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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 20 d'abril de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 20 d'abril de 2021
Hora d'inici: 13:05
Hora de finalització: 13:14
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Assisteix també la Sra. Sandra Andreu Febas, Cap de Servei dels Serveis Econòmics per
absència del 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.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13 D'ABRIL DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 13 d'abril de 2021.

Serveis Jurídics
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2. AMPLIAR DESIGNA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. XXX/XXX DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA, INTERPOSAT PER UN
FUNCIONARI CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
El senyor XXX va interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, un
recurs contenciós administratiu, que es tramita amb el núm. XXX/XXX, contra l’acord del Ple de
data 24 de febrer de 2017, pel qual s’aprova la relació de llocs de treball del personal de la
Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l’any 2017.
En data 28 de juliol de 2017 la Junta de Govern va acordar encarregar la defensa de la
Diputació de Tarragona davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en l’
esmentat procediment a l’advocat Sr. XXX, del despatx “Crowe Horwarth Legal y Tributario
SLP”.
En data 9 d’abril de 2021 el Sr. XXX ha presentat un escrit davant el Registre General de la
Diputació en el que sol·licita que s’inclogui en l’encàrrec de la defensa a l’advocat Sr. XXX,
col·legiat núm. XXX de l’Il·lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, company seu del mateix
despatx professional i amb acreditada experiència.
En conseqüència, per tal que ambdós advocats puguin actuar indistintament, cal adoptar una
resolució per tal d’ampliar l’encàrrec de la defensa de la Diputació en el recurs núm. XXX/XXX
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona esmentat.
Fonaments de dret
1. Els articles, 33 i 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Ampliar la designa de la defensa de la Diputació de Tarragona en el procediment abreujat
núm. XXX/XXX del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona a l’advocat Sr. XXX,
del despatx “Crowe Horwath Legal y Tributario, SLP” de Barcelona.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
3. AMPLIAR DESIGNA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. XXX/XXX DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA, INTERPOSAT PER UN
FUNCIONARI CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
El senyor XXX va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple de data
27 de gener de 2012, pel qual s’aprova definitivament la relació de llocs de treball del personal
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de la Diputació de Tarragona i els seus organismes per a l’any 2012, que es tramita al Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona amb el número de procediment abreujat XXX
/XXX.
En data 22 de desembre de 2017 la Junta de Govern va acordar encarregar la defensa de la
Diputació de Tarragona davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en l’
esmentat procediment a l’advocat Sr. XXX, del despatx “Crowe Horwarth Legal y Tributario
SLP”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DC7E7CB0490240B2BFE88EECA5EC3CB6 i data d'emissió 04/05/2021 a les 19:04:29

En data 9 d’abril de 2021 el Sr. XXX ha presentat un escrit davant el Registre General de la
Diputació en el que sol·licita que s’inclogui en l’encàrrec de la defensa a l’advocat Sr. XXX,
col·legiat núm. XXX de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, company seu del mateix
despatx professional i amb acreditada experiència.
En conseqüència, per tal que ambdós advocats puguin actuar indistintament, cal adoptar una
resolució per tal d’ampliar l’encàrrec de la defensa de la Diputació en el recurs núm. XXX/XXX
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona esmentat.
Fonaments de dret
1. Els articles, 33 i 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Ampliar la designa de la defensa de la Diputació de Tarragona en el procediment abreujat
núm. XXX/XXX del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona a l’advocat Sr. XXX,
del despatx “Crowe Horwath Legal y Tributario, SLP” de Barcelona.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
4. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE DATA 18 DE FEBRER DE 2021 DICTAT PEL
JUTJAT SOCIAL NÚM. 3 DE TARRAGONA AL PROCEDIMENT ORDINARI XXX/XXX,
INTERPOSAT CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
La Junta de Govern queda assabentada del següent:
Fets
1. Per Decret de 3 de desembre de 2020 el Jutjat Social núm. 3 de Tarragona va admetre a
tràmit la demanda de reclamació de quantitat interposada per XXX contra Tempo Facility
Services SLU i la Diputació de Tarragona. El procediment es tramita amb el número d’
actuacions XXX/XXX.
2. En data 18 de febrer l'esmentat Jutjat va dictar un Decret pel qual es té per desistida a la
senyora XXX de la continuació del procediment i conseqüent l’arxiu de les actuacions. Aquest
Decret ha esdevingut ferm.
La part dispositiva del Decret estableix:
"PARTE DISPOSITIVA:
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Tengo por desistida a la parte demandante XXX respecto de DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
El procedimiento continúa respecto del resto de los intervinientes demandados."
Fonaments de dret
L'article 20 de la Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil estableix que la part actora podrà desistir en
qualsevol moment de la continuació del procediment. Aquest desistiment comporta l'arxiu de
les actuacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentats del Decret de data 18 de febrer de 2021, dictat pel Jutjat Social núm. 3
de Tarragona en el procediment ordinari XXX/XXX, pel qual es té per desistides a les
recurrents.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

Patrimoni
5. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CORRESPONENT AL PERÍODE 2021-2022.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 22 d'abril de 2002 la Diputació de Tarragona va subscriure amb ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA la contractació de la pòlissa d'assegurança núm.
XXX d'accidents dels membres de la corporació de la Diputació de Tarragona.
2.- Al pressupost de despeses de l'exercici 2021 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/912/16205 per import de 22.500,00€, i aquest import està
destinat entre d'altres al pagament de la pòlissa d'assegurança d'accidents dels membres de la
corporació de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança te caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicacio.
2. L'article 22.1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança que regula la
durada del contracte.
3. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa correspon a la Junta de Govern, en
virtut de la delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370,
de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pólissa núm. XXX de
l'assegurança d'accidents dels membres de la corporació de la Diputació de Tarragona, pel
període de 22 d'abril de 2021 a 21 d'abril de 2022, per import de 6.000,00€, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 6012/912/16205.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
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- Acte administratiu no recurrible.
6. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA PÒLISSA
COMPLEMENTÀRIA D'ASSEGURANÇA D'IMMOBLES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER INCREMENTAR LA COBERTURA DE LES OBRES D'ART SUBSCRITA AMB MAPFRE
CORRESPONENT AL PERÍODE 2021-2022.
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De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 1 de juliol de 2004, la Diputació de Tarragona va subscriure amb Mapfre España,
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, la contractació de la pòlissa d'assegurança núm.
XXX dels béns immobles de la Diputació de Tarragona.
2. En data 22 de maig de 2018, es va procedir a una ampliació de la pòlissa anomenada en el
fet anterior, donat que calia incrementar la cobertura de les obres d'art que actualment són
propietat de la Diputació.
3. Al pressupost de despeses de l'exercici 2021 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/933/22400 per import de 51.000,00€, i aquest import està
destinat entre d'altres al pagament de la pòlissa complementària d'assegurança dels immobles
de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança te caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la LLei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança que regula la
durada del contracte.
3. L'òrgant competent per autoritzar i disposar la despesa correspon a la Junta de Govern, en
virtut de la delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370,
de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita complementària d'assegurança de la
pólissa núm. XXX de l'assegurança d'immobles de la Diputació de Tarragona per ampliació de
cobertura de les obres d'art, pel període de 22 de maig de 2021 a 21 de maig de 2022 per
import de 10.000,00€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6012-933-22400.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
7. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA DE VIDA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, CORRESPONENT AL PERÍODE 2021-2022.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 03/05/2021 a les 10:25:56

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DC7E7CB0490240B2BFE88EECA5EC3CB6 i data d'emissió 04/05/2021 a les 19:04:29

1. En data 22 d'abril de 2002 la Diputació de Tarragona va subscriure amb METLIFE EUROPE
LIMITED la contractació de la pòlissa d'assegurança núm. XXX de vida dels membres de la
corporació de la Diputació de Tarragona. Actualment aquest contracte es troba prorrogat
tàcitament.
2. Al pressupost de despeses de l'exercici 2021 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/912/16205 per import de 22.500,00€, i aquest import està
destinat entre d'altres al pagament de la pòlissa d'assegurança de vida dels membres de la
corporació de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança te caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, que regula la
durada del contracte.
3- L'òrgant competent per autoritzar i disposar la despesa correspon a la Junta de Govern, en
virtut de la delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370,
de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pólissa núm. XXX de
l'assegurança de vida dels membres de la corporació de la Diputació de Tarragona, pel període
de 22 d'abril de 2021 a 21 d'abril de 2022, per import de 12.000,00€, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 6012/912/16205.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipali Territori
8. APROVAR EL “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA CONSOLIDACIÓ I TANCAMENT DE
LA COBERTA DE L’AIGUA D’UN RECINTE UBICAT AL CASTELL MONESTIR DE SANT
MIQUEL D’ESCORNALBOU”.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, situat al terme municipal de
Riudecanyes, està considerat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de
monument històric, d'acord amb el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català. Així mateix el Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou va ser declarat
monument històric artístic, núm. Registre: R-I-51-6701, pel Decret del 22 d’abril de 1949, amb
data de publicació al BOE de 5 de maig de 1949. Per ACORD GOV/8/2016, de 2 de febrer, es
delimita l'entorn de protecció del Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
2. Una de les missions de la Diputació de Tarragona es afavorir el desenvolupament equilibrat i
sostenible del territori, igualant-lo en oportunitats, contribuint a la millora de la qualitat de vida i
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benestar de les persones, especialment en els petits municipis. I així està recollit en els
diversos plans estratègics que planifiquen l’actuació de la Diputació de Tarragona.
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3. Com un dels objectius previstos per a Medi Ambient, Salut Publica, Enginyeria Municipal del
Servei d’Assistència Municipal de Diputació de Tarragona es troba la Conservació i protecció
de l'entorn natural i patrimonial del Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou. En el marc
de l’esmentat objectiu s’ha planificat i s’està executant un projecte de restauració del Castell
Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou per a usos culturals que contempla diferents actuacions
al conjunt monumental tant a l’edifici principal com a les zones annexes.
4. Paral·lelament a les actuacions que s’estan duent a terme actualment de Restauració
integral del Castell Monestir d’Escornalbou, s’ha detectat la necessitat d’executar les obres
previstes al “Projecte bàsic i executiu de la consolidació i tancament de la coberta de l’aigua d’
un recinte ubicat al castell monestir de Sant Miquel d’Escornalbou” amb número d’expedient
8004330008-2021-0004082.
El projecte contempla la rehabilitació i millora de la coberta de l’edificació situada a la basant
sud del conjunt del Castell, delimitada mitjançant tres façanes de mur de pedra i un pla de
coberta, configurant una superfície total construïda d’uns 42,24 m². Aquesta construcció s’
aixeca tot just damunt d’una cisterna o pou d’abastament d'aigua. L’accés a l’interior d’aquesta
edificació està ubicat a la façana Oest, comunicant directament amb el Camí dels Frares.
5. El tècnic responsable del projecte ha signat informe de supervisió del projecte en data 26 de
febrer de 2021 on comprovat el contingut del projecte, informa que aquest compleix amb les
disposicions generals legals i reglamentàries.
6. És necessari que la Diputació de Tarragona, com a promotora de les obres i copropietària
del Castell Monestir d’Escornalbou,notifiqui a l’Ajuntament de Riudecanyes l’aprovació del
projecte executiu esmentat i sol·liciti la llicència d’obres pertinent.
7. La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori del SAM, és el servei
responsable de desenvolupar aquest programa en l'àmbit tècnic.
Fonaments de dret
1. Marc legal del conjunt del Castell d'Escornalbou:
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. DOGC de 11-10-93.
Decret 267/1991, de 25 de novembre, sobre la declaració dels béns d'interès cultural i
l'inventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. DOGC de 20-12-91.
Decret 102/1994, de 3 de maig, sobre la composició i el funcionament del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Català DOGC de 11-05-94.
Per Resolució MAH/2419/2006 de juliol es declara d’utilitat pública la forest anomenada
Boscos del Castell d’Escornalbou.
Per ACORD GOV/8/2016, de 2 de febrer, es delimita l'entorn de protecció del Castell
Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, a Riudecanyes.

2. Normativa urbanística:
El marc regulador de les autoritzacions urbanístiques necessàries per l’execució material
de les obres es troba recollit a l’article 32 , 47, 48, 50 i 187. 2a) i 188 del Decret legislatiu

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 03/05/2021 a les 10:25:56

1/2010, de 3 d’agost del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya així com els
articles 57 i ss del Decret 64/2014 de 13 de maig, per qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la legalitat Urbanística.
Pel que al procediment d’aprovació de projectes es recull al Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals als
articles 35 i ss.

3. Règim d'autoritzacions del Departament de Cultura:
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Pel que fa als immobles inclosos dins els entorns de protecció dels béns culturals
d'interès nacional, el règim d'autoritzacions està regulat pels articles 33 i 34 de la Llei 9
/1993 del patrimoni cultural català i la normativa que la desenvolupa.

4. Aprovació per la Diputació de Tarragona:
L’òrgan competent per acordar l’aprovació i la presentació del Projecte és la Presidència
de la Diputació de Tarragona qui l'ha delegada en la Junta de Govern de conformitat
amb l’article 34 i 35 de la Llei de Bases Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.
Així mateix s’emmarca dins de la competència d’assistència i cooperació als municipis,
de l’article 36.1 lletra b) de la Llei de Bases Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el “Projecte bàsic i executiu de la consolidació i tancament de la coberta de l’
aigua d’un recinte ubicat al Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou” amb número d’
expedient 8004330008-2021-0004082 per a procedir a l’execució de les obres.
Segon. Sol·licitar a l’Ajuntament de Riudecanyes la llicència d’obres corresponent pel “Projecte
bàsic i executiu de la consolidació i tancament de la coberta de l’aigua d’un recinte ubicat al
Castell Monestir ”.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riudecanyes juntament amb el projecte i
comunicar-ho a l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
9. AUTORITZAR LES ACTUALITZACIONS DE DADES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019, A DIVERSOS AJUNTAMENTS.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 23 de maig de 2019 el president de la Diputació de Tarragona va aprovar la 1a concessió
del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
2. El 19 de juliol de 2019 la presidenta de la Diputació de Tarragona va aprovar la 2a concessió
del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
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3. Els següents beneficiaris, se'ls va concedir la subvenció del PAM 2019 que es detalla a
continuació:
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Nom de l'actuació: Consolidació Molí del Basora
Data acord de concessió: 19 de juliol de 2019
Pressupost elegible: 135.994,38 euros
% Concedit: 30,21%
Import concedit PAM 2019: 41.088,00 euros
Aplicació pressupostaria: 2019-1010-942-76219-01
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Nom de l'actuació: Climatització segona planta Ajuntament
Data acord de concessió: 19 de juliol de 2019
Pressupost elegible: 17.721,66 euros
% Concedit: 60,00%
Import concedit PAM 2019: 10.634,43 euros
Aplicació pressupostaria: 2019-1010-942-76219-01
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Nom de l'actuació: Arranjament del camí Assut
Data acord de concessió: 23 de maig de 2019
Pressupost elegible: 12.000,00 euros
% Concedit: 91,67%
Import concedit PAM 2019: 11.000,00 euros
Aplicació pressupostaria: 2019-1010-942-76219-01
4. La unitat gestora ha comprovat que els documents tècnics aportats pels beneficiaris abans o
en la justificació de la subvenció es tracten de modificats de projecte amb els quals es van
licitar les actuacions.
5. Els serveis tècnics han emès informes favorables totals sobre la subvencionalitat dels nous
documents tècnics aportats i aquests són idonis d'acord amb la normativa de contractació
vigent.
6. S’ha revisat les documentacions dels expedients i es conclou que les dades correctes de les
concessions han de ser les següents:
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Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Pressupost nou document tècnic: 127.790,37 euros
Pressupost elegible: 127.790,37 euros
% concedit: 32,15%
Subv. PAM 2019: 41.088,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Pressupost nou document tècnic: 12.287,55 euros
Pressupost elegible: 12.287,55 euros
% concedit: 86,54%
Subv. PAM 2019: 10.634,43 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Pressupost nou document tècnic: 11.999,38 euros
Pressupost elegible: 11.999,38 euros
% concedit: 91,67%
Subv. PAM 2019: 11.000 euros
7. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 19 de març de 2021, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la qual
s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció
pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar les actualitzacions de dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal
(PAM) 2019, a diversos ajuntaments, actualment amb càrrec a la partida 2021-1010-942-7621902.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de les subvencions concedides als ajuntaments
que es detallen a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Objecte de subvenció: Consolidació Molí del Basora - Act. dades
Pressupost elegible: 127.790,37 euros
% concedit: 32,15%
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Subv. PAM 2019: 41.088,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DC7E7CB0490240B2BFE88EECA5EC3CB6 i data d'emissió 04/05/2021 a les 19:04:29

Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Objecte de subvenció: Climatització segona planta Ajuntament - Act. dades
Pressupost elegible: 12.287,55 euros
% concedit: 86,54%
Subv. PAM 2019: 10.634,43 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Objecte de subvenció: Arranjament del camí Assut - Act. dades
Pressupost elegible: 11.999,38 euros
% concedit: 91,67%
Subv. PAM 2019: 11.000 euros
Tercer. Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
10. APROVAR EL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
De conformitat amb el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les pràctiques acadèmiques externes
constitueixen una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels estudiants universitaris i
supervisada per les universitats, que té com a objectiu permetre’ls aplicar i complementar els
coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorir l’adquisició de competències
que els preparin per exercir activitats professionals, en facilitin l’ocupabilitat i fomentin la seva
capacitat emprenedora.
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Per a la realització de les pràctiques externes, les universitats han de subscriure convenis de
cooperació educativa amb empreses i institucions, que estableixin el marc regulador de les
relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la universitat.
D'acord amb l'informe favorable del cap de l'àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria, que consta a l'expedient, s'informa que, amb la finalitat que els estudiants d’
ensenyaments universitaris oficials de la Universitat Rovira i Virgili puguin realitzar pràctiques
acadèmiques externes, és necessària la subscripció d’un conveni marc de cooperació
educativa.
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La Diputació de Tarragona està interessada en col.laborar amb la Universitat Rovira i Virgili,
mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.
S´ha sol.licitat el corresponent informe de legalitat a Secretaria General de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. El Reial Decret 592/2014, d´11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris, reconeix als estudiants universitaris el dret a aplicar i
complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorir l´adquisició
de competències que els preparin per exercir activitats professionals, en facilitin l´ocupabilitat i
fomentin la seva capacitat emprenedora.
2. Els articles 47 al 53 de la Llei 40/2015 d´1 d´octubre, de règim jurídic del sector públic i
d´acord amb l´article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d´agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, s´entèn per conveni de col.laboració tot acord
subjecte al dret públic del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts.
3 .L´article 307 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres,
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), disposa que constitueixin l´objecte del
conveni els serveis o les activitats d´interès comú de les administracions intervinents. Les
facultats i les obligacions de cada administració són les que es deriven de les clàusules del
conveni. L´article 309 del ROAS, l ´ens local ha d´aprovar les clàusules del conveni.
4 L´article 109 de la Llei 26/2010, del 3 d´agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, els convenis tenen caràcter voluntari i s´han
d´estipular en termes d´igualtat entre les parts. Els convenis es regeixen per les seves
clàusules, per aquesta llei, per la legistlació de règim local o per la legislació sectorial
corresponent.
5. L´article 112 de la Llei 26/2010, del 3 d´agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, els convenis obliguen des del moment de la signatura
si no s´hi disposa una altra cosa.
6. Les normes reguladores de pràctiques a la Diputació de Tarragona i de participació de joves
en projectes del Programa de Garantia Juvenil i projectes de Formació Ocupacional, aprovades
per Acord de la Junta de Govern núm. 2019-0000079, de 15 de febrer de 2019, regulen el
procediment per a la subscripció de convenis de pràctiques a la Diputació de Tarragona, la
participació en els programes de garantia juvenil i la participació en projectes de Formació
Ocupacional.
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7. L’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010,de 30 de desembre,
estableix com a dret específic dels estudiants de grau i de màster la realització de pràctiques
externes, curriculars o extracurriculars. També estableix com a dret específic dels estudiants de
doctorat a conèixer la carrera professional investigadora i que es promoguin programes d’
oportunitats a la carrera investigadora,tant en l’àmbit acadèmic com fora d’ell. Així mateix, es
reconeix el dret a la tutelaefectiva, acadèmica i professional en el treball de fi de grau o màster i
en les pràctiques externes que es prevegin al pla d’estudis. Igualment, l’article 24 estableix que
tot estudiant d’ensenyaments universitaris que condueixen a l’obtenció d’un títol oficial pot
desenvolupar pràctiques acadèmiques externes.
8. Normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell de Govern el 20 de
desembre de 2012 i modificada pel Consell de Govern el 7 de març de 2/11/2013, i de 27 d’
abril de 2017, recull al preàmbul que les estades en empreses i entitats permeten als estudiants
integrar i aplicar les competències adquirides durant la seva formació acadèmica i fer-les
evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, la realització de
pràctiques els permet conèixer institucions i centres vinculats amb el seu àmbit d’estudi i
adquirir experiència, la qual cosa els facilitarà la incorporació al món laboral.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat Rovira i Virgili i la
Diputació de Tarragona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i el conveni
tipus específic de pràctiques externes que s´annexa, entre la Universitat Rovira i Virgili i la
Diputació de Tarragona.
2.Facultar la presidenta de la Diputació per a la signatura del conveni i per dur a terme el que
calgui per donar compliment a l´acord que s´adopti.
3. Notificar l´acord que s´adopti a la Universitat Rovira i Virgili
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 la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
11. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS DE CARTELLS D'OBRES
ANUNCIADORS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023.
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 22 de desembre de 2020 es va aprovar l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de cartells o lamel·les
d'obres anunciadors/res del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 amb un pressupost màxim de
despesa de 250.000,00 €, euros (IVA inclòs).
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2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa de Contractació,
en data 20 de gener de 2021, va examinar la documentació administrativa aportada pels set (7)
licitadors presentats, que són els següents:
Núm.
Plica

LICITADORS

1

PROSEÑAL, S.L.U.

2

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

3

FRANCO IMAGEN CORPORATIVA, S.L.

4

INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.

5

EUROSEÑAL, S.L.

6

SEROVIAL, S.L.

7

LACROIX CITY CENTRO, S.A.U.

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 3 dels licitadors acceptats, que
conté l’oferta econòmica i altres criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, amb el
següent resultat:

1. Oferta econòmica, fins a 10 punts (IVA exclòs):

cartell
PBL:326,44 € (IVA exclòs)
lamel·la
PBL:144,63 € (IVA exclòs)

Núm.
Plica

LICITADORS

1

PROSEÑAL, S.L.U.

- cartell: 247,00 €
- lamel·la: 99,00 €

2

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

- cartell: 236,00 €
- lamel·la: 75,00 €

3

FRANCO IMAGEN CORPORATIVA, S.L.

- cartell: 230,00 €
- lamel·la: 95,00 €

4

INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.

- cartell: 231,46 €
- lamel·la: 59,00 €

5

EUROSEÑAL, S.L.

- cartell: 242,69 €
- lamel·la: 85,75 €
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6

SEROVIAL, S.L.

- cartell: 251,00 €
- lamel·la: 72,00 €

7

LACROIX CITY CENTRO, S.A.U.

- cartell: 209,11 €
- lamel·la: 74,32 €

La mesa va sol·licitar al responsable del contracte l’estudi i valoració de les pliques, d’acord
amb els criteris establerts en l’annex XII del Plec de clàusules administratives particulars.
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4. En data 29 de gener de 2021, la responsable de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació del SAM va emetre informe de valoració d’ofertes i s'assenyala que l’oferta
presentada per l’empresa LACROIX CITY CENTRO, S.A.U., podria considerar-se anormalment
baixa. L'informe es transcriu parcialment a continuació:
«...
1. En data 20 de gener de 2021, es constitueix la Mesa de Contractació de l'expedient
80004330008-2020-0010200 ”Contracte de subministrament de cartells d'obres anunciadors
del Pla d'Acció Municipal (PAM)”, per tal d'examinar la documentació administrativa aportada
pels licitadors presentats.
2. Un cop realitzada l’obertura dels sobres 3 que contenia la documentació avaluable de forma
automàtica i realitzat el càlcul sobre la possible existència d’ofertes anormals o
desproporcionades en la licitació, es desprèn que l'oferta presentada per l'empresa Lacroix City
Centro SAU podria considerar-se anormal o desproporcionada.

Cartell “C”

Lamel·la “L”

C*0,9+L*0,1

Desviació respecte M

Proseñal, SLU

247,00 €

99,00 €

232,20 €

5,65 %

Señalizaciones Villar, SA

236,00 €

75,00 €

219,90 €

0,05 %

Franco Imagen Corporativa, SL

230,00 €

95,00 €

216,50 €

-1,50 %

Industrias Saludes, SAU

231,46 €

59,00 €

214,21 €

-2,54 %

Euroseñal, SL

242,69 €

85,75 €

227,00 €

3,28 %

Serovial, SL

251,00 €

72,00 €

233,10 €

6,06 %

Lacroix City Centro, SAU

209,11 €

74,32 €

195,63 €

-10,99%

Mitjana “M”

219,79 €

3. Un cop deixat constància del fet que Lacroix City Centro SAU supera en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades, correspon ara elaborar informe de
valoració definitiva d’aquestes ofertes econòmiques, de conformitat amb els criteris d’
adjudicació del contracte, els quals estableixen la valoració econòmica com a únic criteri per
determinar l'oferta més avantatjosa. S’haurà d’assignar 10 punts a l'oferta més avantatjosa
econòmicament (suma dels preus “A” de cartell multiplicat pel coeficient 0,9 + “B” lamel·la
multiplicat pel coeficient 0,1) i a la resta s'aplicarà el criteri de proporcionalitat en aplicació de la
fórmula següent:
Import de l'oferta més baixa de les presentades (preu A x 0,9 + B x 0,1)
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------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 punts
Import de l’oferta a valorar (preu Ax0,9 + Bx0,1)
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En aplicació del descrit, es pot efectuar el resum següent:
EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA SENSE IVA

PUNTUACIÓ

Lacroix City Centro, SAU

195,63 €

10,00

Industrias Saludes, SAU

214,21 €

9,13

Franco imagen corporativa, SL

216,50 €

9,04

Señalizacines Villar, SA

219,90 €

8,90

Euroseñal, SL

227,00 €

8,62

Proseñal, SLU

232,20 €

8,43

Serovial, SL

233,10 €

8,39

En conseqüència,
Informo:
1. Que l’oferta presentada per l’empresa Lacroix City Centro SAU, per al subministrament de
cartells d'obres anunciadors del Pla d'Acció Municipal (PAM), exp. 80004330008-2020-0010200
supera en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. En
conseqüència, es sol·licita a la Mesa de contractació que habiliti el procediment adient per a
requerir al licitador la documentació complementària necessària per tal de justificar la seva
oferta.
2. Que en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte, els quals estableixen la valoració
econòmica com a únic criteri per determinar l'oferta més avantatjosa, l'oferta presentada per
l'empresa Lacroix City Centro SAU és la que ha obtingut major puntuació (10 punts).”

5. En data 29 de gener de 2021, la Unitat de Contractació i Expropiacions requereix a l’
empresa LACROIX CITY CENTRO, S.A.U. per a que justifiqui la seva oferta considerada
anormalment baixa. L’empresa va presentar la documentació justificativa de la seva oferta en
data 8 de febrer de 2021.
6. En data 1 de març de 2021, el responsable del contracte va emetre l’informe de justificació
de la baixa presentada per l'empresa LACROIX CITY CENTRO, S.A.U. L’informe es transcriu
parcialment a continuació:
«....
Informe
Primer.Realitzada la recerca de la documentació i rebuda la informació dels tècnics
responsables del contracte en vigor, es redacta el present informe. Tal i com estableix l’article
149 “Ofertes anormalment baixes” de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 es
requereix justificació de les ofertes pel que fa als valors següents:

1. a. L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de
construcció.
2.
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2. b. Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres,
3. c. La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes,
prestar els serveis o executar les obres.
4. d. El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin el que estableix l’article 201.
1. e. O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
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Segon.Anàlisi de la documentació. Estudiada la documentació presentada per Lacroix City
Centro SAUrespecte a les condicions indicades es constata:

1. a. Es documenta el procés de fabricació des de l’entrada de matèries primeres fins el
lliurament del producte acabat, detallant els procediments, els fluxos de materials, l’
aplicació de criteris de qualitat i medi ambientals, responsabilitats de comandaments, etc.
2. b. Es presenten els preus unitaris dels productes que s’han de lliurar amb documentació
detallada dels costos directes: temps per cada operació, mà d’obra directa, matèries
primeres amb inclusió de les dades del conveni siderúrgic d’aplicació, factures dels seus
proveïdors, ...

Tercer.La justificació presentada pel licitador demostra que pot complir amb l’objecte del
contracte als preus que presenta.El tècnic sotasignat considera que la mateixa es suficient per
garantir el preu ofert.
7. En data 10 de març de 2021, es va reunir la Mesa de Contractació, la secretària de la Mesa,
va explicar que vist el de l’informe tècnic, s‘havia requerit a l’empresa LACROIX CITY
CENTRO, S.A.U la justificació de l’oferta.
Seguidament, la Mesa va acceptar i va assumir els informes emesos pel responsable del
contracte, i va acordar:

- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació a l’empresa LACROIX CITY CENTRO, SAU
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), el contracte del subministrament de cartells d’
obres anunciadors del Pla d’Acció Municipal per un import unitari de 253,02 €/ cartell (IVA
inclòs) i 89,93 €/ lamel·la (IVA inclòs), per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.1 de la
LCSP, que és la següent:
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

Lacroix City Centro, SAU

10,00

2

Industrias Saludes, SAU

9,13

3

Franco imagen corporativa, SL

9,04

4

Señalizacines Villar, SA

8,90

5

Euroseñal, SL

8,62
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6

Proseñal, SLU

8,43

7

Serovial, SL

8,39

8. En data 24 de març de 2021 l’empresa LACROIX CITY CENTRO, S.A.U. (A12329827), ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 10.330,57€,
segons cartes de pagament núm. 2021000171, i la resta de documentació requerida, que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
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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 subministrament 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. Adjudicar el contracte del subministrament de cartells o lamel·les d'obres anunciadors
/res del Pla d'Acció Municipal 2020-2023, a l’empresa LACROIX CITY CENTRO, S.A.U.
(A12329827), per presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa (10,00 punts), per un
import màxim de DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000,00 €), IVA inclòs, i d’acord
amb els següents preus unitaris:
Descripció

Preu unitari

IVA (21 %)

Preu (IVA inclòs)

Cartell

209,11 €

43,91 €

253,02 € IVA inclòs

Lamel.la

74,32 €

15,61 €

89,93 € IVA inclòs

Segon. 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

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

Lacroix City Centro, SAU

10,00

2

Industrias Saludes, SAU

9,13

3

Franco imagen corporativa, SL

9,04

4

Señalizacines Villar, SA

8,90

5

Euroseñal, SL

8,62

6

Proseñal, SLU

8,43

7

Serovial, SL

8,39

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

Aplicació pressupostària

Import

2021

1010 / 920 / 22602 / 01

143.000,00 €

2022

1010 / 920 / 22602 / 01

73.000,00 €

2023

1010 / 920 / 22602 / 01

34.000,00 €

Quart. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Cinquè. 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 a l'adjudicatari i a la resta de licitadors i formalitzar el contracte administratiu
amb l’adjudicatari 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.
Seté. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal.
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 de la notificació de
l'acord.
12. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI UNIFICAT DE
VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 24 de març de 2015 l'empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA
(NIF A58473158), va constituir la garantia definitiva, per un import de 14.751,73 €, per a
respondre del contracte del servei unificat de vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació
de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per decret de Presidència núm. 2015-000980,
de data 7 d’abril de 2015.
2. En data 13 de desembre de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que els treballs contractats estan
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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 6 d’octubre 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 23 de març de 2021, el responsable del 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.
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 SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA (NIF
A58473158), la garantia definitiva del contracte del servei unificat de vigilància i seguretat dels
edificis de la Diputació de Tarragona, constituïda el dia 24 de març de 2015, per un import
CATORZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
(14.751,73 €) mitjançant carta de Pagament núm. 2015000155, 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 de Serveis Interns (Serveis Generals), 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.
13. APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), obliga a les entitats del
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sector públic a planificar l’activitat de contractació pública que desenvoluparan en un exercici
pressupostari o períodes plurianuals, i donaran a conèixer el seu pla de contractació
anticipadament mitjançant anunci d’informació prèvia previst a l’art. 134, almenys per als
contractes subjectes a regulació harmonitzada.
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2. Per altra banda, vist el que disposa l’art. 6, en relació amb els articles 8.1f), 12.1 i 13.1c) de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
sobre la informació relativa a la planificació de la contractació pública.
3. Per tal de poder elaborar el Pla anual de contractació de la Diputació, a requeriment de la
Unitat de Contractació i Expropiacions, les diferents Àrees han revisat la previsió de
contractació per a l’exercici 2021, previsió que es revisarà al menys trimestralment als efectes
de dur a terme la seva actualització amb les modificacions que siguin adients, elaborant una
relació de contractes i data prevista de licitació. En les corresponents relacions de contractes
programats no hi constaran els que ja es trobin en fase de licitació.
4. El Pla anual de contractació recull una relació de contractes, amb les dades bàsiques:
objecte, pressupost estimat, durada i data prevista de licitació, per tal de facilitar a les
empreses la participació en les futures licitacions. És, però, un pla indicatiu, que no obliga a
licitar tots els contractes o a fer-los amb les condicions concretes anunciades.
Fonaments de dret

1. Els articles 28.4 i 134 de la LCSP, preveuen la obligació, per part de les administracions
públiques, de programar i publicar la seva activitat contractual.
2. L’art. 6, en relació amb els articles 8.1f), 12.1 i 13.1c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern, sobre la informació relativa a la
planificació de la contractació pública.
3. La competència per aprovar el pla anual de contractació de la Diputació de Tarragona
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 el pla anual de contractació de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2021
que es relaciona a continuació, amb indicació del seu objecte, pressupost estimat, durada i
data prevista de licitació:
Àrea del SAT

Contractes d'obres

Objecte del contracte

CONDICIONAMENTS
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Pressupost estimat
(IVA exclòs)

Durada

Data Prevista
de la licitació
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Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N340. Tram: T-203 a N-340

4.236.076,63 €

--

Segon
trimestre 2021

Condicionament de la travessera de Vila-rodona. Carreteres
TP-2003 i TV-2443

1.051.644,60 €

--

Segon
trimestre 2021

Condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722 d’Alcover
a l’A-27 pel Milà.

2.561.983,47 €

--

Tercer
trimestre 2021

Condicionament de les carreteres TP-2044 i TV-2048 del
Vendrell a Sant Vicenç de Calders.

742.007,42 €

--

Segon
trimestre 2021

Condicionament de la carretera T-342 de Roquetes als
Reguers.

3.305.785,12 €

--

Tercer
trimestre 2021

Infraestructures de conduccions per al pas d'instal·lacions
2021. (fibra)

3.400.000,00 €

--

Segon
trimestre 2021

1.546.424,04 €

--

Segon
trimestre 2021

Contracte de reparació de juntes de ponts

50.000,00 €

--

Segon
trimestre 2021

Contracte d'estabilització de talussos

200.000,00 €

--

Segon
trimestre 2021

Contracte d'execució de paviments amb regs asfàltics

800.000,00 €

--

Segon
trimestre 2021

Prova pilot de senyalització variable a la T-704

100.000,00 €

--

Segon
trimestre 2021

BTA i abalisaments led

80.000,00 €

--

Segon
trimestre 2021

MILLORES PUNTUALS
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses
carreteres de la xarxa local. Any 2021
CONSERVACIÓ

EXPLOTACIÓ

Contractes de serveis
Pressupost estimat
(IVA exclòs)

Durada

Data Prevista de la
licitació

Contracte de sega, esbrossada de marges,
poda i tala d’arbrat

5.000.000 €

2 anys + 2 anys

Segon trimestre
2021

Contracte d’assistència de maquinària

2.000.000 €

2 anys + 2 anys

Segon trimestre
2021

Objecte del contracte

CONSERVACIÓ
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ASSISTÈNCIES TOPOGRAFIA
Prova pilot Mapping-Topografia

15.000,00 €

--

Segon trimestre
2021

80.000 €

2 anys + 1 any
+ 1 any

Segon trimestre
2021

ASSISTÈNCIES EXPLOTACIÓ
Estudi d'accidentalitat

Contractes de subministrament
Pressupost estimat
(IVA exclòs)

Durada

Data Prevista de
la licitació

Subministrament de 2 camions per a les brigades de
conservació

150.000,00 €

--

Segon trimestre
2021

Subministrament de lluminàries d'emergència per als
vehicles de brigades

50.000,00 €

--

Segon trimestre
2021

Subministrament de dos vehicles per a la secció
d'explotació

80.000,00 €

--

Segon trimestre
2021

Estació total robotitzada

30.000,00 €

--

Segon trimestre
2021
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Objecte del contracte

Àrea del SAM
Pressupost
estimat (IVA
exclòs)

Durada

Data Prevista
de la licitació

18.000,00 €

6 mesos

Segon trimestre
2021

Adquisició mòdul auditoria registre comptable de factures del
programa de comptabiltat SICALWIN dels ens locals

20.000,00 €

6 mesos

Primer trimestre
2021

Aplicació per gestionar l’assistència que es presta als ens locals
en matèria de DPD (Delegat de protecció de dades) i
Transparència: anàlisi del RAT, bretxes de seguretat, anàlisi de
riscos, evaluació d’impacte,...

24.000,00 €

6 mesos

Segon trimestre
2021

15.000,00 €

Plurianual

Primer trimestre
2021

Objecte del contracte

GAEQ

Avaluació Serveis prestat SAM i definir línies d’actuació

SIM

ENG

Comptabilitat enèrgetica

MSET
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1 any

Segon trimestre
2021

Monitorització dels PAESC de la Fase 1

175.000,00 €

Redacció dels Plans de prevenció d’incendis municipal (PPI)

100.000,00 € 18 mesos

Redacció instruments ordenació forestal

15.000,00 €

1 any

Primer
semestre 2021

1.009.299,14
€

15 mesos

Segon trimestre
2021

Direcció obra d'arquitectura (Fase 2.2)

36.000,00 €

15 mesos

Segon trimestre
2021

Restauració mobiliari (inventari, desifectació i neteja) (Fase 3)

89.876,65 €

8 mesos

Segon trimestre
2021

Projecte museogràfic (Fase 3)

20.000,00 €

5 mesos

Segon trimestre
2021

Projecte consolidació i acondicionament visita mina (Fase 3)

25.000,00 €

6 mesos

Segon trimestre
2021

Execució comunicació i promoció cultural i turística (Fase 3)

35.000,00 €

24 mesos

Segon trimestre
2021

Primer trimestre
2021

Projecte Escornalbou
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Obres restauració (Fase 2.2)

Àrea de Secretaria

Objecte del contracte

Pressupost
estimat
(IVA exclòs)

Durada

Data
Prevista
de la
licitació

PATRIMONI (contractes privats)
Anual,
Assegurança de responsabilitat civil obligatòria i voluntària dels vehicles
prorrogable
64.000,00 €
de la Diputació de Tarragona
fins a 10
anys

Quart
trimestre
2021

Anual,
prorrogable
35.000,00 €
fins a 10
anys

Quart
trimestre
2021

75.000,00 €

Anual,
prorrogable
fins a 10
anys

Quart
trimestre
2021

17.000,00 €

Anual,
prorrogable
fins a 10
anys

Quart
trimestre
2021

7.000,00 €

Anual,
prorrogable
fins a 10
anys

Quart
trimestre
2021

Assegurança de béns mobles i immobles de la Diputació de Tarragona

Assegurança de responsabilitat civil de la Diputació de Tarragona

Assegurança de vida càrrecs electes Diputació de Tarragona

Assegurança d’accidents càrrecs electes Diputació de Tarragona
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Assegurança de responsabilitat de les autoritats i el personal al servei
18.000,00 €
de l’Administració Pública

Anual,
prorrogable
fins a 10
anys

Quart
trimestre
2021

Adquisició 2 lectors d’etiquetes RFID i subministrament d’etiquetes

20.000,00 €

3 mesos

Tercer
trimestre
2021

Contracte de lloguer del local Av. LL. Companys 14

520.148,40
€

10 anys

Primer
trimestre
2021

Contracte de venda de pis Av. Prat de la Riba

170.094,85
€

--

Segon
trimestre
2021

15.000,00 €

1 any

Primer
trimestre
2021

Contracte de subministrament d’una aplicació per a la gestió jurídica
integral dels expedients de Serveis jurídics que incorpori la plataforma 19.000,00 €
e-justicia

1 any

Segon
trimestre
2021

Acord marc per la contractació de serveis de representació i assistència
jurídica lletrada en processos judicials de la Diputació i dels 59.000,00 €
Ajuntaments als que la Diputació presta l’assistència

4 anys

Segon
semestre
2021
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ARXIU
Digitalitzar el fons documentals de l’Arxiu
SERVEIS JURÍDICS

Àrea del SAC
Pressupost
estimat (IVA
exclòs)

Durada

Data Prevista
de la licitació

Substitució aluminis que envolten el claustre del centre

50.000,00 €

1 mes

--

Valoració i reforma 3 lavabos cel centre

45.000,00 €

2
mesos

--

392.281,15 €

--

Segon trimestre
2021

24.000,00 €

--

Tercer trimestre
2021

71.500,00 €

--

Segon trimestre
2021

Objecte del contracte

CEE ALBA

CEE SANT RAFAEL
Substitució de totes les finestres de fusta de l'edifici central i les
finestres del saló d'actes de l'edifici d'infantil i primària
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TORTOSA
Inversions de reposició: adquisició de diferents instruments que
es necessiten al centre.
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TARRAGONA
Millorar les aules de llenguatge (Aula 6, 7, 16, 17, 23 i Polivalent)
obra
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A REUS
Substitució ascensor Palau Bofarull

38.417,00 €

Segon trimestre
2021

Remodelació i canvi de distribució ECM Reus

144.000,00 €

Segon trimestre
2021

ESCOLA D’ART A TORTOSA
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Aire condicionat - climatització sala d’exposicions

18.000,00 €

--

--
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UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS
Remodelació del pati interior del CPEE Alba (exp. SAM 201810243)

95.629,74 €

Estiu
2021

Quart trimestre
2021

Millora estructural ECM Tortosa

40.000,00 €

Estiu
2021

Quart trimestre
2021

Projecte estructural ECM Tarragona ( Casa Basora)

96.000,00 €

Estiu
2021

Quart trimestre
2021

Execució projecte reparació esquerdes EAD a Tarragona

325.000,00 €

Estiu
2021

Quart trimestre
2021

Contracte global necessitats informàtiques dels centres educatius.

174.639,59 €

Tercer trimestre
2021

L’AUDITORI I PROGRAMES CULTURALS
Pintura general auditori

30.000,00 € (2
lots)

1 mes

Segon trimestre
2021

Adquisició de butaques
auditori

200.000,00 €

1 mes

Segon trimestre
2021

4 publicacions

40.000,00 €

10
Segon trimestre
mesos
2021

Exposició espais porticats

16.000,00 €

3
Tercer trimestre
mesos
2021

Activitats auditor /
Contractes diversos

20.000,00 €

8
mesos

Primer
trimestre 2021

Adquisició focus auditori

20.000,00 €

1 mes

Primer
trimestre 2021

42.000,00 €

--

Segon trimestre
2021

MUSEU D’ART MODERN
Contractació del servei de coordinació, disseny gràfic i impressió
de tot el material al voltant de les exposicions temporals al Museu.

Àrea TIC
Pressupost estimat
(IVA exclòs)

Durada

Data Prevista
de la licitació

Subscripció Camunda Enterprise Edition (2022)

27.000,00€

1+1+1+1
any

Segon trimestre
2021

Consultoria per adaptar els frontals de les aplicacions a les
normes d’accessibilitat vigents

50.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Ampliar l’abast de la monitorització dels servidors amb l’
eina Dynatrace

22.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

22.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Integrar les aplicacions de tercers amb nova API de MA3

24.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Implantació d’una solució de Signatura al Mòbil

30.000,00€

1 any

Tercer trimestre
2021

Modificacions a l’aplicació e-catàleg

22.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Objecte del contracte
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

Refactorització de l’aplicació Organigrama
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Modificacions al Modelador
refactorització de SFT

per

adaptar-lo

a

la

22.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

22.000,00€

1 any

Quart trimestre
2021

24.850,00€

1 any

Segon trimestre
2021

22.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Consultoria per la definició del model de document
electrònic

96.208,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Solució de digitalització integrada a
multifunció en xarxa (alternativa al COPIA'L)

50.000,00€

1 any

Quart trimestre
2021

Punts de xarxa per Palau, Síntesi i centres.

39.000,00€

1+1 any

Segon trimestre
2021

Llicències Microsoft per teletreball

150.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Contracte manteniment F5

40.000,00€

1+1 any

Segon trimestre
2021

Adequació i implantació Esquema Nacional de Seguretat

18.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

1.239.669,42 €

2+2
anys

Segon trimestre
2021

Suport VMware

30.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Suport Barracuda

20.000,00€

1 any

Tercer trimestre
2021

Suport Red Hat

25.000,00€

1 any

Tercer trimestre
2021

Implantar una infraestructura DevOps a l’àrea TIC

60.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Actualitzar el sistema de còpies de seguretat

100.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

2+1 any

Segon trimestre
2021

29.140,00 €

15 dies

Segon trimestre
2021

1.141.756,00€

4 anys

Segon trimestre
2021

18.000,00€

1 any

Segon trimestre
2021

Refactoritzar el Sistema d’Inventari de Dades (SID)
GOVERNANÇA
Llicències Tableau Creator i Explorer
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Consultoria
assessorament
signatura
custodiades al gestor documental

electrònica

impressores

INFRAESTRUCTURES - Comunicacions

Servei d'interconnexió Altanet BA
INFRAESTRUCTURES - Sistemes

Llicències MySQL 2021-2022
Llicències Cinema 4D 2021

17.952,00 €

INFRAESTRUCTURES - CAU
Sistema Dinàmic d’Adquisició equipament informàtic
Migració de Sistemes Operatiu a Windows 10
Subscripcions programari ADOBE 2021-2022
Llicències d'us de programari 2021-2023
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75.275,00 €
22.280,00

1 any
2 anys

Segon trimestre
2021
Segon trimestre
2021

APLICACIONS INFORMÀTIQUES
Llicències Dynatrace

33.600,00 €

15 dies

Segon trimestre
2021

Àrea Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Objecte del contracte

Pressupost
estimat (IVA
exclòs)

Durada

Data
Prevista de
la licitació

4.000.000,00 €

2+1 anys

Primer
semestre
2021

Gestió Econòmica i Nòmina
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Assegurança assistència sanitària

Pla de Pensions

Segon
2+1 anys trimestre 2021

70.000,00 €

Provisió
80.000,00 €

1 any

Primer
trimestre 2021

Contractació de la formació en autoocupació i formació
específica per a joves en entorns rurals.

80.400,00 €

4 mesos

Segon
trimestre 2021

Adquisició de maquinari per a l’Aula de prototipatge Talent
Lab a la Boca de la Mina.

48.400,00 €

3
Segon
setmanes trimestre 2021

Manteniment eina Servei d’Informació Socioeconòmica Local
Mercuri.

21.400,00 €

Valoració dels llocs de treball de no comandament.
Ocupació i Emprenedoria

2+1+1
anys

Tercer
trimestre 2021

2-3
mesos

Segon
trimestre 2021

Suport a les persones
Projecte formatiu en l'àmbit de l'animació, difusió i producció Mòdul 1: 10.000,00€
cultural.
Mòdul 2: 10.000,00€
Certificat de Professionalitat en Atenció a l'alumnat amb
necessitats educatives especials.

45.582,00 €

6 mesos

Primer
trimestre 2021

Certificat de professionalitat en Atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials.

36.522,00 €

6 mesos

Primer
trimestre 2021

Certificat de professionalitat en Socorrisme en instal·lacions
aquàtiques.

28.491,00 €

5 mesos

Primer
trimestre 2021

255.000,00€

2+1+1
anys

Quart
trimestre 2021

Gestió de RH
Nou aplicatiu de gestió de Recursos Humans

Àrea GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Objecte del contracte

Pressupost estimat (IVA exclòs)

Durada

Data Prevista de la licitació

Agència de Mitjans

473.146,60 €

1 any

Segon trimestre 2021

Recull Notícies

19.500,00 €

1 any

Segon trimestre 2021

Monitoratge de l'accessibilitat web

21.780,00 €

1 any

Segon trimestre 2021

Comunicació
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Estudi Observatori Internet

21.200,00 €

6 mesos

Segon trimestre 2021

TinetAula

45.600,00 €

1 any

Segon trimestre 2021

Àrea Serveis Interns

Pressupost
estimat (IVA
exclòs)

Durada

Data
Prevista
de la
licitació

Auditoria servei neteja

36.000,00 €

2 anys

Primer
semestre
2021

Jardineria i tractaments fitosanitaris

76.000,00 €

2 anys

Primer
semestre
2021

Millora de l'enllumenat del saló de plens i la sala Santiago Costa del
Palau de la Diputació

80.000,00 €

--

Primer
semestre
2021

Renovació de la instal·lació de megafonia del saló de plens del Palau
de la Diputació

20.000,00 €

--

Primer
semestre
2021

Missatgeria i valises

20.000,00 €

2+1 anys

Primer
semestre
2021

Reforma i actualització del sistema de clima de la 2a i 3a planta de
l'edifici del c. del Vent

259.100,00 €

--

Primer
semestre
2021

Objecte del contracte
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Serveis Generals

Rentat vehicles

5.000,00 €

2+1+1
anys

Primer
semestre
2021

Substitució de l'ascensor del Palau de la Diputació

43.000,00 €

--

Primer
semestre
2021

Suport sonorització actes

18.000,00 €

2 anys

Primer
semestre
2021

Fonts d'aigua i aigua embotellada

49.000,00 €

2+1 any

Segon
semestre
2021

Indumentària

54.000,00 €

2+1+1
anys

Segon
semestre
2021

Instal·lacions diverses de CTTV

20.000,00 €

--

Segon
semestre
2021

0,00 €

2+1+1
anys

Segon
semestre
2021

Màquines de vending

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 03/05/2021 a les 10:25:56

Renovació de les instal·lacions del Palau Diputació

4.000.000,00 €

--

Segon
semestre
2021

Adequació de la instal·lacio de climatització per connectar-la a una
caldera de biomassa del centre de formació del passeig Boca de la
Mina de Reus

48.800,00 €

--

Segon
semestre
2021

Servei de suport de continuïtat de l'aplicació web TCQi MNT (TCQi
Manteniment) [ITeC]

27.000,00 €

5

Segon
semestre
2021

Manteniment instal·lacions de seguretat

40.000,00 €

2+1+1
anys

Segon
semestre
2021

Contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari per a diversos
edificis de la Diputació de Tarragona

41.322,31 €

3 mesos

Segon
semestre
2021

Contracte reservat de subministrament d’obsequis per al personal de
la Diputació de Tarragona, amb motiu de les festes de Nadal 2021.

60.000,00 €

Principi
desembre

Tercer
trimestre
2021

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DC7E7CB0490240B2BFE88EECA5EC3CB6 i data d'emissió 04/05/2021 a les 19:04:29

Contractació i Expropiacions

Àrea Tresoreria

Objecte del contracte

Pressupost estimat (IVA exclòs)

Durada

Data Prevista
de la licitació

40.000,00 €

2 anys +
possibilitat
pròrroga

Primer
semestre del
2021

150.000,00 € (15.000,00 € +
despeses imputables altres
ajuntaments)

2 anys + 1+1

Segon
semestre del
2021

Tresoreria
Aplicació de gestió de Tresoreria

Servei de cobraments per tarjeta
mitjançant passarel·la de pagaments

Àrea Intervenció
Objecte del contracte

Pressupost estimat (IVA exclòs)

Durada

Data Prevista de la licitació

4 anys

Quart trimestre 2021

Comptabilitat i gestió pressupostària
Aplicació de comptabilitat

350.000,00 €

Segon. Establir la revisió del Pla que s’aprova, al menys de forma trimestral, als efectes de dur
a terme la seva actualització.
Tercer. Publicar l’esmentat Pla en el Perfil de contractant i en el Portal de transparència, així
com les successives revisions que es portin a terme, als efectes de la seva publicitat i difusió.
Quart. Publicar en el DOUE els anuncis previs dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada que consten en el Pla.
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Cinquè. Comunicar la present resolució a les diferents Àrees de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
Acte administratiu no recurrible.
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14. REDISTRIBUIR DISPOSICIONS PRESSUPOSTÀRIES DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT D’ÀRIDS PER ALS TREBALLS D’ASSISTÈNCIA A LA REPARACIÓ DE
PAVIMENTS DE CAMINS I PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE
LA DIPUTACIÓ 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 decret de Presidència núm. 2019-0003470, de data 22 d’agost de 2019, es va adjudicar
el contracte del subministrament d’àrids per als treballs d’assistència a la reparació de
paviments de camins i per a les obres de conservació de carreteres de la Diputació de
Tarragona (Lot 1), a l’empresa CUARCITAS DEL MEDITERRANEO, S.A.U (A28640118), per
un import màxim de 122.815,00 € (IVA inclòs) i pels preus unitaris ofertats.
També es va disposar la despesa derivada d’aquest contracte a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries:
Lot 1
Aplicació pressupostària

Import

Exercici

3060-453-21000-01

12.644,50 €

2019

3060-1531-21003-01

48.763,00 €

2019

3060-453-21000-01

12.644,50 €

2020

3060-1531-21003-01

48.763,00 €

2020

2. El contracte es va formalitzar el dia 3 d’octubre de 2019 amb una durada de dos (2) anys,
amb la possibilitat de realitzar una pròrroga d’un (1) any més.
3. En data 28 de març de 2021, el responsable del contracte informa de la necessitat de
redistribuir les disposicions pressupostàries previstes pel contracte per a la correcta gestió del
subministrament. L'informe es transcriu literalment a continuació:
“Amb data 3 d'octubre de 2019 es va signar el contracte per al subministrament d'àrids per als
treballs d'assistència a la reparació de camins i per a les obres de conservació de carreteres de
la Diputació de Tarragona (Lot 1) amb una durada prevista de 2 anys amb la possibilitat de
pròrroga en un termini d'un any.
L'import màxim del contracte és el següent:
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Lot 1 Comarques del Camp de Tarragona: 122.815 € (IVA inclós)

El Plec de prescripcions tècniques determinava, que aquest import anés a càrrec de les
següents partides pressupostàries:
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97.526 € a càrrec de la partida 3060-1531-21003 "Conservació camins pavimentats"
25.289 € a càrrec de la partida 3060-453-21000 "Pla Conservació Xarxa Carreteres
Brigades"

L'objecte d'aquest contracte és el de donar subministrament d'àrids tant als treballs vinculats a
l'assistència per a la reparació de paviments de camins municipals com per al subministrament
dels àrids necessaris per als treballs de conservació de les brigades de carreteres.
Durant els passat mes de gener de 2020 les zones del Camp de Tarragona i les Terres de
l'Ebre es varen veure afectades pel temporal excepcional Glòria, aquest fet va produir unes
afectacions imprevistes a la xarxa local de carreteres de la província, que varen requerir
actuacions d'emergència a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona i el
subministrament d'àrids per a l'arranjament d'aquestes incidències.
Aquest fet ha provocat que el consum d'àrids per als treballs de conservació de les brigades
hagi estat molt més alt del previst i actualment no es disposa de dotació econòmica a la
disposició pressupostària del contracte prevista, per tal de fer front a les actuacions de
conservació necessàries actuals fins al proper mes d'octubre on existeix la possibilitat de
proposar la pròrroga prevista al contracte.
D'altra banda la disposició pressupostària prevista per a la conservació de camins disposa de
saldo suficient per a fer front als camins a executar durant aquest 2021 i per a poder dotar de la
quantia econòmica necessària per fer front al subministrament dels àrids previstos per als
treballs de Brigada.
Es proposa la modificació de la dotació pressupostària de les partides de la següent manera:

Donar de baixa de la disposició prevista per al contracte a la partida 3060-1531-21003
l'import de 10.000 €
Donar d'alta de la disposició prevista per al contracte a la partida 3060-453-21000
l'import de 10.000 €.”

Fonaments de dret
1. La competència per aprovar els actes relacionats del contracte del subministrament d’àrids
per als treballs d’assistència a la reparació de paviments de camins i per a les obres de
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:
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Primer. Autoritzar la redistribució de la despesa del contracte del subministrament d’àrids per
als treballs d’assistència a la reparació de paviments de camins i per a les obres de
conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (Lot 1), adjudicat a l’empresa
CUARCITAS DEL MEDITERRANEO, S.A.U. per decret de Presidència núm. 2019-0003470, de
data 22 d’agost de 2019.
Segon. Donar de baixa la despesa per l'import de 10.000,00 € de l’aplicació pressupostària
3060-1531-21003 i autoritzar i disposar, pel mateix import, la despesa del contracte de
subministrament d’àrids per als treballs d’assistència a la reparació de paviments de camins i
per a les obres de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (Lot 1), a l'aplicació
3060-453-21000.
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Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Servei d’Assistència al Territori.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
15. APROVAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
SEGURETAT DELS EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LOT 2 (PALAU
CLIMENT DE TORTOSA) PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de la Presidència núm. 2019-0001229, de data 5 d’abril de 2019, es va adjudicar
el contracte del servei de vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona, lot 2
(Palau Climent - Tortosa), a l’empresa VIGILANCIA PROFESIONAL, SL, per un import de
SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (76.623,25
€) IVA inclòs, els treballs ordinaris i pels preus unitaris oferts per l’empresa els extraordinaris.
Prèviament a l'adjudicació, en data 4 d’abril de 2019, l’empresa VIGILANCIA PROFESIONAL,
SL havia aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 3.166,25
€, segons carta de pagament núm. 2019000208.
El contracte es va formalitzar en data 30 de juliol de 2019, amb una durada de dos (2) anys,
comptats des de l’1 d’agost de 2019 i amb una possible pròrroga d’1 any.
2. En data 6 de març de 2020 el cap de servei de Serveis Generals i responsable del contracte,
informa el següent:
“Antecedents
1. Per decret del president de 5 d’abril de 2019 es va adjudicar el lot 2 –Terres de l’Ebre- del
contracte del servei de vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona a
l'empresa Vigilancia Profesional, SLU.
2. L'execució del contracte es va iniciar l’1 d’agost de 2019.
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3. El 17 de febrer de 2020 es va notificar a Vigilancia Profesional, SLU el següent requeriment d’
informació:
“No havent rebut cap resposta a les peticions que us hem fet arribar reiteradament per telèfon i
per correu electrònic, i de conformitat amb la prescripció 4 del Plec de prescripcions tècniques
particulars i la vostra oferta econòmica i millores en relació a l’annex XII del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte del servei de vigilància i seguretat dels
edificis de la Diputació de Tarragona, lot 2 – Terres de l’Ebre, us requerim per tal que en el
termini de deu dies presenteu la documentació següent:
a) Còpies dels contractes de treball dels treballadors que s’adscriuen al servei.
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b) Acreditació inicial de l’habilitació de què disposen els treballadors que s’adscriuen al servei.
c) Pla de formació, que ha de contenir un sistema de detecció dels dèficits de formació, així
com de l’estratègia per a la seva evolució, d’acord amb el nombre anual d’hores de formació
ofertes.
d) Documents de cotització a la Seguretat Social (relació nominal de treballadors i rebut de
liquidació de cotitzacions, o els que els substitueixin, i comprovant bancari), acreditatius de l’
ingrés de les quotes corresponents als empleats adscrits a la prestació del servei:

agost 2019
setembre 2019
octubre 2019
novembre 2019
desembre 2019
gener 2020

e) Informe trimestral del nombre d’hores de formació efectivament realitzades per cada
treballador en relació a les detectades al pla de qualitat:

tercer trimestre 2019
quart trimestre 2019

f) Acreditació de la millora de les condicions salarials aplicades als treballadors, d’acord amb el
“plus específic Diputació” ofert:

agost 2019
setembre 2019
octubre 2019
novembre 2019
desembre 2019
gener 2020
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g) Acreditació de les inspeccions in situ realitzades en els serveis per part dels inspectors de l’
adjudicatari, d’acord amb el nombre mensual ofert:
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agost 2019
setembre 2019
octubre 2019
novembre 2019
desembre 2019
gener 2020

La tramitació de les factures núm. 388, corresponent als serveis prestats entre l’1 i el 31 de
desembre de 2019, i 26, corresponent als serveis prestats entre l’1 i el 31 de gener de 2020, i
les que es lliurin posteriorment, queda condicionada a la presentació de la informació
requerida.”
4. En l’expedient consta informe de 6 de febrer de 2020 del Registre General de la Diputació
sobre la no presentació de cap documentació per part de Vigilancia profesional, SLU en el
termini d’audiència concedit.
5. Per altra banda, l’únic treballador subrogable de Vigilancia Profesional, SLU s’ha reunit amb
representants de la Diputació informant-nos que no ha cobrat des del mes de gener.
6. Per escrit enregistrat el 25 de febrer de 2020 (NRE 1-2020-006542-1) l’empresa Vigilancia
Profesional, SLU informa:
“Que, com vostès són coneixedors, l’empresa es troba en una difícil situació econòmica que
podria generar incompliment del contracte vigent, sent voluntat d’aquesta empresa el de no
generar cap tipus de perjudici en el desenvolupament dels serveis contractats.
A tal efectes se’ls hi comunica que amb data 29 de febrer de 2020 es procedeix a la rescissió
de l’esmentat contracte de mutu acord tal i com s’ha vingut gestionant telefònicament en
reiterades converses.”
7. A dia d’avui les factures del contracte lliurades per Vigilancia Profesional,SLU pendents de
tramitar són les següents:
Número data
9736 30/11/2019
106
31/12/2019
829
31/01/2020
1766 29/02/2020

objecte
Treballs ordinaris novembre 2019
Treballs ordinaris desembre 2019
Treballs ordinaris gener 2020
Treballs ordinaris febrer 2020

(...)
Proposta
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import
3.192,63 €
3.192,63 €
3.192,63 €
3.192,63 €

A judici del responsable del contracte, s’han produït uns possibles incompliments en l’execució
del lot 2 del contracte administratiu de serveis de vigilància i seguretat dels edificis de la
Diputació de Tarragona imputables a l’empresa contractista per la qual cosa se li ha de donar
audiència perquè formuli les consideracions que consideri convenients.»
3. Per Decret de Presidència núm. 2020-0001055 de data 1 d'abril de 2020, es va aprovar l'inici
del procediment per resoldre el contracte del servei de vigilància i seguretat dels edificis de la
Diputació de Tarragona, lot 2 (Palau Climent - Tortosa), per incompliment del contractista.
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4. En data 9 de desembre de 2020, el cap de servei de Serveis Generals va emetre informe
relatiu als danys i perjudicis ocasionats amb motiu de la resolució del contracte del servei de
vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona, lot 2 (Palau Climent – Tortosa),
el qual es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. Per escrit de 25 de juliol de 2020 la cap de servei de Contractació i Expropiacions exposa
que per tal de continuar amb la tramitació de la resolució del contracte del servei de vigilància i
seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona, lot 2 (Palau Climent – Tortosa), subscrit
amb l’empresa Vigilancia Profesional, SL sol·licita al responsable del contracte: “informe per
valorar econòmicament els possibles danys i perjudicis que la resolució d’aquest contracte
puguin ocasionar a la Diputació de Tarragona.”
2. La Diputació de Tarragona no ha hagut d’assumir despeses per la rescissió del contracte per
part de Vigilancia Profesional, SL atès que el servei de vigilància i seguretat del Palau Climent s’
ha suprimit.
3. Per altra banda, i d’acord amb els comunicats de servei, l’únic treballador de l’empresa
subrogable del centre de treball de la Diputació de Tarragona va prestar servei fins el dia 13 de
març de 2020. Tal com vam informar el 6 de març de 2020, el deute de Vigilancia Profesional,
SL amb aquest treballador correspon al salari que no havia cobrat des del mes de gener, i s’
estima per tant en 3.500,00 euros.
4. Som coneixedors que també existeixen deutes contrets amb la Seguretat Social per les
cotitzacions meritades per aquest treballador que, calculades des de l’inici del contracte,
estimem en 3.600,00 euros.
Conclusions
Les quantitats degudes per Vigilancia Profesional, SL en concepte de salaris impagats al
treballador afectat per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades i
no pagades, s’estimen en 7.100,0 €.”
5. Atès el període de més de tres mesos transcorregut des de l’inici del procediment de
resolució, i d'acord amb els arts. 21 i 25 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es considera necessari declarar la
caducitat del procediment per resoldre el contracte del servei de vigilància i seguretat dels
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edificis de la Diputació de Tarragona, lot 2 (Palau Climent - Tortosa), per incompliment del
contractista, iniciat amb el Decret de Presidència núm. 2020-0001055 de data 1 d'abril de 2020
i tornar-lo a iniciar.
6. En data 24 de febrer de 2021, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment.
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7. Per acord de Junta de Govern de data 9 de març de 2021, es va aprovar declarar la
caducitat del procediment per resoldre el contracte del servei de vigilància i seguretat dels
edificis de la Diputació de Tarragona, lot 2 (Palau Climent - Tortosa), per incompliment del
contractista, iniciat amb el Decret de Presidència núm. 2020-0001055 de data 1 d'abril de 2020
i tornar-lo a iniciar.
8. En el mateix acord de Junta de Govern de 9 de març de 2021, es va concedir a l'empresa
VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L., adjudicatària del contracte, i a l’empresa ATRADIUS
CREDITO Y CAUCIÓN, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, avalista del contractista, un
termini de 10 dies naturals per a que formulessin les al·legacions que estimessin oportunes.
L’esmentat acord es va notificar als interessats en data 10 de març de 2021.
9. En data 8 d’abril de 2021, el registre de la Diputació ha emès un certificat conforme no s’ha
rebut cap al·legació dels interessats en relació a l’inici del procediment de resolució del lot 2 del
contracte del servei de vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona (Palau
Climent – Tortosa) entre les dates 10 de març i 6 d’abril de 2021 (ambdues incloses).
Fonaments de dret
1. La competència per a resoldre aquest contracte, d’acord amb la disposició addicional segona
apartat 1 de la LCSP, correspon a la Presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha
delegada en la Junta de Govern per decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost.
2. Els articles 110, 130, 191, 211, 212.1 i 4, 213, 311 de la LCSP, i els articles 109 i 113 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (en endavant RGLCAP).
3. Els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen
aquest contracte, aprovats per decret de Presidència, 2019-0000733, de data 7 de març de
2019.
4. Els articles 21 i 25 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de
les administracions públiques estableixen l’obligació de resoldre de les administracions
públiques i la caducitat del procediment, i l’article 56 regula la possibilitat d’adoptar mesures
cautelars.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. La clàusula 6. del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) que
regeixen el contracte, fixa que “...Són causes de resolució del contracte també les
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assenyalades en aquest Plec, concretament: Incompliment del contractista de les seves
obligacions laborals essencials (abonament de salaris, incompliment de deure d’afiliació i alta
dels treballadors i cotitzacions)....".
D'acord amb l'informe del cap de Serveis Generals de dia 6 de març de 2020, l'empresa
VIGILANCIA PROFESIONAL, SL al no acreditar la documentació requerida per la Diputació,
relativa al compliment de les seves obligacions laborals i socials, està incomplint clarament el
contracte adjudicat per la Diputació.
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A més, segons el mateix informe, i d'acord amb les declaracions del treballador adscrit al
contracte, s'està produint l'impagament de salaris.
2. Segons l’article 213 del LCSP, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del
contractista, aquest ha d’indemnitzar l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats.
La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda pel contractista
en data 4 d'abril de 2019 (carta de pagament núm. 2019000208) per import de 3.166,25 €, sens
perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista pel que fa a l’import que
excedeixi de la garantia confiscada
3. La resolució del contracte també pot anar acompanyada de l’acord de forma motivada de
les mesures cautelars que es consideri oportunes per asegurar l'eficàcia de la resolució que es
pugui dictar, si hi ha elements de judici suficients per a això, d'acord amb els principis de
proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat, d’acord amb el que estableix l’article 56 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Entre les mesures que es poden adoptar es troben la de la retenció de les quantitats degudes
al contractista i la no devolució de la garantia definitiva, per a garantir el pagament dels salaris, l’
impagament dels quals s’hagi acreditat convenientment, així com de les cotitzacions a la
Seguretat Social meritades.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Resoldre el contracte del servei de vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació de
Tarragona, lot 2 (Palau Climent – Tortosa), formalitzat amb l’empresa VIGILANCIA
PROFESIONAL, SL en data 30 de juliol de 2019, per incompliment culpable del contractista
amb incautació de la garantia definitiva del contracte pels motius exposats en les
consideracions jurídiques i en els fonaments de dret d’aquest acord.
Segon. Fixar la quantitat de 7.100,00 euros en concepte de perjudicis durant l’execució del
contracte que haurà d’indemnizar VIGILANCIA PROFESIONAL, SL a aquesta Diputació,
segons el desglossament que figura en l’informe del responsable del contracte de 9 de
desembre que es transcriu en l’Antecedent de Fet núm. 3.
Tercer. Retenir provisionament la garantia definitiva del contracte, per un total de 3.166,25
euros, així com 3.933,75 euros de les quantitats degudes a l’empresa VIGILANCIA
PROFESIONAL, SL, per tal de garantir el pagament del deute laboral de l’empresa contractista
amb el treballador adscrit a l’execució d’aquest contracte, i que ascendeix a un l’import de
7.100,00 euros, d’acord amb l’informe del responsable del contracte de data 9 de desembre de
2020.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 03/05/2021 a les 10:25:56

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa VIGILANCIA PROFESIONAL, SL, ATRADIUS
CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, com avalista del contracte, i
comunicar-ho a l’Àrea dels Serveis Interns, a la Intervenció general i a la Tresoreria.
Règim de recursos:
- Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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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 notificació.

Gestió de Serveis Generals
16. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’OBRES PRÈVIES PER A LA REDACCIÓ
DE L’ESTUDI HISTÒRIC ARQUEOLÒGIC DE LA CASA BASORA.
De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de la Presidenta número 2020-0004995, de 30 de desembre de 2020, s’ha
aprovat inicialment el Projecte d’obres prèvies per a la redacció de l’Estudi Històric Arqueològic
de la Casa Basora (exp. 8004330008-2018-0008757), signat electrònicament el dia 9 de març
de 2020, amb un pressupost d'execució per contracta de 95.768,85 euros, que tenen la
consideració d’obres locals ordinàries.
2. El projecte s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 22 de gener de
2021 (codi de verificació electrònica 2021-00259), així com en el tauler d’anuncis de la seu
electrònica.
3. En data 11 de març de 2021 la responsable del Registre General ha informat que entre el 25
de gener i el 5 de març de 2021 no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Projecte d’obres prèvies per a la redacció de l’Estudi Històric
Arqueològic de la Casa Basora, amb un pressupost d'execució per contracta de 95.768,85
euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament de
Tarragona.
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3. Aprovar la despesa no pressupostària de 1.370,49 euros en concepte de dipòsit per a
garantir la correcta gestió dels residus.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 2.041,88 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 864,64 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres –
operació 2021006202-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/4020/920/22502, per
tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la
liquidació de l’autorització municipal per a l'execució d'obres.
5. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
6. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació i
Expropiacions (SIN), a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius (SAC), i a la
unitat d’Arquitectura Municipal (SAM).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
17. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE REFORMA I REHABILITACIÓ DEL PATI
INTERIOR DEL CEE ALBA DE REUS.
De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de la Presidenta número 2020-0004994, de 30 de desembre de 2020, es va
aprovar inicialment el projecte Reforma i rehabilitació del pati interior del CEE Alba de Reus
(exp. 8004330008-2018-0010243), signat electrònicament el dia 15 d’abril de 2020, amb un
pressupost d'execució per contracta de 95.629,75 euros, que tenen la consideració d’obres
locals ordinàries.
2. El projecte s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 22 de gener de
2021 (codi de verificació electrònica 2021-00258), així com en el tauler d’anuncis de la seu
electrònica.
3. En data 11 de març de 2021 la responsable del Registre General ha informat que entre el 25
de gener i el 5 de març de 2021 no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
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Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
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2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el projecte Reforma i rehabilitació del pati interior del CEE Alba de
Reus, amb un pressupost d'execució per contracta de 95.629,75 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament de
Reus.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 593,77 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics
i de 1.921,01 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres –operació
2021006167-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/4020/920/22502, per tal de tenir
reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la liquidació de l’
autorització municipal per a l'execució d'obres.
4. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
5. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació i
Expropiacions (SIN) i a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius (SAC), i a la
unitat d’Arquitectura Municipal (SAM).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
18. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE ENDERROC D’UN DIPÒSIT D’EMULSIÓ
BITUMINOSA SITUAT A LA NAU DE LA DIPUTACIÓ CARRER DE LA GRASSA,18 AL
POLÍGON INDUSTRIAL NIRSA DE REUS.
De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència número 2021-0000010, de 4 de gener de 2021, es va aprovar
inicialment el projecte Enderroc d’un dipòsit d’emulsió bituminosa situat a la nau de la Diputació
carrer de la Grassa, 18 al polígon Nirsa de Reus, signat electrònicament el dia 29 de juny de de
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Reus 2020, amb un pressupost d'execució per contracta de 2.045,81 euros, que tenen la
consideració d’obres locals ordinàries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DC7E7CB0490240B2BFE88EECA5EC3CB6 i data d'emissió 04/05/2021 a les 19:04:29

2. El projecte s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 22 de gener de
2021 (codi de verificació electrònica 2021-00260), així com en el tauler d’anuncis de la seu
electrònica.
3. En data 11 de març de 2021 la responsable del Registre General ha informat que entre el 25
de gener i el 5 de març de 2021 no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el projecte Enderroc d’un dipòsit d’emulsió bituminosa situat a la nau
de la Diputació carrer de la Grassa, 18 al polígon Nirsa de Reus, amb un pressupost d'execució
per contracta de 2.045,81 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament de
Reus.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 102,06 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics
i de 39,07 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres –operació
2021006196-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/4020/920/22502, per tal de tenir
reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la liquidació de l’
autorització municipal per a l'execució d'obres.
4. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
5. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació i
Expropiacions (SIN), a la unitat d’Arquitectura Municipal (SAM), i al servei d'Assistència al
Territori (SAT).
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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19. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE
CLIMATITZACIÓ PER CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT VRV, AMB RECUPERACIÓ DE
CALOR, PER LES PLANTES 2 I 3 DE L’EDIFICI DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL CARRER DEL VENT DE REUS.
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De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de la Presidenta número 2021-0000010, de 4 de gener de 2021, es va aprovar
inicialment el Projecte d’implantació d’un sistema de climatització per cabal variable de
refrigerant VRV, amb recuperació de calor, per les plantes 2 i 3 de l’edifici del Conservatori de
Música de la Diputació de Tarragona del carrer del Vent de Reus, signat electrònicament el dia
20 de novembre de 2020, amb un pressupost d'execució per contracta de 259.047,18 euros,
que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. El projecte s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 22 de gener de
2021 (codi de verificació electrònica 2021-00256), així com en el tauler d’anuncis de la seu
electrònica.
3. En data 11 de març de 2021 la responsable del Registre General ha informat que entre el 25
de gener i el 5 de març de 2021 no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Projecte d’implantació d’un sistema de climatització per cabal
variable de refrigerant VRV, amb recuperació de calor, per les plantes 2 i 3 de l’edifici del
Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona del carrer del Vent de Reus, amb un
pressupost d'execució per contracta de 259.047,18 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament de
Reus.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 102,06 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics
i de 4.947,43 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres –operació
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2021006198-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/4020/920/22502, per tal de tenir
reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la liquidació de l’
autorització municipal per a l'execució d'obres.
4. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
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5. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació i
Expropiacions (SIN) i a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius (SAC).
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.

TRESORERIA
Planificació i Gestió Financera
20. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA COMISSIÓ DE
CUSTÒDIA DELS COMPTES BANCARIS DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AMB L'ENTITAT
BANCO SANTANDER, CORRESPONENT A L’ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Gestió Financera, la Junta de Govern
per unanimitat acorda el següent:
Fets
Degut a la situació excepcional en la que es troben els mercats financers en l’actualitat, amb
tipus d’interès negatius, i la política del Banc Central Europeu, que penalitza les entitats
financeres amb l’aplicació d’una comissió sobre els excedents de liquidesa, les entitats s'han
vist obligades a modificar les condicions financeres aplicables als comptes corrents, segons les
quals s'inclou en els contractes el cobrament d'una Comissió pel servei de custòdia i guarda de
fons dipositats.
Davant d'aquestes circumstàncies, el passat mes de maig, van entrar en vigor les noves
condicions financeres del compte corrent titularitat de la Diputació de Tarragona amb l'entitat
BANCO SANTANDER, aprovades per Decret de Presidència número 2020-1184, de data 15
d'abril de 2020.
Amb aquestes condicions, es començava a aplicar una Comissió pel servei de manteniment i
custòdia del 0,50% anual per saldos iguals o superiors a 100.000,00 euros.
Derivat d'aquest canvi de condicions, des de l'Àrea de Tresoreria s'ha fet un estudi per
determinar la previsió de despeses bancàries en concepte de comissió de custòdia de dipòsit,
tenint en compte els saldos de fons en comptes corrents estimats que es deriven del
pressupost de tresoreria inicial per aquest any 2021, en base al qual es preveu un import
estimat de comissions a aplicar per saldos en comptes de l'entitat BANCO SANTANDER de
10.000,00 euros
Fonaments de dret
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1. D’acord amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte de serveis financers té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i
extinció per les normes del dret privat que siguin d’aplicació.
2. Bases d’execució del pressupost 2021 de la Diputació de Tarragona .
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3. Estudi informe dels costos estimats de les comissions per saldos en comptes corrents de la
Diputació de Tarragona per l'exercici 2021, elaborat pel responsable del contracte.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa que poden suposar les despeses bancàries en concepte de
comissió de custòdia de dipòsit dels comptes de la Diputació de Tarragona amb l'entitat
BANCO SANTANDER per l'any 2021, per import de 10.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2021 / 6030 / 934 / 359 del pressupost de la Diputació.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció general.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
21. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA COMISSIÓ DE
CUSTÒDIA DELS COMPTES BANCARIS DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AMB L'ENTITAT
IBERCAJA, CORRESPONENT A L’ANY 2021
De conformitat amb la proposta de Planificació i Gestió Financera, la Junta de Govern
per unanimitat acorda el següent:
Fets
Degut a la situació excepcional en la que es troben els mercats financers en l’actualitat, amb
tipus d’interès negatius, i la política del Banc Central Europeu, que penalitza les entitats
financeres amb l'aplicació d’una comissió sobre els excedents de liquidesa, les entitats s'han
vist obligades a modificar les condicions financeres aplicables als comptes corrents, segons les
quals s'inclou en els contractes el cobrament d'una Comissió pel servei de custòdia i guarda de
fons dipositats.
Davant d'aquestes circumstàncies, el passat dia 1 de març van entrar en vigor les noves
condicions financeres del compte corrent titularitat de la Diputació de Tarragona amb l'entitat
IBERCAJA, aprovades per Decret de Presidència número 2021-680, de data 9 de març de
2021.
Amb aquestes condicions, s'ha començat a aplicar un tipus d'interès nominal en concepte de
Comissió pel servei de manteniment i custòdia del 0,50% anual sobre el saldo mitjà mensual,
sense aplicació de franquícia.
Derivat d'aquest canvi de condicions, des de l'Àrea de Tresoreria s'ha fet un estudi per
determinar la previsió de despeses bancàries en concepte de comissió de custòdia de dipòsit,
tenint en compte els saldos de fons en comptes corrents estimats que es deriven del
pressupost de tresoreria inicial per aquest any 2021, en base al qual es preveu un import
estimat de comissions a aplicar per saldos en comptes de l'entitat IBERCAJA de 10.000,00
euros
Fonaments de dret
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1. D’acord amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte de serveis financers té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i
extinció per les normes del dret privat que siguin d’aplicació.
2. Bases d’execució del pressupost 2021 de la Diputació de Tarragona .
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3. Estudi informe dels costos estimats de les comissions per saldos en comptes corrents de la
Diputació de Tarragona per l'exercici 2021, elaborat pel responsable del contracte.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa que poden suposar les comissions bancàries dels comptes
de la Diputació de Tarragona amb l'entitat IBERCAJA per l'any 2021, per import de 10.000,00
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021 / 6030 / 934 / 359 del pressupost de la
Diputació.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció general.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 20 d’abril 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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