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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern del 21 de setembre de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 21 de setembre de 2021
Hora d'inici: 13:13
Hora de finalització: 13:21
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual (ERC)
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)

Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019 i les competències delegades per acord del Ple de data 2 d'agost i 29 de
novembre 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 14 DE SETEMBRE DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 14 de setembre de 2021.
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Serveis Jurídics
2. DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA
CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (RP 2020-13394).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
Antecedents administratius

1. En data 20/11/2020 la senyora XXX, actuant en representació del senyor XXX, va
presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Diputació de
Tarragona, per danys ocorreguts el dia 02/08/2020 arran d’una caiguda soferta quan el
senyor XXX circulava amb motocicleta per la carretera TV-2401, a l’alçada del punt
quilomètric núm. 8.
2. En aquest escrit es va demanar una indemnització de 5.880,64 euros, per danys
personals i materials.
3. Per decret de la Presidència número 2020-4935 de 29/12/2020 s’admeté a tràmit la
reclamació, que s’ha tramitat segons els principis previstos a la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del Sector Públic, i segons la regulació establerta a la Llei 39
/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
4. Després de la instrucció de l’expedient s’ha donat audiència als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual el reclamant ha presentat un escrit d’al·legacions en
defensa dels seus drets i interessos.

Fets provats

1. El senyor XXX és propietari de la motocicleta matrícula XXXX, marca Kawasaki model
NINJA ZX-6R .
2. El dia 02/08/2020, aproximadament a les 13:00 hores, el senyor XXX va patir una
caiguda quan circulava amb la motocicleta matrícula XXXX, a la carretera TV-2401.
3. En concret, el sinistre tingué lloc al revolt localitzat al PK 8+355, en sentit cap a la
carretera C-51.
4. La carretera TV-2401 és de titularitat de la Diputació de Tarragona.
5. Segons resulta de la prova testifical de la senyora XXX:
El sinistre tingué lloc en el context d’una sortida lúdica, en un grup compost per quatre
motos i quatre motoristes.
El senyor XXX circulava en primer lloc dins el grup.
Ni el reclamant ni els seus acompanyants van avisar als Mossos d’Esquadra o al 112 de
l’ocurrència del sinistre.
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La carretera TV2401 és típica entre els motoristes.
El grup coneixia la carretera.
Al moment de l’accident feia bon dia, amb sol.
Les gratades a l’asfalt que s’observen a algunes de les fotografies aportades
conjuntament amb la reclamació corresponen a la motocicleta del reclamant.
La frenada a l’asfalt que s’observa a algunes de les fotografies aportades conjuntament
amb la reclamació correspon a la motocicleta del XXX, membre del grup que circulava
en segona posició.
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6. Segons resulta dels informes emesos pel Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la
Diputació de Tarragona:
El SAT no va rebre avís de l’ocurrència del sinistre ni per part dels Mossos d’Esquadra ni
per part del reclamant o els seus acompanyants.
El SAT no té coneixement de cap altre accident de les mateixes característiques que el
sofert pel senyor XXX ni en aquest punt ni a les seves proximitats.
La visibilitat del revolt on es va produir el sinistre, en el sentit que circulava el senyor
XXX, és de 30 m.
La velocitat màxima permesa a la carretera és de 70 Km/h segons senyal vertical R301
situat al PK 7+115 marge dret. Això no obstant, el revolt on es va produir el sinistre es
troba afectat per un senyal vertical S-7 de velocitat màxima aconsellable de 40 km/h,
situat al PK 8+280 marge dret.
Al PK 8+335 de la carretera TV2401 hi ha un panell direccional permanent col·locat en
data 11/07/2020.
Al PK 8+280 de la carretera TV2401 hi ha un senyal vertical P-14a d’advertiment de
perill per corbes perilloses cap a la dreta.
Els senyals S7 i P14a del PK 8+280 van ser col·locats a finals de març de 2020.
El revolt situat al PK 8+335 és el darrer d’una sèrie contigua a una zona forestal, que es
prolonga en una longitud de 500 metres.
La IMD (intensitat mitjana diària) de la carretera TV2401 és de 421 vehicles/dia.
El mes de març de 2020 van finalitzar les obres de millora del traçat del tram de
carretera on es va produir el sinistre. Les actuacions executades van consistir en l’
eliminació de revolts i contrarevolts, construcció de noves cunetes i nou paviment asfàltic.
L’amplada del carril pel qual circulava la motocicleta al punt de l’accident és de 3 metres.
D’acord amb les fotografies aportades per la reclamant, la presència de pinassa
oscil·laba entre els 80 cm. abans del revolt i els 15 cm. al centre, deixant un espai de
pas lliure de pinassa d’entre 2.2 i 2,85 metres.
7. El vigilant de carreteres de la Diputació de Tarragona va circular per la carretera TV-2401 els
dies 5, 19 i 26 de maig de 2020; 2, 9, 17 i 25 de juny de 2020; 6, 13 i 24 de juliol de 2020; i 6,
13 i 31 d’agost de 2020. En tots els comunicats es va consignar que l’estat del ferm era
“satisfactori”.
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
L’article 32 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que els particulars
tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels danys soferts en els seus béns
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
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A més de la regulació legal, la jurisprudència dels Tribunals sosté de forma reiterada que
perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
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Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat.
Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de
suportar el perjudici patrimonial sofert.
Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de l'actuació
administrativa.
Relació de causalitat directa i eficaç entre el fet imputat a l'administració i el dany produït.
Exoneració en els supòsits de força major.
Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti abans
del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.

2. Naturalesa i extensió d’elements a la carretera
En el supòsit de fet es reclama per danys soferts arran d’un accident de motocicleta ocorregut
el dia 02/08/2020, al revolt situat al PK 8+355 de la carretera TV-2401, sentit carretera C51.
La reclamació es fonamenta en una pretesa inactivitat administrativa en relació amb els deures
inherents a la titularitat de la via. La caiguda de la motocicleta es vincula directament a la
presència de graveta i “barrujo” (pinassa) a la calçada, que a parer del reclamant implica la
responsabilitat administrativa per incompliment del deure de conservació i manteniment de la
via. Escau, en primer lloc, fixar amb precisió la naturalesa i extensió de l’element que
(suposadament) va causar la caiguda.
A l’escrit de reclamació (pàg. 2) es fa referència a brutícia consistent en “tierra, gravilla y pinaza
/barrujo”. Conforme amb aquesta explicació, a la prova testifical la senyora XXX va indicar que
a l’interior del revolt hi havia “pinassa, grava i terra de les vinyes o del camp”.
Ara bé, aquesta descripció no casa amb allò que s’observa a les fotografies aportades
conjuntament amb l’escrit de reclamació. En efecte, en aquestes imatges sobre l’asfalt només s’
hi veu pinassa a la zona propera a la línia blanca delimitadora de l’exterior del carril. No s’hi
aprecia grava ni terra. Pel que cal convenir que l’element que existia sobre l’asfalt estava
constituït per pinassa. Val a dir que les fotografies van ser preses, indubtablement, el dia dels
fets, atès que s’hi aprecien les motos i el camió d’assistència.
Quant a l’extensió d’aquest element sobre la via, segons croquis del complement d’informe del
SAT de 22/07/2021 (elaborat a partir de les fotografies aportades pel reclamant) ocupava
només una fracció de carril. En concret, dels 3 metres d’amplada que aquest té, a l’inici del
revolt s’estenia per uns 80 cm. a la zona contigua a la marca blanca que assenyala el límit de
calçada, i al seu centre, només per 15 cm. Deixant lliure, doncs, un espai de circulació de 2.2
metres a l’inici del revolt i de 2.85 metres a la zona central (que és on s’observen les gratades
provocades per l’impacte de la motocicleta amb l’asfalt).
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3. Incertesa sobre la causa real de la caiguda de la motocicleta.
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L’article 217.2 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil (d’aplicació al cas per remissió de l’article
77.1 de la Llei 39/2015) atribueix la càrrega de la prova dels fets dels quals es desprèn l’efecte
jurídic de la pretensió en la persona que reclama. En síntesi, s’exigeix que per a tenir
correctament acreditats els fets en els quals es basa la reclamació, la persona que reclama
aporti la corresponent prova, sense que sigui suficient per a aquest propòsit el testimoni del
mateix interessat.
En el cas que ens ocupa, la causa real de la caiguda no ha resultat convenientment provada,
per la qual cosa roman la incertesa sobre què va provocar-la: si la presència de brutícia a la
carretera, o qualsevol altre element, com per exemple un excés de velocitat del conductor.
Vegem-ho a continuació.
Conjuntament amb la reclamació, es varen aportar diverses fotografies del revolt on va tenir lloc
el sinistre, preses poca estona després de l’accident (en algunes de les fotografies s’hi
observen les motocicletes del grup estacionades, i també el camió-grua de l’assistència en
carretera). A les imatges, com hem dit, s’hi observa la presència de pinassa a la zona contigua
a la marca blanca del límit de la calçada. Ara bé, aquestes fotografies no impliquen, per se, que
la caiguda fos necessàriament a causa d’aquest element, perquè del seu contingut no se’n
desprèn quina va ser la mecànica de l’accident.
Pel que fa a la prova testifical, l’acta d’interrogatori de la senyora XXX acredita que el
reclamant, efectivament, va patir una caiguda conduint la motocicleta al lloc i data indicats.
Però novament aquesta prova no serveix per determinar la causa real de la caiguda, sobretot
perquè la testimoni va declarar no haver presenciat directament els fets. Així, a la tercera
pregunta formulada per l’instructor va contestar que “En el moment que va caure i va lliscar jo
no el vaig veure, quan vaig arribar estava baix a la vinya”. En bona lògica, si la testimoni no va
poder observar la caiguda, del seu interrogatori no se’n pot deduir quina en va ser la seva
causa real.
En resum, no es discuteix ni la realitat de l’accident ni els danys patits pel reclamant (la prova
testifical i les fotografies així ho demostren). Però de la prova practicada no se’n pot deduir què
va provocar realment la caiguda del motorista: si la presència de brutícia a la calçada (com diu
el reclamant) o qualsevol altre element, com podria ser una simple distracció del conductor o un
excés de velocitat.
En aquest sentit, no és sobrer ressaltar que ni el reclamant ni els seus acompanyants van
cursar avís als Mossos d’Esquadra o al 112 després de l’accident. Aquest fet (a més de ser
desconcertant donada la naturalesa del sinistre) revesteix una gran importància a l’hora de
complir amb el principi de càrrega probatòria, perquè la presència dels agents al lloc dels fets
(als quals se’ls presumeix la imparcialitat i la perícia propis de la seva professió) i la redacció
del corresponent atestat sense dubte haurien servit per aclarir la causa real de l’accident.
En qualsevol cas, la manca d’acreditació del relat fàctic (pel que fa a la causa real de la
caiguda) ja ha de comportar, per si sola, la desestimació de la reclamació.
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4. Trencament del nexe causal: l’origen del dany no es situa en l’actuació administrativa.
Val a dir que fins i tot donant per bo – momentàniament – que la caiguda del reclamant s’
hagués produït en els termes al·legats, la reclamació tampoc podria ser estimada, per manca
de nexe causal entre l’activitat administrativa i el dany ocorregut.
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A l’hora de determinar la causalitat del sinistre, cal partir de la doctrina assentada pel Tribunal
Suprem (TS) referent a la modulació del caràcter objectiu de la responsabilitat patrimonial de
l'Administració, a la qual no és possible exigir-li una conducta exorbitant, que vagi més enllà del
funcionament estàndard del servei, i que a la pràctica equivaldria assimilar-la a una
asseguradora universal de tots els riscos (circumstància contrària al nostre ordenament jurídic).
En aquest sentit, per exemple, la STS de 13 d'octubre de 2015 (recurs 3629/2013).
En primer lloc, s’ha d’assenyalar que la Diputació de Tarragona, en la mesura de les seves
possibilitats, ha acomplert diligentment amb el deure de conservació i manteniment de la via
que li correspon com a titular de la infrastructura. En efecte, han estat incorporats a l’expedient
els comunicats del vigilant de carreteres de dates 5, 19 i 26 de maig de 2020; 2, 9, 17 i 25 de
juny de 2020; 6, 13 i 24 de juliol de 2020; i 6, 13 i 31 d’agost de 2020; i en tots ells l’estat del
ferm que s’hi va consignar va ser “satisfactori”.
És més: cal tenir en compte que durant el mateix any 2020 la Diputació va executar les obres
de millora del traçat en el tram de carretera on va ocórrer el sinistre, tal i com posa de manifest l’
informe del SAT de 15/06/2021. En concret, es van eliminar revolts i contra-revolts tancats, i es
van construir noves cunetes i paviment asfàltic. Les obres van finalitzar el mes de març de
2020. Pel que és clar que l’Administració compleix amb el seu deure de manteniment i
conservació de la via, d'acord amb els seus mitjans i possibilitats.
En segon lloc, cal concloure que en aquest cas la presència de la pinassa no es pot qualificar
com a aliena a l’estàndard propi del servei administratiu i generadora d’un risc qualificat per a l’
usuari de la carretera. Aquest element ocupava una petita fracció a la zona externa del carril.
Diferent hagués estat, per exemple, que a la via hi hagués existit un obstacle de consideració,
com una pedra o una branca, que hagués generat un risc extraordinari i aliè a la infraestructura.
Però la presència de pinassa a la zona exterior (no pas a tot el carril) de trams de carretera
envoltats de terrenys forestals no es pot considerar com a aliena al servei, sense que per altra
banda es pugui exigir de l’Administració una conducta de neteja tant qualificada que esdevingui
permanent en tots els espais de la qual n’és titular.
En tercer lloc, cal assenyalar que l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial, disposa:
“1. El conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en
cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de
la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación
y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la
velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los
límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.”
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És clar, doncs, que pertocava al conductor adequar la circulació a les circumstàncies pròpies
de la via. Precisament, el revolt on va caure el reclamant és el darrer del tram de 500 contigu a
la zona forestal. Pel que la presència dels pins – i la pinassa que se’n deriva – no podia ser
ignorada pel conductor.
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Dit això, cal ressaltar que al punt exacte en el qual s’observen les primeres gratades a l’asfalt
provocades per l’impacte de la motocicleta és el que menys pinassa presentava, segons les
mateixes fotografies aportades pel reclamant. En efecte, aquestes gratades s’inicien al centre
del revolt, on el bosc finalitza i la pinassa ocupava només 15 cm. de calçada. Pel que existia un
espai lliure de pinassa de 2,85 metres, pràcticament la totalitat del carril, perfectament habilitat
per a una circulació segura.
En relació amb la visibilitat de la pinassa, a l’escrit de reclamació es va indicar que la presència
de la “gravilla, arena y barrujo” no era visible, per tractar-se d’un revolt. Ara bé, cal valorar que
el dia dels fets feia bon temps (amb abundant llum solar, segons resulta de les fotografies i de
la prova testifical), i que abans del revolt ja hi havia altres trams amb pinassa (s’observa
perfectament a una de les fotografies que acompanyen la reclamació, la que es veuen les
motos dels companys de sortida aparcades) pel que la seva presència no passava inadvertida i
permetia circular per l’àmplia zona de calçada lliure d’aquest element. A més a més, al seu
informe de 15/06/2021 el SAT va informar que la visibilitat del revolt era de 30 metres.
Altres circumstàncies que cal tenir en compte, en l’anàlisi de la causalitat, són les següents:

La senyalització de perill a la carretera. Tal i com manifesta el reclamant al seu escrit d’
al·legacions presentat durant el tràmit d’audiència, a la via no hi havia senyalització
específica del tipus P-28 (projecció de graveta). Però s’ha de ressaltar que just abans
del revolt hi havia instal·lat un senyal de perill P-14a (revolt perillós a la dreta). Així
mateix, al mateix revolt hi havia instal·lat un panell direccional permanent, que segons l’
article 144.2 del Reglament de circulació indica als usuaris un “perill puntual”. És clar,
doncs, que a l’entrada del revolt el conductor ja estava advertit d’una situació de perill,
que aconsellava prudència i atenció en la conducció.

La velocitat de la motocicleta. Durant la instrucció de l’expedient ha quedat acreditat que
just abans del revolt existia un senyal de tipus S-7 (velocitat màxima aconsellable)
limitada a 40 km/h. En aquest sentit, no pot passar per alt que a l’informe d’urgències de
l’Hospital Mútua Terrassa (document núm. 8 annex a la reclamació), del mateix dia de l’
accident, es va consignar com a malaltia actual: “Paciente varón de 27 años que acude
a ucias por policontusiones tras caída en motocicleta contra el suelo a 70 km/h. (...)”. Pel
que l’excés de velocitat – més enllà de la recomanació instal·lada per l’Administració –
ben bé podria ser la causa real de la caiguda.

El fet que les dues motocicletes immediatament posteriors van frenar (una d’elles de
forma contundent, deixant marca a la calçada), sense que en aquests casos s’hagués de
lamentar cap caiguda.
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La manca de coneixement d’altres sinistres provocats per la pinassa. Aquest fet, en una
carretera que la testimoni va qualificar com a típica pel que fa a la circulació de
motocicletes i que té una IMD de 421 vehicles/dia, reforça la manca de perillositat de la
pinassa si es circulava amb la deguda atenció. El fet que ni el reclamant ni els seus
acompanyants truquessin als Mossos d’Esquadra o a la mateixa Diputació també abona
aquesta conclusió, perquè, si l’obstacle a la calçada hagués estat perillós per a la resta
de conductors, en bona lògica els mateixos membres del grup haurien cursat el
corresponent avís per a prevenir ulteriors sinistres.

En aquest punt, cal fer una consideració específica en relació amb una afirmació que va fer la
senyora XXX durant la prova testifical. En resposta a la cinquena pregunta de la representant
del reclamant, va indicar que “No estava senyalitzada la gravilla, hi havia hagut un altre
accident perquè hi havia un cordó policial”. A resposta de la dotzena pregunta de l’instructor
també va indicar que aquest cordó es trobava localitzat “A la part de les vinyes hi havia uns
ferros i en aquests ferros hi havia el cordó policial, amb el desnivell no es veia. Es trobava en el
mateix lloc on va deixar de relliscar per l’asfalt”. Al respecte, cal indicar que la presència d’un
cordó a la finca contigua de la carretera no implica que faci referència a un accident per
presència de grava i pinassa a la carretera. Ans al contrari, el SAT informa que no té
coneixement de cap sinistre.
Es conclou doncs que l’origen del dany no es situa en l’actuació administrativa. Ha quedat
acreditat que la Diputació de Tarragona acompleix, dins les seves possibilitats, el deure de
conservació i manteniment que li pertoca. La presència de la pinassa a la carretera, que
ocupava només 15 cm. de calçada al punt on s’observen les primeres gratades, no és un
element estrany en una carretera que transcorre per zona forestal, pel que d’acord amb el que
disposa la legislació de trànsit, el conductor tenia l’obligació d’adequar la conducció a les
característiques de la via. Així les coses, cal apreciar el trencament del nexe causal, i la
consegüent desestimació de la reclamació.
Serveixi, per exemplificar-ho la transcripció parcial de la Sentència núm. 240/2017 del Jutjat
contenciós administratiu núm. XX de Barcelona (recurs 441/2016), de 19 d’octubre:
“Teniendo en cuenta que la calle es poco transitada, la limpieza semanal llevada a cabo por el
Ayuntamiento se considera conforme a los estándares de calidad. Si bien el día anterior había
llovido, la existencia de pinaza en la calzada no tiene la categoría de incidencia que exija llevar
a cabo una actuación de limpieza extraordinaria. Los conductores están obligados a adecuar
su conducción a las circunstancias de la vía por lo que, teniendo en cuenta que los restos de
pinaza eran visibles con una anticipación de 20 metros, el conductor debió haber adecuado su
marcha para evitar el accidente. Es por ello que se considera que los hechos son imputables al
actuar negligente del propio conductor, y no al funcionamiento de los servicios públicos.
Procede en consecuencia la desestimación de la demanda.”
En conseqüència, S'ACORDA:

1. Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX contra la Diputació de Tarragona
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1.
per danys ocorreguts el dia 02/08/2020 arran d’una caiguda soferta quan el circulava
amb motocicleta per la carretera TV-2401.

2. Notificar-ho als interessats.

Règim de recursos:

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 C7B9729B4CE14E01B873F72771A78E4F i data d'emissió 04/10/2021 a les 14:27:57

- 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.
3. PERSONAR-SE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA A LES
ACTUACIONS DERIVADES DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 319/2020 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. X DE TARRAGONA, INTERPOSAT PER LA SECCIÓ
SINDICAL DE LA UGT A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONTRA LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
En data 5 de febrer de 2021 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. X de Tarragona va
comunicar a la Diputació de Tarragona que la Secció Sindical de la UGT a la Diputació de
Tarragona havia interposat un recurs contenciós administratiu, que es tramitava amb el número
319/2020, contra l’acord del Ple de data 25 de setembre de 2020, relatiu a la desestimació de
les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les Bases generals reguladores del
processos de selecció de la Diputació de Tarragona.
En data 27 d’abril de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va adoptar el
següent acord:
“1. Personar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. X de Tarragona en
les actuacions del procediment abreujat núm. 319/2020.
2. Trametre l’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. X de Tarragona.
3. Encarregar la representació i defensa de la Diputació de Tarragona als lletrats
dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona
4. Efectuar les corresponents citacions als interessats.
5. Donar compte d’aquesta resolució al Ple per al seu coneixement.”
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Posteriorment, el Ple, per acord de data 28 de maig de 2021, va quedar assabentat de l’
esmentat acord de la Junta de Govern de 27 d’abril de 2021.
Per Interlocutòria núm. 264/2021, de 29 de juliol de 2021, el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. X de Tarragona va declarar la seva manca de competència per a conèixer de l’esmentat
recurs, per correspondre la competència objectiva a la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que per torn de repartiment correspongui i va
emplaçar a les parts per comparèixer davant l’esmentat Tribunal.
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Atès el canvi en la ubicació territorial de l’òrgan que ha de judicar en primera instància el
present recurs, és necessari encarregar la representació de la Diputació a un procurador que
exercici la seva professió en el corresponent partit judicial, i en concret a la procuradora Sra.
XXX, que ja disposa de poders a l’efecte.
En conseqüència, cal adoptar un acord sobre la personació al Tribunal i l’encàrrec de la
representació de la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 33 i 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’
acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 2 d’agost de 2019.
2. L’article 7.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Personar-se davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que per torn de repartiment correspongui en el recurs contenciós administratiu
provinent del procediment abreujat núm. 319/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. X
de Tarragona.
2. Encarregar la representació de la Diputació de Tarragona a la procuradora dels Tribunals
Sra. XXX, que ja disposa de poders a tal efecte.
Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

Comunicació
4. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ, L'AJUNTAMENT
DE TARRAGONA I COSSETÀNIA EDICIONS PER A LA PUBLICACIÓ DEL PREMI TINET DE
NARRATIVA CURTA PER INTERNET, 24A EDICIÓ.
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De conformitat amb la proposta de Comunicació, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
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1. L’Ajuntament de Tarragona organitza anualment, des de fa 24 anys, els Premis Literaris
Ciutat de Tarragona, entre els quals es convoca el Premi Tinet de narrativa curta per Internet.
El premi Tinet va dirigit a potenciar, d’una banda, el renom dels Premis Literaris Ciutat de
Tarragona i, d’altra banda, a fer una major difusió de la cultura, a través tant dels llibres digitals
com dels llibres escrits.
L'Ajuntament de Tarragona col·labora mitjançant l'elaboració de les bases de la convocatòria,
organitza el cartell de premis, selecciona els membres del jurat, realitza la tria inicial de les
obres que avaluarà el jurat, organitza l'acte de lliurament dels premis i coordina les accions
comunicatives de convocatòria i resolució del premi. L’Ajuntament de Tarragona també
organitza i coordina les diferents accions per a la primera presentació del llibre imprès.
2. Imatge-9, SL (Cossetània Edicions), col·labora amb l’edició i distribució d’un llibre en paper
que conté l’obra guanyadora de l’edició actual del premi i els relats finalistes. També elabora
una versió en PDF que lliura a TINET per a la seva publicació a la web, organitza les diferents
presentacions públiques arreu dels Països Catalans del llibre imprès i es fa càrrec de les
despeses que comporten aquests actes de presentació.
3. La Diputació de Tarragona ha col·laborat durant aquests 23 anys mitjançant Tinet, i s’ha
consolidat com una eina útil i efectiva per difondre el gust per la lectura en un món cada cop
més digitalitzat, amb formes clàssiques i noves de difusió i distribució de llibres.
La Diputació de Tarragona, mitjançant TINET, col·labora posant a disposició de l’organització
els diferents serveis d’Internet com el correu electrònic, es fa ressò a Internet de la
convocatòria, participa en el jurat del premi amb la funció de secretari coordinant els membres
del jurat, té presència a l'acte de lliurament del premi, publica i promociona a la web el llibre
que recull les obres finalistes i la guanyadora en format digital i produeix la transmissió en
streaming per Internet de la presentació del llibre imprès.
La Diputació de Tarragona, a més, col·labora econòmicament, tant en la dotació del Premi com
en l’edició i difusió del llibre, en la seva versió escrita i en la que s’edita a través de la xarxa
Internet.
4. Amb data 17/06/2021 i núm. de RE 2021-0000020846, l’Ajuntament de Tarragona ha
presentat a la Diputació sol·licitud per establir un conveni, juntament amb la Diputació i Imatge9, SL (Cossetània Edicions), pel qual es compromet a aportar 1.200,00 euros per a l’edició i
comunicació del llibre, així com a coordinar les accions de comunicació i a designar els
membres del jurat.
5. Amb data 03/06/2021 i núm. de RE 2021-0000019167, Imatge-9, SL (Cossetània Edicions)
ha presentat a la Diputació sol·licitud per establir un conveni, juntament amb la Diputació i l’
Ajuntament de Tarragona, pel qual es compromet a editar un llibre amb el relat guanyador del
premi Tinet i una selecció dels millors textos presentats, així com a lliurar un nombre determinat
d’exemplars del llibre a l’Ajuntament i a la Diputació.
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6. En el pressupost per a l’exercici 2021 del Gabinet de Presidència i Planificació de la
Diputació – Unitat de Comunicació, existeix l’aplicació pressupostària 2021 5020 4911 46206
01 Premi Narrativa TINET-Ajuntament de Tarragona, amb una dotació de 1.000,00 euros.
7. En el pressupost per a l’exercici 2021 del Gabinet de Presidència i Planificació de la
Diputació – Unitat de Comunicació, existeix l’aplicació pressupostària 2021 5020 4911 47921
01 Premi narrativa TINET-Cossetània Edicions, amb una dotació de 1.900,00 euros.
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8. La coordinació de la Diputació, amb l’Ajuntament de Tarragona i Imatge-9, SL (Cossetània
Edicions) té l’objectiu comú de fer una major difusió de la cultura mitjançant la publicació del
Premi Tinet, tant en llibres digitals com en llibres impresos en paper.
9. L’Ajuntament de Tarragona i Imatge-9, SL, (Cossetània Edicions) estan al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
10. Per tot això es considera que el conveni de col·laboració és la figura més adequada per
regular la coordinació entre la Diputació, l’Ajuntament de Tarragona i Imatge-9, SL (Cossetània
Edicions) per a l’objectiu comú d’una major difusió de la cultura mitjançant la publicació del
Premi Tinet, tant en llibres digitals com en llibres impresos en paper.
Fonaments de dret
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei
general de subvencions
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la publicació del premi literari TINET de
narrativa curta per Internet, 2020-2021, amb la finalitat de fer una major difusió de la cultura, a
través tant dels llibres digitals com dels llibres impresos en paper, el qual s'adjunta.
Segon.- Facultar la presidenta de la Diputació per a la signatura del conveni i per dur a terme
els tràmits necessaris per donar compliment al present acord.
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Tercer.- Concedir una subvenció a l’Ajuntament de Tarragona per a la coordinació de l’
organització del premi literari TINET, de narrativa curta per Internet, 2020-2021 i per a la
promoció del llibre, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Dotació Premi Tinet relat guanyador
Pressupost Elegible: 1.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-5020-4911-46206-01

Quart.- Concedir una subvenció a Cossetània Edicions per a l’edició i distribució del llibre que
conté els relats finalistes de la convocatòria, l’elaboració de la versió en PDF que lliura a TINET
i presentar públicament la versió impresa arreu dels Països Catalans, en els termes següents:
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Edició i promoció del llibre guanyador del premi
Pressupost Elegible: 3.100,00 euros
% concedit: 61,29%
Import concedit: 1.900,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-5020-4911-47921-01
Cinquè.- Les subvencions s’entenen acceptades si els beneficiaris no manifesten el contrari en
el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Sisè.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per poder
percebre la subvenció de la Diputació, el beneficiari ha de presentar l’expedient de justificació
amb la tramesa de la següent documentació:
A - L’Ajuntament de Tarragona ha de presentar:
- Document acreditatiu del lliurament del Premi
- Memòria justificativa de les accions d’organització, de selecció dels membres del jurat,
d’organització de l’acte de lliurament del premi, de les accions comunicatives de
convocatòria i de resolució del premi
- Tot allò que s’estableixi en el text del conveni
L’Ajuntament de Tarragona ha de presentar aquesta documentació justificativa, com a màxim,
el 31 de març de 2022.
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B – Imatge-9, SL (Cossetània Edicions) ha de presentar:
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible
la col·laboració de la Diputació mitjançant la inclusió dels logotips corresponents de la
Diputació de Tarragona i de TINET.
- Memòria justificativa de l’activitat realitzada, de promoció del llibre, especificant el grau
d’assoliment dels seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de
cada activitat, així com de la primera presentació del llibre imprès
- Tot allò que s’estableixi en el text del conveni
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Imatge-9, SL (Cossetània Edicions) ha de presentar aquesta documentació justificativa, com a
màxim, el 31 de març de 2022.
Els beneficiaris estan obligats al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que els siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència. L'acreditació del compliment d'aquestes
obligacions s'ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i també d’acord amb la base 8 de les bases generals de Subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè.- Tramitar el pagament de la subvenció concedida, un cop rebuda i revisada la
documentació justificativa i un cop s'ha verificat que és conforme al que s’estableix al conveni i
a les actuacions previstes. Es pot variar l’import inicialment atorgat si es produeix qualsevol
dels supòsits previstos a la base 25 de les bases generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Vuitè.- Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Novè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Desè.- Notificar-ho a l’Ajuntament de Tarragona i a Imatge-9, SL (Cossetània Edicions) i
comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
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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SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
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5. RESOLDRE EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE PART DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA I LLIURADA A L’AJUNTAMENT DE LA RIBA PER A L’ACTUACIÓ
“ENLLUMENAT PÚBLIC DE C. JOSEP SERRA- CTRA FARENA”, COM A CONSEQÜÈNCIA D’
UN SOBREFINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ.
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.-La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar, en data 27 de juliol de 2021, l’
inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció del PAM 2018, concedida i
pagada a l’Ajuntament de la Riba per a l’actuació “Enllumenat públic de C. Josep Serra- Ctra
Farena”, aquest acord es va promoure des de la unitat gestora una vegada va revisar i
comprovar l’expedient núm. 8004330008-2018-0002772 del Pla d’Acció Municipal 2018 (PAM
2018), que és on es va impulsar erròniament el pagament de 45.852,86 euros, i per esmenar i
regularitzar la situació l’Ajuntament de la Riba ha de reintegrar la quantitat de 8.142 euros ja
que s’ha posat de manifest un sobrefinançament del cost de l’actuació.
2.-En l’esmentat acord es posa de manifest que una vegada regularitzat el pagament s’aplicarà
la Base 16.3 de les Bases reguladores específiques del PAM 2018, segons la qual els
romanents produïts per les baixes en les adjudicacions i/o execucions d’import igual o superior
a 5.000 euros es poden destinar a una nova actuació del Programa d’inversions i es concedirà
un termini addicional de tres mesos a comptar a partir del dia següent que s’hagi efectuat la
notificació de l’acord de reintegrament parcial definitiu, essent requisit indispensable que l’
ajuntament hagi abonat prèviament a la Diputació de Tarragona la quantitat a reintegrar. La
unitat gestora una vegada regularitzats els pagaments afectats ha calculat un romanent de
8.142 euros.
3.-En data 2 d’agost de 2021, es va notificar l’acord de Junta de Govern de 27 de juliol de 2021
a l’Ajuntament de la Riba i se li va concedir un termini de 15 dies hàbils per presentar
al·legacions o documentació.
4.-D’acord amb l’informe núm. 2021_262 emès pel Registre General de la Diputació de
Tarragona de data 26 d’agost de 2021, durant el període del 3 al 25 d’agost de 2021 ambdós
inclosos, l’Ajuntament de La Riba no ha presentat al·legacions ni reclamacions.
5.- D’acord amb l’informe d’Intervenció de data 8 de setembre de 2021, a l’Ajuntament de la
Riba li correspon reintegrar l’import total de 8.371,20 euros (8.142,00 euros de principal més
229,20 euros d’interessos de demora).
Fonaments de dret
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1. Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les
causes del reintegrament.
2. Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regulen el procediment de reintegrament.
3. Article 94 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament de la
subvenció.
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4. Bases 33a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, que regula el reintegrament de les subvencions.
5. Bases específiques reguladores del PAM 2018. En concret 7.1.3 i la 16a que regulen el
finançament de l’actuació i l’aplicació dels romanents d’adjudicació i/o execució en el pagament
de la subvenció respectivament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.-Declarar l’obligació de reintegrament de part de la subvenció concedida i pagada a l’
Ajuntament de la Riba per a l’actuació “Enllumenat públic de C. Josep Serra- Ctra. Farena”, de
la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2018 (PAM 2018).
Segon.-L’import a reintegrar per l’Ajuntament de la Riba és de 8.142,00 de principal més
229,20 d’interessos de demora que sumen un total de 8.371,20 euros.
Aquesta quantitat s’ha de fer efectiva en el termini següent:
-Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia 20
del mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
-Si la notificació es fa entre els dies 16 i l’últim dia del mes, des de la data de notificació fins el
dia 5 del segon mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
Si transcorregut el termini fixat no s’ha produït el reintegrament per part de l’Ajuntament de la
Riba, s’iniciarà en període executiu, i es procedirà a tramitar la compensació en el cas de l’
existència de crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, d’acord amb l’
art, 71 a 74 de la LGT (regulat a l’Ordenança fiscal general i a les Bases d’execució del
pressupost vigents) o a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.
Forma de pagament:
-En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació, Passeig Sant Antoni, 100 de
dilluns a divendres no festius, de 9 a 14 hores.
-Per transferència bancària a nom de la Diputació de Tarragona obert a l’efecte, fent-hi constar
el número d’expedient, en un dels següents comptes:

BBVA
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ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BBVA-Oficina TORTOSA

ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

CAIXABANK

ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BANKIA

ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BSCH

ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BANC SABADELL

ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BANKINTER

ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

IBERCAJA

ESXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
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-Per correu, enviant xec conformat a nom de la Diputació de Tarragona i una fotocòpia de la
notificació de liquidació.
Tercer.-Concedir el termini de 3 mesos, a comptar a partir del dia següent que s’hagi notificat l’
acord de reintegrament parcial definitiu, a l’Ajuntament de la Riba perquè pugui sol·licitar l’
import del romanent disponible de 8.142 euros per a una nova actuació del Programa d’inversió
en aplicació de la base 16a de les bases reguladores del PAM 2018, essent requisit
indispensable que l’ens local hagi abonat prèviament a la Diputació de Tarragona la quantitat a
reintegrar.
Quart.-Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Riba.
Cinquè.-Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria General de la
Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de
la presidenta de la Diputació.
6. RECTIFICAR L'ERRADA MATERIAL DETECTADA EN LA RESOLUCIÓ DE LA 1A
CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS
AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS
2020.
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 30 de juny de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va resoldre la 1a
concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens
meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.
2. Per error material, en el punt primer de la part dispositiva es concedeix una subvenció a
favor de l'Ajuntament d'Aldover, per tal de finançar l'actuació "Construcció escullera camí Costa
Maria", per import de 30.000 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1010-94246201-01, quan de conformitat amb les dades declarades a la sol·licitud presentada per
l'Ajuntament s'hauria d'haver concedit amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1010-94276200-01.
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3. S'ha comprovat que a la bossa de vinculació de l'aplicació pressupostària 2021-1010-94276200-02 hi ha crèdit suficient per atendre les despeses subvencionables derivades d'aquesta
actuació.
Fonaments de dret
1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors que
"...les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Rectificar el punt primer de la part dispositiva de l'acord de la Junta de govern de la
Diputació de Tarragona, de data 30 de juny de 2020, que resol la 1a concessió de les
subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i
altres situacions excepcionals 2020, en el sentit següent:
- On diu:
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Construcció escullera camí Costa Maria
Pressupost Elegible: 40.253,96 euros
Pressupost Mínim a Executar: 31.578,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-46201-01
- Ha de dir:
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Construcció escullera camí Costa Maria
Pressupost Elegible: 40.253,96 euros
Pressupost Mínim a Executar: 31.578,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-76200-01 (amb la incorporació de romanents 2021942-76200-02)

Segon. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
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Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
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Ocupació i Emprenedoria
7. APROVAR EL PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2021 I APROVAR ELS PLANS D’
OCUPACIÓ COMARCALS, A REALITZAR DINS EL PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2021,
ELS SEUS CRITERIS D’ACCÉS I ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ I ELS 10 CONSELLS COMARCALS DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
En el marc de la Línia estratègica número 1 del Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació de
Tarragona, consistent en la definició de l’ecosistema Catsud per coliderar la creació d’aliances
estratègiques amb les administracions públiques i els agents socioeconòmics del territori, del
país i d’Europa, per al desenvolupament de l’ecosistema Catsud, la Diputació de Tarragona
mitjançant l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, vol promoure la realització
de plans d’ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de les
comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.
Des de l’any 2013, la Diputació de Tarragona aprova i executa els Plans de Foment de l’
Ocupació, que consten de 10 plans d’ocupació comarcals, plans d’ocupació corporatius i plans
d’ocupació singulars.
Atesa la bona acollida d’aquesta iniciativa al territori, i amb l’afany de seguir contribuint a la
creació d’ocupació, mitjançant projectes ocupacionals distribuïts pel territori, en el pressupost
2021 s’ha previst renovar aquest Pla amb la realització de 10 plans d’ocupació comarcals,
plans d’ocupació corporatius i plans d’ocupació singulars, destinats a cobrir necessitats
concretes.
Aquest Pla de Foment de l’Ocupació, per a l’anualitat 2021, i en la part que correspon als
projectes comarcals, tindrà per objectiu el condicionament d’entorns naturals o urbans de
diferents municipis. Es dissenyaran projectes ocupacionals per a cada una de les comarques
en col·laboració amb els consells comarcals, prioritàriament les actuacions a realitzar pels
Plans d’Ocupació Comarcals 2021 s’hauran de realitzar en municipis amb menys de 5.000
habitants. Aquests projectes integrats per 5 persones tindran una durada de sis mesos.
Les persones destinatàries d’aquests plans seran aturats/des i en la seva selecció s’aplicaran
els Criteris d’accés als Plans d’Ocupació Comarcals 2021, que consten com a annex a l’acord.
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Durant l’execució de cada pla d’ocupació comarcal es proporcionarà a les persones
contractades, formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i
professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral, com per exemple el Curs
del Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores, el Curs bàsic d’aplicació de
productes Fitosanitaris de 25 hores o el Curs de Motoserra i Desbrossadora de 8 hores.
Al pressupost 2021 de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi figuren els 10 projectes
comarcals amb la següent distribució pressupostària:

PROJECTE

8040.241.131
Retribucions
contractes
temporals

Pla
de
Foment de
2021.840.08
l’Ocupació
2021

497.909,76 €
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Núm.
Projecte
comptable

8040.241.16000 8040.241.22699 8040.241.22606
Seguretat
Despeses
Organització
Social
especials
actes i cursos

155.524,48 €

6.000,00 €

20.000,00 €

TOTAL

679.434,24
€

Per tal de regular la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els 10 consells comarcals s’
ha redactat un conveni tipus, que consta com a annex a l’acord.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’
organització comarcal de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar el Pla de Foment de l’Ocupació 2021 que vol promoure la realització de plans d’
ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de les comarques
del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.
2.- Aprovar els 10 plans d’ocupació comarcals, dins el Pla de Foment de l’Ocupació 2021
següents:
Pla d’ocupació
Alt Camp 2021

Personal
5 persones
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Actuació
Condicionament d’entorns naturals o
urbans
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CAMP DE
TARRAGONA

Baix Camp 2021

5 persones

Baix Penedès 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

Conca de Barberà 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

Priorat 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

Tarragonès 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

Baix Ebre 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

Montsià 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

Ribera d’Ebre 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

Terra Alta 2021

5 persones

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

TERRES DE
L’EBRE

Condicionament d’entorns naturals o
urbans

3.- Aprovar els Criteris d’accés als Plans d’Ocupació Comarcals 2021, que s’annexen.
4.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el
Montsià, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta per a la realització dels plans
d’ocupació corresponents, dins el Pla de Foment de l’Ocupació 2021, que s'annexa.
5.- Facultar la Presidenta per a la signatura dels convenis i per dur a terme el que calgui per
donar compliment a l’acord.
6.- Notificar-ho als consells comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Tarragonès i la Terra
Alta.
7.- Comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de Presidència i Planificació 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.
8. APROVAR EL PROGRAMA CONNECTA’T A L’OCUPACIÓ I APROVAR EL PLA D’
OCUPACIÓ SERVEIS D’OCUPACIÓ ALS ENS LOCALS 2021, ELS SEUS CRITERIS D’
ACCÉS I ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA
DIPUTACIÓ I ELS 10 CONSELLS COMARCALS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
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De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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En el marc de la Línia estratègica número 1 del Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona pel
període 2020-2023, consistent en “definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l’
ecosistema Catsud” la Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria, vol promoure la realització de plans d’ocupació destinats a ocupar i
millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de les comarques del Camp de Tarragona, de
les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.
Des de l’any 2013, la Diputació de Tarragona aprova i executa els Plans de Foment de l’
Ocupació, que consten de 10 plans d’ocupació comarcals, plans d’ocupació corporatius i plans
d’ocupació als espais naturals.
Atesa la bona acollida d’aquesta iniciativa al territori, i amb l’afany de seguir contribuint a la
creació d’ocupació, mitjançant projectes ocupacionals distribuïts pel territori, en el pressupost
2021 s’ha previst renovar el Pla de Foment de l’Ocupació amb la realització de 10 plans d’
ocupació comarcals i el Pla d’Ocupació Serveis d’Ocupació als ens Locals 2021, dins el
programa Connecta’t a l’Ocupació.
L’objecte del programa Connecta’t a l’Ocupació és articular una xarxa territorial que fomenti la
creació d’ocupació de qualitat, ofereixi a les entitats locals un servei tècnic d'assessorament a
les persones demandants d'ocupació i a les empreses i una metodologia de treball coordinada i
propera al ciutadà.
Aquest programa ocupacional, destinat principalment a municipis mitjans o petits del territori,
pretén garantir el servei d’orientació, intermediació i prospecció laboral a municipis que
possiblement, amb els seus recursos no el podrien oferir als seus ciutadans.
Aquest projecte es portarà terme en col·laboració amb els 10 consells comarcals com a entitats
de referència en la cerca de feina i l’atenció a les persones dels municipis petits de la comarca.
Per fer-ho es pretén l’articulació d’una xarxa, amb la col·laboració dels consells comarcals i
dels ajuntaments, de personal tècnic d’orientació i intermediació laboral al territori que permeti
proporcionar aquests serveis a totes les comarques i municipis que ho requereixin. Aquest
programa està format per 3 objectius específics:

Creació del Pla d’Ocupació de Serveis d’Ocupació als ens locals 2021. L’objectiu del Pla
d’Ocupació és fomentar la creació d’ocupació de qualitat amb la contractació de 10
tècnics/es d’orientació, intermediació i/o prospecció per part de la Diputació de
Tarragona.

Oferir, a les entitats locals, un servei tècnic d'assessorament a les persones demandants
d'ocupació i a les empreses que necessiten cobrir llocs de treball.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 04/10/2021 a les 12:21:29

Articular una xarxa, amb la col·laboració de les entitats locals, de personal tècnic d’
orientació, intermediació i prospecció laboral i empresarial a la demarcació de
Tarragona. Aquesta xarxa ha de permetre proporcionar un servei de base de dades
interconnectat a totes les comarques i municipis que ho requereixin. El desenvolupament
d’aquest objectiu es farà per mitjà del programari CRM SPIN Vilanova.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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El Pla d’Ocupació de Serveis d’Ocupació 2021 preveu la contractació de 10 tècnics/es per un
període de 6 mesos prorrogable. Els objectius específics del pla d’ocupació són els següents:

Objectiu
Específic 1

Orientació laboral

Proporcionar un servei d’assessorament especialitzat i atenció
individualitzada a les persones demandants d'ocupació, posant al
seu abast informació, orientació, disseny d'itineraris professionals,
tècniques de recerca de feina i acompanyament.

Objectiu
Específic 2

Intermediació laboral

Facilitar la gestió d'ofertes de treball, per obtenir la relació òptima
entre el perfil professional que requereix l'empresa i el lloc de treball
que cerca la persona demandant d'ocupació.

Objectiu
Específic 3

Prospecció
empresarial

Facilitar la comunicació amb les empreses del territori per tal de
detectar les necessitats laborals i els perfils demandats per
aquestes.

Les persones destinatàries d’aquest pla estaran inscrites com a demandants d’ocupació i en la
seva selecció s’aplicaran els Criteris d’accés al Pla d’Ocupació Serveis d’Ocupació als ens
Locals 2021, que consten com a annex a l’acord.
Durant l’execució del Pla d’Ocupació Serveis d’Ocupació als ens Locals 2021 es proporcionarà
als treballadors/ores que hi participin, formació complementària dirigida a millorar les seves
competències professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral, formació
específica en orientació, intermediació i prospecció laboral així com formació en l’ús del
programari SPIN, una eina de gestió informàtica CRM (Customer Relationship Management)
que facilita la gestió administrativa dels actors locals del nostre territori en matèria d’ocupació i
emprenedoria.
Al pressupost 2021 de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi figuren el cost del Pla d’Ocupació
Serveis d’Ocupació als ens locals 2021 amb la següent distribució pressupostària:

Núm.
projecte
comptable

8040.241.131
8040.241.16000
8040.241.62600 8040.241.22606
Retribucions
Indemnització
Seguretat
Equipament
Organització d’
contractes
de dietes
Social
informàtic
actes i cursos
temporals

2021.840.08

148.328,64€

47.588,77€

7.590€

8.470€

3.000€

TOTAL

214.977,41
€

Per tal de regular la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els 10 consells comarcals s’
ha redactat un conveni tipus, que consten com a annex a l’acord.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’
organització comarcal de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar el programa Conneca't a l'Ocupació.
2. Aprovar el Pla d’Ocupació Serveis d’Ocupació als ens locals 2021, en el marc del Pla de
Foment de l'Ocupació 2021, que estarà format per 10 persones (categoria C1), amb una
durada de 6 mesos prorrogables i amb les següents destinacions:
PO
Serveis
d'Ocupació als Comarca
ens locals 2021

Personal

Actuació

Alt Camp

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Baix Camp

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Baix Penedès

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Conca de Barberà

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Priorat

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Tarragonès

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Baix Ebre

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Montsià

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Ribera d’Ebre

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

Terra Alta

1 persona

Servei d’orientació, intermediació
prospecció laboral a municipis

i/o

CAMP DE
TARRAGONA

TERRES DE
L’EBRE

3. Aprovar els criteris d’accés al Pla d’Ocupació Serveis d’Ocupació als ens locals 2021, que s’
annexen.
4. Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els 10 consells
comarcals de la demarcació de Tarragona per a la realització del Pla d’Ocupació Serveis d’
Ocupació als ens locals 2021, que s'annexa.
5. Facultar la Presidenta per a la signatura dels convenis i per dur a terme el que calgui per
donar compliment a l’acord.
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6. Notificar-ho als 10 consells comarcals de la demarcació de Tarragona.
7. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de Presidència i Planificació 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 el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

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 C7B9729B4CE14E01B873F72771A78E4F i data d'emissió 04/10/2021 a les 14:27:57

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

SERVEIS INTERNS

Contractació i Expropiacions
9. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER L’
ADQUISICIÓ DE DOS VEHICLES AMB DESTINACIÓ A LA SECCIÓ D’EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 82.110,60 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Secció d’Explotació del SAT realitza permanentment i de manera ordinària treballs
encaminats a la vigilància de l’estat de les carreteres que integren la xarxa viària de la seva
titularitat mitjançant personal i vehicles propis.
Per a la realització dels treballs és necessari l'adquisició de dos nous vehicles. Aquests
vehicles aniran destinats a les tasques de vigilància de la xarxa de carreteres que realitzen els
tècnics de la secció d'Explotació del SAT, millorant l’accessibilitat al vehicle, la seguretat activa
i passiva i la limitació de gasos d’efecte hivernacle amb el distintiu Eco.
A aquests efectes, el cap de servei de Projectes i Obres e.f. ha redactat la memòria justificativa
de la necessitat de contractar aquest subministrament, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir, la idoneïtat de l’objecte del contracte. També
consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el compliment dels
principis d’estabilitat pressupostària.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el cap de Secció de
Conservació ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb
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el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i
Expropiacions, ha de regir la contractació del subministrament esmentat, mitjançant
procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 82.110,60 € (IVA inclòs).
3. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
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Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 de la mateixa Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert simplificat de conformitat amb
l'article 159 LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document c73eba73-93b1-47d39ad8-36213d66115a) i l’inici de l’expedient de contractació del subministrament per l’adquisició
de dos vehicles amb destinació a la secció d’Explotació del Servei d’Assistència al Territori de
la Diputació de Tarragona.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament esmentat, mitjançant
procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 82.110,60 euros (IVA
inclòs), amb el següent desglossament:
Pressupost sense IVA: 67.860,00 €
IVA (21%): 14.250,60 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 82.110,60 €
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document cfdec07c-a6564dd5-a473-66f9d40ffc53) i el Plec de prescripcions tècniques (ID document 43e3ed0d-07ed45a3-8459-6927be02540a) que han de regir la contractació.
Quart. Autoritzar el pressupost base de licitació de 82.110,60 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3060 / 453 / 63400-01
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació d’
acord amb l’article 135 del LCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea de Servei d’Assistència al Territori i a la
unitat de Patrimoni.
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Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de contractant.
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De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la presidenta de la
Diputació.
10. RESOLDRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA ARTIFEX EN RELACIÓ
ALS INTERESSOS DE DEMORA EN EL PAGAMENT DE LES FACTURES DERIVADES DE L’
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LES PLANTES BAIXA I PRIMERA DE
L'ESCOLA D'ART I DISSENY A TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern núm. 2019-0000081, de 15 de febrer de 2019, es va
adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de reforma de les plantes baixa i primera de
l’Escola d’Art i Disseny a Tarragona de la Diputació, a l'empresa ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS, SL per un import de 434.014,90 € (IVA inclòs). Aquest contracte es va
formalitzar el dia 13 de març de 2019.
2. En data 8 d’octubre de 2020 el Sr. XXX, en representació de l’empresa ARTIFEX
INFRAESTRUCTURAS, SLU, va presentar una reclamació per import de 2.138,97€ en
concepte d’interessos de demora generats pel retard en el pagament de dues factures
derivades de l’execució de les obres corresponents a la “Reforma de les plantes baixa i primera
de l'Escola d'Art i Disseny a Tarragona". La factura número 1411 correspon a una certificació d’
obres mensual, i la factura número 1450 correspon a la certificació final de les obres.
3. En data 27 d’abril de 2021, la cap de servei de Tresoreria ha emès informe d’acord amb la
informació que figura en els registres comptables, de les dates de tramitació de les factures
objecte de reclamació d’aquesta empresa que es detallen a continuació:
“
Núm factura

Data factura

1411

21/06/2019

1450

07/08/2019

Data registre

Data
conformitat

Data
aprovació

Data
pagament
efectiu

81.494,67

22/06/2019

25/06/2019

16/07/2019

02/08/2019

101.052,15

08/08/2019

20/11/2019

03/12/2019

16/12/2019

Import

“

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 04/10/2021 a les 12:21:29

4. En data 24 d'agost de 2021, la Secretaria General ha informat favorablement la proposta per
desestimar la petició de pagament d’interessos en relació a la factura 1411 i estimar la petició d’
indemnització del pagament per la demora en el pagament de la factura 1450.
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Fonaments de dret
1. L’article 198.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP),
estableix que l'Administració tindrà l'obligació d’aprovar les factures i certificacions en el termini
màxim de 30 dies des de la prestació del servei o lliurament del bé objecte del contracte, i
disposarà de 30 dies més des de la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels
documents que acreditin la conformitat, per abonar el preu, sense perjudici del que estableix
l'apartat 4 de l'article 210, i si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir del compliment
d'aquest termini de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
2. L’article 243.1 de la LCSP estableix que l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació
final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del
contracte en el termini previst en aquesta Llei, dins el termini de tres mesos comptats a partir
de la recepció.
3. Per remissió expressa de l'article 198.4 de la LCSP, l'article 7.2 de la Llei 3/2004 de mesures
de lluita contra la morositat, estableix que el tipus legal d’interès de demora és la suma del tipus
d’interès aplicat pel Banc Central Europeu en la seva més recent operació principal de
finançament efectuada abans del primer dia del semestre natural de què es tracti més, 8 punts
percentuals. El Ministeri d'Economia i Hisenda publicarà semestralment en el BOE el tipus
aplicable.
Amb data 31 de desembre de 2020 el Ministeri ha aprovat en el BOE núm. 341 el tipus legal d’
interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de
2021, el qual és del 8,00 %.
4. L’article 8 de la Llei 3/2004 estableix que, quan el deutor incorri en mora, el creditor tindrà
dret a cobrar del deutor una quantitat fixa de 40 euros, que s’afegirà en tot cas i sense
necessitat de petició expressa al deute principal. A més, el creditor tindrà dret a reclamar al
deutor una indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que hagi
patit a causa de la mora d’aquest i que superin la quantitat indicada.
5. La competència per la gestió de la contractació correspon a la Presidència de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-003370 de 14 d'agost de
2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Denegar el cobrament d’interessos de demora corresponents a la factura núm. 1411,
presentada per l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU, per no haver-se produït cap
demora en el pagament.
30 dies
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30 dies
Núm
factura

Data registre

22/06/2019

1411

Data
aprovació

Data pagament
efectiu

16/07
/2019

02/08/2019

Data límit
d'aprovació

Data límit de
pagament

22/07/2019

Dies de
diferència

22/08/2019 no demora
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Segon. Aprovar la indemnització i interessos per import de 204,74 € en concepte de demora
de 9 dies en el pagament de la factura número 1450, degut a la demora en la aprovació de la
certificació final, d’acord al següent desglossament:

Núm
factura
(CF)

Data Acta
recepció

Data
Aprovació
CF

Data
aprovació
factura

Data
pagament
efectiu

Data límit
d'aprovació
CF

Data límit de
pagament

Dies de
diferència

1450

07/08
/2019

19/11/2019

03/12/2019

16/12/2019

07/11/2019

07/12/2019

9 dies de
demora

Núm factura
(Certificació
final)

1450

Import IVA
exclòs

83.514,52

Diferència

Interessos

Indemnització

Total

9 dies

164,74€

40

204,74€

Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació a càrrec de l’aplicació pressupostària 20216030-934-352-01 de la Diputació de Tarragona.
Quart. Notificar-ho a l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a la Unitat d’
Arquitectura Municipal del SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
11. APROVAR LA 1A PRÒRROGA 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 2.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència, núm. 2019-0003470, 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 2, a l’empresa REGIMOVI, SL, per un import màxim de CINQUANTA-TRES MIL
TRES-CENTS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (53.300,50 €) IVA inclòs.
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El contracte es va formalitzar el dia 3 d’octubre de 2019 amb un termini d'execució de dos (2)
anys i la possibilitat de realitzar una (1) pròrroga d'un any més de duració.
2. En data 12 de juliol de 2021, el cap d’Àrea del SAT, ha signat la memòria justificativa per a
l'aprovació de la 1ª i única pròrroga del contracte, per un (1) any més, amb una valoració total
de 26.650,25 euros (IVA inclòs). Consta a l’expedient l'acceptació de la pròrroga per part del
contractista.
3. La Secretaria General ha emès informe favorable en relació amb l'aprovació de la 1a i única
pròrroga del lot 2 d'aquest contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la LCSP, preveu les pròrrogues dels contractes.
2. L'apartat K del quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars estableix que
la durada inicial del contracte és de dos (2) anys, amb possibilitat de una (1) pròrroga d'un any
més.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual se subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la 1a i única pròrroga per aquest contracte, correspon a la
Presidència de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret
2019-0003370 de 14 d'agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la 1a pròrroga del contracte del subministrament i transport d’àrids de diverses
tipologies per prestar l’assistència per a la reparació de paviment de camins, lot 2, subscrit amb
l’empresa REGIMOVI, SL, amb NIF. B43454933, per un any a partir del 3 d'octubre de 2021 i
per un import màxim de VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS (26.650,25€), IVA inclòs.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import de 26.650,25 euros, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries de la
Diputació:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

2021

3060-1531-21003-01

18.634,00€

2021

3060-453-21000-01

6.413,00€

2022

3060-453-21000-01

1.603,25€
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Tercer. Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAT.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’ un mes des del
dia següent al de la recepció de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació de
Tarragona.

12. APROVAR LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-3405, DES DE LA TV-3404
A LA PLATJA DELS EUCALIPTUS, 1A FASE, I APROVAR ELS PREUS JUSTOS
ADDICIONALS PER MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord del Junta de Govern de 27 de setembre de 2013, es va aprovar definitivament el
Projecte de condicionament de la carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels
Eucaliptus, 1a fase (BOP núm. 231, de 7 d’octubre de 2013), i es va iniciar l’expedient
expropiatori.
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
béns i drets afectats.
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2. La relació de propietaris, béns i drets afectats per l’execució del Projecte esmentat va ser
publicada al BOP de Tarragona núm. 243 de 22 d’octubre de 2013 i al Diari de Tarragona de 18
de octubre de 2013, i es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de l’
Ajuntament d’Amposta.
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3. Per acords de la Junta de Govern de data 14 de març, 9 de maig i 12 de desembre de 2014,
es van aprovar els preus justos per mutu acord amb els propietaris afectats per l’esmentat
Projecte.
4. Un cop acabades les obres de construcció del Projecte de condicionament de la carretera
TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 1a fase, el Servei d'Assistència al
Territori informa que ha comprovat les superfícies realment ocupades a les parcel·les afectades
per les obres, i s'ha constatat la necessitat de modificar les superfícies afectades a la majoria
de les finques del parcel·lari del Projecte esmentat.
5. S’ha arribat a un acord amb els propietaris afectats que han de rebre indemnitzacions
addicionals, respecte a la quantia d’aquestes i preus considerats justos per la Diputació.
Per defunció del propietari de la finca núm. XX, el Sr. XXX, que va signar el mutu acord en el
seu moment, es proposa la consignació del preu just addicional fins que els hereus es personin
a l’expedient i acreditin suficientment la titularitat de la finca.
6. Per decret de Presidència núm. 2015-02106, de data 6 de juliol de 2015, es va aprovar la
consignació a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona de l’import total de 4.390,98
euros corresponent al preu just de les finques núm. X i X, perquè el propietari, l’INSTITUT
CATALÀ DE FINANCES, no va acreditar la titularitat de les finques.
Posteriorment, s’ha aportat a l’expedient documentació acreditativa de la compravenda de les
esmentades finques i el nou propietari, MONTELLS SAT, ha acreditat suficientment la seva
titularitat.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que la utilitat pública s’entén implícita,
en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
4. L’article 50 de la LEF disposa que quan el propietari refusi rebre el preu o quan existeixi
qualsevol litigi o qüestió entre l’interessat i l’Administració, es consignarà el preu just per la
quantitat que sigui objecte de discòrdia a la Caixa General de Dipòsits, a disposició de l’
autoritat o Tribunal competent.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats pel Projecte de condicionament
de la carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 1a fase, amb les
superfícies realment afectades per l'execució de l'obra:
Terme municipal: Amposta
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Núm.

Titular

Polígon

Parcel·la

Expropiació

Ocupació
temporal

Servitud

1

XXX, DNI ***XXXX**

X

X

5 m2

47 m2

16 ml. + 1
suport LE

2

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

-

51 m2

17 ml. + 1
suport LE

3

XXX, DNI ***XXXX**

X

X

210 m2

-

-

4

XXX, DNI ***XXXX**

XX

X

232 m2

-

-

5

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

2423 m2

-

-

6

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

1274 m2

-

-

7

Montells
F43059732

SAT,

XX

XX

318 m2

347,18 m2

8

Montells
F43059732

SAT,

XX

XX

135 m2

76 m2

1 suport LE

9

XXX (50%), DNI***XXXX**, i
XXX (50%), DNI ***XXXX**

XX

XX

70 m2

176 m2

-

10

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

183 m2

239 m2

-

11

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

213 m2

370,52 m2

-

12

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

31 m2

60,58 m2

-

13

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

232 m2

-

-

14

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

795 m2

-

-

15

XXX, DNI ***XXXX**

XX

XX

307 m2

407 m2

16

AGROCAT, NIF F43672534

XX

XX

1964 m2

1787 m2

17

AGROCAT, NIF F43672534

XX

XX

1949 m2

814 m2

18

XXX, DNI ***XXXX**, i XXX,
DNI ***XXXX**

XX

XX

304 m2

176 m2

19

XXX, DNI ***XXXX**

XX

16 m2

36 m2

22

AGROCAT, NIF F43672534

XX

XX

65 m2

162 m2

23

AGROCAT, NIF F43672534

XX

XX

42 m2

117 m2

NIF
NIF

XX

-

-

SEGON. Exposar l'esmentada relació de béns i drets, pel termini de 20 dies hàbils, als taulers
d'anuncis de l'Ajuntament d’Amposta i de la Seu Electrònica de la Diputació, i publicar-la al
BOP de Tarragona i a un dels diaris de major circulació de la província.
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TERCER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord definitives de les finques i els preus
justos addicionals de les finques que es relacionen, de conformitat amb les dades que figuren a
l’expedient del Projecte de condicionament de la carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la
platja dels Eucaliptus, 1a fase:
Finca

Propietari

Domicili

X

XXX

XXX
43870 – Amposta

XXXXXXXXX

273,33

X,X i X

XXX

XXX
28002 – Madrid

XXXXXXXXX

3.453,04

SAT MONTELLS

C/ Major, 188 bxs.
43879 – Els Muntells (Sant
Jaume d’Enveja)

XX

XXX

XX
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XiX

DNI

Import

F43059732

59,88

XXX
43870 – Amposta

XXXXXXXXX

0,00

XXX

XXX
43879 – Els Muntells (Sant
Jaume d’Enveja)

XXXXXXXXX

0,00

XX i XX

XXX

XXX
43879 – Els Muntells (Sant
Jaume d’Enveja)

XXXXXXXXX

1.004,56

XX

XXX

XXX
43500 – Tortosa

XXXXXXXXX

949,82

XX, XX,
XX i XX

AGROCAT

C/ Major, 178
43879 – Els Muntells (Sant
Jaume d’Enveja)

F43672534

X

XXX (50%)

XXX
43877 – Sant Jaume d’Enveja

XXXXXXXXX

242,22

XX

XXX (50%)

XXX
43877 – Sant Jaume d’Enveja

XXXXXXXXX

242,23

XX

XXX

XXX
43879 – Els Muntells

XXXXXXXXX

31,26

TOTAL

4.126,97

10.383,31

QUART. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament dels esmentats
preus justos addicionals, per un import total de DEU MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (10.383,31), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del
pressupost de l’exercici 2021.
CINQUÈ. Transferir els imports esmentats al números de compte autoritzats pels propietaris de
les finques a aquests efectes.
En el supòsit què no puguin cobrar els imports del preus justos per existir càrregues sobre les
finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignaran els seus imports a la
Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona.
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SISÈ. Consignar l'import de 31,26 euros, en concepte de preu just addicional de la finca núm.
XX del Projecte de condicionament de la carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels
Eucaliptus, 1a fase, fins que es personin a l’expedient els actuals propietaris.
SETÈ. Desconsignar l’import de 4.390,98 euros, consignat en concepte de preu just de les
finques núm. X i X de l’esmentat Projecte (carta de Pagament núm. 2015000423 de 13 de juliol
de 2015), i transferir aquest import al número de compte autoritzat a aquests efectes per
MONTELLS SAT, actual propietari legítim.
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VUITÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels plànols
parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
NOVÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recurrible.
13. APROVAR EL PREU JUST ACORDAT DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS DE FINCA
AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA TV-7002, DE VIMBODÍ A POBLET, TRAM: PK 0+700 A LA T-700.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 30 de octubre de 2020, va
aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TV-7002, de Vimbodí a
Poblet, tram: PK 0+700 a la T-700 (BOP de Tarragona de 9 de novembre de 2020).
2. Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns
i drets afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
3. Per acord de Junta de Govern, de 22 de juny de 2021, es van aprovar les actes de preu just
per mutu acord i el pagament de la majoria de propietaris afectats pel Projecte esmentat,
respecte de les afectacions a les seves finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació.
4. S’ha arribat al mutu acord amb els propietaris de la finca número XX afectada per l’esmentat
Projecte, respecte les afectacions a la seva finca i a la quantia de la indemnització i preu
considerat just per la Diputació.
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Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
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2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acta de preu just per mutu acord de la finca que es relaciona, de conformitat
amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la carretera TV7002, de Vimbodí a Poblet, tram: PK 0+700 a la T-700:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

XX

XXX (50%)

XXX
08015 Barcelona

XXXXXXXXX

723,55

XX

XXX (50 %)

XXX
08015 Barcelona

XXXXXXXXX

723,54

TOTAL

1.447,09

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació de l’esmentat preu just, per un
import total de MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS
(1.447,09), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. Transferir l'import del preu just al número de compte autoritzat pels propietaris de la
finca a aquests efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre la finca o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignarà
el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la corresponent
acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de la
corresponent acta de pagament i ocupació:
- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
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CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
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Acte administratiu definitiu no recurrible.
14. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE LA
"SUBSTITUCIÓ DE LA FUSTERIA DE L'EDIFICI CENTRAL I DE LA SALA D'ACTES DEL CEE
SANT RAFAEL", AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 392.282,58 EUROS (IVA
INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per Decret del diputat delegat de Contractació i Expropiacions núm. 2021-0000799 de data
17 de març de 2021, es va aprovar el Projecte de les obres Bàsic i d'execució de la "substitució
de la fusteria de l'edifici central i de la sala d'actes del CEE Sant Rafael", redactat per l’
arquitecte tècnic Jordi Castellví Buqueras, amb un pressupost base de licitació de 392.282,58 €
euros (IVA inclòs).
2. El tècnic mitjà de Projecte de la Unitat de Unitat d'Assistència Tècnica - Arquitectura
Municipal del SAM, David Gatell Angles, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de
la contractació d’aquestes obres, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les
necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe del tècnic mitjà de Projecte, sobre les repercussions del
contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
3. L’Acta de replantejament del Projecte es va signar el dia 19 de maig de 2021.
4. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquestes obres, la Unitat de Contractació i
Expropiacions ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb
el Projecte de referència, han de regir la contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
de les obres del projecte bàsic i d'execució de la substitució de la fusteria de l'edifici central i de
la sala d'actes del CEE Sant Rafael amb un pressupost base de licitació de 392.282,58 euros
(IVA inclòs).
5. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
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Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’ article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
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2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’article
159 LCSP.
3. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada dels contractes que
hagin de començar a executar-se en l'exercici següent, sotmetent l'adjudicació a la condició
suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que hagin de finançar el contracte
corresponent.
4. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
5. La competència per aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de
contractació pel procediment obert simplificat, de les obres del projecte bàsic i d'execució de la
substitució de la fusteria de l'edifici central i de la sala d'actes del CEE Sant Rafael, correspon a
la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per
decret núm. 2019- 003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document 0b2bab56-9055-42138a87-32f78110d6d8) i l’inici de l’expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i
d'execució de la substitució de la fusteria de l'edifici central i de la sala d'actes del CEE Sant
Rafael.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres esmentades, mitjançant procediment
obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 392.282,58 euros (IVA inclòs), amb el
desglossament següent:
Pressupost sense IVA:
324.200,48 €
Tipus d’IVA 21% :
68.082,10 €
Pressupost total IVA inclos: 392.282,58 €
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (codi identificador document
87533eb1-133c-400c-a967-197389647472), que juntament amb el Projecte tècnic aprovat, han
de regir l’esmentada contractació.
QUART. Autoritzar la despesa de 392.282,58 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte amb càrrec a l’aplicació 2022 / 2021 / 323 / 63200 / 01 del pressupost de la Diputació
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i subordinar l'autorització de la despesa a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de 2022.
CINQUÈ. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb els
articles 135 i 159 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius, a la Unitat Unitat d'Assistència Tècnica - Arquitectura Municipal i a la Unitat de
Patrimoni.
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Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de contractant.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la presidenta de la
Diputació.
15. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU INTEGRAT "RESTAURACIÓ
DEL CASTELL-MONESTIR DE SANT MIQUEL D'ESCORNALBOU PER A USOS
CULTURALS. FASE 2.2" COFINANÇAT PEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I
AGENDA URBANA (MITMA) EN EL MARC DEL "PROGRAMA 1,5% CULTURAL 2019”, AMB
UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 1.221.251,95 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 12 de gener de 2021 es va aprovar el “Projecte
integrat de la Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou per a usos
culturals. Fase 2.2”, amb un pressupost base de licitació de 1.221.251,95 euros (IVA inclòs).
2. El cap de Projecte d'Enginyeria Municipal de l'Àrea de Serveis Interns, ha redactat la
memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’aquestes obres, amb la determinació
de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del
contracte.
També consta a l’expedient l’informe del cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública i
Enginyeria Municipal de l'Àrea del SAM, sobre les repercussions del contracte en el compliment
dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
3. L’Acta de replantejament del Projecte es va signar el dia 27 de juliol de 2021.
4. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquestes obres, la Unitat de Contractació i
Expropiacions ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb
el Projecte de referència, han de regir la contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
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de les obres del projecte executiu integrat "Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel
d'Escornalbou per a usos culturals. Fase 2.2" cofinançat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana (MITMA) en el marc del "programa 1,5% Cultural 2019” amb un pressupost
base de licitació de 1.221.251,95 euros (IVA inclòs).
5. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
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Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’ article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’article
159 LCSP.
3. D’acord amb el que disposa l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de
contractació pel procediment obert simplificat, de les obres del projecte executiu integrat
"Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou per a usos culturals. Fase 2.2"
cofinançat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) en el marc del
"programa 1,5% Cultural 2019”, correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta
de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019- 003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document 547b5026-ee86-40be83b8-1f4aed6ddf55) i l’inici de l’expedient de contractació de les obres del projecte executiu
integrat "Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou per a usos culturals.
Fase 2.2" cofinançat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) en el marc
del "programa 1,5% Cultural 2019”.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres esmentades, mitjançant procediment
obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 1.221.251,95 euros (IVA inclòs), amb
el desglossament següent:
Pressupost sense IVA:
1.009.299,13 €
Tipus d’IVA 21% :
211.952,82 €
Pressupost total IVA inclòs: 1.221.251,95 €
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TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document 813da746865e-4c30-a9b8-7684ed69c98d), que juntament amb el Projecte tècnic aprovat, (ID document
4b9f4ca0-6ef5-41c5-a955-6386beefd5f6) han de regir l’esmentada contractació, mitjançant
procediment obert simplificat.
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QUART. Autoritzar la despesa de 1.221.251,95 € (IVA inclòs) pel finançament d’aquest
contracte, amb el desglossament següent:
Any

Aplicació pressupostària

Import

2021

2021 / 1200 / 336 / 61904 / 02

183.187,79 €

2022

2022 / 1200 / 336 / 61904 / 01

1.038.064,16 €

I subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
CINQUÈ. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb els
articles 135 i 159 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del SAM, a l'Àrea de Serveis Interns i a
la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de contractant.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la presidenta de la
Diputació.

Gestió de Serveis Generals
16. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE "REFORMA INTERIOR DE L’AULA DE
CUINA AL 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. El 29 de juny de 2021 la Junta de Govern va aprovar inicialment el Projecte de reforma
interior de l’aula de cuina al CEE Alba de Reus.
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 19 de juliol de
2021 (codi de verificació electrònica 2021-06489), així com en el tauler d’anuncis de la seu
electrònica.
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3. En data 7 de setembre de 2021 el Registre General ha informat que entre el 19 de juliol i el
30 d’agost 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.
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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 de reforma interior de l’aula de cuina al CEE Alba de Reus.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar l’autorització corresponent 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 434,93 euros, en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres -operació
2021033650-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 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.

INTERVENCIÓ
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17. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA CESSIÓ DEL CODI FONT DE L’APLICACIÓ DE
GESTIÓ INTEGRAL DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
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L’actual programa de gestió del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP T) es va
realitzar en la ja llunyana data de 2002, i presenta moltes dificultats per a la seva adaptació als
requeriments que exigeix l’administració electrònica actual, per la qual cosa es fa evident la
necessitat de desenvolupar un nou programari de gestió per al BOP T.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, que obliga a la gestió íntegrament electrònica dels expedients
administratius, des del BOP T, s’ha estat treballant conjuntament amb l’Àrea TIC per a la
implantació de millores en el programari de treball, que permetessin solucionar les diferents
casuístiques i adaptar-lo a la nova regulació.
Amb la vocació de servei essencial que sempre ha caracteritzat al BOP T, s’ha impulsat la
implementació de totes aquestes mesures, amb el menor impacte cap als usuaris, encara que
això comporti una major dedicació del personal de la Unitat, a causa de la impossibilitat d’
adaptació informàtica amb les eines disponibles actualment. En definitiva, s’han centrat els
esforços i les adaptacions a l’objectiu de facilitar la tasca dels anunciants, i s’ha anat posposant
en canvi, la d’actualització del “back office” necessari per a l’administració interna i les tasques
complementàries derivades de les ordres d’inserció.
Aquesta reprogramació de les eines d’administració del BOP T no és ni fàcil, ni ràpida, ni
menor, ans al contrari, és un procés llarg i complex, en totes les seves fases de Planificació–
Desenvolupament–Test-Implementació-Millora.
Per aquest motiu, fruit de les relacions de col·laboració i cooperació existents entre el BOP T i
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) es van dur a terme, durant els darrers
anys, diverses converses en relació amb la nova aplicació de gestió integral del BOPB, que
aquests estaven desenvolupant i que finalment han posat en marxa l’1 de gener d’aquest any.
Amb motiu d’això, en data 19 de març es va dur a terme una reunió entre el BOP de Tarragona
i el BOP de Barcelona on aquest últim va presentar la seva nova aplicació de gestió integral del
butlletí, de la qual n’és titular dels drets de propietat intel·lectual respecte de les aplicacions, els
codis font i l’estructura de la base de dades que la configuren, i que conté tres elements
diferenciats, que són:
- un entorn web per a la inserció d’anuncis per part dels anunciants;
- el BackOffice de gestió interna dels anuncis a publicar;
- la Web pública de difusió del BOPB
Una vegada contrastat que l’aplicació reuneix els requisits funcionals necessaris per a ser
usada també en la gestió del BOP T, cal procedir a verificar la viabilitat tecnològica de l’ús del
programari elaborat per la Diputació de Barcelona, per part de la Diputació de Tarragona. Es va
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dur a terme una nova reunió entre els dos butlletins, amb la presència del responsable de l'àrea
TIC - Aplicacions Informàtiques de la Diputació de Tarragona, per tal d’analitzar si tècnicament
era possible la seva implementació.
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A conseqüència d’aquesta actuació, des de l'àrea TIC - Aplicacions Informàtiques, per a poder
analitzar com aquesta eina es comporta amb la resta d'elements tècnics disponibles a la
Corporació, i verificar si realment es podria adaptar per a la seva implantació al BOP T
demanen la possibilitat d’accedir al codi font dels mòduls de l'aplicació de gestió integral del
BOPB, per a valorar la seva viabilitat i analitzar quins punts caldria tenir en compte de cara a
les possibles integracions amb els sistemes de la Diputació de Tarragona.
L’objectiu final d’aquesta anàlisi serà verificar si es pot usar l’anàlisi i desenvolupament fet per
la Diputació de Barcelona, i adaptar-lo al sistema tecnològic de la Diputació de Tarragona. Si la
resposta a aquest interrogant és favorable, el procés de reprogramació del BOP T serà molt
més ràpid i econòmic, tant en termes d’esforç, com de temps de programació, com de
verificació i implementació. Això significarà un augment notabilíssim de les condicions d’
economia, eficàcia i eficiència en aquesta reprogramació. I el seu efecte final serà disposar d’
eines compartides entre les dues institucions, amb les sinergies per a usuaris i anunciants que
d’això se’n derivaran.
Una vegada formulada a la Diputació de Barcelona la petició de cessió del codi font de
l'aplicació de gestió integral del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant ofici de
18 de juliol de 2021 (núm. de registre de sortida 2021-0000013324) signat pel diputat delegat d’
Hisenda, Sr. Joaquim Nin Borredà, i malgrat la criticitat d’aquesta informació, de naturalesa
tecnològica, la Diputació de Barcelona accedeix a facilitar-la, si bé requereix la formalització d’
un instrument administratiu que ho emmarqui degudament, havent-se proposat la via del
conveni de col·laboració com la més idònia i eficient per accedir a l’ús de l’eina per part de la
Diputació de Tarragona i aconseguir la col·laboració entre ambdues corporacions en la tasca
de facilitar l’accés universal a la informació pública de les diferents administracions i entitats
que publiquen anuncis.
Conseqüentment, la Diputació de Barcelona ens lliura la proposta de Conveni de col·laboració
amb la Diputació de Tarragona per a la cessió del codi font de l’aplicació de gestió integral del
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que figura a l’Annex, per a la seva formalització.
Fonaments de dret
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
Els articles 47 a 53 que regulen els convenis i, en especial, l’article 47.2.a) sobre convenis
interadministratius: “Els convenis que subscriguin les administracions públiques, els
organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o dependents i les universitats
públiques, han de correspondre a algun dels següents tipus: a) Convenis interadministratius
signats entre dues o més administracions públiques, o bé entre dos o més organismes públics
o entitats de dret públic vinculades o dependents de diferents administracions públiques, i que
podran incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra administració pública,
organisme públic o entitat de dret públic vinculat o dependent, per a l'exercici de competències
pròpies o delegades”.
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L’article 140 i següents on es regulen els principis de les relacions interadministratives i, en
especial els articles 143 i 144 on es regulen les relacions de cooperació entre Administracions
Públiques, i els articles 156 i 157 on es regulen les relacions electròniques entre les
administracions.
- Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, de 2 d’abril de 1985. A l’article 55 es
regulen les relacions interadministratives en l’àmbit local.
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- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. En el TÍTOL XIII De les relacions interadministratives es regulen a l’
article 144 els Principis d’actuació en les relacions interadministratives.
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, que regula a l’article 110.3 la publicitat dels convenis.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, que
regula a l’article 14 la transparència en els convenis de col·laboració, i estableix a la seva
disposició addicional 9a que les administracions locals hauran d'informar al Registre de
Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i
privades, facilitant la consulta d’aquest mitjançant el Portal de Transparència.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de
Tarragona per a la cessió del codi font de l’aplicació de gestió integral del Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona que s’adjunta com Annex.
Segon.- Facultar la presidenta de la Diputació per a la signatura i per a dur a terme el que
calgui per donar compliment a l'acord.
Tercer.- Publicar l’esmentat conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal
de Transparència, en aplicació de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 14 i la
disposició addicional 9a de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)
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No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, jo la secretària dono fe
DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 21 de setembre 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.
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Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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