
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 15

D’ABRIL DEL 2016 SOBRE EL CONTRACTE AMB LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

A data 16 de gener del 2013, el regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals

va dictar el Decret 91/2013, en virtut del qual es va adjudicar a la Fundació Pere Tarrés la

contractació d’una sèrie de serveis d’activitats de cursos i tallers de formació i oci en el

marc  de  la  xarxa  dels  Centres  Cívics  de  Reus  (activitats  infantils,  balls  i  danses,

informàtica i noves tecnologies). A data 1 de febrer del 2013 es va firmar el corresponent

contracte administratiu entre el regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals i

l’adjudicatari, representat pel sr. Josep Oriol Pujol i Humet. 

Aquesta  adjudicació  venia  precedida d’un  procediment  de  licitació  en  l’àmbit  del  qual

l’esmentat regidor delegat d’Hisenda i Recursos Generals havia dictat el Decret amb data

7 de gener del 2013, en virtut del qual, i després de la proposta d’adjudicació de la Mesa

de Contractació i com a pas previ per a l’adjudicació, s’havia requerit a la Fundació Pere

Tarrés per  tal  que,  de conformitat  a  l’establert  a  l’article 151.2 de la  LCSP, aportés a

l’expedient la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les

seves obligacions tributàries i  amb la Seguretat Social.  (Fins a aquell  moment,  l’única

documentació acreditativa al respecte era del tot insuficient, ja que havia caducat a data

14 de juny del 2012, és a dir,  fins i  tot amb anterioritat  a l’inici  de la convocatòria de

licitació, tal com es reconeix a la resolució amb data de 16 de gener del 2013).

El Decret amb data de 7 de gener del 2013 va ser degudament notificat a la Fundació

Pere Tarrés a data d’11 de gener del 2013, però aquesta no va aportar la documentació

justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i

amb la Seguretat Social. Tot i això, tal i com ja s’ha explicat, va resultar adjudicatària del

contracte abans esmentat.  

En definitiva, en clara vulneració de la normativa que regeix el procediment de licitació, i

amb evident perjudici a la resta de licitadors, es va adjudicar un contracte per un import de

71.915  euros  sense  conèixer,  sabent  la  irregularitat  que  s’estava  cometent,  si  sobre

l’adjudicatari pesava alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a l’article

60.1.d) de la Llei de Contractes de Sector Públic.  



Davant d’això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents 

PREGUNTES:

 Va acreditar la Fundació Pere Tarrés a data de l’adjudicació del contracte (16 de

gener del 2013) o a data de la signatura del contracte (1 de febrer del 2013) trobar-

se  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seves  obligacions  tributàries  i  amb  la

Seguretat Social mitjançant certificats vigents?

 En quina data es van emetre els corresponents certificats acreditatius de trobar-se

la  Fundació  Pere  Tarrés  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seves  obligacions

tributàries i amb la Seguretat Social?

Reus, 13 d’abril del 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez

Portaveu G. M. Ciutadans


