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Us notifico que, en relació amb l'assumpte de referència i en la data que
s'indica, l'òrgan competent ha adoptat la següent resolució, transcrita
literal:

Resolució del recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de les Borges
del Camp contra l’acord de Junta de Govern de 27/07/2018, relatiu a la
inadmissió de l’Ajuntament de les Borges del Camp a la TINETaula 8a edició
Fets
1. En data 25/05/2018 l’Ajuntament de Les Borges del Camp va presentar a la
unitat de Comunicació de la Diputació de Tarragona sol·licitud de participació a l’
activitat formativa de la TINETaula, 8a edició.
2. Vista la documentació presentada per l’Ajuntament de les Borges del Camp, la
unitat de Suport Web – Comunicació de la Diputació va trametre requeriment a l’
Ajuntament de les Borges de Camp perquè en un termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, aportés la
documentació necessària per completar la sol·licitud de participació a la 8a edició
de la TINETaula.
3. Atès que aquest requeriment de la Diputació es registrà en data 08/06 /2018 al
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de les Borges del Camp, el termini màxim per
complir el requeriment era fins al 22/06/2018.
4. L’Ajuntament de les Borges del Camp va trametre escrit a la Diputació de
Tarragona aportant la documentació requerida. L’escrit que acompanyava la
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documentació portava segell d’entrada a Correos de data 22/06/2018, i es
registrà d’entrada a la Diputació de Tarragona amb núm. R.E.1-2018- 022782-1 i
data 27/06/2018.
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5. Per error de còmput de terminis de la documentació presentada per l’
Ajuntament de les Borges del Camp, a proposta de la unitat de Suport Web –
Comunicació, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 27
/07/2018, va acordar desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de les Borges del
Camp per participar a la 8a edició de la TINETaula, per considerar que la
documentació complementària requerida havia estat presentada fora de termini
6. L’Ajuntament de les Borges del Camp, amb data de Registre d’Entrada a la
Diputació de Tarragona 06/09/2018 i núm. R.E.1-2018-028763-1, interposà recurs
de reposició én què demana que es deixi sense efecte la desestimació acordada
per la Junta de Govern de la Diputació en data 27/07/2018 i que s’aprovi la
sol·licitud per participar en la 8a edició de la TINETaula.
7. D'acord amb la petició realitzada per la unitat de Comunicació, en data 2
d'octubre de 2018, Secretaria General ha emès informe preceptiu número 209/18.
- Sec, en el qual informa favorablement sobre l’estimació del recurs de reposició
interposat per l’Ajuntament de les Borges del Camp contra l’acord de la Junta de
Govern de 27 de juliol de 2018, pel qual es va desestimar la seva sol·licitud a
participar en la 8ena edició de la Tinetaula.
Consideracions Jurídiques:
1. El recurs de l'Ajuntament de les Borges del Camp ha estat interposat en
temps i forma, amb la qual cosa s'ha d'admetre a tràmit, d'acord amb
l'article 116 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPACAP).
2. D’acord amb l’art. 16.4.b de la Llei 39/2015 (LPACAP), la presentació a
Correos, el dia 22 de juny, de la documentació requerida a l’Ajuntament de
les Borges del Camp, ha de considerar-se vàlida i dins del termini de 10
dies. I, per tant, la sol·licitud de participació a la 8a TINETaula presentada el
25/05/2018 ha de ser considerada esmenada i millorada (correctament
complementada) i s’ha d’admetre.
Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (art. 123 i 124 relatius al recurs potestatiu de reposició
i art. 16.4.b relatiu a la presentació de documentació a les oficines de Correos).
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (art. 25.1 i 77)
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3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 52)
4. 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 (art. 172)
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normes reguladores de la TINETaula 8a edició.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de les
Borges del Camp en relació a la no admissió a la 8a edició de la TINETaula.
Segon.- Estimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de les Borges
del Camp en relació a la no admissió a la 8a edició de la TINETaula atès que la
data de presentació de la documentació complementària a Correos ha de ser
considerada vàlida d’acord amb la normativa vigent i, per tant, dins de termini, tal
com s’indica a les Consideracions jurídiques.
Tercer.- Admetre a tràmit la sol·licitud de l’Ajuntament de les Borges del Camp de
participació a la 8a edició de la TINETaula i incorporar-la a la relació de
sol·licituds seleccionades, aprovada per la Junta de Govern en sessió de 27 de
juliol de 2018, ja que compleix amb els criteris de selecció de les normes
reguladores de la convocatòria de la TINETaula 8a edició.
Quart.- Ordenar la publicació de la selecció de la sol·licitud de l’Ajuntament de les
Borges del Camp per a participar en la 8a edició de la TINETaula.
Cinquè.- Notificar la resolució a l’Ajuntament de les Borges del Camp.
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.

Si voleu impugnar aquest acte podeu interposar els recursos que s'indiquen
a la pròpia resolució.

La secretària general
Pilar Sànchez Peña
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