiental del projecte

10 punts

b) Categoria “Salut i esport” (màxim 30 punts)
Promoció i millora de salut, hàbits de vida saludable i activitat esportiva

20 punts

Resposta a les necessitats ciutadanes, millora de la qualitat i la seguretat de l’espai públic en pro
de salut mental, l’activitat física i la cohesió social

10 punts

c) Categoria “Tecnologia i Innovació” (màxim 30 punts)
Utilització de tecnologies relacionades amb l’IOT, el Big Data i/o la Intel·ligència Artificial i/o
la Realitat Virtual

20 punts

Repercussió del servei i/o producte a nivell econòmic i social

10 punts

d) Categoria “Eficiència energètica i sostenibilitat” (màxim 30 punts)
Gestió eficaç dels recursos i de l’energia
Impacte en el territori a nivell econòmic i social

20 punts
10punts

e) Categoria “Economia Social” (màxim 30 punts)
Reducció de les desigualtats entre les persones i amb potencialitat transformadora de la
societat
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20 punts

Proposició de solucions innovadores als reptes socials actuals

10 punts

Onzè. Instrucció i concessió / Jurat Qualificador

Les sol·licituds presentades s’avaluen per un jurat qualificador integrat per
personalitats vinculades a l’àmbit econòmic de la demarcació i està presidit pel/ per
la diputat/da delegat/da d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, o
la persona en qui delegui.
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La composició del Jurat Qualificador és la següent:

1. El/la diputat/ada delegat/ada d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de
Tarragona, o el/la diputat/ada en qui delegui.

2. El/la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la
Diputació de Tarragona, o la persona en qui delegui.

3. Un/a representant de la Confederació d’Empresaris de la Província de Tarragona
(CEPTA).

4. Un/a representant de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).

5. Un/a representant de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’ Ebre
(AECEbre).

6. Un/a representant d’ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa, adscrita
al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

7. Un/a representant
(ASCASUD).

del

Voluntariat

Sènior

d'Assessorament

Empresarial

8. Un/a representant de la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili
(URV).
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En cas que es consideri necessari, el/la President/a del Jurat Qualificador pot
designar fins a dos representants de reconegut prestigi del món empresarial.
Les persones membres del Jurat Qualificador es designen pel/ per la President/a del
Jurat Qualificador, a proposta de les diferents entitats.
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Els projectes que obtinguin les millors puntuacions poden ser citats pel Jurat
Qualificador per a l’exposició presencial o virtual del seu projecte, la qual podrà
versar sobre qualsevol aspecte relacionat amb el seu projecte empresarial.
El Jurat Qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes participants, deliberar i
proposar els projectes guanyadors de cada categoria, d’acord amb els criteris
establerts en aquesta convocatòria. Addicionalment pot concedir un màxim de
quinze reconeixements, independentment de la categoria per la qual concorrin.
El Jurat Qualificador pot comptar amb l’assistència tècnica de persones expertes en
les diferents categories del premi, que intervenen amb veu però sense vot.
Les funcions de secretaria del Jurat Qualificador són exercides pel personal adscrit a
l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona
que es designi.
Els acords del Jurat Qualificador han de ser adoptats, com a mínim, per la majoria
simple dels seus membres. En cas d’empat en les votacions, s’ha de tenir en
compte el vot de qualitat del President per al desempat.
Es poden declarar premis de guanyadors i/o reconeixements deserts si cap proposta
resulta prou satisfactòria.

Dotzè. Obligacions dels projectes guanyadors i dels reconeixement

Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides per la Diputació de
Tarragona, les que disposa la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.

Tretzè. Termini i forma de justificació

Abans del pagament de les quantitats subvencionades i com a màxim el 31 de de gener del
2022, les persones beneficiàries han d'haver iniciat l'activitat empresarial del projecte premiat i
presentar el formulari de justificació segons model normalitzat, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació de Tarragona, que inclou els següents apartats de declaració responsable:

1.
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1. Declaració censal de l’alta de l’activitat corresponent (model 036-037).
2. “Acta” de constitució de l’empresa, si s’escau.
3. Llicència d’activitats municipal, si pertoca.
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En el cas de produir-se variacions en la forma jurídica, en el nombre de socis/sòcies o en l’
activitat econòmica respecte al projecte premiat, cal comunicar-ho a la Diputació de Tarragona,
que es reserva el dret a resoldre en funció dels termes d’aquestes.
El formulari de justificació i tota la documentació requerida es podrà presentar electrònicament
a través del tràmit específic creat a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona a tal
efecte, a través de les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona
amb concertació de cita prèvia i també es podrà presentar per qualsevol altre mitjà establert
en la normativa vigent.
En el cas que les persones beneficiàries optin per presentar la documentació mitjançant les
oficines d'assistència en matèria de registre, la documentació exigida en la convocatòria
s'haurà d'aportar lliure de qualsevol suport, com grapes, espirals o qualsevol altre mitjà que
pugui dificultar la seva digitalització.
En relació amb les dades declarades en la justificació, la Diputació de Tarragona podrà
requerir a la persona beneficiària en qualsevol moment del procediment per tal que aporti la
documentació que acrediti la realitat d'aquestes dades.
En el supòsit que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la justificació, es concedeix un termini
màxim de 10 dies hàbils per presentar la documentació, a partir de l’endemà de la notificació.
Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el termini legalment establert s’entén
que desisteixen de la seva petició.
Aquests premis són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts i aportacions de caràcter públic o
privat; en el cas que existeixin, els/les beneficiaris/àries ho han de comunicar a l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona.

Catorzè. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels
respectius projectes empresarials.
Els treballs no es poden utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de l’autor.
No obstant això, aquest consentiment s’entén com a cedit per a les tasques pròpies
de la realització del concurs.
Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen que les
propostes que es presentin siguin originals i que estiguin lliures de càrregues,
gravàmens i drets de tercers i que la cessió assenyalada al paràgraf anterior no
vulnera disposicions normatives ni drets de terceres persones.
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Les persones participants mantindran indemne en tot moment la Diputació de
Tarragona davant reclamacions de tercers i seran responsables assumint
íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués derivar
a favor de tercers com a conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats
de l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta convocatòria.
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Quinzè. Graduació per incompliment

Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades en la
concessió de les subvencions són les que disposa la base 25.4 de les Bases Generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

Setzè. Obligacions de l’organització

a. Facilitar la guia per a l’elaboració del pla d’empresa i posar a l’abast dels
participants en el concurs els recursos humans i informatius que s’estimin
oportuns per a la consecució dels objectius del certamen.
b. Preservar la confidencialitat dels projectes presentats. El títol del projecte, tal com
es presenta al document lliurat per participar-hi, serà de domini públic com a
identificador del projecte. L’ús de la informació facilitada estarà limitat a l’
avaluació i el seguiment del projecte.
c. Garantir la publicitat d’aquest concurs. Anunciar-lo a la premsa local i fer-ne
difusió general a tots els ajuntaments i consells comarcals.

Dissetè. Lliurament de diplomes als projectes guanyadors i dels reconeixements

L’anunci dels projectes premiats i dels reconeixements, i l’entrega de diplomes es fa
en un acte públic, el dia, hora i lloc del qual s’anuncien oportunament.

Divuitè. Lliurament de la dotació econòmica als projectes guanyadors i dels
reconeixements

El lliurament de la dotació econòmica dels premis o reconeixements, es portarà a
terme mitjançant transferència bancària, posteriorment a la presentació de la
documentació exigida en l’apartat tretzè de la convocatòria: “Termini i forma de
justificació”, i l’òrgan gestor comprovi que compleix els requisits establerts en la
mateixa.
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En el cas que l’empresa ja estigui constituïda en el moment de presentar la
sol·licitud, el pagament del premi es farà directament a l’empresa. Els premis resten
subjectes a la retenció establerta a la normativa fiscal vigent aplicable.

Dinovè. Pagaments anticipats i abonaments a compte
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No es preveu la possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte.

Vintè. Exigència d’aportació de recursos propis

No es preveu l’exigència d’aportació de recursos propis.

Vint-i-unè. Publicació de la convocatòria

L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la
qual la publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona.
Així mateix, es registrarà la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre
d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
El text complet de la convocatòria es publica íntegrament en la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona.

Vint-i-dosè. Acceptació de la convocatòria

El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió
dels premis suposa l’acceptació de l’esmentada convocatòria i de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

Vint-i-tresè. Òrgan competent per a la instrucció del procediment

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.

Vint-i-quatrè. Òrgan competent per a la resolució del procediment
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Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el vigent règim de
delegacions en el moment d’aprovació de la convocatòria.

Vint-i-cinquè. Termini i mitjà de resolució i notificació
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El termini màxim per resoldre i publicar la resolució a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci d’
aquesta convocatòria en el BOPT.
La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb
caràcter general.
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini
d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu electrònica de
la resolució de la seva concessió.

Vint-i-sisè. Règim general aplicable

Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; 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; Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028); Decret 179
/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39
/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.

Vint-i-setè. Règim de recursos

Si es vol impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i actes dictats en execució d’
aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratius davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos des de l’endemà a la seva publicació, i amb caràcter potestatiu
mitjançant recurs de reposició davant de l’òrgan de la Diputació de Tarragona que els ha
dictat (o bé davant de l’òrgan delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per
delegació), en el termini d’un mes des la publicació.
2. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
35.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 8040/241/47000 del pressupost
vigent.
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3. 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
(BOPT).
4. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya
(RAISC).
5. Comunicar l’acord a la Intervenció General.
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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
8. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 7 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. En data 28 de maig de 2018 l'empresa PREVENCIÓN DE INCENDIOS SEGURIDAD
APLICADA, SA (B74024472) va constituir la garantia definitiva, per un import de 599,44 €, per
a respondre 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 7), del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern de data 22 de juny de
2018.
2. En data 16 de juliol de 2019, 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 estan lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions establertes als plecs
i, a partir d’aquesta data es va iniciar el termini de garantia establert en el contracte d’1 any.
3. En data 18 de febrer de 2020 per acord de Junta de Govern es va aprovar la liquidació del
contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
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4. En data 4 de setembre de 2020, el responsable de contracte va informar que, una vegada
esgotat el termini de garantia establert, no hi ha cap inconvenient perquè es retorni la garantia
definitiva dipositada.
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 aprovar la devolució de la garantia correspon a la Junta de Govern per
delegació de competències 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. Tornar a l'empresa PREVENCIÓN DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA, SA (B
74024472) la garantia definitiva 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 7), constituïda el dia 28 de maig de 2018, per un import CINCCENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (599,44 €)
mitjançant carta de Pagament núm. 2018000431, 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 l'Àrea del Servei d’Assistència Municipal (SAM), 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.
9. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL
SERVEI D’INTERCONNEXIÓ MITJANÇANT LA XARXA VIRTUAL PRIVADA (ALTANET – BA)
EXISTENT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ELS AJUNTAMENTS I CONSELLS
COMARCALS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST MÀXIM DE
LICITACIÓ DE 750.000,00 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. L’objecte del contracte és el servei de xarxa privada de banda ampla existent entre la
Diputació i un conjunt d'Ajuntaments i Consells Comarcals que es detalla en el Plec de
prescripcions tècniques, així com la implantació i posada en funcionament d'aquest servei de
xarxa per a la resta d’Ens Locals de Tarragona que el sol·licitin durant el període de vigència d’
aquest contracte.
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Es tracta d’un projecte “claus en mà”, que es concretarà en una prestació de servei de xarxa
que inclourà l’ús del programari, electrònica de xarxa, elements de seguretat FW, elements de
supervisió de la xarxa tant actius com passius, així com el suport a usuaris finals.
2. El cap de secció d’Infraestructures Informàtiques de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC) ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’
aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de
cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte i l’informe sobre les repercussions del contracte en
el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. 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 25 de març de
2021, d’acord amb l’art. 134 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP).
4. Per tal d’iniciar el tràmits per contractar aquest servei, el cap de secció d’Infraestructures
Informàtiques 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,
amb un pressupost màxim de licitació de 750.000,00 € (IVA inclòs).
5. En data 23 de juny de 2021 la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del PCA 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.
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 aprovar el PCA particulars i l’expedient de contractació, per
procediment obert, del servei d’interconnexió mitjançant la xarxa virtual privada (Altanet – BA)
existent entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i consells comarcals de les
comarques de Tarragona, 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document eea8a38b-754e-4685a465-1b8a0a88a4c2) i l’inici de l’expedient de contractació del servei d’interconnexió mitjançant
la xarxa virtual privada (Altanet – BA) existent entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments
i consells comarcals de les comarques de Tarragona.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’interconnexió mitjançant la xarxa
virtual privada (Altanet – BA) existent entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i
consells comarcals de les comarques de Tarragona, mitjançant procediment obert, amb un
pressupost màxim de licitació de 750.000,00 € (IVA inclòs):
Pressupost (IVA exclòs)

619.834,71 €

Import IVA 21%

130.165,29 €

Pressupost màxim (IVA inclòs)

750.000,00 €

TERCER. Aprovar el PCA particulars (ID document 32a5bf68-93c3-41d5-9801-2f53b675f823) i
el PPT (ID document (ID a2200ea6-61a6-4fe5-b0a4-5d1d5614e849) que han de regir l’
esmentada contractació.
QUART. Autoritzar la despesa màxima de 750.000,00 (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb el desglossament següent:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

2021

9020 / 4910 / 22203

8.063,26 €

2022

9020 / 4910 / 22203

741.936,74 €

I subordinar l’autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a l’
existència del crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.
CINQUÈ. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert harmonitzat, amb publicitat al
Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil de Contractant de la Diputació d’acord amb els
articles 135 i 156 a 158 de la LCSP.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de TIC.
Règim de recursos:
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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 del dia següent al de la publicació en el Perfil de
contractant.

10. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 12 I ÚLTIMA (CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA) DE
LES OBRES “REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT A
DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA DEL CAMP DE TARRAGONA, LOT 1.”
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 12 de novembre de 2019, es va adjudicar el
contracte de les obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses
carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona (lot 1), a l’entitat TECNOLOGIA DE FIRMES SA
I EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU, UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES, abreujadament
UTE MBC CAMP DE TARRAGONA (NIF U67520270), per un import d'UN MILIÓ QUATRECENTS VUITANTA-VUIT MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (1.488.154,80 €) IVA inclòs. Aquest contracte es va formalitzar el 10 de desembre de
2019.
2. Per decret de presidència num. 2020-0004969 de data 30 de desembre de 2020 es va
concedir a la UTE MBC CAMP DE TARRAGONA una ampliació del termini d’execució del
contracte de les obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses
carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona (Lot 1), fins el dia 10 de maig de 2021.
3. El dia 10 de maig de 2021, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van recepcionar l’obra i van aixecar la corresponent Acta de
recepció, en la que es fa constar que es troba acabada de total conformitat amb les
prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que han servit de base per a
la seva contractació i execució i s’ha comprovat a més, que l’obra es troba en bon estat. La
data 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 al Territori ha presentat per a la seva tramitació la certificació
núm. 12 i final d’obra, per un import de 148.808,58 euros (IVA inclòs). L’import de les obres
executades és de 1.636.963,38 € (IVA inclòs), la diferencia entre l'obra executada respecte al
de l'obra adjudicada puja la quantitat de 148.808,58 €, el que suposa un increment d'un 9,99%
respecte a l’import d’adjudicació.
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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 (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.
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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 la certificació núm. 12 i última (certificació final d’obra) del contracte de les
obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la
xarxa del Camp de Tarragona (lot 1), per un import de CENT QUARANTA-VUIT MIL VUITCENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (148.808,58 euros), IVA inclòs.
Segon. Imputar la despesa derivada d’aquesta certificació 12 i última (certificació final) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3020-453-61904-02 del pressupost d'aquesta 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.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori i a
la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:

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

11. APROVAR ELS PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETÀRIA DE
FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA TV-7002, DE VIMBODÍ A POBLET, TRAM: PK 0+700 A LA T-700.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 30 de octubre de 2020, va
aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TV-7002, de Vimbodí a
Poblet, tram: PK 0+700 a la T-700 (BOP de Tarragona de 9 de novembre de 2020).
2. Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns
i drets afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
3. Per acord de Junta de Govern, de 22 de juny de 2021, es van aprovar les actes de preu just
per mutu acord i el pagament de la majoria de propietaris afectats pel Projecte esmentat,
respecte de les afectacions a les seves finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació.
4. S’ha arribat al mutu acord amb la copropietària de les finques números X i X afectades per l’
esmentat Projecte, respecte les afectacions a les seves finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerats justos per la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la
carretera TV-7002, de Vimbodí a Poblet, tram: PK 0+700 a la T-700:
Finca
X
X

Propietari

Domicili

NIF

XXX (50%)

C/ XXX, XX-XX, Xè Xa
08011 Barcelona

XXXXXXXXX

2.691,10

XXX (50%)

C/ XXX, XX-XX, Xè Xa
08011 Barcelona

XXXXXXXXX

677,12

TOTAL
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Import

3.368,22

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació dels esmentats preus justos,
per un import total de TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS (3.368,22), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. Transferir l'import dels preus justos al número de compte autoritzat per la
copropietària de les finques número X i X a aquests efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament i ocupació:
- XXXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recurrible.
12. ACCEPTAR L’AUTORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALDOVER PER A L’OCUPACIÓ DE
TERRENYS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE
MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA
XARXA LOCAL DE LES TERRES DE L’EBRE, ANY 2019”.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0ED5F595CCF142E194B39DCD9B1E5468 i data d'emissió 31/08/2021 a les 10:39:30

1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2019, va
aprovar definitivament el Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses
carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre, any 2019 (BOP de Tarragona de data 02/01
/2020).
Aquest acord, que comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’execució del Projecte esmentat, va
aprovar inicialment la relació de béns i drets, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.

2. La Diputació de Tarragona executarà les obres de l’esmentat Projecte amb afectació de la
següent finca d’Aldover, titularitat de l'Ajuntament d’Aldover:
Núm.
finca

Referència cadastral

Naturalesa

Expropiacions

Ocupació temporal

4

43006A015000110000MX

Rústica

-----

127 m2

3. L'Ajuntament d’Aldover, per Decret d'Alcaldia de data 12 de març de 2021, ha autoritzat a la
Diputació de Tarragona l’ocupació temporal de la superfície afectada de la finca indicada en l’
anterior expositiu, per tal que es puguin executar les obres del Projecte “Millores puntuals de
seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre, any 2019”.
Fonaments de dret
1. L'article 91.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions
públiques, que diu que les autoritzacions que habilitin per a una ocupació de béns de domini
públic que sigui necessària per a l'execució d'un contracte administratiu hauran de ser
atorgades per l'Administració que sigui el seu titular, i es consideraran accessòries d'aquell.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Acceptar l’autorització de l'Ajuntament d’Aldover a la Diputació de Tarragona, d’ocupació
temporal de la següent superfície de la finca de titularitat municipal, afectada per l’execució del
Projecte” Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de
les Terres de l’Ebre, any 2019”, per tal de poder executar les obres de l’esmentat Projecte:

Núm.
finca
4

Referència cadastral

Naturalesa

Expropiacions

Ocupació temporal

Rústica

-----

127 m2

43006A015000110000MX

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 31/08/2021 a les 10:16:19

2. Notificar aquest acord a l'Ajuntament d’Aldover.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
13. APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RENOVACIÓ
DE LA SUITE BPM CAMUNDA ENTERPRISE EDITION.
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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 Decret de Presidència núm. 2019-0003016, de data 30 de juliol de 2019, es va adjudicar
el contracte del servei de renovació de la suite BPM Camunda Enterprise Edition a l’empresa
TECHEDGE ESPAÑA, S.L. amb NIF B82276585, per un import de 26.620,00 € (IVA inclòs).
Aquest contracte es va formalitzar el dia 27 de setembre de 2019, amb un termini d'execució d’
un any, amb la possibilitat de tres pròrrogues d’un any de durada cadascuna.

2. Per acord de la Junta de Govern de data 6 d’octubre de 2020, es va aprovar la primera
pròrroga d’un any de durada, a partir del 28 de setembre de 2020.

3. En data 20 de maig de 2020 el responsable del contracte ha informat favorablement la
segona pròrroga d’aquest contracte, amb una valoració estimada de VINT-I-SIS MIL SISCENTS VINT EUROS (26.620,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
2021-9030-920-21600.
4. En data 23 de juny de 2021 la Secretaria General informa favorablement la pròrroga d’
aquest contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 2.1.6 i l’apartat L) de quadre-resum del Plec de clàusules administratives
particulars preveuen, respectivament, la durada del contracte i la possibilitat de pròrrogues.
3. 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 se subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es
consigni en els respectius pressupostos.
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4. La competència per prorrogar l’execució del contracte correspon a la Junta de Govern, d’
acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de Presidència número 2019003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la pròrroga del servei de renovació de la suite BPM Camunda Enterprise
Edition, subscrit amb l’empresa TECHEDGE, ESPAÑA, S.L. amb NIF B82276585, per un any,
des del 28 de setembre de 2021 al 27 de setembre de 2022.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import de VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS VINT EUROS (26.620,00 €) IVA inclòs, amb la següent
distribució:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

9030-920-21600

2.479,67€

2022

9030-920-21600

24.140,33€

Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a l'existència
de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de TIC.
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 EL CONTRACTE DEL SERVEI PER A L’ADEQUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE
LA VALORACIÓ I DEL CONTINGUT DELS LLOCS DE TREBALL SENSE COMANDAMENT
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
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 30 de març de 2021, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, del servei per a l’adequació i actualització de la
valoració i del contingut dels llocs de treball sense comandament de la Diputació de Tarragona i
els seus organismes autònoms, amb un pressupost base de licitació de 96.800,00 €, euros (IVA
inclòs).
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2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa de Contractació,
constituida en data 28 d’abril de 2021, va examinar la documentació administrativa aportada
pels tres (3) licitadors presentats, que són els següents:

Núm.
Plica

LICITADORS

1

NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L.

2

D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN,S.A.

3

CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL

La Mesa va constatar que era correcta i va acordar admetre'ls a la licitació.

3. En la mateixa sessió, es va procedir a l'obertura del sobre 2 dels licitadors acceptats, que
conté la documentació avaluable en base a judici de valors i es va demanar al responsable del
contracte què examinés i valorés la documentació presentada per les empreses d'acord amb
els criteris establerts en l’Annex XI del Plec de clàusules administratives particulars. Es van
publicar al Perfil de contractant el resum de l'obertura i l’acta d’aquesta Mesa en dates 28 d’
abril i 7 de maig de 2021, respectivament.
4. En data 27 de maig de 2021, el cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria va emetre informe de valoració dels criteris subjectes a judici de valor. L'informe
es transcriu parcialment a continuació:
“
(...)
2. Detall dels criteris que s’han tingut en compte per a la valoració del document Projecte
de Treball i metodologia presentat per les tres empreses.
Abans d’entrar en matèria és imprescindible fer constar que de conformitat amb el Ple
clàusules administratives particulars, l’objecte del contracte és la definició de l’abast i normes
que han de regir l’actualització de la relació de llocs de treball i el desenvolupament de la
valoració dels llocs de treball de no comandament d’acord amb el Manual de Valoració utilitzat
en els llocs de treball amb comandament. En idèntics termes, l’article 2 del Plec de
prescripcions tècniques.
L’empresa NUTCO determina en el seu Projecte presentat que la valoració la portarà a terme a
través del mètode de Punts per factors sense fer cap referència al Manual de Valoració dels
llocs de treball que disposa la Diputació i sobre el qual s’ha de portar a terme la valoració dels
llocs de treball de no comandament.
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Essent aquest un requisit imprescindible, qui subscriu aquest informe proposa que s’ha de
procedir a l’exclusió de NUTCO de la licitació, sense entrar a valorar cap de les qüestions
que esmenten en el seu Projecte.
(...)
Esquema detallat per empresa dels treballs que exigeix el Plec que s’han de lliurar:

Resultat material 1
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Relació de fitxes descriptives dels llocs de treball afectats

DALEPH

CGP

Planteja la descripció de llocs tipus i a més proposa un mapa de No parla de llocs tipus, només llocs
lloc
espedífics.

Resultat material 2
La valoració dels llocs, pròpiament dita, en forma de llistat dels llocs de treball amb el valor global de cada lloc i
la puntuació desgranada pels factors. Per a la realització d’aquesta valoració, el contractista utilitzarà el manual
de valoració utilitzat en la valoració dels llocs de comandament per tal de que la metodologia mantingui la
coherència.
Una proposta de fórmula de conversió, de la puntuació global dels llocs a la retribució del lloc de treball i
simulació econòmica del marc retributiu.
Proposta de modificació de la relació de llocs de treball.

DALEPH

CGP

Relació de la valoració de llocs de treball en un full excell
Taula de valoració dels llocs de treball.
digitalitzat
Si, presenta anàlisis de retribucions i proposta retributiva.

Si, proposta de fórmula de conversió i
simulació.

Si, amb mostra de format d’aquesta.

Si.

Resultat material 3
Realització d’un mínim de 10 jornades o sessions informatives amb membres de l’Àrea de Recursos Humans.

DALEPH

CGP

Proposta de 15 sessions.

Només les 10 previstes.

Resultat material 4
Realització d’un mínim de 10 jornades en procés de negociació.

DALEPH

CGP

Proposta de 20 a 25 sessions.

No, i a més, explicita que no contempla més de les previstes a la proposta.
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A priori els dos licitadors admesos estableixen que aportaran a la Diputació de Tarragona el
mínim fixat en la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, si bé, l’explicació de la
diferent documentació és més detallada en el cas de l’empresa DALEPH.
Per altra banda, respecte al tema de les jornades/sessions només DALEPH amplia aquestes i
CGP només contempla les previstes.
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3. Valoració final
Una vegada analitzades ambdues propostes, atès que es proposa l’exclusió de la proposta
presentada per NUTCO, s’observen grans elements que les diferencien. La proposta de
DALEPH relativa a les diferents fases del projecte i cronologia del projecte, està molt més
detallada i resulta més entenedora que en cas de CGP, i la proposta d’implicació amb l’Àrea de
Recursos Humans, així com les propostes de millora són superiors les del projecte de ALEPH
front el projecte de CGP.
Si hi traduïm en punts es proposa el següent:
Quadre de valoració detallada de les propostes presentades
VALORACIÓ DE CRITERIS DE LA QUALITAT FUNCIONAL I TÈCNICA Punts
CGP DALEPH NUTCO
DEL PROJECTE
màx.
A) Que l’estudi proposta per l’execució dels treballs descrits al Plec de
Prescripcions Tècniques es presenti d’una forma entenedora i 12
descrigui suficientment el projecte

5

11

exclòs

Fins a 9
15
sobre
20

14

_

5

_

B)Per cadascuna de les etapes o fases del procés, metodologia a
20
utilitzar i previsió cronològica
És important que la proosta tècnica s’adeqüi a la previsió de fases
previstes en el Plec i que es concretin i desenvolupin els objectius, treballs
i resultats. Per això es valorarà amb menys puntuació la simple referència
als resultats materials exigits al Plec i amb més puntuació l’explicació
metodològica per l’assoliment d’aquests.

Fins a
Entenem que es convenient que el projecte es presenti amb una previsió
5
5
temporal aproximada i més detallada que el termini previst en el plec per a
sobre
cada una de les fases
20
Total valoració B )

14

19

exclòs

C) Implicació dels consultors i del personal de la Diputació en cada una
d’aquestes etapes i sessions formatives amb membres de l’Àrea de 8
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria (relacionat amb la punts
clàusula dotzena).

0

6

_

D) A les tasques descrites a la clàusula 3, el contractista podrà afegir- 5
hi complementàriament les que consideri necessàries.
punts

1

5

exclòs

41

exclòs

Qualitat funcional i tècnica del projecte
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Fina
a 4 5 20
punts

Per l’explicació més detallada i entenedora de les diferents fases del projecte i de la cronologia
de les diferents accions i la seva concreció, així com les propostes de millora presentades, qui
subscriu aquest informe enten que «D’Aleph Iniciativas y Organización», SA (DALEPH) es
valora en un total de 41 punts sobre 45 i a Consultors de Gestió Pública (CGP) un total de 20
punts sobre 45 punts per les raons exposades al llarg d’aquest informe.“
Aquest informe es va publicar al Perfil de contractant en data 7 de juny de 2021.
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5. En data 1 de juny de 2021, reunida la Mesa de Contractació va estudiar i assumir l'informe
de valoració emès pel responsable del contracte, de data 27 de maig de 2021, i a continuació
va procedir a l’obertura del sobre amb l’oferta econòmica (sobre 3) dels licitadors aceptats, amb
el resultat següent:
Sobre 3 : Criteris automàtics, fins a 55 punts
PUNTUACIÓ

Núm.
LICITADORS
Plica

1. Oferta econòmica

Sobre 2 : Criteris de Es valorarà mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
Puntuació = (55Xpressupost oferta més baixa) /
judici de valor
pressupost oferta que es puntua
1. Projecte de Treball
ON: es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta més
i Metodologia. Fins a
baixa, i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment d’
45 punts.
acord amb la fórmula.

1

NUEVOS
TIEMPOS
exclós
CONSULTORES, S.
L.

_

2

D’ALEPH
INICIATIVAS
Y
41 punts
ORGANIZACIÓN,
S.A.

55.200,00 €

3

CONSULTORES
DE
GESTIÓN 20 punts
PÚBLICA, SL

68.000,00 €

La mesa va acordar proposar a l’òrgan de contractació:
- Exclore de la licitació l’empresa NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L. per no complir
amb els requisits mínims establerts al PPT.
- Sol·licitar al responsable del contracte l’estudi i valoració de les ofertes, d’acord amb els
criteris establerts en l’annex XII del Plec de clàusules administratives particulars.
El resum de la obertura i l’acta d’aquesta mesa es van publicar al perfil de contractant l’1 i el 7
de juny de 2021, respectivament
6. En data 4 de juny de 2021, el cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
va emetre informe de valoració de les ofertes, el qual es transcriu a continuació:
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“Amb data 1 de juny de 2021 la Mesa de Contractació efectua l’acta d’obertura del sobre núm.
3 de l’expedient de contractació per adjudicar, pel procediment obert, el servei per a l’
adequació i actualització de la valoració i del contingut dels llocs de treball sense comandament
de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, per tal que es pugui examinar i
valorar la documentació presentada de conformitat amb l’annex XII del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen per a aquest contracte.
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En aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica previstos a l’Annex XII
del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquest contracte en resulta el
següent:
1r- En aplicació dels paràmetres per determinar el caràcter anormalment baix de les ofertes,
cap de les ofertes econòmiques presentades podria considerar-se anormal o desproporcionada.
Núm. licitadors:

2

Pressupost licitació:

80.000,00 €

Introduir ofertes 2 licitadors:
Plica

Oferta

% Diferència

1

55.200,00 €

18,82 €

2

68.000,00

2n.- En aplicació dels criteris de valoració previstos a l’annex XII del plec de clàusules
administratives particulars en resulta el següent:
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) : 80.000,00 euros
Import
exclòs

Plica Empreses
1

D'ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.

2

CONSULTORES
GESTIÓN
PÚBLICA SL

Plica Empreses

ofertat

Puntuació
punts

màxima:

55

IVA Puntuació sobre
3

55.200,00

55,00

68.000,00

44,64

DE

Import ofertat IVA exclòs Puntuació sobre 2 Puntuació sobre 3 Total

1

D'ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.

55.200,00

41,00

55,00

96

2

CONSULTORES DE GESTIÓN
68.000,00
PÚBLICA SL

20,00

44,64

64,64

Conclusió:
L’empresa que ha obtingut una major puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació ha estat
D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, amb 96 punts.“
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Aquest informe es va publicar al Perfil de contractant en data 18 de juny de 2021.
7. En data 9 de juny de 2021, reunida la Mesa de Contractació va acceptar i assumir l’informe
de valoració de les ofertes emés pel cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria de 4 de juny de 2021, i va acordar:
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- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei per a l’adequació i
actualització de la valoració i contingut dels llocs de treball sense comandament de la Diputació
de Tarragona i els seus organismes autònoms, a l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A., per un import de 66.792,00 € (IVA inclòs), per haver obtingut la millor
puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.1 de la
LCSP, que és el següent:
Núm. ordre

Núm. plica- Empresa

Puntuació

1

2. D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.

96

2

3. CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, SL

64,64

L’acta d’aquesta mesa es va publicar al Perfil de contractant en data 18 de juny de 2021.
8. En data 16 de juny de 2021 l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.
(A63141170), ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de
2.760,00 €, segons cartes de pagament núm. 2021000417, 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 del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
3. La competència per a aprovar l’adjudicació de la contractació del servei esmentat, correspon
a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegat a la junta de Govern (decret núm.
2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Excloure de la licitació l’empresa NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L., per no
complir amb els requisits mínims establerts al PPT.
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Segon. Adjudicar el contracte del servei per a l’adequació i actualització de la valoració i del
contingut dels llocs de treball sense comandament de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, a l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.
(A63141170), per haver aconseguit la millor puntuació (96 punts), per un import de SEIXANTASIS MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS (66.792,00 €), IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA

55.200,00 €

Import 21 % IVA:

11.592,00 €

Preu final del contracte

66.792,00 €

Tercer. Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.2
de la Llei de contractes del sector públic:
Núm. ordre

Núm. plica- Empresa

Puntuació

1

2. D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.

96

2

3. CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, SL

64,64

Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries de la Diputació:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

Operació

2021

8000 / 920 / 22706 / 01

33.396,00 €

2021024118

2022

8000 / 920 / 22706 / 01

33.396,00 €

2021024173

Cinquè. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que
autoritzi el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Sisè. Notificar aquesta resolució als 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.
Setè. 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.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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15. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS LLICÈNCIES D’ÚS DE
PROGRAMARI INFORMÀTIC PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,LOTS 1 I 2, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 44.951,50 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per donar continuïtat a l’ús de diverses aplicacions informàtiques utilitzades en diferents llocs
de treball de la Diputació de Tarragona, així com de poder disposar de les darreres versions
que surten al mercat d’aquests programaris es fa necessaria la contractació del
subministrament de les llicències d’us anuals.
L’objecte del contracte és la tramitació de la renovació de diferents llicències d’ús de
programari subscrit per la Diputació de Tarragona que s’utilitzen per a les diferents unitats.
A aquests efectes, el cap d’Unitat Operativa de Centre d’Atenció a l’Usuari de l’Àrea TIC, 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 cap d’Unitat Operativa
de Centre d’Atenció a l’Usuari, 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 de diferents llicències d’ús de programari informàtic per la
Diputació de Tarragona, lots 1 i 2, amb un pressupost base de licitació de 44.951,50 € IVA
inclòs, segons el següent detall:

Lot
núm.

Import
IVA
(21%)

Pressupost
base de
licitació
(IVA inclòs)

Objecte del contracte

Pressupost
(sense IVA)

1

Subministrament de 2 llicències del producte Microsoft Projecte
online, 47 usuaris de la llicència Cinema 4D i 1 subscripció del
producte Happy Click de la llicència Genial·ly

29.800,00 €

6.258,00
36.058,00 €
€

2

Subministrament d’1 llicència Leica Infinity Basic Budle
Perpetual (FL) 00104-77896-00026-11660-26A83 i 1
subscripció anual que dona dret a utilitzar el producte Leica
Cyclone Subscription base (1yr*) 00107-34726-00032-00166456CB.

7.350,00 €

1.543,50
8.893,50 €
€

37.150,00 €

7.801,50
44.951,50 €
€

Pressupost base de licitació
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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
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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. D’acord amb el que disposa l’article 174.1 del 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.
4. 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. 20190003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document ce6fc38a-4059-48ab83a7-8f6031979303) i l’inici de l’expedient de contractació del subministrament de diferents
llicències d’ús de programari informàtic per la Diputació de Tarragona, lots 1 i 2.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del
subministrament de diferents llicències d’us de programari informàtic per la Diputació de
Tarragona, lots 1 i 2, amb un pressupost base de licitació de 44.951,50 € ( IVA inclòs), amb el
següent desglossament:

Lot
Objecte del contracte
núm.

Import
Pressupost
IVA
(sense IVA)
(21%)

Pressupost
base
de
licitació
(IVA inclòs)

1

Subministrament de 2 llicències del producte Microsoft Projecte
online, 47 usuaris de la llicència Cinema 4D i 1 subscripció del
producte Happy Click de la llicència Genial·ly

29.800,00 €

6.258,00
36.058,00 €
€

2

Subministrament d’1 llicència Leica Infinity Basic Budle
Perpetual (FL) 00104-77896-00026-11660-26A83 i 1
subscripció anual que dona dret a utilitzar el producte Leica
Cyclone Subscription base (1yr*) 00107-34726-00032-00166456CB.

7.350,00 €

1.543,50
8.893,50 €
€

37.150,00 €

7.801,50
44.951,50 €
€

Pressupost base de licitació
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Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID 50283129-7711-4127-bf4c168257937e82), que juntament amb el Plec de prescripcions tècniques (ID 64d49090-dc624187-9a17-7b83b1386953), han de regir l’esmentada contractació.
Quart. Autoritzar la despesa de 44.951,50 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte,
amb càrrec al pressupost de la Diputació.
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Aplicació pressupostària

Import

2021 / 9022 / 920 / 21600 / 01

6.848,60 €

2022 / 9022 / 920 / 21600 / 01

2.843,50 €

2021 / 2041 / 324 / 20600 / 01

13.503,60 €

2021 / 2043 / 324 / 22799 / 01

9.002,40 €

2021 / 2042 / 324 / 20600 / 01

12.753,40 €

Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a l'existència
de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
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 l’Àrea de TIC.
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.

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.

16. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 I ÚLTIMA (CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA) DE
LES OBRES “REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT A
DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA DE LES TERRES DE L'EBRE, LOT 2.”
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. Per acord de la Junta de Govern, de data 12 de novembre de 2019, es va adjudicar el
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 (lot 2), a l’empresa ARNÓ
INFRAESTRUCTURAS, SLU , amb NIF B25303611, per un import de SIS-CENTS
QUARANTA-CINC MIL CENT SETANTA-DOS EUROS (645.172,00€) IVA inclòs. Aquest
contracte es va formalitzar el 10 de desembre de 2019.
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2. Per decret de presidència num. 2020-0004967 de data 30 de desembre de 2020 es va
concedir a l’empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU una ampliació del termini d’execució
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 (Lot 2), fins el dia 10 d’abril de 2021.
3. El dia 10 d’abril de 2021, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van recepcionar l’obra i van aixecar la corresponent Acta de
recepció, en la que es fa constar que es troba acabada de total conformitat amb les
prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que han servit de base per a
la seva contractació i execució i s’ha comprovat a més, que l’obra es troba en bon estat. La
data 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 al Territori ha presentat per a la seva tramitació la certificació
núm. 6 i final d’obra, per un import de 64.516,86 euros (IVA inclòs). L’import de les obres
executades és de 709.688,86 € (IVA inclòs), la diferencia entre l'obra executada respecte al de
l'obra adjudicada puja la quantitat de 64.516,86 €, el que suposa un increment d'un 9,99%
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 (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 la certificació núm. 6 i última (certificació final d’obra) 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 (lot 2), per un import de SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS
SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (64.516,86 euros), IVA inclòs.
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Segon. Imputar la despesa derivada d’aquesta certificació 6 i última (certificació final) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3020-453-61904-02 del pressupost d'aquesta 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 a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori i a
la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:

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

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

17. ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE LES SUBSCRIPCIONS DE
PROGRAMARI ADOBE UTILITZAT EN DIFERENTS LLOCS DE TREBALL 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. Per acord de la Junta de Govern de data 11 de maig de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació del subministrament de les subscripcions de programari ADOBE utilitzat en
diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
85.743,26 € euros (IVA inclòs), distribuït en els següents lots:
Lot 1: Subministrament de les subscripcions del programari ADOBE de les Llicències
governamentals, amb un pressupost base de licitació de euros 19.314,26 € (IVA inclòs).
Lot 2: Subministrament de les subscripcions del programari ADOBE de les Llicències
educatives, amb un pressupost base de licitació de euros 66.429,00 € (IVA inclòs).
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2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, del procediment obert simplificat, en data 1 de
juny de 2021, es va constituir la Mesa de Contractació d’aquest contracte, per procedir a l’
obertura del sobre únic dels 11 licitadors presentats.
La Mesa va comprovar que les empreses estaven inscrites o 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’ls a la licitació. A
continuació es va realitzar la lectura de les ofertes econòmiques, amb el resultat següent:
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LOT 1

Núm.
LICITADORS
Plica

LOT 2

1. Oferta econòmica (IVA 1. Oferta econòmica (IVA
exclòs), de 0 a 10 punts
exclòs), de 0 a 10 punts

1

SERVICIOS
SA

MICROINFORMATICA,

2

CRAYON SOFTWARE
SPAIN, SL

3

SGT NETWORKS, SL

4

ABAST
SYSTEMS
SOLUTIONS, SL

5

13.773,55€

51.392,08€

14.448,93€

50.432,89€

15.788,00€

_________

13.882,00€

51.601,00€

SKETCH SYSTEM, SL

15.392,00€

52.730,00€

6

ITGLOBAL, SL

14.061,25€

52.457,01€

7

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
13.878,90€
DE TARRAGONA, SA

51.562,40€

8

SBS SEIDOR, SL

13.884,24€

50.503,80€

9

AASSECO SPAIN, SA

14.023,27€

52.096,49€

10

ASISTENCIA DISTRIBUCION
VENTAS INFORMATICA, SL

14.193,70€

52.942,00€

11

INFORDISA 2.0,SL

14.247,33€

51.259,84€

EXPERTS

AND

Y

La mesa va acordar traslladar la documentació al responsable del contracte perquè l’examinés
i valorés d’acord amb els criteris establerts en l'Annex XII del Plec de clàusules administratives
particulars.
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L'Acta de la Mesa es va publicar en el Perfil de contractant el 9 de juny de 2021.
3. En data 9 de juny de 2021, es reuneix la Mesa de Contractació, per estudiar l'Informe de
valoració dels criteris d’adjudicació, emès pel cap d’Unitat Operativa del Centre d’Atenció a l’
usuari, en data 2 de juny de 2021, el qual es transcriu parcialment a continuació:
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“El present contracte per la Renovació del manteniment del programari Adobe recollit dins l’
expedient 8004330008-2021-0004950, està format per dos Lots, 1 i 2, respectivament. El lot 1
està format per llicències de tipus Administratives o Governamentals recollides en el contracte
VIP B5D7C2AC2643E30AF36A, mentre el lot 2 es tracta de llicències Educatives recollides en
el contracte VIP AAA567D08628A92D75DA.
LOT 1:
S’han presentat un total de 11 empreses per prendre part en aquest lot.
Vistes les ofertes presentades pels licitadors, a continuació es detallen els seus imports:
Import total
(IVA exclós)

Licitador
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

13.773,55 €

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L.

14.448,93 €

SGT NETWORKS SL

15.788,00 €

ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L.

13.882,00 €

SKETCH SYSTEM SL

15.392,00 €

ITGLOBAL, S.L.

14.061,25 €

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA

13.878,90 €

SBS SEIDOR, S.L.

13.884,24 €

AASSECO SPAIN S.A

14.023,27 €

ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA S.L.

14.193,70 €

INFORDISA 2.0 S.L

14.247,33 €

D'acord els pressupostos presentats i tenint en compte el criteri de valoració número 8, de la
corresponent memòria justificativa, la qual presenta que l’únic criteri de valoració és el criteri
econòmic, s’esdevé la següent puntuació:
Oferta econòmica .............................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import base de
licitació - oferta més econòmica).
Criteri 8: Oferta econòmica

Puntuació

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

10

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L.

6,91

SGT NETWORKS SL

0,79

ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L.

9,50
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SKETCH SYSTEM SL

2,60

ITGLOBAL, S.L.

8,68

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA

9,51

SBS SEIDOR, S.L.

9,49

AASSECO SPAIN S.A

8,85

ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA S.L.

8,08

INFORDISA 2.0 S.L.

7,83

LOT 2:
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S’han presentat un total de 10 empreses per prendre part en aquest lot.
Vistes les ofertes presentades pels licitadors, a continuació es detallen els seus imports:
Import total
(IVA exclós)

Licitador
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

51.392,08 €

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L.

50.432.89 €

ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L.

51.601,00 €

SKETCH SYSTEM SL

52.730,00 €

ITGLOBAL, S.L.

52.457,01 €

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA

51.562,40 €

SBS SEIDOR, S.L.

50.503,80 €

AASSECO SPAIN S.A

52.096,49 €

ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA S.L.

52.942,00 €

INFORDISA 2.0 S.L.

51.259,84 €

D’acord els pressupostos presentats i tenint en compte el criteri de valoració número 8, de la
corresponent memòria justificativa, la qual presenta que l’únic criteri de valoració és el criteri
econòmic, s’esdevé la següent puntuació:
Oferta econòmica .............................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import base de
licitació - oferta més econòmica).
Criteri 8: Oferta econòmica

Puntuació

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

7,85

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L.

10

ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L.

7,38

SKETCH SYSTEM SL

4,85

ITGLOBAL, S.L.

5,46

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA

7,47

SBS SEIDOR, S.L.

9,84
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AASSECO SPAIN S.A

6,27

ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA S.L.

4,38

INFORDISA 2.0 S.L.

8,14
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La Mesa va assumir aquest informe, i va acordà proposar a l’òrgan de contractació:
"- l’adjudicació del lot 1 del contracte subministrament de les subscripcions de programari
ADOBE utilitzat en diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, a l’empresa
SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA (plica núm. 1), per un import de 16.666,00 € (IVA
inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació, previa acreditació del compliment
del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
- l’adjudicació del lot 2 del contracte subministrament de les subscripcions de programari
ADOBE utilitzat en diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, a l’empresa
CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN, SL (plica núm. 2), per un import de 61.023,80 € (IVA
inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació, previa acreditació del compliment
del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic."
L'Acta d’aquesta Mesa juntament amb l'Informe es va publicar en el Perfil de contractant en
data 22 de juny de 2021.
4. En data 17 de juny de 2021 l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 688,68€, Lot 1, segons carta
de pagament núm. 2021000418, i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
5. En data 16 de juny del 2021 l’empresa CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L., ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.521,64 €, Lot 2,
segons carta de pagament núm. 2021000416, 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.
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.
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4. 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:
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Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de contractació en la sessió del dia 9 de juny de 2021.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de les subscripcions de programari ADOBE
utilitzat en diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, Lot 1, a l’empresa
SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA (NIF A25027145), per resultar ser la empresa que ha
obtingut la millor puntuació, per un import de setze mil sis-cents seixanta-sis euros 16.666,00 €
(IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs): 13.773,55 €
Import IVA (21%): 2.892,45€
Preu del contracte: 16.666,00€
Tercer. Adjudicar el contracte del subministrament de les subscripcions de programari ADOBE
utilitzat en diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, Lot 2, a l’empresa CRAYON
SOFTWARE EXPERTS SPAIN SL (NIF B87135968), per resultar ser la empresa que ha
obtingut la millor puntuació, per un import de seixanta-un mil vint-i-tres euros amb vuitanta
cèntims 61.023,80 € (IVA inclòs) (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs): 50.432,89€
Import IVA (21%): 10.590,91€
Preu del contracte: 61.023,80€
Quart. Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.2
de la LCSP que és el següent:
Lot 1
Núm. ordre

EMPRESA

1

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

10

2

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA

9,51

3

ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L.

9,50

4

SBS SEIDOR, S.L.

9,49

5

AASSECO SPAIN S.A

8,85

6

ITGLOBAL, S.L.

8,68

7

ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA S.L.

8,08

8

INFORDISA 2.0 S.L.

7,83

9

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L.

6,91

10

SKETCH SYSTEM SL

2,60

11

SGT NETWORKS SL

0,79

Lot 2
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PUNTUACIÓ
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Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L.

10

2

SBS SEIDOR, S.L.

9,84

3

INFORDISA 2.0 S.L.

8,14

4

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

7,85

5

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA

7,47

6

ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L.

7,38

7

AASSECO SPAIN S.A

6,27

8

ITGLOBAL, S.L.

5,46

9

SKETCH SYSTEM SL

4,85

10

ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA S.L.

4,38

Cinquè. Disposar la despesa derivada de l’obligació d’aquest contracte amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries de la Diputació:
Exercici

Lot

Aplicació pressupostària

Import

2021

Lot 1

9022 / 920 / 21600 / 01

16.666,00 €

2041 / 324 / 20600 / 01

32.608,42 €

2031 / 324 / 22130 / 01

465,83 €

2043 / 324 / 22799 / 01

6.288,65 €

2042 / 324 / 20600 / 01

20.962,16 €

2033 / 324 / 22130 / 01

465,83 €

2032 / 324 / 22130 / 01

232,91 €

2021

Lot 2

Sisè. Notificar aquesta resolució als 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.
Setè. Comunicar a les empreses adjudicatàries que, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorrin a la signatura de les
formalitzacions dels contractes administratius corresponents. En el cas que no compleixin l’
esmentat requeriment s’estaràn al que disposa l’article 153 de la LCSP.
Vuitè.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.
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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.
18. APROVAR ELS PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS DE
FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES PUNTUALS DE
SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DE LES
TERRES DE L’EBRE, ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2019, va
aprovar definitivament el Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses
carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre, any 2019 (BOP de Tarragona data 02/01
/2020).
Aquest acord, que comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’execució del Projecte esmentat, va
aprovar inicialment la relació de béns i drets, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
2. S’ha arribat al mutu acord amb els propietaris de les finques números X, X i XX del parcel·lari
del Projecte, respecte les afectacions a les seves finques i a la quantia de les indemnitzacions i
preus considerats justos per la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de millores puntuals de
seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre, any 2019:
Finca

Propietari

Domicili
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NIF

Import

X
X
X

XXX

C/ XXX, XX
43592 Xerta

XXXXXXXXX

846,29

XXX

C/ XXX, XX
43592 Xerta

XXXXXXXXX

569,94

XXX

Av XXX, XX
43592 Xerta

XXXXXXXXX

50,00

TOTAL

1.466,23
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SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació dels esmentats preus justos,
per un import total de MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS (1.466,23), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. Transferir els imports dels preus justos als números de compte autoritzats pels
propietaris de les finques a aquests efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament i ocupació:
- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recurrible.

19. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE
L'ADQUISICIÓ D'UNA ARQUITECTURA DE BALANCEJADORS HARDWARE EN ALTA
DISPONIBILITAT PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DE L'ACCESSIBILITAT ALS
APLICATIUS DE LA PLATAFORMA ACTIO.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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1. En data 6 d'abril de 2018, l’empresa ANTEA CONSULTING, S.L. (B81657728) va constituir
la garantia definitiva per import de 2.107,07 euros, per respondre del contracte de l'adquisició
d'una arquitectura de balancejadors Hardware en alta disponibilitat per garantir la continuïtat de
l'accessibilitat als aplicatius de la plataforma ACTIO, del qual va resultar adjudicatària per acord
de la Junta de Govern de data 13 d'abril de 2018.
2. En data 21 de juny 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 maig 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 26 de novembre de 2018
amb el pagament de l’última factura emesa per un import total de 50.991,09 euros (IVA inclòs),
que no queden obligacions pendents d’abonar al contractista relacionades amb el
subministrament, 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.
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.
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 l'adquisició d'una arquitectura de balancejadors
Hardware en alta disponibilitat per garantir la continuïtat de l'accessibilitat als aplicatius de la
plataforma ACTIO, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
SEGON. Tornar a l'empresa ANTEA CONSULTING, S.L. (B81657728) la garantia definitiva de
l’esmentat contracte, per un import de 2.107,07 euros, constituïda el dia 6 d'abril de 2018
mitjançant carta de Pagament núm. 2018000282, prèvia acreditació davant de la Tresoreria
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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 TIC, a la Tresoreria General i a la
Intervenció General.
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.
20. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’UNA CONSULTORIA
PER L’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS INCLOSOS DINS DEL PLA
DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU), AMB UN PRESSUPOST
MÀXIM DE LICITACIÓ DE 133.584,00 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement ha informat sobre la necessitat de
contractar una consutòria per l’assistència tècnica i assessorament per monitoritzar totes les
actuacions necessàries per dissenyar, avaluar i gestionar els projectes més idonis per
participar en les inversions promogudes pel Fons europeus inclosos dins del Pla de
recuperació i resiliència (NEXT GENERATION EU).
A aquests efectes, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’
aquest servei, 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 servei, el cap de l’Àrea de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement 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, amb un pressupost màxim
de licitació de 133.584,00 € (IVA inclòs), i d’acord amb els preus unitaris següents:

CATEGORIA
PROFESSIONAL

IMPORT
AMIDAMENT PREU HORA
PREU/HORA
IVA
HORES
IVA EXCLÒS
IVA INCLOS
(21 %):

Direcció de projecte
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TOTAL

(Consultor Senior)

800

40,00 €

8,40 €

48,40 €

Desenvolupament
del projecte
(Consultor Junior)

2.800

28,00 €

5,88 €

33,88 €

38.720,00
€

94.864,00
€
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3. A l’expedient 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 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació dels articles 156 a 159
de la LCSP.
3. 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.
4. La competència per a aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat, correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegat a la junta de Govern (decret núm.
2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID 27f78246-e449-4896-9e20fad58118401e), i l’inici de l’expedient de contractació del servei d’una consultoria per l’
assistència en la gestió dels fons europeus inclosos dins del Pla de recuperació i resiliència
(NEXT GENERATION EU), amb un pressupost màxim de licitació de 133.584,00 € (IVA inclòs).
Segon. Aprovar l'expedient de contractació del servei d’una consultoria per l’assistència en la
gestió dels fons europeus inclosos dins del Pla de recuperació i resiliència (NEXT
GENERATION EU), amb un pressupost màxim de licitació de 133.584,00 € (IVA inclòs), amb
els preus unitaris següents:

CATEGORIA
PROFESSIONAL

PREU HORA IVA EXCLÒS
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IMPORT IVA
(21 %):

PREU/HORA IVA INCLÒS

Direcció de projecte
(Consultor Senior)
Desenvolupament del projecte
(Consultor Junior)

40,00 €

8,40 €

48,40 €

28,00 €

5,88 €

33,88 €

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID fde7a6d7-d8fe-49d3-9ebbf96b2fde4155) i el Plec de prescripcions tècniques (ID b858315d-a9a8-4281-b3ba1ddfcfa77a68) que han de regir l’esmentada contractació.
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Quart. Autoritzar la despesa de 133.584,00 € (IVA inclòs) pel finançament d’aquest contracte,
amb el desglossament següent:

Any

Partida

Import

2021

5050 / 439 / 22706 / 01

66.792,00 €

2022

5050 / 439 / 22706 / 01

66.792,00 €

La part de la despesa corresponent a l’exercici 2022 se subordina al crèdit adequat i suficient
que s’autoritzi en els pressupostos que s'aprovin.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord amb l’article 135 de la
LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil
de contractant.
- 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.
21. ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
RECOLLIDA DE DADES DE TRÀNSIT A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL PLA
D'AFORAMENTS DE LES CARRETERES.
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 febrer de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assistència tècnica per a la recollida de
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dades de trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i la redacció de la
memòria anual del Pla d'aforaments de les carreteres, amb un pressupost màxim de licitació de
46.059,41 euros (IVA inclòs).
Per la tramitació de la contractació s’han diferenciat 2 lots:
Lot 1 - Presa de dades a carreteres del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, pel pressupost
màxim de licitació de 36.360,50 € (IVA inclòs), d’acord amb els preus unitaris següents:
Preu
unitari
Aforaments
TOTAL
IVA
inclòs
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Descripció

Instal·lació d'equips d'aforament automàtic, recollida de dades de cobertura
simple (les 24 H. d'un dia feiner a l'any), tractament de dades, càlcul
180 punts
d'intensitats amb estacions d'afinitat, i fitxa de punt segons model a proposta
de la Diputació

181,50 32.670,00
€
€

Instal·lació d'equips d'aforament automàtic, recollida de dades de cobertura
primària (les 24h del dia durant tots els dies d'una setmana sencera),
5 punts
tractament de dades, càlcul d'intensitats amb estacions d'afinitat, i fitxa de
punt segons model a proposta de la Diputació

302,50
1.512,50€
€

Instal·lació d'equips d'aforament automàtic, recollida de dades de cobertura
primària (les 24h del dia durant tots els dies d'un mes sencer), tractament de
3 punts
dades, càlcul d'intensitats amb estacions d'afinitat, i fitxa de punt segons
model a proposta de la Diputació

726,00
2.178,00 €
€

Lot 2 - Redacció del Pla anual d'aforaments, pel pressupost base de licitació de 9.698,91 € (IVA
inclòs).

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa de Contractació,
en data 24 de febrer de 2021, va examinar la documentació administrativa aportada pels tres
licitadors presentats, que són els següents:

Núm.
Plica

LICITADORS

1

COUN TRANSPORT, SL

1

2

MULTICRITERI, SL

2

3

CINESI, SLU

2

LOT

La Mesa va constatar que era correcta i va acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, es va realitzar l'obertura del sobre 2 dels licitadors acceptats, que
conté la proposta avaluable en base a judicis de valors.
La mesa va acordar traslladar la documentació al responsable del contracte perquè l’examinés
i valorés, d’acord amb els criteris establerts a l'Annex XI del Plec de clàusules administratives
particulars.
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L’Acta de la mesa es publicà en el Perfil de Contractant el 5 de març de 2021.

4. En data 10 de març 2021, es reuneix la Mesa de Contractació, per estudiar l'informe de
valoració dels criteris subjectes a judici de valor (sobre 2), emès pel cap d'Explotació, en data 5
de març de 2021, el qual es transcriu, parcialment, a continuació:
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«A tots els lots es tindrà en compte que els licitadors facin una descripció dels aspectes crítics
del projecte i la proposta d'abordar-los, segons les particularitats del projecte i del seu entorn.
Es valorarà la importància i plantejament dels aspectes crítics i la idoneïtat de les propostes de
resolució.
LOT 1: Assistència tècnica per a la recollida de dades de trànsit a la xarxa local de
carreteres de la Diputació de Tarragona
Primer.- Licitadors:
1. COUNT TRANSPORT
Segon.- Avaluació de la memòria presentada:
La memòria inclou, entre d’altres aspectes, propostes de millores en la presa de dades, d’acord
amb els criteris definits a la memòria del contracte:
1. Propostes de millora de mitjans de maquinària i d'equipaments de suport als treballs d'aquest
plec (fins a 10 punts)
A l’oferta presentada s’indica que la precisió de la maquinària emprada en la presa de dades
dels vehicles de 2 rodes té un marge d’error en la presa de dades inferior al 5%, però no es
justifica amb cap certificat del fabricant ni consta a les característiques tècniques de la
maquinària.
Per tant, la puntuació de l’apartat 1 és de 0 punts.
2. Propostes de millores en la presa de dades en punts singulars, com pot ser el cas de
rotondes, interseccions, trams de carreteres, etc. (fins a 10 punts)
El licitador proposa l’estudi de 10 punts amb creuament de trànsit a rotondes i interseccions
emprant sistemes de vídeo, però no es justifica amb cap certificat del fabricant ni consta a les
característiques tècniques que el sistema que proposa tingui un marge d’error inferior al 5%.
Per tant, la puntuació de l’apartat 2 és de 0 punts.
Tercer.- Quadre resum de la puntuació obtinguda al LOT 1 per part de les empreses licitadores
en relació als criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor (Sobre núm. 2)
Empresa
COUNT TRANSPORT
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Apartat 1

Apartat 2

Total

0

0

0

LOT 2: Assistència tècnica per a la redacció de la memòria anual del pla d'aforaments de
les carreteres de la Diputació de Tarragona.
Primer.- Licitadors:
1. MULTICRITERIA PLANNIG (MCRIT)
2. CINESI
Segon.- Avaluació de les memòries presentades:
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Es valoren amb un màxim de 10 punts d'acord amb els següents criteris:
- Propostes en la millora dels aplicatius i processos proposats per l'explotació de la informació
garantint la seva comptabilitat i integració amb la informació històrica existent.
- La metodologia utilitzada per la determinació del sistema d'afinitats proposat pel pla
d'aforaments així com per l'obtenció de tota la informació necessària per la seva òptima
explotació.
- La qualitat de les dades obtingudes i els criteris de validació d'aquestes, per tal de garantir la
consistència de la informació generada.
S'ha valorat fins un màxim d'un terç de la puntuació cadascun d'aquests tres criteris.
1. MULTICRITERIA PLANNING (MCRIT)
Criteri 1: MCRIT proposa incloure les dades històriques d'aforaments existents de la Diputació
de Tarragona en una base d'Access associada a un GIS. Es valora amb 3,33 punts.
Criteri 2: MCRIT indica que es revisarà la metodologia de càlcul seguida en el document de la
memòria del pla d'aforaments i descriu com s'aplicaran els factors d'afinitat, però no fa cap altra
proposta de millora. Es valora amb 1,00 punts.
Criteri 3: MCRIT no fa cap esment dels criteris de validació de les dades obtingudes. Es valora
amb 0,00 punts.
Es valora l'oferta presentada per MCRIT en 3,33 + 1,00 + 0,00 = 4,33 punts.
Criteri 1: CINESI no fa cap proposta d'integració de les dades obtingudes amb la informació
històrica existent. Es valora amb 0,00 punts.
Criteri 2: CINESI indica la metodologia que emprarà per tal d'agrupar les carreteres afins, com
s'aplicaran els factors d'afinitat i que es revisarà l'afinitat de les estacions d'aforament que hagin
experimentat canvis en el seu context de mobilitat. Es valora amb 3,33 punts.
Criteri 3: CINESI proposa una metodologia per identificar errors i inexactituds en les dades
obtingudes pels aforadors. Es valora amb 3,33 punts.
Es valora l'oferta presentada per CINESI en 0,00 + 3,33 + 3,33 = 6,66 punts.
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Tercer.- Quadre resum de la puntuació obtinguda al LOT 2 per part de les empreses licitadores
en relació als criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor (Sobre núm. 2):
Empresa

Criteri 1

Criteri 2

Criteri 3

Total

MCRIT

3,33

1,00

0,00

4,33

CINESI

0,00

3,33

3,33

6,66
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»
La mesa assumeix l'informe i acorda publicar-lo íntegrament al Perfil del contractant.
A continuació, es realitza l'obertura dels sobres núm. 3, i es comprova que conté la proposició
econòmica i la resta de documentació susceptible d'avaluació automàtica, amb el resultat
següent:

Núm.
Plica

LICITADORS

Lot 1:
1.- Proposta econòmica, fins a 70 punts.
2.- Instal·lació de més maquinària de la mínima exigida, fins a 10 punts
Lot 2:
- Proposta econòmica, fins a 90 punts

Lot 1:
1. 25.683,46 €, IVA inclòs
1

COUNT TRANSPORT S.L.
2. 10 punts addicionals de instal·lació de maquinària.
Lot 2: -----

Lot 1: ___
2

MULTICRITERI, S.L.
Lot 2: 4.729,00 €, IVA exclòs.

Lot 1: ___
3

CINESI, SLU
Lot 2: 6.050,00 €, IVA exclòs.

La Mesa comprova que l'oferta presentada pel lot 2 de l'empresa Multicriteri, SL, està en
presumpció d'anormalitat i s'acorda requerir a l'empresa la justificació de l'oferta presentada.
Pel que fa a l'oferta presentada pel lot 1, la Mesa acorda demanar al responsable del contracte
que examini i valori la documentació, d'acord amb els criteris establerts a l'Annex XII del Plec
de clàusules administratives particulars.
L’Acta de la mesa i l’informe es publiquen en el Perfil de Contractant el 24 de març de 2021.
5. Revisada la documentació presentada pel Lot 1, per l’empresa Count Transport, SL es
comprova que està en presumpció d’anormalitat i s’acorda requerir a l’empresa la justificació de
l’oferta presentada.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 31/08/2021 a les 10:16:19

6. La Unitat de Contractació i Expropiacions requereix a les empreses perquè justifiquin les
ofertes considerades anormalment baixes. Aquetes presenten la documentació justificativa de
les ofertes que es trasllada al responsable del contracte per la seva valoració.
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7. En data 12 de maig de 2021, es reuneix la Mesa de contractació per estudiar l’informe de
valoració de la justificació de l’anormalitat de l’oferta presentada per les empreses Count
Transport, SL, lot 1, i Multicriteri, SL, lot 2, del cap d’Àrea del SAT, emès el dia 3 de maig de
2021, juntament amb els criteris avaluables de forma automàtica, el qual es transcriu a
continuació:
«Amb data 10 de març de 2021 la mesa de contractació va obrir els sobres corresponents a
l'oferta econòmica presentats per a la licitació del servei d'assistència tècnica per a la recollida
de dades de trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i la redacció de
la memòria anual del pla d'aforaments de les carreteres. (Exp. 8004330008-2019-0016563)
LOT 1: Recollida i tractament de dades
Pel que fa a la justificació del valor anormal de l'oferta presentada per l’empresa COUNT
TRANSPORT S.L. s’informa que:
La Mesa comprova que l’oferta presentada pel Lot 1 de l’empresa COUNT TRANSPORT S.L.
està en presumpció d’anormalitat, i s’acorda requerir a l’empresa la justificació de l’oferta
presentada.
Amb data 15 d'abril de 2021 l'empresa COUNT TRANSPORT S.L. ha presentat un escrit en
que ratifiquen i manifesten que poden realitzar el servei amb l'oferta presentada i ho
argumenten exposant els següents aspectes:
- Disposa del certificat de qualitat ISO 9001:2015.
- Àmplia experiència en la realització d'estudis d'aforaments des de 2007
- Coneixement de l'àmbit d'estudi.
- Disponibilitat d'equips i materials d'aforament ja amortitzats.
- Compliment de les taules salarials del conveni col·lectiu del sector
Una vegada revisats l'escrit i l'oferta que l'empresa ha presentat per justificar el valor anormal o
desproporcionat de la baixa en la licitació del servei d'assistència tècnica per a la recollida de
dades de trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i la redacció de la
memòria anual del pla d'aforaments de les carreteres. (Exp. 8004330008-2019-0016563), es
determina que són suficients per justificar el valor anormal de l'oferta, atès que disposen
d'equips d'aforaments en propietat ja amortitzats, experiència en la presa de dades,
coneixement de les carreteres objecte del contracte i justifica el pressupost de la seva oferta
amb les taules salarials del XVII Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis
de mercat i de l’opinió pública.
Per tant, es considera que l'empresa COUNT TRANSPORT S.L. justifica suficientment la baixa
de la seva oferta, pel que es proposa acceptar-la.
Pel que fa a la valoració dels criteris automàtics s’informa que:
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D'acord amb l'annex XII del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la valoració dels
criteris automàtics és de 70 punts per a l'oferta econòmica, d’acord amb la fórmula definida, i
de 10 punts per a propostes de millora, amb la disposició de més maquinària de la mínima
exigida, donant dos punts per cada màquina addicional fins a un màxim de 10 punts.
El pressupost de licitació del Lot 1 de la present licitació és de 30.050,00 €. Per a aquest lot
només es presenta l'empresa COUNT TRANSPORT S.L., amb una oferta econòmica de
21.226,00 € (IVA exclòs). Aquesta empresa ofereix destinar 15 equips d’aforaments al present
contracte (10 més de la maquinària mínima exigida).
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Aplicant els criteris definits a la memòria del present contracte en resulta:
Empresa

Oferta
econòmica B a i x a
d e Oferta econòmica Propostes de millora Total (0sense IVA (€)
l'oferta (%)
(0-70)
(0-10)
80)

Count
transport, SL

21,226,00

29,36

70

10

80

La puntuació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor van ser informats
el dia 5 de març de 2021. La taula resum de la puntuació del Lot 1 és la següent:
Empresa

Puntuació judici de valor (0-20)

Puntuació criteris automàtics (0-80)

Total (0-100)

Count transport, SL

0,00

80

80

L’empresa que ha obtingut una major puntuació al lot 1 d’acord amb els criteris d’adjudicació ha
estat Count Transport S.L. amb 80 punts.
LOT 2: Redacció del pla anual d'aforaments.
Pel que fa a la justificació del valor anormal de l'oferta presentada per l’empresa MCRIT
Multicriteria Planning s’informa que:
La Mesa comprova que l’oferta presentada pel Lot 2 de l’empresa MCRIT Multicriteria
Planning està en presumpció d’anormalitat, i s’acorda requerir a l’empresa la justificació de l’
oferta presentada.
Amb data 18 de març de 2021 l'empresa MCRIT Multicriteria Planning ha presentat un escrit
en que ratifiquen i manifesten que poden realitzar el servei amb l'oferta presentada i ho
argumenten exposant els següents aspectes:
- Alta eficiència de l'equip per la seva llarga experiència en consultoria de mobilitat, en
particular vinculada al trànsit viari.
- Coneixement de l'àmbit d'estudi per part de l'equip de treball.
- Caràcter estratègic del contracte pel Protafoli d'MCRIT.
- Compliment de les taules salarials del Conveni col·lectiu del sector.
Annexa al seu escrit informació sobre el compliment de les normatives ISO 9001:2015, ISO
14001 i ISO 39001,així com un recull de diferents estudis i plans que han redactat.
Una vegada revisats l'escrit i l'oferta que l'empresa ha presentat per justificar el valor anormal o
desproporcionat de la baixa en la licitació del servei d'assistència tècnica per a la recollida de
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dades de trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i la redacció de la
memòria anual del pla d'aforaments de les carreteres. (Exp. 8004330008-2019-0016563), es
determina que són suficients per justificar el valor anormal de l'oferta, atès que disposen d'un
equip de treball que ha desenvolupat diferents tasques relacionades amb la mobilitat i els
aforaments de trànsit, coneixements de les dades d'aforaments de les carreteres de la
Diputació de Tarragona, un sistema d'informació geogràfica que suporta les dades de trànsit i
permet fer representacions gràfiques de les dades, i justifica el pressupost de la seva oferta
amb les taules salarials del XIX conveni col·lectiu de sector d'empreses d'enginyeria i oficines
d'estudis tècnics.
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Per tant, es considera que l'empresa MCRIT Multicriteria Planning justifica suficientment la
baixa de la seva oferta, pel que es proposa acceptar-la.
Pel que fa a la valoració dels criteris automàtics s’informa que:
D'acord amb l'annex XII del Plec de Clàusules Administratives, la valoració dels criteris
automàtics és de 90 punts per a l'oferta econòmica, d’acord amb la fórmula definida.
El pressupost de licitació del Lot 2 de la present licitació és de 8.015,63 €. S'han presentat dues
ofertes: CINESI, SLU per import de 6.050,00 € i MCRIT Multicriteria Planning per un import de
4.729,00 € (IVA exclòs en tots dos casos).
Aplicant els criteris definits a la memòria del present contracte en resulta:

Empresa

Oferta econòmica
IVA (€)

CINESI, SLU

6.050,00

24,52

75,17

75,17

4.729,00

41,00

90

90

MCRIT
Planning

Multicriteria

sense Baixa de l'oferta Oferta econòmica (0- Total
(%)
90)
90)

(0-

La puntuació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor van ser informats
el dia 5 de març de 2021. La taula resum de la puntuació del Lot 2 és la següent:

Empresa

Puntuació judici de valor (0- Puntuació criteris automàtics (0Total (0-100)
20)
90)

CINESI, SLU

6,66

75,17

81,83

4,33

90

94,33

MCRIT
Planning

Multicriteria

L’empresa que ha obtingut una major puntuació al lot 2 d’acord amb els criteris d’adjudicació ha
estat MCRIT Multicriteria Planning, amb 94,33 punts.
Conclusió
L’empresa que ha obtingut una major puntuació al lot 1 d’acord amb els criteris d’adjudicació ha
estat Count Transport S.L. amb 80 punts.
L’empresa que ha obtingut una major puntuació al lot 2 d’acord amb els criteris d’adjudicació ha
estat MCRIT Multicriteria Planning, amb 94,33 punts.”
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La mesa assumeix aquest informe de valoració i acordà:
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- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei d’assistència tècnica
per a la recollida de dades de trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona
i la redacció de la memòria anual del Pla d’aforaments de les carreteres, lot 1, a l’empresa
COUNT TRANSPORT, SL, per un import màxim de 36.360,50 € (IVA inclòs), i pels preus
unitaris oferts, per resultar ser l’única empresa que s’ha presentat a la licitació, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant LCSP).
- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei d’assistència tècnica
per a la recollida de dades de trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona
i la redacció de la memòria anual del Pla d’aforaments de les carreteres, lot 2, a l’empresa
MULTICRITERI, SL, per un import de 5.722,09 € (IVA inclòs), per resultar ser l’empresa que ha
obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix
a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.1 de la
LCSP, que és la següent:
LOT 1 - Presa de dades a carreteres del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Núm. ordre

EMPRESA
1

Puntuació

COUNT TRANSPORT, SL

80

LOT 2 - Redacció del Pla anual d’aforaments
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

MULTICRITERI, SL

94,33

2

CINESI, SLU

81,83

L’Acta de la Mesa i l’informe es publiquen en el Perfil de Contractant el 25 de maig de 2021.
8. En data 26 de maig de 2021 l’empresa MULTICRITERI, SL, ha aportat la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 236,45 €, lot 2, segon carta de pagament núm.
2021000363, i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
9. En data 3 de juny de 2021 l’empresa COUNT TRANSPORT, SL, ha aportat la justificació
d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 1.502,50 €, lot 1, segon carta de
pagament núm. 2021000401, 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 del contracte.
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2. La competència per a l’adjudicació d’aquest contracte 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:
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Primer. Adjudicar el contracte del servei d’assistència tècnica per a la recollida de dades de
trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i la redacció de la memòria
anual del Pla d’aforaments de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lot 1, a l’empresa
COUNT TRANSPORT, SL (B64445414), per resultar ser l’única empresa que s’ha presentat a
la licitació, per un import màxim de TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (36.360,50 €), IVA inclòs, i d’acord amb els preus unitaris següents:

Preu
unitari Import
Preu
sense IVA
IVA

Descripció

Instal·lació d'equips d'aforament automàtic, recollida de dades de cobertura simple
106,00
128,26
(les 24 H. d'un dia feiner a l'any), tractament de dades, càlcul d'intensitats amb
22,26 €
€
€
estacions d'afinitat, i fitxa de punt segons model a proposta de la Diputació
Instal·lació d'equips d'aforament automàtic, recollida de dades de cobertura primària
(les 24h del dia durant tots els dies d'una setmana sencera), tractament de dades, 176,00
212,96
36,96 €
càlcul d'intensitats amb estacions d'afinitat, i fitxa de punt segons model a proposta €
€
de la Diputació
Instal·lació d'equips d'aforament automàtic, recollida de dades de cobertura primària
(les 24h del dia durant tots els dies d'un mes sencer), tractament de dades, càlcul 422,00
510,62
88,62 €
d'intensitats amb estacions d'afinitat, i fitxa de punt segons model a proposta de la €
€
Diputació

Segon. Adjudicar el contracte del servei d’assistència tècnica per a la recollida de dades de
trànsit a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i la redacció de la memòria
anual del Pla d’aforaments de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lot 2, a l’empresa
MULTICRITERI, SL (B66977406), per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació, per un
import de CINC MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (5.722,09 €), IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA: 4.729,00 €
Import IVA (21%): 993,09 €
Preu final del contracte: 5.722,09 €
Tercer. Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.2
de la Llei de contractes del sector públic:
Lot 1
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

COUNT TRANSPORT, SL

80
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Lot 2
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

MULTICRITERI, SL

94,33

2

CINESI, SLU

81,83
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Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries de la Diputació:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

Lot 1

2021

3010 / 453 / 22706 / 01

36.360,50 €

Lot 2

2021

3010 / 453 / 22706 / 01

5.722,09 €

Cinquè. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu
la clàusula 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. Notificar-ho als adjudicataris i a la resta de licitadors i formalitzar el contracte
administratiu amb els adjudicataris a partir del 15è dia hàbil, a comptar des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial, en els termes
previstos en l'article 153 LCSP.
Setè. 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 del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil
de contractant.
- 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 remissió d’
aquesta notificació (data de Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo
davant l’òrgan de contractació.
22. APROVAR LA 1A PRÒRROGA DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, BARRERA DE SEGURETAT I ELEMENTS D’
ABALISAMENT AMB DESTINACIÓ A LA CONSERVACIÓ DE CARRETERES 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. Per decret de Presidència, núm. 2020-0002828, de data 6 d’agost de 2020, es va adjudicar
el contracte de subministrament de senyalització vertical, barrera de seguretat i elements d’
abalisament amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona, lot 1,
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a l’empresa LACROIX CITY CENTRO, SAU, amb NIF núm. A12329827, per un import màxim
de CENT NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
(199.609,15 €) IVA inclòs, i pels preus unitaris oferts.
El contracte es va formalitzar el dia 9 setembre de 2020 amb un termini d'execució d’un (1) any
i la possibilitat de realitzar tres (3) pròrrogues d'un any de durada cadascuna.
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2. En data 17 de juny de 2021, el cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori ha signat la
memòria justificativa per a l'aprovació de la 1ª pròrroga del contracte, per un (1) any més, amb
una valoració total de 199.609,15 euros (IVA inclòs). En la mateixa data s’ha enviat el preceptiu
preavís a l’empresa contractista amb una antelació de més de dos mesos a la finalització del
contracte.
3. En data 28 de juny de 2021 la Secretaria General informa favorablement la pròrroga d'aquest
contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP), preveu les pròrrogues dels contractes.
2. L'apartat K del quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars estableix que
la durada inicial del contracte és d'un (1) any, amb possibilitat de 3 (3) pròrrogues d'un any més.
3. 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 se subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la 1a pròrroga del contracte de subministrament de
senyalització vertical, barrera de seguretat i elements d’abalisament amb destinació a la
conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona, lot 1, correspon a la Presidència 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. Aprovar la 1a pròrroga del contracte de subministrament de senyalització vertical,
barrera de seguretat i elements d’abalisament amb destinació a la conservació de carreteres de
la Diputació de Tarragona, lot 1, subscrit amb l’empresa LACROIX CITY CENTRO, SAU, amb
NIF núm. A12329827, per un import màxim de 199.609,15 euros (IVA inclòs) i pels preus
unitaris oferts, des del 9 de setembre de 2021 fins al 8 de setembre de 2022.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import màxim de CENT NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS (199.609,15 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del
pressupost de la Diputació:
Any

Aplicació Pressupostària
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Import

Operació

2021

3060 / 453 / 21006 / 01

99.804,57 €

2021023140

2022

3060 / 453 / 21006 / 01

99.804,58 €

2021023148

Tercer. Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, jo la secretaria general dono fe.
DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 13 de juliol 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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