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Aprovar la contractació reservada als Centres Especials de Treball i empreses d’inserció
per als exercicis 2020 i 2021.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. La Directiva 2014/24/UE, en el seu Considerant 36, reconeix l’ocupació com un element clau
en la integració de la societat i la garantia d’igualtat d’oportunitats en benefici de tots, i destaca
el paper que, en aquest context, poden desenvolupar els tallers protegits i altres empreses
socials l’objectiu principal de les quals es recolzar la integració social i professional de
persones discapacitades o desfavorides, així com els aturats i grups socialment marginats.
2. És per això, que la pròpia Directiva europea, en el seu article 20, faculta els estats membres
a reservar a aquest tipus d’entitats el dret a participar en els procediments d’adjudicació de
determinats contractes públics.
3. La Disposició Addicional 4a de la de Llei 9/2017, de 14 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP) conté un mandat dirigit als poders públics perquè fixin percentatges
mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinants
contractes o de determinats lots a favor dels Centres Especials de Treball i empreses d’inserció
de col·lectius en risc d’exclusió social.
4. La Guia de Contractació Pública Socialment Responsable i d'Innovació de la Diputació de
Tarragona, aprovada pel ple de la Diputació el 26 de juny de 2019, recull també la recomanació
de reservar la participació a aquests col·lectius de determinats contractes o de determinats lots,
així com diverses clàusules socials a incloure en els esmentats contractes reservats. Els
contractes que d'acord amb la Guia es considera convenient reservar als col·lectius referits en
els antecedents anteriors són els que tenen per objecte:

serveis de manteniment de jardineria
serveis d’impremta artesana
subministrament d’obsequis per al personal amb motiu de les festes de Nadal
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5. En l'expedient consta l'informe favorable de la Secretaria General.

Fonaments de dret
1. L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública.
2. Disposició Addicional 4a de la Llei 9/2017, de 14 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
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3. Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció.
4. Guia de Contractació Pública Socialment Responsable i d'Innovació de la Diputació de
Tarragona, aprovada per acord del Ple de la Diputació de 26 de juny de 2018.
5. La competència per a aprovar la reserva de determinats contractes als Centres Especials de
Treball o empreses d’inserció correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (Decret de Presidència número 2019-003370 de 14 d'agost de
2019).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Reservar, per als exercicis 2020 i 2021, el dret a participar en els procediments d’
adjudicació dels contractes que es relacionen a continuació als Centres Especials de Treball i
empreses d’inserció de col·lectius en risc d’exclusió social, amb els percentatges mínims que s’
indiquen:

serveis de manteniment de jardineria, fins al 50%
serveis d’impremta artesana, fins al 50%
subministrament d’obsequis per al personal amb motiu de les festes de Nadal el 100%

Així mateix, la Diputació, atenent a la naturalesa i característiques de cada contracte, podrà
reservar determinats contractes o determinats lots d'objecte no inclòs en la relació anterior, i en
especial els que tinguin per objecte les activitats relacionades en l'annex VI de la LCSP.
Els Centres Especials de Treball i les empreses d’inserció hauran d’estar inscrits en els
corresponents Registres en els termes establerts en la normativa que els sigui d’aplicació.
Els plecs de condicions de totes les licitacions que siguin objecte de reserva hauran de fer
referència expressa a què es realitza d’acord amb la Disposició Addicional 4a de la LCSP.
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Segon. Encomanar a les diferents Àrees de la Diputació que estudiïn la possibilitat de reservar
a Centres Especials de Treball i empreses d’inserció de col·lectius en risc d’exclusió social,
determinats contractes o determinats lots de contractes del seu àmbit de gestió i, en particular
els relacionats amb les següents activitats:

Serveis de neteja
Servei de recollida i reciclatge
Serveis forestals
Servei d’hostaleria i càtering
Serveis de transport
Serveis d’impremta
Serveis d’emmagatzematge i repartiment
Serveis de correu i publicitat
Producció i venda de plantes de temporada, de compostatge, de planta i arbust, de
mobiliari de jardí
Serveis de manteniment i reparació
Articles per a esdeveniments
Regals i obsequis d’empresa

Tercer. Comunicar-ho a les unitats promotores, a la Intervenció General i a Secretaria General,
i publicar-ho en el perfil de contractant 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.
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